Adoracja przy Bożym Grobie – do godz. 19.45
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Młodzież szkół średnich
Młodzież szkoły podstawowej
Dzieci z rodzicami
Róże Różańcowe i Grupa Modlitewna O. Pio
Akcja Katolicka
Adoracja indywidualna

Świecenie Potraw Wielkanocnych:
przed kościołem parafialnym g. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00;
przed kaplicą w Nałężu g. 13.00

WIGILIA PASCHALNA - godz. 20.00
Zgodnie z prastarą tradycją, noc poprzedzająca poranek Zmartwychwstania jest
czuwaniem na cześć Pana (por. Wj. 12,42). Wierni posłuszni wezwaniu Ewangelii
(Łk 12,35nn), trzymając w rękach zapalone świece, powinni być podobni do ludzi,
którzy oczekują swego Pana, aby gdy powróci zastał ich czuwających i zaprosił do
swego stołu.
Liturgia Wigilii Paschalnej to liturgia Wielkiej Nocy, albowiem nowy dzień
według biblijnego liczenia czasu zaczyna się po zachodzie słońca, a nie tak jak
obecnie po północy. Tak było u Żydów w Starym Testamencie. Liturgia Wigilii
Paschalnej jest liturgią Wielkiej Nocy i nie może się odbyć, póki jeszcze ta noc nie
zapadła, a noc zapada dopiero z chwilą zachodu słońca.
Na liturgię zabieramy ze sobą świece z okapnikami i gromadzimy się przed
kościołem, gdzie będzie miało miejsce jej rozpoczęcie. Nie będzie procesji
rezurekcyjnej.

Triduum Paschalne to jedno wielkie święto i zarazem wielkie rekolekcje dla całego
Kościoła. Podczas Triduum obchodzimy pamiątkę największego wydarzenia
w dziejach świata - dzieła naszego odkupienia, dokonanego przez mękę, śmierć
i zmartwychwstanie Chrystusa.
Co oznacza nazwa Triduum Paschalne?
„Triduum" to dosłownie trzy dni. Tworzą one największe święto
chrześcijańskie, które rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorem i trwa przez Wielki
Piątek i Wielką Sobotę, aż do Niedzieli Zmartwychwstania.
Określenie Paschalne pochodzi od słowa pascha, to znaczy przejście, Święto
Paschy było największym świętem izraelskim obchodzonym co roku na pamiątkę
przejścia anioła śmierci przez Egipt i przejścia przez Morze Czerwone ku wolności
Ziemi Obiecanej. Naród Izraelski został ocalony wtedy przez krew baranka, którą
Mojżesz nakazał pokropić odrzwia domów, aby w nich nikt nie zginął. W przededniu
tego święta Chrystus, Nowy Baranek, przelał swoją Krew na krzyżu, aby nas ocalić od
śmierci wiecznej i umożliwić nam przejście (paschę) do nowej Ziemi Obiecanej (Nieba).
W te dni święte powinniśmy w szczególny sposób łączyć się z Jezusem
cierpiącym. Aby zachować świąteczny charakter Triduum Paschalnego i mieć siłę oraz
czas na modlitwę, refleksję i uczestnictwo w bogatej liturgii tych dni, niezbędna jest
rezygnacja ze wszystkich niekoniecznych prac porządkowych (w domu i wokół niego).
Uczestnictwo bowiem w tej najpiękniejszej liturgii roku kościelnego jest oznaką
odpowiedniego poziomu religijnego.

Jest to dzień Ostatniej Wieczerzy, ustanowienia Eucharystii i Sakramentu
Kapłaństwa, równocześnie jest to dzień Ogrójca i pojmania Pana Jezusa. Przed
południem tego dnia w diecezji jest odprawiana tylko jedna Msza św., w Kościele
katedralnym w Bielsku - Biała o godz. 10.00 przez Ks. biskupa Romana Pindla i
wszystkich kapłanów naszej diecezji. Podczas niej poświęca się Olej Krzyżma
Świętego i Olej Chorych.

Wielki Piątek to dzień Męki i śmierci Chrystusa. Atmosferę tego dnia
cechuje szczególna powaga. Myśli i serca wierzących kierują się na Golgotę,
gdzie dokonuje się misterium walki życia ze śmiercią.
Liturgia ukazuje nam tajemnicę wywyższenia Syna Bożego przez Krzyż,
który zostaje ukazany jako znak triumfu, jako znak największej miłości.
W tym dniu Kościół nie sprawuje Najświętszej Ofiary, jest tylko udzielana
Komunia św., która jest owocem męki Chrystusa na krzyżu.
Wielki Piątek jest dniem pokuty, obowiązuje post ścisły.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy od godz. 8.00 - 17.30

Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej - godz. 18.00
Adoracja w „Ciemnicy" - do godz. 22.00
19.30 Adoruje młodzież naszej parafii
20.00 Adorują kobiety
21.00 Adorują mężczyźni
Spowiedź przedświąteczna:
Wielka Środa
Wielki Czwartek
Wielki Piątek
Wielka Sobota

16.00 - 18.00
16.00 - 17.45
8.00 - 9.00 i 16.00 - 17.30
8.00 - 9.00

8.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

Adoracja indywidualna
Mieszkańcy Jaworza Dolnego
Mieszkańcy Jaworza Średniego
Mieszkańcy Jaworza Górnego
Mieszkańcy Nałęża
Róże Różańcowe
Godzina Miłosierdzia
Oaza Rodzin
Adoracja indywidualna
Obrzędy Wielkiego Piątku

Droga Krzyżowa - godz. 17.30
Liturgia Męki Pańskiej - godz. 18.00
Adoracja przy Bożym Grobie: 19.30-22.00

