
 

 

Wielki Tydzień i Wielkanoc 2020 
w parafii Hamar 

 
 

W związku z trudnym czasem jaki przeżywamy z powodu pandemii Covid-19, 
zgodnie z zaleceniami KONGREGACJE DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY 
SAKRAMENTÓW, informuję, że całe Triduum	Paschalne	w	naszej	parafii,	
będzie	celebrowane	bez	fizycznego	udziału	wiernych.		

Po	odbytych	obrzędach	liturgicznych,	które	będą	sprawowali	tylko	
kapłani,	kościół	będzie	otwarty	na	osobistą	modlitwę.		I	tak: 

 

• Wielki CZWARTEK - Msza św. WIECZERZY PAŃSKIEJ - godz. 16.00 
        
         - Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy 17.00 - 20.00 
     /możliwość spowiedzi po wcześniejszym zgłoszeniu/  
 
• Wielki PIĄTEK     - Obrzędy Wielkopiątkowe - godz. 15.00 

                      
     - Adoracja Pana Jezusa w grobie - 16.00 - 20.00 
     /możliwość spowiedzi po wcześniejszym zgłoszeniu/ 
 
• Wielki SOBOTA    - Adoracja Pana Jezusa w grobie - 10.00 - 15.00 

      /możliwość spowiedzi po wcześniejszym zgłoszeniu/ 
 
- poświęcenie pokarmów – ANULOWANE!  
(obrzęd do poświęcenia pokarmów w domu  
        zamieszczony na końcu ogłoszeń). 

 
                                  - Liturgia Paschalna - godz. 21.00  
 
 

• Wielka NIEDZIELA  - Msza św. - godz. 9.00  
- Adoracja osobista - 10.00 - 15.00 

 
 

• Poniedziałek Wielkanocny - Msza św. - godz. 9.00  
   - Adoracja osobista - 10.00 - 15.00 



 

 

Obrzęd 

POŚWIĘCENIA POKARMÓW 

     / Jeśli jest obecny ojciec rodziny, zaleca się, aby właśnie on odmówił modlitwę błogosławieństwa / 

 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.  

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschal- 
ną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do 
stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek.  

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas 
wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.  

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + (należy uczynić 
znak krzyża nad chlebem) ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym 
nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne 
ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.  

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław + (należy 
uczynić znak krzyża nad wędlinami) to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na 
pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas 
Ostatniej Wieczerzy.  

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + (należy uczynić znak krzyża nad 
jajkami) znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się 
także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami.  

Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Amen.  

 

Zachęta! 

Nie mogąc fizycznie uczestniczyć w obrzędach liturgicznych, zachęcamy gorąco do 
uczestnictwa w modlitwie on-line. Msze św. oraz nabożeństwa transmitowane są z różnych miejsc 
świata.  

Niech ten trudny czas będzie wypełniony modlitwą i pewną refleksją nad swoim życiem, 
które zostało ocalone przez Chrystusa – jedynego Odkupiciela człowieka. 

 
PROSZĘ PAMIĘTAĆ O ZACHOWANIU W KOŚCIELE  

ODPOWIEDNICH ODSTĘPÓW (ZALECANE 2 METRY)! 


