
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 27; NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ - 25 Marzec 2018 
    procesja z palmami: Mk 11,1-19 lub J 12,12-16 
        Msza święta: Iz 50,4-7: Ps 22; Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47  

 

  
 
 

  Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego 
dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia 
palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do 
Jerozolimy, 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. Liturgia Niedzieli Palmowej 
jest rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z 
palmami oraz czytaniem - jako Ewangelii - Męki Pańskiej według 
jednego z trzech Ewangelistów synoptycznych: Mateusza, Marka 
lub Łukasza (Mękę Pańską wg św. Jana czyta się podczas liturgii 
Wielkiego Piątku). W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf 
Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane. 
 Bardziej uroczyste niż zwykle rozpoczęcie Eucharystii ma 
swoją wielowiekową historię. W Jerozolimie już w IV w. patriarcha 
dosiadał oślicy i otoczony radującymi się tłumami wjeżdżał na niej 
z Góry Oliwnej do miasta. Poświęcanie palm wprowadzono do 
liturgii dopiero w wieku XI., 
 Kolor szat tej liturgii jest czerwony. Prcesja ma charakter 
triumfalny.  Chrystus wkracza do świętego miasta jako jego Król i 
Pan, odbiera spontaniczny hołd od mieszkańców Jerozolimy. Przez 

Intencje mszalne: 26.03 - 01.04 
 

Poniedziałek, 26 marzec 2018 – Wielki Poniedziałek 
700 Dziękczynna z okazji 40 rocznicy zawarcia sakr. małżeństwa 
Mieczysława i Lucyny 
1800 śp. Józef Struciński (27 Msza święta gregoriańska) 
Wtorek, 27 marzec 2018  - Wielki Wtorek  
700 śp. Józef Struciński (28 Msza święta gregoriańska) 
1800  śp. Alicja Markiewicz 
Środa, 28 marzec  2018  - Wielka Środa 
700   śp. Józef Struciński (29 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Weronika Grzesz (30 dzień po pogrzebie) 
1800 śp. Marianna (1 rocz.) i Mieczysław (34 rocz.) Obszarni 
Czwartek, 29 marzec 2018 – Wielki Czwartek 
1800 Dziękczynna za dar kapłanów posługujących w naszej parafii, 
 z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego oraz 
opiekę Matki Bożej 
1800  śp. Józef Struciński (30 Msza święta gregoriańska)  

 

Piątek, 30 marzec  2018 – Wielki Piątek 
1800  Liturgia Męki Pańskiej  

 

Sobota, 31 marzec 2018 – Wielka Sobota 
1900 śp. Wiktoria, Władysław, Czesław i zmarli z obu stron 
Niedziela, 01 kwiecień 2018 – Niedziela Wielkanocna  
600 śp. Tadeusz Misztal (26 rocz.), rodzice z obojga stron 
930  śp. żona Maria Jasiukajtis oraz syn Waldemar Jasiukajtis, zmarli z 
rodziny z obu stron Ruszlewicz i Jasiukajtis, oraz zięć Jan 
Nowatkowski 
1100 śp. Franciszek Grabowski, rodzice z obu stron oraz zmarli z 
rodziny 
1230  śp. Kazimiera(k), Józef, Ewa, Adam, Edward i zmarli z rodz. 
Szmyt i Łukaszewicz oraz Maria Wardzyńska 
1800 śp. Józef, Genowefa Rucińscy, Czesław, Andrzej, Maria, 

Stanisław Kmieć 
 

Niedziela Palmowa początkiem Wielkich Tajemnic 



to Kościół chce podkreślić, że kiedy Chrystus Pan za kilka dni 
podejmie się tak okrutnej śmierci, to jednak nigdy nie pozbawi się 
swojego majestatu królewskiego i prawa do panowania. 
 Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są dniami 
szczególnie poświęconymi sakramentowi pojednania - nie 
wyróżniają się niczym, jeśli chodzi o liturgię. 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 przenocować. Zapewne gościny Jemu i 
Jego uczniom udzielał Łazarz w swoim domu - z wdzięczności za 
niedawne wskrzeszenie go z grobu. 
 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, po której wierni 
adorują Chrystusa W Najświętszym Sakramencie w tzw. Ciemnicy 
– miejscu uwięzienia Pana Jezusa. Tego dnia rownież w katedrach 
sprawowana jest uroczysta Eucharystia, aby w obecności 
wszystkich kapłanów  dziękować Bogu za dar kapłaństwa i 
Eucharystii.  
 Wielkopiątkową liturgia Męki Pańskiej wprowadza nas 
w tajemnicę cierpienia Chrystusowego, a po zakończonych 
obrzędach Kościoł zaprasza wszystkich wiernych do Adoracji 
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie przy symbolicznym 
Grobie Pańskim.  Tego dnia nie sprawuje się Mszy świętej. 
 Najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii 
Kościoła - Wigilię Paschalną sprawuję o zachodzie słońca w 
Wielką Sobotę - w Wielką Noc, która wprowadza nas w radość 
zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.   
 Triduum kończy się wieczorem w Niedzielę 
Zmartwychwstania. 
 

 Ogłoszenia parafialne  
 
 
 

 Dziś przypada 26 rocznica utworzenia diecezji elbląskiej 
 Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień - przeżywanie 

największych tajemnic naszej wiary. Tych którzy jeszcze nie 
skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania zachęcamy, by w 
tym tygodniu z niego skorzystać, aby po chrześcijańsku przeżyć 
Święta Wielkanocne.  

 KOMUNIKAT BISKUPA ELBLĄSKIEGO: W wielką środę przed 
Świętami Wielkanocy, tj. 28 marca 2018, odbędzie się po raz 
kolejny na ulicach Elbląga nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 
Rozpoczęcie o godz. 19.00 przy kościele Matki Bożej Królowej 
Polski [ul. Robotnicza], zakończenie w parafii św. Mikołaja. 
Zapraszam do udziału w Drodze Krzyżowej, aby w ciszy wieczoru 
wraz z innymi spojrzeć raz jeszcze na własne życie w 
perspektywie krzyża Chrystusa i jego Zmartwychwstania. 
Autorem tegorocznych rozważań jest ks. kan. Edward 
Rysztowski. 

 Porządek Triduum Paschalnego w naszym kościele: Wielki 
Czwartek o godz. 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej; Wielki Piątek o 
godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej; Wielka Sobota o godz. 19.00 
Wigilia Paschalna. Po każdej celebracji adoracja Pana Jezusa w 
Ciemnicy i Grobie Pańskim do godz. 22.00. W Wielki Piątek 
obowiązuje post ścisły [nie spożywamy pokarmów mięsnych, 
jemy raz do syta i dwa razy lekko, post obowiązuje osoby 
pełnoletnie od 18 do 60 roku życia]. W Wielką Sobotę 
poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny od godz. 10.00 do 
16.00 co pół godziny. 

 W Niedzielę Zmartwychwstania rezurekcja o godz. 6.00. Tego 
dnia nie ma mszy św. o godz. 8.00. 

 Pożegnaliśmy do wieczności: 
Śp. Józef Błaszkiewicz – lat 65, z ul. Łęczyckiej 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie... 

  


