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___________________________________________________________________________________ 

Drodzy Parafianie!   Jak co roku,  przypomnienie  spraw jakie są przed nami. 
 
       

Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, a kończy się Niedzielą Zmartwychwstania. 
Obie te wielkie niedziele jak klamra spinają w jedną całość dwa najistotniejsze wydarzenia 
zbawcze: bolesną śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa. W sposób szczegółowy praw-
dę tę ukazują dni między tymi niedzielami, a  zwłaszcza ostatnie trzy dni paschalne, które naszą nazwę 
Triduum paschalne. 

Zbawcze wydarzenia paschalne uobecniają się w sposób wyjątkowy w liturgii tych dni. 
Oprócz bogactwa czytań biblijnych i głębokich tekstów liturgicznych obrzędy Wielkiego Tygodnia 
posługują się bogatym językiem znaków i symboli (palmy, procesja do „ciemnicy”, odsłonięcie i adoracja 
Krzyża, Grób Pański, ogień – światło, paschał, woda itp.). Liturgia tych dni koncentrując się na koń-
cowych wydarzeniach życia Chrystusa, ukazuje przede wszystkim Jego ostateczne zwycięstwo nad 
grzechem i śmiercią - w tym również i nasze zwycięstwo. 

Liturgia Wielkiego Poniedziałku, Wtorku i Środy, ukazuje nam Chrystusa - cierpiącego 
sługę, który dobrowolnie składa w ofierze swoje życie, aby wejść razem z nami do chwały 
Ojca. Nie może temu przeszkodzić grzech, zdrada Judasza i niewdzięczność człowieka. 

 
Szczególnie ważne są trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia. Te dni nazywamy Triduum 

paschalnym, są największym świętem kościelnym i stanowią szczyt całego roku liturgicz-
nego. Rozpoczynają się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Punktem kulmina-
cyjnym jest obchód Wigilii paschalnej w Wielką Noc, a kończą się nieszporami Niedzieli 
Zmartwychwstania.  

W te wielkie dni nie tylko wspominamy, ale i uobecniamy w liturgii dzieło naszego Od-
kupienia: poprzez Wieczernik - Ogrójec, śmierć na Kalwarii i Grób, do zwycięskiego i 
chwalebnego Zmartwychwstania. Jest to jedna jedyna Pascha - przejście przez śmierć do 
życia, w której i my już dziś w sposób sakramentalny uczestniczymy.  

Chrześcijanin winien dlatego dołożyć wszelkich starań, aby dni Wielkiego Tygodnia 
przeżyć owocnie. Potrzeba do tego również wielkopostnej pokuty i oczyszczenia, w tym 
także pokuty sakramentalnej.                                                  

                                                                                                                         (wg „Zwycięzca śmierci”) 

 

www.ziemiecice.eu 
www.swietoszowice.pl 



Wielki   Tydzień   2015 
 

Niedziela Palmowa –  29  III 

 14.00 -  Spowiedź św. do g. 15.30     
(obcy spowiednik) 

 
Wielki Wtorek  –31  III  
   Spowiedź św.  9.30 – 10.30    (obcy spowiednik)   
                          16.30 – 18.00   (bez obcego spowiednika) 
                      

Wielka Środa – 1  IV  
   Spowiedź św.   9.00 - 10.30    (obcy spowiednik)                 
                          16.30 – 18.00    (bez obcego spowiednika) 

 
Wielki Czwartek –  2  IV  
   Spowiedź św.   9.00 - 10.30  (obcy spowiednik)  
                          16.00 – 17.30 (obcy spowiednik)  
18.0 0 - UROCZYSTA  MSZA  ŚW.  WIECZERZY  PAŃSKIEJ 

 - przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy          (adoracja do 21.00) 
 
Wielki Piątek  - 3  IV 
     Spowiedź św.   9.00 - 10.30 (obcy spowiednik)  
                             16.00 – 17.30 (obcy spowiednik) 
 
18.00 – LITURGIA  KU  CZCI  MĘKI  PAŃSKIEJ  
           - Adoracja przy Bożym Grobie do  22.00    
                                         (od 21.00 – 22.00 – okazja do spowiedzi) 
 
Wielka Sobota – 4  IV  
Adoracja przy Bożym Grobie od g. 9.00 -18.50 
Święcenie pokarmów: 14.00 i 15.00  w kościele 
                                       14.30 w Przezchlebiu 
     Spowiedź św. od  15.30 - 16.30  (obcy spowiednik) 
 
19.00 - LITURGIA  WIGILII   PASCHALNEJ   
 odnowienie Przymierza Chrztu św. (przynosimy świece) 

 
ZMARTWYCHWSTANIE  PAŃSKIE  –  5  IV 
   7. 00 - UROCZYSTA REZUREKCJA  I  MSZA ŚW. 
11. 00 - Msza  św.       
14. 30  - Nieszpory Wielkanocne 

 

 

 



Intencje  mszalne 29 III -  5 IV   2015 
NIEDZIELA   PALMOWA  - 29  III       (kolekta na nasz kościół) 

 8.00 - za + męża Erwina Szyszka, rodz. Wilhelma i Luizę Szyszka, 2 siostry, 3 szwagrów 
             i ++ z pok. Szyszka, Frejno 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 
 
14.00 - 15.30 - Spowiedź 
 
PONIEDZIAŁEK   – 30  III        
18.00 – za + męża Gerarda, rodz. Szlosarek i Dudek, siostry Ernę i Elżbietę, brata Ryszar- 
             da, 3 szwagrów, dziadków i ++ z pok. 
WTOREK  –  31  III            
18.00 -  do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Gertrudę i Emanuela Go-
ławski, siostrę Urszulę, szwagra Franciszka i Henryka, dziadków Goławski, Zgorzelski i ++ 
z pok. 2) za + ojca Franciszka w r. śm., matkę Urszulę wujków Alojzego i Henryka, dziad-
ków Poloczek, Goławski i ++ z pok. 3)za ++ rodz. Wandę i Richarda Miczka, dziadków z 
obu str. 4) za + Czesława Kolanek (od Rodziny Guców) 5) za + Czesława Kolanek (od sio-
stry Marii z Rodziną) 6) za + Jerzego Pietrek, jego rodziców, teściów i ++ z pok. 7) do B. 
Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z pr. o d. op. i zdr. 
 
ŚRODA   –  1  IV    
18.00 - za ++ rodz. Adelajdę i Rudolfa Skandy, Elżbietę i Rajmunda Mainka, brata Erharda 
 

ŚWIĘTE  TRIDUUM  PASCHALNE 
 
WIELKI  CZWARTEK   –  2 IV      (kolekta na nasz kościół)     
18.00 - MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ w int. Parafian, za ++ kapłanów i o po 
             wołania kapłańskie i zakonne; za + męża Oswalda Thürmer w ok. ur., jego rodz.        
                   Gustawa i Konstantynę, Marię i Jerzego Plichta, brata Jacka, 4 szwagrów i pok. 
 
WIELKI  PIĄTEK -   3  IV                                                                          
18.00 –   LITURGIA  KU CZCI  MĘKI  PAŃSKIEJ    oraz  Adoracja do g. 22. 
 
WIELKA  SOBOTA   - 4  IV    
  9.00 – 18.50   - Adoracja przy Bożym Grobie   
          14.00 i 15.00 święcenie pokarmów       14.30 święcenie pokarmów w Przezchlebiu 
 
19.00 – LITURGIA  WIGILII  PASCHALNEJ  I  MSZA  ŚW. 
 
NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA   -  5  IV   (kolekta na nasz kościół) 

 7. 00 – UROCZYSTA REZUREKCJA I MSZA ŚW. W INT. PARAFIAN oraz za dusze 
                                                              wszystkich ++ polecanych z kapliczki z Przezchlebia 
11.00 – za + Sławomira Szczypała 
 
14.30 - Nieszpory Wielkanocne 



Ogłoszenia parafialne 
29  III 2015 

 
 

1.  Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Dziś po południu od 14.00 do 15.30 Spowiedź św. 
 
2.  Nasi Biskupi zapraszają dziś młodzież (od gimnazjum wzwyż) na doroczne spotkanie.      
    Rozpoczęcie o 14.00 procesją z kościoła Wszystkich Świętych na Mszę w Katedrze.     
    Również nasza młodzież jest zaproszona do Gliwic z palmami. 
3.  Kancelaria w Wielki Czwartek nieczynna.  
4.  We wtorek 31 marca o 18.45 w świetlicy w Ziemięcicach odbędą wybory sołtysa i Rady 

Sołeckiej. Należy mieć ze sobą dowód osobisty. 
5.  Zachęcam do nabywania świec wielkanocnych Caritasu - małe 3 zł, a duże po 10 zł. 
6.   Informatory w wersji elektronicznej można znaleźć na stronie – www. ziemiecice.eu.     
       oraz www.swietoszowice.pl.  
7.  Sprzątanie kościoła Świętoszowice: 4  IV – Hoppa, Stencel, Szlosarek, Kupczak, 

Polywka, Mainka, Gabrych (piątek lub sobotę przed ranną spowiedzią, albo po cere-
moniach w sobotę wieczorem) Pamiętajmy o tym obowiązku! Kto w danym  dniu nie 
może niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.  

8.  Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. W Wielki Czwartek i Zmartwychwstanie kolekta  
na  nasz kościół. 

 
 

OBCHÓD TRIDUUM   PASCHALNEGO 
 

W  Wielki  Czwartek o g. 18.00  uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej.  Zapraszam wszystkich na tę 
szczególną Eucharystię. W czasie tej Mszy Komunia św. będzie udzielana pod dwiema postaciami ( tylko 
do ust). Można też przyjmować pod jedną postacią. Po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i 
adoracja do 21.00. 
W  Wielki  Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych  i post. Wg  naszego zwyczaju  
nie spożywamy mięsa również w Wielką Sobotę aż do wieczornych obrzędów Wigilii Pas-
chalnej. 
W Wielki Piątek o 18.00   Liturgia ku czci Męki Pańskiej.  Po niej  Adoracja Bożego Grobu 
W  Wielką Sobotę adoracja przy Bożym Grobie od g. 9.00 do 18.50. Dołóżmy starań, by  uczcić Jezusa, 
który za nas cierpiał i umarł na krzyżu. 
Święcenie pokarmów:   w kościele o 14. 00  i 15.00, w kaplicy w Przezchlebiu  o 14.30. 
O g. 19.00 rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej. W tej liturgii dokonuje się nasze przejście z Chry-
stusem do nowego życia. Dokonamy poświęcenia ognia, Paschału i jako wspólnota parafialna odnowimy 
Przymierze Chrztu świętego, dlatego przynosimy ze sobą świece. 

 
W niedzielny  poranek zapraszam na Uroczystą Procesję Rezurekcyjną  o g. 7.00.  

i  bezpośrednio po niej Msza św. 
 

KANCELARIA: wtorek – 18.30 – 19.00;   tel.: 32 233 68 16 


