Co będzie się działo w naszej parafii w dni świąteczne?

Wielki Czwartek
* Jutrznia z katechezą wprowadzającą w tajemnicę dnia o 8:00 (górny kościół)
* Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 18:30
* Adoracja przy ciemnicy, w dolnym kościele potrwa do godz. 24:00. Kompleta i Lamentacje o 23:30

Wielki Piątek
* Adoracja od 7:30 do 15:30
* Jutrznia z katechezą wprowadzającą w tajemnicę dnia – 8:00 (dolny kościół)
* Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o 18:30
* Całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim:
20:00 – 20:30 Diakonia Muzyczna św. Mikołaja - pieśń: „Ogrodzie Oliwny”
20:30 - 21:00 Gorzkie Żale
21:00 – 21:30 Lamentacje i Kompleta
21:30 – 22:00 Stowarzyszenie Cudownego Medalika
22:00 – 23:00 Żywy Różaniec i Czciciele Miłosierdzia Bożego
23:00 – 24:00 Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa i Wspólnota SNE „Magnificat”
00:00 – 01:00 Neokatechumenat
01:00 – 02:00 ul. Młyńska, ul. Lubawska
02:00 – 03:00 ul. Opata Hackiego, ul. Zamenhofa
03:00 – 04:00 ul. Wiejska, ul. Chylońska numery nieparzyste
04:00 – 05:00 ul. Gniewska, ul. Chylońska numery parzyste
05:00 – 06:00 ul. Wejherowska, ul. Tczewska, ul. Brodnicka
06:00 – 07:00 ul. Starogardzka, ul. Św. Mikołaja
07:00 – 08:00 ul. Malczewskiego, ul. Hutnicza, ul. Modlińska
08:00 – 09:00 JUTRZNIA
09:00 – 10:00 ul. Rozewska, ul. Swarzewska
10:00 – 11:00 dzieci
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11:00 – 15:30 adoracja wspólna przychodzących ze „święconką”
W czasie nocnej adoracji dyżury pełni „Semper Fidelis”

Wielka Sobota
Sobota jest dniem pustki i ciszy. Kościół przeżywa tajemnicę zstąpienia Pana Jezusa do piekieł.
Niech święcenie pokarmów i inne zajęcia nie zakłócą powagi i ciszy. Nie ma obowiązku postu i wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych, jak to jest w Wielki Piątek, ale idąc za starochrześcijańską tradycją warto pościć aż do
Wigilii Paschalnej.
* Jutrznia i Godzina Czytań z katechezą wprowadzającą w tajemnicę dnia – 8:00 (dolny kościół)
* Adoracja w ciszy do 18:00.
* Święcenie pokarmów przed kościołem od 11:00 do 15:30
Skarbonki z jałmużną wielkopostną będzie można złożyć do specjalnych koszy w czasie święcenia pokarmów

Wigilia Paschalna,
rozpocznie się w sobotę o 21:30
Jest to już liturgia niedzielna, zmartwychwstania. Zapraszamy na najpiękniejsze czuwanie z Liturgią Światła,
Słowa, Chrztu i Eucharystią oraz z radosną procesją rezurekcyjną. Prosimy o przyniesienie świecy. Osoby
posiadające rozkładane krzesła prosimy o ich przeniesienie, a młodzież może zabrać ze sobą karimatę, tak by
każdy mógł siedzieć w czasie tej pięknej, wyjątkowej, liturgii. Nie bójmy się przyprowadzić dzieci na tę liturgię.
Procesja rezurekcyjna odbędzie się na zakończenie Wigilii Paschalnej. Prosimy, by przynieść na nią różnego
rodzaju dzwoneczki.
Nie będzie procesji rano, stąd prosimy o przygotowanie sztandarów do procesji nocnej.
Pozostałe Msze św. w niedzielę zmartwychwstania będą o 6:00 (bez procesji), 10:00, 11:30, 13:00 i 18:30.
W Poniedziałek Wielkanocny : 8:00, 10:00, 11:30, 13:00 i 18:30.
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