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„Szatan, mając 
zaatakować człowieka, 
bada najpierw, jaka jest 
jego słaba strona i w 
czym jest najbardziej 
opieszały. I właśnie w 
tym miejscu będzie 
atakować.” 

Ignacy Loyola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kancelaria parafialna czynna:  środy i piątki od 15.30 do 17.00; 
czwartki od 7.30 do 9.00 

Adres korespondencyjny: Parafia bł. Doroty z Mątów; 
ul. Rawska 16a; 82-300 Elbląg 

Telefon: (55) 235 32 73 
Strona internetowa: www.parafia.blogoslawionadorota.org 
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NR 113; VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU; 13 KWIECIEŃ 2013 
                                NIEDZIELA PALMOWA 
 
 

 

Wielki Tydzień - czas bezpośred-

nio poprzedzający Święta Wi  

elkanocne - wykształcał się w 

liturgii stopniowo. Początkowo 

sam post przed Wielkanocą trwał 

zaledwie 3 dni. Z czasem wpro-

wadzono okres 40-dniowego 

postu - i wyróżniono Wielki Ty-

dzień. Na treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się 

triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę 

Palmową, ostatnie dyskusje Chrystusa z Sanhedrynem w 

świątyni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o 

końcu świata, Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska, wreszcie 

chwalebne Zmartwychwstanie. Obrzędy liturgiczne tych dni 

są tak skomponowane, aby ułatwić odtworzenie wydarzeń bezpośrednio związanych z ta-

jemnicą odkupienia rodzaju ludzkiego, pobudzić do refleksji i wielkiej wdzięczności, dopro-

wadzić do pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty, odnowić w Kościele pierwotną gorli-

wość w służbie Bożej. Wielki Tydzień ma tak wysoką rangę w liturgii Kościoła, że nie dopusz-

cza nawet uroczystości. Gdyby zaś takie wypadły, odkłada się je na czas po Wielkanocy i po 

jej oktawie (np. uroczystość Zwiastowania). 

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w 

XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozo-

limy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały 

na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym 

wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak 

wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.  

Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy włącznie Pan Jezus dzień spędzał w Jerozolimie 

i nauczał w świątyni, a na noc udawał się do odległej o ok. 3 km Betanii, aby tam przenoco-

wać. Zapewne gościny Jemu i Jego uczniom udzielał Łazarz w swoim domu - z wdzięczności 

za niedawne wskrzeszenie go z grobu. 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 13 kwietnia  2014 
800  + 3r.ś. Jan Rybaczewski 
930 +dziękczynna z okazji 70r. ur. Brunona Dettlaff za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. 
1100 dziękczynna z prośbą o bł. dla wnuków Krzysia i 
Kacpra 
1230  z okazji 43r. Ślubu Ireny i Jerzego Tarnackich 
1800  + 1r.ś. Kazimiera (k) Wójcik Henryk i rodziny 
Smulińskich 
Poniedziałek, 14 Marzec 2014 
700    
1800  +  Mariusz Makowski 
Wtorek,  15 kwietnia  2014 
700    + Janina Kobyłecka 
1800 + Stanisław 8r.ś. I rodziców z obojga stron 
Środa   16 kwietnia  2014 
700   + Stanisław Siputa 
1800  + Helena Miros 
Czwartek, 17 kwietnia  2014 
1800  o potrzebne łaski dla Kapłanów pracujących   
Sobota,  19 kwietnia  2014 
2000 + Władysław, Tadeusz, Józef Stasiak 
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W Wielki Poniedziałek w drodze do Jerozolimy Chrystus uczynił uschłym figowe drzewo za to, 

że nie znalazł na nim owocu, a tylko same liście (Mt 21, 18-19; Mk 11, 12-14). Kiedy wszedł 

na plac świątyni i zobaczył tam kupców z towarami i bydłem, wypędził ich stamtąd (Mt 21, 

12-13; Mk 11, 15-19; Łk 19, 45-48). 

W Wielki Wtorek Pan Jezus prowadził najgwałtowniejsze polemiki ze starszyzną żydowską, 

które zakończył wielokrotnym "biada", rzuconym na swoich zatwardziałych wrogów (Mt 21, 

20 - 23, 39; Mk 11, 27-32. 41; Łk 20, 9 - 21, 1). W wielkiej też mowie eschatologicznej zapo-

wiada całkowite zniszczenie Jerozolimy oraz koniec świata, jaki zamknie dzieje ludzkości (Mt 

24, 1-41; Mk 13, 1-33; Łk 21, 5-34). Zapowie także powtórne swoje przyjście na ziemię w 

chwale (Mt 25, 31-46). W przypowieści o roztropnym słudze, o mądrych i głupich pannach i o 

talentach będzie nawoływał do czujności (Mt 24, 42-55. 30; Mk 13, 33-37; Łk 21, 34-36). 

Wielka Środa ma bezpośredni już kontakt z wydarzeniami Wielkiego Czwartku i Piątku. San-

hedryn na tajnej naradzie postanawia za wszelką cenę zgładzić Jezusa. Judasz ofiaruje Wiel-

kiej Radzie Żydowskiej swoją pomoc za srebrniki, przyrzekając śledzić Chrystusa, a gdy będzie 

sam - zawiadomi o tym Sanhedryn (Mt 26, 1-16; Mk 14, 1-11; Łk 22, 1-6), aby Go można było 

pojmać. 

Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i 

Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje ono liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną 

wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uro-

czystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła - Wigilię Paschalną sprawowaną po za-

padnięciu zmroku w Wielką Sobotę - w Wielką Noc. Triduum kończy się wieczorem w Nie-

dzielę Zmartwychwstania. 

Święci znani… i nie znani 

Święty Wawrzyniec Iustiniani, biskup 

 Wawrzyniec urodził się 1 lipca 1381 r. w Wenecji w znanej rodzi-

nie, z której pochodzi kilkoro świętych. Na jego dalsze życie duży 

wpływ miała pobożność matki. Na chrzcie otrzymał imię Jan. W 

1400 r. wstąpił do kongregacji kanoników w San Giorgio di Alga 

nieopodal Wenecji i przybrał imię Wawrzyniec. Podziwiano go za 

jego ubóstwo, umartwienia i żarliwość w modlitwie. W 1406 r. 

(albo w 1415 r.), po przyjęciu święceń kapłańskich, Wawrzyniec został wybrany prze-

łożonym tej wspólnoty, a wkrótce, w 1424 r. - generałem zgromadzenia. 

Przygotował wówczas konstytucje, które gorliwie wprowadzał w życie. W tym sa-

mym czasie papież Eugeniusz IV mianował go biskupem Kastylii. W 1447 r. zaanga-

żował się w pomoc ofiarom epidemii. Kiedy w 1451 r. papież Mikołaj V rozwiązał 

unię między diecezją kastylijską a patriarchatem w Grado, Wawrzyniec został pierw-

szym patriarchą Wenecji. Reformy, które tam wprowadził, są słusznie uważane za 

prekursorskie wobec późniejszych o sto lat działań św. Karola Boromeusza w Medio-

lanie po Soborze Trydenckim. 

Wawrzyniec zmarł 8 stycznia 1456 r. Klemens VII beatyfikował go w 1524 r. Kanoni-

zował go Aleksander VIII w 1690 r. Jego dzieła, przede wszystkim listy i kazania, były 

wielokrotnie wydawane drukiem. Uderza w nich wielkie nabożeństwo do męki Jezu-

sa. 

 

HUMOR 

Ksiądz z kościelnym odprawiali drogę krzyżową. Pech chciał, że w 
jej trakcie na plebanię przyjechał biskup. Ksiądz polecił poprowa-
dzić resztę drogi krzyżowej, ale nie pozwolił mu zakończyć, mó-
wiąc, że posadzi księdza biskupa i zaraz przyjdzie. Biskup jednak 
nie chciał księdza puścić. Kiedy wreszcie po godzinie ksiądz zdołał 
się wyrwać, wpada do kościoła, widzi klęczących ludzi i słyszy zaśpiew kościel-
nego: 
- Stacja trzydziesta szósta - św. Szymon żeni się ze św. Weroniką 

 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. W tym tygodniu najważniejsze wydarzenia religijne naszej wiary św. 

Triduum Sacrum. 

 Wlk. czwartek msza wieczerzy pańskiej godz. 1800 

 Wlk. piątek Liturgia Krzyża godz. 1800 dzieci przynoszą obrazki 

 Wlk. sobota. Liturgia światła i wody godz. 2000 

2. Rezurekcja w niedziele o 600 następne msze o 0930 ,1100, 1230, 1800. 

3. Poświęcenie pokarmów w Wlk. sobotę od 0900 do 1500 co pół godziny 

połączona z adoracja Pana Jezusa w grobie. Z racji poświęcenia pokar-

mów będą zbierane ofiary na prowadzenie jadłodajni przy naszej para-

fii obecnie codziennie 43 osoby korzystają z obiadów. 

4. Adoracja w Wlk. czwartek od 2100 do 2200 prowadzi Domowy kościół z 

młodzieżą a w Wlk. piątek Odnowa w Duchu św. z Akcja Katolicka. 

5. W najbliższa środę o 1900 Droga Krzyżowa ulicami Elbląga od        ko-

ścioła O. Redemptorystów parafia nasza niesie krzyż od stacji 2 do 3. 

6. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu w kwocie 1218zł. 

7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: 

 Śp. Zdzisław Szmitt l.67 
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