ŚWIĘCENIE POKARMÓW W WIELKĄ SOBOTĘ
Zgodnie ze starożytnim chrzescijańskim zwyczajem, który zanikł w wielu
krajach i narodach, a do dzis jest bardzo żywy w obyczajowosci i duchowosci
narodu polskiego, dokonamy poswięcenia pokarmów na stół wielkanocny- tzw.
Swięconki w naszym kosciele parafialnym pw. Trójcy sw. (Heliga Trefaldighets
katolska församling) w Jakobsberg, Järfällvägen 150 (stacja pendeltågJakobsberg) w Wielką Sobotę, 20 kwietnia 2019 r. w godz:

11.00- 13.45, w języku polskim
15.30- 17.30, w języku szwedzkim
W Wielką Sobotę możliwosć refleksji, modlitwy, adoracji przed Panem
Jezusem wystawionym w Najswiętszym Sakramencie przy Grobie
Pańskim, od g. 10.00. poprzez cały czas trwania błogosławieństwa
pokarmów. O g. 15.00 Wspólna modlitwa Koronką do Miłosierdzia
Bożego ( w. j. Szwedzkim).

OKAZJE DO SPOWIEDZI
Szczególna okazja do spowiedzi w j. polskim w Wielką Sobotę, g.
10.00-11.00, 11.30- 12.30. W innych porach podczas W. Soboty oraz
przed w tracie i po liturgiiTriduum paschalnego nie spowiadamy (być
może drugi kapłan spowiadający przed oraz w trakcie Nabożeństwa
Wielkiego Piątku, Męki Pańskiej o g. 15.00, ale nie jest to pewne.)
Możliwosc spowiedzi sw. w j. polskim istnieje zawsze gdy jest oferowana
spowiedź w parafii (przed Mszą sw. w dni powszednie oraz w niedziele).
Szczególna okazja do spowiedzi w Wielkim Tygodniu, przed Triduum
paschalnym:
Wielka Sroda, 17 kwietnia, g. 16.00- 17.45, ca. 18.45- 21.00
Wielki Czwartek, 18 kwietnia, g. 15.30- ca. 17.15

Wielki Piątek, 19 kwietnia, 11.00-13.30. Wg. potrzeb po Liturgii
Wielkopiątkowej, maksymalnie do g. 20.00

TRIDUUM PASCHALNE, WIELKANOC:
Zapraszamy również bardzo serdecznie do udziału w najważniejszych
wydarzeniach roku Koscielnego- nabożeństwach Triduum Paschalnego w
naszym kosciele parafialnym ( w j. szwedzkim, w Wigilie Paschalna z
pewnymi akcentami w różnych językach, w tym polskim.)
18.04: W.Czwartek, dzień Ostatniej wieczerzy i modlitwy Pana Jezusa
w Ogrójcu, dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i
Kapłaństwa - Msza sw. Wieczerzy Pańskiej ( z symbolicznym umyciem
nóg apostołom) g. 18.00. Procesja co ”ciemnicy”, możliwosć adoracji
do g. 21.00
19.04: W. Piątek, dzień Męki i zbawczej Smierci naszego Pana Jezusa
Chrystusa- Nabożeństwo Męki Pańskiej g. 15.00. Procesja do Grobu
Pańskiego, możliwosć adroacji do g. 21.00
20.04: W. Sobota: WIGILIA PASCHALNA g. 21.00. (Po Mszy sw. również
możliwosć poswięcenia pokarmów)
21: 04: Zmartwychwstanie Pańskie- Niedziela Wielkanocna: Msza sw.
suma w dzien Zmartwychwstania Panskiego, g. 11.00
22.04: Poniedziałek Wielkanocny: Suma w j. szwedzkim g. 11.00. Msza
sw. po polsku g. 16.30
Prosimy zapoznać się z szczegółowym rozkładem Nabożeństw
Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy w naszej parafii wyłożonych w
przedsionku, w j. szwedzkim
28.04: ”Biała” Niedziela- Uroczystosć Miłosierdzia Bożego:
Msza sw. suma w j. szwedzkim g. 11.00.
Msza sw. po polsku g. 16.30
Nabożeństwa Triduum Paschalnego w j. polskim na terenie
Sztokholmu jedynie organizowane przez Polską Misję Katolicką w
kosciele Sw. Jana w Sztokholmie (Kammakargatan, T- Hötorget).
Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

