
Ogłoszenia Parafialne – Niedziela Palmowa (5.04.2020 r. – 12.04.2020 r.) 

1. Gorzkie Żale dzisiaj o godz.15.00 z kazaniem pasyjnym, bezpośrednio po 
nabożeństwie Msza Św. 
2. Bóg zapłać kolejnym rodzinom za posprzątanie kościoła, a za tydzień poproszę: 
Murawska Elwira i Klimek Irena. 
3. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę po Mszy Św. 
4. Niedziela. 
5. Spowiedź św. i Komunia św. wielkanocna trwa do 7 czerwca – codziennie jest 
możliwość spowiedzi św. pół godziny przed Mszą św. 
6. Świece wielkanocne – paschaliki – 10zł. 
7. W związku z epidemią koronowirusa po Mszach św. śpiewane są suplikacje. 
8. W tym tygodniu przeżywać będziemy Triduum Paschalne – Wielki Czwartek, 
Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Program wywieszony jest w gablocie. W Diecezji 
Toruńskiej obchody Triduum Paschalnego należy sprawować tylko w Kościołach 
parafialnych, bez udziału ludu, przy drzwiach zamkniętych. 
9. Od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego – 12 kwietnia do odwołania, w 
sprawowanym kulcie religijnym i uroczystościach pogrzebowych może ponownie 
uczestniczyć do 50 osób na Mszy św. Ks. Bp. Toruński udziela dyspensy od 
obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i uczestnictwa w niej poprzez 
transmisję za pośrednictwem środków masowego przekazu, przyjmując Komunię św. 
duchowo. W Święta Wielkanocne będzie dodatkowa Msza św. o godz.12.00. 
10. I piątek miesiąca został przesunięty o kolejny miesiąc – nie trzeba zaczynać od 
nowa. 

TRIDUUM PASCHALNE 

Wielki Czwartek : 
– msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00, po Mszy św. obnażenie ołtarzy. 
– dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i apłaństwa. 

Wielki Piątek : 
– wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post     ilościowy. 
– od godz. 9.00 indywidualne nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, w kościele 
może przebywać 5 osób. 
– o godz. 18.00 Obrzędy Wielkopiątkowe. 
– Liturgia Słowa. 
– Adoracja Krzyża. 
– Komunia Św. 
– po komunii św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. 

Wielka Sobota : 
– od godz. 9.00 adoracja przy Grobie Pańskim (może przebywać nie więcej niż 5 
osób) 
– o godz. 19.00 rozpoczynamy obrzędy Wielkosobotnie. Poświęcenie ognia, wody, 
procesja z paschałem, liturgia słowa, odnowienie przyrzeczeń chrztu św. 
– Nie będzie błogosławieństwa pokarmów w kościele. Błogosławieństwo stołu należy 
przeprowadzić w rodzinie w poranek wielkanocny – tekst błogosławieństwa po niżej: 



BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU W DOMU RODZINNYM PRZED UROCZYSTYM 
POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, 
Katowice 2001, nry 1347-1350) 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

Wszyscy odpowiadają: 
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan: 
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka 
jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”. 

albo: 

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? 
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza: 
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co 
będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego 
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego 
sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

Módlmy się. 
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim 
zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z 
wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy 
Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i 
królujesz na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen. 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 
Uczniowie poznali Pana. Alleluja 
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja. 

Módlmy się: 
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś 
nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które 
wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim 
miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 
Wszyscy: Amen. 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA DIECEZJALNEGO 



Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia! 
W tym roku Wielki Post stał się dla nas czasem wyrzeczenia i pokuty. Epidemia 
pokazała nam jak kruche jest ludzkie zdrowie i życie. Wszyscy zostaliśmy 
wyprowadzeni na pustynię i zaproszeni najpierw do przemyślenia naszej hierarchii 
wartości, a następnie wezwani do nawrócenia. Wielki Post przeżyliśmy odcięci od 
Eucharystii i bez obecności w świątyniach, ale nasze domu i rodziny stały się dla 
wielu miejscem intensywnej modlitwy. Bardzo dziękuję za odpowiedzialną postawę i 
świadectwo wiary w budowaniu domowego Kościoła! Jestem wdzięczny za Waszą 
pamięć o parafiach i przyjmowanie ze zrozumieniem uciążliwych ograniczeń. Dla 
każdego z nas: duszpasterzy, osób konsekrowanych i wiernych świeckich ten czas 
był trudny, smutny i pełen zamyślenia! Jednak przezwyciężenie epidemii wiążę się ze 
współpracą, wzajemną pomocą oraz odpowiedzialnością. Proszę o dalszą modlitwę 
za wstawiennictwem bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy i 
opiekuna chorych, o ustanie epidemii oraz o siły, zdrowie i odwagę dla Służby 
Zdrowia i wszystkich zaangażowanych w walkę z wirusem. Pamiętajmy, że agresja, 
spory, szerzenie niesprawdzonych informacji oraz tworzenie teorii spiskowych nie 
pomagają w przezwyciężeniu trudności, a tylko jeszcze bardziej zatruwają naszą 
codzienność. 
Tegoroczne Święta Wielkanocne również przeżywamy upodobnieni do Chrystusa 
dźwigającego krzyż – ogołoceni z tego, co kochamy i co dla nas ważne. Niech będą 
one także czasem, w którym będziemy podobni do Jezusa w Jego miłości, 
solidarności z samotnymi i potrzebującymi. Niech Chrystus Zmartwychwstały, który 
pokonał grzech i śmierć obdarzy nas nadzieją, pokojem serca i zaspokoi nasz głód 
Boga i pragnienie bliskości drugiego człowieka! 
Życzę wytrwałości i odwagi, aby nam się udało przezwyciężyć epidemię i byśmy 
mogli w zdrowiu wrócić do normalnego życia – rodzinnego, społecznego i 
parafialnego. Niech nasze domy, po ustaniu zagrożenia, znów wypełni radość 
spotkania z bliskimi, a nasze świątynie niech ożyją dzięki wspólnotowej modlitwie! 

bp Wiesław Śmigiel 
Biskup Toruński 

Intencje mszalne (6.04.2020 r. – 12.04.2020r.) 

Wielki Poniedziałek 
17.00 + Anna Robaczewska, dziadków Modrakowskich 

Wielki Wtorek 
17.00 + Bronisław Jabłoński intencja od firmy Hades 

Wielka Środa   
17.00 + Marek i Jan Błażejewicz 

Wielki Czwartek 
18.00 – obrzędy Wieczerzy Pańskiej 

Wielki Piątek 
18.00 – obrzędy wielkopiątkowe 



Wielka Sobota 
19.00 – obrzędy wielkosobotnie 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
6.00 – rezurekcja 
9.30 + rodziców Eckert i Trepkowskich, zmarłych z rodzin Górskich, Madea i 
Marcinkowskich 
11.00 + Urszula Isbrandt i zmarłych z rodziny 
12.00 – wolna 

Poniedziałek Wielkanocny 
8.00 + Tadeusz Rąpca 
9.30 + Irena, Mieczysław Paczkowscy, oraz syn Mieczysław 
11.00 + Władysław, Marianna, Wiesław Korczyńscy, Czesław Jargiło 
12.00 – wolna 

 


