
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

            NR 69; VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU; 24 MARCA 2013 

 

 
Posłuszny do śmierci 
Liturgia Słowa Niedzieli Palmowej wprowadza nas 

w klimat Wielkiego Tygodnia, w którym 

upamiętniać będziemy 

najważniejsze tajemnice 

naszej wiary. Oto Jezus, 

Bóg Człowiek jest tym, 

na którym spełniło się 

proroctwo Izajasza z 

pierwszego czytania: 

„Podałem grzbiet mój 

bijącym i policzki moje 

rwącym mi brodę. Nie 

zasłoniłem mojej twarzy 

przed zniewagami  i opluciem.” (Iz 50,6) W 

jednym z listów więziennych św. Pawła, który był 

napisany do wiernych w Filipii, ukazany zostaje 

Chrystus, jako wzór pokory. Fragment ten odczytywany jest podczas dzisiejszej 

liturgii.  Jezus jako Bóg ogołaca swoją Boskość w chwili gdy przychodzi na świat w 

ludzkim ciele, w postaci sługi. Jest więc narażony na to wszystko, co związane jest z 

naturą ludzką: na cierpienie, ból, pokusy. We wszystkim jest posłuszny Ojcu. Jest 

Mu posłuszny aż do ofiary z własnego życia. Ten kulminacyjny moment ziemskiego 

życia i działalności Jezusa jest tematem dzisiejszej Ewangelii. Oto ukazana jest w 

nim historia Męki Pańskiej. Męki, która przynosi światu zbawienne owoce. Męki, 

która jest najdoskonalszym obrazem miłości Boga do człowieka. Męki, która 

otwiera nam drogę do Nieba. Męka przez którą przechodzi nasz Zbawca jest 

wyrazem posłuszeństwa Ojcu. Sam Chrystus odczuwał trwogę, która wyrażała się 

 

Kalendarz liturgiczny: 

28 III Wielki Czwartek 

29 III Wielki Piątek 

30 III Wielka Sobota 

Cytat tygodnia: 
 

„Nie mieczem, lecz krzy-
żem uczynił Chrystus 
ziemię sobie poddaną.” 
 

Św. Augustyn 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 24 marca 2013 
800  + Ryszard Tkaczyk w 26r.ś. rodziców z obojga stron, Stanisław, Bar-
bara, Stanisław 
930 + 10r.ś. Janusz Kulesza i 8r.ś. Bronisława(k) Rodziewicz  
930   o łaskę zdrowia i Bł. Boże dla rodziny Kąkol   
1100 + Stanisław Kalkowski w 26r.ś  
1230 + Tadeusz Mnich w 10r.ś. i rodziców z obojga stron 
1800 + Adela Mikjaniec w 25r.ś. Emilię, Piotra, Anna, Kazimierz, Rozalia, 
Antoni  
  
Poniedziałek, 25 marca 2013 
700  + Władysław Dudar  
1800 + Ryszard Liszka w 26r.ś. Anna, Bonifacy oraz rodzeństwo  
 

Wtorek,  26 marca 2013 
700 + Kazimierz Wójcik  
1800 + 35r.ś. Lucyna, Mieczysław  
 

Środa, 27 marca 2013 
700     
1800 + Krystyna Białek  
 

Czwartek, 28 marca 2013 
1800 Dziękczynna z prośbą o zdrowie dla Anny  
 

Sobota, 30 marca  2013 
2000 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Bł. Boże dla rodziny 
Pystrakiewicz  
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w słowach: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich”. Od razu jednak po 

nich padają słowa: „Wszakże nie Moja wola lecz Twoja niech się stanie!” (por. Łk 

22,42) Jest to wyraz bezgranicznego oddania woli Bożej, posłuszeństwa Syna 

prowadzącego do śmierci – jak to zaznacza św. Paweł -„i to śmierci krzyżowej” (Flp 

2,8), czyli wówczas najhaniebniejszej. W tym kontekście dobitniejsze wydają się 

słowa, które św. Jan zamieszcza w swojej Ewangelii po nocnej rozmowie Jezusa z 

Nikodemem: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby 

każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.” Ojciec i Syn są ze sobą 

w doskonałej wspólnocie. Poprzez wydarzenia paschalne, poprzez uniżenie się 

Syna, poprzez Jego posłannictwo każdy człowiek może mieć uczestnictwo w tej 

wspólnocie.  

Triduum Paschalne 

W wielkim tygodniu, przez wzgląd na wyjątkowy charakter 
tego czasu, nie obchodzi się wspomnień liturgicznych 
świętych. Kulminacyjnym momentem Wielkiego Tygodnia 
jest Triduum Paschalne, trzy święte dni w chrześcijaństwie, mające szczególny 
charakter. Oto krótka charakterystyka każdego z tych ważnych dla chrześcijan dni. 
 
Wielki Czwartek 
Jest to dzień upamiętniający ustanowienie przez Jezusa dwóch sakramentów: 
Eucharystii i Kapłaństwa. Rano w kościołach katedralnych sprawowana jest Msza 
Krzyżma, na której święci się oleje krzyżma i chorych. Natomiast wieczorem w 
kościołach odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej, upamiętniająca Ostatnią 
Wieczerzę Jezusa ze swoimi uczniami przed śmiercią krzyżową. W wielu parafiach 
tego dnia odbywa się obrzęd umywania nóg nawiązujący do ewangeliczngo opisu, 
w którym Jezus przed wieczerzą umył uczniom nogi. 
 
Wielki Piątek 
Wielki Piątek jest dniem, w którym Kościół upamiętnia mękę i śmierć Jezusa na 
drzewie krzyża. Z tego powodu w dniu tym nakazany jest post ścisły. W Wielki 
Piątek zgodnie ze starożytną tradycją nie sprawuje się Eucharystii. Tego dnia 
odprawiana jest Liturgia na cześć Męki Pańskiej, która wyróżnia się starożytną 
formą Modlitwy Powszechnej oraz Adoracją Krzyża. Właśnie Krzyż stanowi 
centrum wydarzeń Wielkiego Piątku. Na nim dokonuje się Boży plan zbawienia. 
 

Wielka Sobota 
Tradycyjnie to właśnie w Wielką Sobotę odbywa się poświęcenie pokramów 
wielkanocnych. Tego dnia Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i 
Śmierć Chrystusa.  Adoracja ta kończy się dopiero przed rozpoczęciem Wigilii 
Paschalnej. Wigilia Paschalna jest to najważniejsza Msza Św. w roku liturgicznym, 
ponieważ jest pierwszą Mszą radości Zmartwychwstania Pańskiego. Z tego 
powodu zwana jest Matką wszystkich Mszy. Liturgia Wielkosobotnia jest bardzo 
rozbudowana. Rozpoczyna się Liturgią Światła, w której święci się ogień i 
przygotowuje Paschał. Po Liturgii Światła odśpiewane jest Orędzie Wielkanocne. 
We Mszy Wigilii Paschalnej odbywa się równeż Liturgia Chrzcielna. 

Ogłoszenia parafialne – VI Niedziela Wielkiego Postu 
1. W tym tygodniu najważniejsze wydarzenia religijne naszej wiary 

– święte Triduum Sacrum.  

Wielki Czwartek, godzina  1800, Msza Wieczerzy Pańskiej. 

Wielki Piątek, godzina 1800, Liturgia Męki Pańskiej (dzieci przy-

noszą plansze). 

Wielka Sobota, godzina 2000, Msza Wigilii Paschalnej z liturgią 

światła i wody. 

Rezurekcja w niedzielę o 600, nie będzie mszy św. o 800, pozosta-

łe msze jak w każdą niedzielę. 

2. Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od 900 do 1500 co pół 

godziny połączona z Adoracją Pana Jezusa w grobie. Adorację w 

Wielki Czwartek od 2100 do 2200 prowadzi Odnowa w Duchu 

Świętym, w Wielki Piątek od 2100 do 2200 Domowy Kościół i 

młodzież. 

3. W najbliższą środę o godz. 1900 od kościoła o. Redemptorystów 

wyruszy droga krzyżowa ulicami Elbląga. Nasza parafia niesie 

krzyż od stacji II do III. 

4. Od Wielkiego Piątku rozpoczynamy w naszej parafii nowennę 

przed Świętem Miłosierdzia Bożego. 

5. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę w kwocie 

1210 zł. 

 


