
Wielki Tydzień 2022 r. 
 

Wielki Poniedziałek, 11 kwietnia 2022 r. 
Wielki Wtorek, 12 kwietnia 2022 r. 
Wielka Środa, 13 kwietnia 2022 r. 

 
Zachęcamy serdecznie do skorzystania z sakramentu pojednania przed Triduum Paschalnym 

• w bazylice od 9:30 do 11:30 oraz od 15:00 do 17:00 (dla osób niedosłyszących i 
niepełnosprawnych), 

• w krypcie od godz. 6:00 do 9.30, od 11.30 do 12.30 oraz od 17.00 do 19:00. 
 

Wielki Czwartek, 14 kwietnia 2022 r. 
 
07:00 – nabożeństwo Drogi krzyżowej na kalwarii 
17:00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej dla dzieci 
18:30 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 
 
Po Mszy Świętej będzie okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w ciemnicy (kaplica 
adoracji), która będzie trwała przez całą noc aż do godz. 17:30 w Wielki Piątek. 
 
Okazja do sakramentu pojednania 

• w bazylice od 9:00 do 16:00 (dla osób niedosłyszących i niepełnosprawnych), 
• w krypcie od godz. 6:00 do 18:00. 

 
UWAGA! 
Nie spowiadamy podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej ani po jej zakończeniu. 
 

Wielki Piątek, 15 kwietnia 2022 r. 
 
07:00 – nabożeństwo Drogi krzyżowej na kalwarii 
09:00 – nabożeństwo Drogi krzyżowej na kalwarii (dla dzieci) 
15:00 – nabożeństwo Drogi krzyżowej na kalwarii 
16:30 – nabożeństwo Drogi krzyżowej w bazylice (dla chorych) 
17:30 – Liturgia Męki Pańskiej 
 
Po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej będzie okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu przy 
Bożym Grobie, która będzie trwała przez całą noc aż do godz. 20:00 w Wielką Sobotę. 
 
20:00 – nabożeństwo Drogi krzyżowej na kalwarii z kazaniem ks. bp. Grzegorza Olszowskiego przy 
VII stacji (prosimy zabrać świece lub pochodnie). 
 
Okazja do sakramentu pojednania 

• w bazylice od 9:00 do 16:00 (dla osób niedosłyszących i niepełnosprawnych), 
• w krypcie od godz. 6:00 do 17:00. 

  
UWAGA! 
Nie spowiadamy podczas Liturgii Męki Pańskiej ani po jej zakończeniu. 
 

Wielka Sobota, 16 kwietnia 2022 r. 
 
07:00 – Ciemna Jutrznia i Godzina Czytań w bazylice 
09:00 – adoracja i poświęcenie potraw wielkanocnych dla dzieci 



10:00 -17:00 – święcenie potraw wielkanocnych przy krzyżu misyjnym przed bazyliką (co 15 
minut) 
 
Okazja do sakramentu pojednania 

• w bazylice od 9:00 do 20:00 (dla osób niedosłyszących i niepełnosprawnych), 
• w krypcie od godz. 6:00 do 20:00. 

 
Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie do godz. 20:00. 
UWAGA! Adoracja odbywa się w ciszy. 
 
 

Niedziela Zmartwychwstania, 17 kwietnia 2022 r. 
 
21:00 – Liturgia Wigilii Paschalnej (w nocy z soboty na niedzielę) 
 
W Niedzielę Zmartwychwstania Msze Święte będą celebrowane jak w każdą niedzielę. 
O godz.15:30 zapraszamy na nieszpory kończące Triduum Paschalne. 
 
Okazja do sakramentu pojednania w krypcie 

• piętnaście minut przed każdą Mszą Świętą, rozpoczynając od Mszy Świętej o godz. 8:00. 
 

Poniedziałek Wielkanocny, 18 kwietnia 2022 r. 
 
W Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte będą celebrowane jak w każdą niedzielę. 
O godz.16:00 zapraszamy na nieszpory. 
 
Okazja do sakramentu pojednania w krypcie 

• piętnaście minut przed każdą Mszą Świętą, rozpoczynając od Mszy Świętej o godz. 8:00. 
 
 
 
 

 


