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Trwa już Triduum Paschalne, a Święta Wielkanocne tuż-tuż. Jak będą celebrowane w
iławskich świątyniach? Zebraliśmy najważniejsze informacje dla naszych Czytelników.
Zapraszamy do zapoznania się z wielkanocnymi niezbędnikami dotyczącymi świąt w
iławskich parafiach.
Parafia Przemienienia Pańskiego w Iławie ("czerwony" kościół)
W WIELKI PIĄTEK od 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 18:00 okazja do spowiedzi, o
godzinie 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa prowadzona przez
osadzonych w Zakładzie Karnym w Iławie. O godzinie 18:00 Liturgia Męki Pańskiej,
Gorzkie żale i całonocna adoracja Pana Jezusa w Grobie z podziałem na poszczególne
ulice.
W WIELKĄ SOBOTĘ okazja do spowiedzi od 9:00 – 16:00, święcenie pokarmów o
pełnych godzinach od 9:00 do 14:00. Koronka do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00,
zakończenie adoracji Pana Jezusa w Grobie o godzinie 18:00 i o godzinie 22:00 Msza św.
Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną, na którą zabieramy ze sobą świece.
W Wielkim Tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.

Porządek Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania jak w niedzielę z wyjątkiem Mszy
św. o godzinie 7:00, w Poniedziałek Wielkanocny Msze św. według porządku
niedzielnego.
Parafia Świętego Brata Alberta w Iławie
Okazja do spowiedzi świętej będzie w Wielki Piątek i Sobotę od godz. 16:30 do 18:00.
W Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego –
zachęcamy do indywidualnego odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia.
Na liturgię Wielkiej Soboty prosimy przyjść ze świecami, zabezpieczonymi profitkami
przed rozlewaniem się wosku. Za odnowienie obietnic chrztu świętego podczas liturgii
Wigilii Paschalnej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Poświęcenie pokarmów wielkanocnych będzie w Wielką Sobotę od godz. 12:00, co pół
godziny, aż do 18:00.
Chorych, których zgłosicie w kancelarii parafialnej, będziemy odwiedzać z sakramentami
św. w środę od godz. 15:30.
Procesja rezurekcyjna w Wielką Niedzielę, jak co roku, będzie o godz. 6:00 rano.
Msze św. w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego będą odprawiane w
następującym porządku: o 6:00, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15 i wieczorem o 18:00.
Parafia pw. NPNMP w Iławie ("biały" kościół)
W Wielki Piątek adorację rozpoczniemy Ciemną Jutrznią o godz. 9:00. W piątkowy
wieczór o godz. 18:00 będziemy sprawowali liturgię Męki Pańskiej. Zachęcamy do
uczczenia Zbawiciela poprzez wysłuchanie opisu Męki Pańskiej oraz adorację krzyża św.
Po Komunii św. w uroczystej procesji przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Grobu
Pańskiego. Adoracja potrwa do godz. 22:00.
W Wielką Sobotę o godz. 9:00 Ciemna Jutrznia. Od godz. 12:00 do 15:00 (co godzinę)
przynosimy do pobłogosławienia pokarmy na stół wielkanocny. Pamiętajmy, aby choć na
chwilę zatrzymać się i w duchu podziękować Panu Jezusowi złożonemu do grobu za
dzieło odkupienia. Błogosławieństwo pokarmów w Dole o godz. 10:00, w Dziarnach o
godz. 10:15, w Ławicach o godz. 10:30, w Smolnikach o godz. 11:00.
Zgodnie ze zwyczajem liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 18:00. Po
obrzędach poświęcenia ognia, wysłuchaniu orędzia paschalnego i bogatej liturgii słowa
odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec. Modlitewne
czuwanie do godz. 22:00. Liturgię dopełni w niedzielny poranek o godz. 6:00 radosna
procesja rezurekcyjna z Eucharystią. Następna Msza św. w Niedzielę
Zmartwychwstania o godz. 8:15.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte według porządku niedzielnego.
Parafia p.w. św. Andrzeja Boboli w Iławie

W Wielki Piątek o godz. 18:00 Nabożeństwo Męki Pańskiej. O godz. 21:00 Droga
Krzyżowa ulicami naszego osiedla. Prosimy, aby wziąć ze sobą znicze. Tego dnia
obowiązuje post ścisły.
W Wielką Sobotę o godz. 23:00 Liturgia Wielkiej Soboty zakończona procesją
rezurekcyjną. Na liturgię przynosimy ze sobą świece.
Niedziela Zmartwychwstania- Msze św. zostaną odprawione wg następującego
porządku: 9:30, 11:00, 12:30, 17:00. Tego dnia nie ma Mszy o 8:00. W drugi dzień świąt
Msze Św. jak w każdą niedzielę.
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy w Wielki Piątek od godz. 8:00 do 17:45. Przy Grobie
Pańskim do godz. 23:00 i w Wielką Sobotę od godz. 8:00 do 22:45.
Poświęcenie pokarmów w Kościele w Wielką Sobotę od godz. 9:00 do 15:00 o pełnych
godzinach. Poświęcenie pokarmów w Szałkowie o godz. 10:00, w Woli Kamieńskiej o
godz. 11:00, w Kamieniu Małym przy Krzyżu o godz. 11:30.
Parafia p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Iławie
W Wielki Piątek adoracja przy ciemnicy od godz. 9:00. Liturgia Wielkiego Piątku,
podczas której kontemplujemy mękę i śmierć na krzyżu naszego Zbawiciela, o godz.
18:00.
Po zakończeniu liturgii, przeniesienie Pana Jezusa do grobu i adoracja do godz. 22:00.
Zapraszamy także na Drogę Krzyżową ulicami naszej parafii, w której uczestnicząc,
dajemy żywe świadectwo naszej wiary. Jest to jedyny dzień w roku, gdy nie jest
sprawowana msza św.
W Wielką Sobotę adoracja przy Grobie Pańskim od godz.9:00. W tym dniu święcimy
także pokarmy, którymi zaczniemy nasze śniadania wielkanocne. Święcenie pokarmów
od godz. 10:00 do 14:00 o pełnych godzinach, a także po liturgii Wielkiej Soboty, którą
rozpoczniemy o godz. 20:00. Tego dnia zabieramy z sobą do kościoła świece.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msza św. rezurekcyjna o godz. 6:00.
Prosimy o przygotowanie baldachimu oraz chorągwi.
W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 7:30. Kolejne według porządku niedzielnego.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. według porządku niedzielnego o 7:30, 9:00,
10:30, 12:00 i 19:00.
Parafia Miłości Bożej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Iławie
WIELKI PIĄTEK - 19.04. KEM Iława, nabożeństwo - godzina 17:00, ul Sienkiewicza.
WIELKI PIĄTEK - 19.04. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Siemianach,
nabożeństwo o godz. 14:00 w kościele przy cmentarzu.
WIELKANOC - 21.04. Iława, nabożeństwo Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, godz.
11:00.
WIELKANOC - 21.04. Siemiany, nabożeństwo Zmartwychwstania Pańskiego o godz.

14:00 w kościele przy cmentarzu.
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Iławie
W Wielki Piątek nabożeństwo w Iławie o godzinie 15:00, w Niedzielę Zmartwychwstania
Pańskiego o godzinie 12:30.
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