WIELKI TYDZIEŃ 2022
w parafii pw. Trójcy Świętej w Gdyni–Dąbrowie
NIEDZIELA PALMOWA [10 kwietnia 2022 r.]
- Msze Święte [z poświęceniem palm] jak w każdą niedzielę
- Uroczyste wejście z palmami na początku Mszy Św. o godz. 10:00
- 17:00 – Gorzkie Żale
- Spowiedź święta: podczas każdej Mszy Świętej

WIELKI PONIEDZIAŁEK–WIELKA ŚRODA [11–13 kwietnia 2022 r.]
- Msze Święte jak w dni powszednie
- Spowiedź święta: od 16:00 do wieczornej Mszy Świętej

Kto chciałby pójść za Jezusem,
ma z Nim się trudzić,
ponieważ idąc za Nim w cierpieniu,
pójdzie za Nim i w chwale…

WIELKI CZWARTEK [14 kwietnia 2022 r.]
- Nie sprawujemy Mszy Świętych porannych

(zob. św. Ignacy Loyola
– Ćwiczenia Duchowne)

- 18:00 – uroczysta Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
- Na zakończenie Mszy Świętej: przejście z Najświętszym Sakramentem do ciemnicy
- Do północy – indywidualna adoracja [w ciszy] przy ciemnicy

WIELKI PIĄTEK [15 kwietnia 2022 r.]
- Nie sprawujemy Mszy Świętych
- 9:00 – modlitwa brewiarzowa [Jutrznia z Godziną Czytań]
- 9:00–18:00 – indywidualna adoracja [w ciszy] przy ciemnicy
- 15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Droga Krzyżowa
- 18:00 – uroczysta Liturgia Męki Pańskiej [Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunia Święta, procesja do grobu]
- Do północy – adoracja przy grobie [prowadzą wspólnoty, o 21:00 ostatnie w tym roku Gorzkie Żale]

WIELKI SOBOTA [16 kwietnia 2022 r. – w ciągu dnia]
- Nie sprawujemy Mszy Świętych
- 9:00 – modlitwa brewiarzowa [Jutrznia z Godziną Czytań]
- Spowiedź święta: od 9:00 do 15:00
- 9:00–21:30 – indywidualna adoracja [w ciszy] przy grobie
- 9:30–15:00 – święcenie pokarmów [co 15 minut]

ŚWIĘTA NOC PASCHALNA [noc 16/17 kwietnia 2022 r.]
- 22:00 – uroczysta Wigilia Paschalna [Liturgia Światła na zewnątrz kościoła; następnie w kościele: Liturgia Słowa, Liturgia
Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna; na zakończenie: procesja rezurekcyjna wokół kościoła]. Prosimy o zabranie ze sobą świec.

I DZIEŃ ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY [17 kwietnia 2022 r.]: Msze Święte jak w każdą niedzielę oprócz 7:00
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY [18 kwietnia 2022 r.]: Msze Święte jak w każdą niedzielę

