
WIELKI TYDZIEŃ 
 

1. Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – Msze Święte bez procesji i poświęcenia palm. 

Transmisje Mszy Świętej przez parafialnego YouTube o godz. 10.30 i 17.00. 

2. Spowiedź w Wielkim Tygodniu 30 min. przed Mszami Świętymi wieczornymi 

(Msze św. są odprawiane o godz. 17.00 i 18.00). 

3. Maksymalna liczba wiernych jednocześnie przebywających na modlitwie 

i uczestniczących w Mszach Świętych nadal nie może przekraczać 5 osób. 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 
 

1. Wielki Czwartek – dzień, w którym wspominamy ustanowienie sakramentów 

Eucharystii i Kapłaństwa 

- Nie ma Mszy Świętej o godz. 7.00. 

- Msza Święta Wieczerzy Pańskiej bez uczestnictwa wiernych o godz. 18.00 

transmitowana przez stronę parafialnego Facebooka i YouTube. 

 

2. Wielki Piątek Męki Pańskiej – dzień męki i śmierci Pana Jezusa. 

- obowiązuje nas tego dnia post ścisły, tzn. 3 posiłki bezmięsne, w tym jeden 

do syta; 

- Droga Krzyżowa transmitowana przez internet z naszej świątyni o godz. 12.00 

bez uczestnictwa wiernych. 

- o godz. 15.00 rozpoczniemy Nowennę przed Świętem Bożego Miłosierdzia, także 

transmitowaną z kościoła, bez udziału wiernych; 

- Liturgia Męki Pańskiej (nie jest to Msza Święta!) bez uczestnictwa wiernych 

o godz. 18.00 transmitowana z naszego kościoła przez internet; 

- Adoracja Pana Jezusa w symbolicznym grobie Pańskim przez całą noc, oczywiście 

maksymalna liczba wiernych jednocześnie przebywających na modlitwie nie 

może przekraczać 5 osób 

 

3. Wielka Sobota – dzień ciszy i adoracji Jezusa w grobie Pańskim; 

- nie ma poświęcenia pokarmów na stoły wielkanocne! Dokonujemy tego sami, 

w naszych domach przed wspólnym, wielkanocnym śniadaniem, na wzór wigilii 

bożonarodzeniowej; pomoc w postaci obrzędu śniadania wielkanocnego został 

umieszczony na naszej parafialnej stronie internetowej www.chrystus-

krol.suwalki.pl i na parafialnym Facebooku. 

- adoracja w grobie Pańskim Najświętszego Sakramentu od rana do godz. 17.00; 

- Msza Święta Wigilii Paschalnej z poświęceniem paschału i odnowieniem 

przyrzeczeń chrzcielnych bez uczestnictwa wiernych o godz. 18.00 transmitowana 

przez internet; 

 

 

 

http://www.chrystus-krol.suwalki.pl/
http://www.chrystus-krol.suwalki.pl/


NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

1. Msza Święta o świcie o godz. 6.00 bez procesji, z błogosławieństwem Najświętszym 

Sakramentem u progu Kościoła – transmitowana przez internet; 

- kolejne Msze Święte o godz. 9.00; 10.30; 12.00 (transmisja internetowa) i 17.00 

2. Poniedziałek – II Dzień Świąt Wielkanocnych: Msze Święte w naszej parafii w 

porządku niedzielnym: 7.00, 9.00 (transmisja internetowa), 10.30, 12.00 

(transmisja internetowa) i 17.00 


