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NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 

  
1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. 
Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. 
Błogosławieństwo palm będzie na wszystkich Mszach Świętych. Uroczysta procesja 
z palmami przed Mszą Św. o godz. 10.30 w Kościelnikach. 
  
2. Wielki Tydzień przeżyjmy w naszych rodzinach i domach jako ludzie wierzący: 
godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i 
Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne i 
modlitwy do Cierpiącego i Ukrzyżowanego Chrystusa o zakończenie wojny w 
Ukrainie i o pokój na świecie! 
Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie odprawiana w kaplicy na Wolicy o godz. 
17.00 i w kościele w Kościelnikach o godz. 19.00. 
  
3. W Wielki Czwartek Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką 
ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa będzie na 
Wolicy o godz. 17.00 i w Kościelnikach o godz. 19.00. Adoracja P. Jezusa w 
ciemnicy na Wolicy do godz. 20.00, a w Kościelnikach do 22.00. 

  
4. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły. Tego dnia możemy zjeść trzy 
posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie 
sprawuje się Eucharystii. Adorację krzyża rozpoczynamy o godz. 17.00 na Wolicy, 
a  w Kościelnikach o godz. 19.00. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament 
zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego. Adoracja P. Jezusa w grobie na Wolicy 
do godz. 21.00, a w Kościelnikach do godz. 1.00 w nocy. O godz. 15.00 w 
Kościelnikach odprawimy Drogę Krzyżową o pokój na świecie. 

  
5. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie 
Pańskim. Święcenie pokarmów rozpoczniemy od godz.9.00 w Górce i będzie się ono 

odbywało do godz. 12.00 w naszych kościołach/wg. planu w gablotce/. Warto i w tym dniu 
zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych. 
W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego liturgią 
światła i wody o godz. 17.00 na Wolicy i o godz. 19.00 w Kościelnikach. Przynosimy 
z sobą świece. 
  
6. W Niedzielę Zmartwychwstania procesja i Msza Św. Rezurekcyjna w 
Kościelnikach o godz. 6.00, a na Wolicy o godz. 8.30. Przygotujmy feretrony i 
chorągwie. 
Cała Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie transmitowana na żywo z kościoła w 
Kościelnikach. 
  
7. Bóg zapłać za sprzątanie naszych świątyń. W Kościelnikach i na Wolicy proszę o 
sprzątanie w czwartek. 
 


