
Dzisiejsze czytania:     Iz 50,4-7; Ps 22; Flp 2,6-11;  Mt 26,14-27,66  

Trzy Święte Dni 
 

 „Triduum” znaczy „trzy dni”. Policzmy je: Wielki Czwartek, Wielki 
Piątek, Wielka Sobota, i Niedziela Zmartwychwstania. Wychodzi cztery. 
Coś się nie zgadza. Trzeba pamiętać, że w liturgii, święto zaczyna się 
wieczorem dnia poprzedniego (w nawiązaniu do tradycji żydowskiej). 
Triduum Paschalne rozpoczyna się wieczorem w Wielki Czwartek, czyli  
w wigilię Wielkiego Piątku. Potem jest Sobota, która zaczyna się 
wieczorem w Piątek, i Niedziela, która zaczyna się w sobotni wieczór. 
Mamy więc trzy dni. „Pascha” – oznacza przejście. Pascha jest głównym 
świętem Izraelitów, pamiątką przejścia z niewoli egipskiej przez Morze 
Czerwone do Ziemi Obiecanej. Pascha Chrystusa oznacza Jego przejście 
ze śmierci do życia, z tego świata do Ojca. Pascha wyznawców Chrystusa 
dokonuje się przez sakramenty, w których przechodzimy ze śmierci 
grzechu do nowego życia. Te trzy dni stanowią jedno święto. 
 W Wielki Czwartek świętujemy ustanowienie Eucharystii  
i Sakramentu Kapłaństwa. We wszystkich kościołach katedralnych właśnie 
w tym dniu w trakcie Mszy Krzyżma, rano, poświęcony zostaje olej 
Krzyżma Świętego i olej chorych. Oleje te będą służyć przez cały rok  
w celebracji chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, konsekracji 
kościołów i ołtarzy oraz w namaszczeniu chorych. 
 W Wielki Czwartek wieczorem celebruje się Mszę Wieczerzy 
Pańskiej, która przypomina ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa i jest  
w parafiach zazwyczaj koncelebrowana przez wszystkich kapłanów 
przeżywających swoje święto. W trakcie śpiewu „Chwała na wysokości 
Bogu” biją dzwony i dzwonki znajdujące się w świątyni, po czym milkną 
wraz z organami aż do chwili, kiedy ich dźwięk oznajmi światu radosną 
wieść, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Po homilii następuje 
„Mandatum”, czyli obrzęd upamiętnienia sceny, w której Jezus umył nogi 
swoim apostołom. Po Komunii następuje uroczyste przeniesienie 
Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji nazywanej Ciemnicą.  
W czasie procesji śpiewa się starożytny hymn „Sław języku tajemnicę”,  
a po liturgii zdejmuje się obrusy z ołtarza, na znak obnażenia Jezusa. Do 
późnych godzin nocnych trwa adoracja w Ciemnicy.  
  W Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św., ale wieczorną Liturgię  

Wielka Środa, 12.04. 

7.00  

18.00 śp. Marianna Opałko (30 dzień po pogrzebie)  

18.00 śp. Leonarda Zimińska 

Wielki Czwartek, 13.04 

18.00 Dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo  

i potrzebne łaski dla kapłanów którzy posługują w parafii i dla tych 

którzy posługiwali 

Wielki Piątek 14.04   -  Tego dnia nie celebruje się Eucharystii.  

Wielka Sobota, 15.04 

19.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Andrzeja, Ani i Michała 

19.00 śp. Tadeusz, Władysław i Józef Stasiak 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 16.04 

6.00 śp. Tadeusz Misztal (25 rocz.) i rodzice z obojga stron 

6.00 śp. Stanisław Piekarski (1 rocz.) i jego siostra Teresa 

9.30 śp. Maria Wardzyńska i rodzice z obojga stron 

9.30 śp. Edward, Ewa, Adam, Kazimiera, Józef i zmarli z rodz. Szmyt, 

Marchelek i Łukaszewicz 

11.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze 

lata małżeństwa z okazji 39 rocz. ślubu Marii i Jakuba 

12.30   Msza św. w intencji Domowego Kościoła 

12.30 O Boże błogosławieństwo dla Barbary, Andrzeja, Krzysztofa  

i Katarzyny 

18.00 śp. Stanisław Gawrzyjał (30 dzień po pogrzebie)  
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Wielki Poniedziałek, 10.04 

7.00    

18.00 śp. Mirosław Załęski (30 dzień po pogrzebie) 

Wielki Wtorek, 11.04 

7.00  

18.00  O Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków 
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Męki Pańskiej. Wejście kapłanów i asysty następuje w ciszy. Po przyjściu 
do ołtarza kapłani kładą się krzyżem na posadzce kościoła oddając cześć 
Jezusowi (prostracja). Po modlitwie celebransa rozpoczyna się Liturgia 
Słowa, której najistotniejszym momentem jest odczytanie lub odśpiewanie 
Męki Pańskiej wg św. Jana. Po uroczystej i rozbudowanej w tym dniu 
modlitwie powszechnej (sięgającej swą strukturą V-VI w.) następuje 
uroczyste odsłonięcie i adoracja Krzyża. Wierni podchodzą i na znak 
uwielbienia całują święty znak zbawienia. Po tym obrzędzie przykrywa się 
ołtarz obrusem i rozdzielana jest Komunia Święta. Następnie monstrancję 
z Najświętszym Sakramentem okrywa się welonem na znak owinięcia 
Ciała zmarłego Pana w płótna i przenosi do grobu, przy którym celebrans 
odmawia na zakończenie końcowe modlitwy.  
 Wielka Sobota to  dzień ciszy i skupienia w którym każdy 
chrześijanin winien adorować Chrystusa  w Najświętszym Sakramencie 
(który jest wystawiony przy symbolicznych grobach Pana Jezusa) 
dziękująć Mu za Jego mękę, którą podjął dla naszego zbawienia. Tego 
dnia klekąmy także przed krzyżem, który przypomina nam o dziele 
odkupienia. W Wielką Sobotę święci się również pokarmy na stół 
wielkanocny. Wigilia Paschalna, która rozpoczynać się powinna po zmroku 
tego dnia, należy już do obrzędów dnia następnego, do niedzieli 
Zmartwychwstania. 
 Wigilia Paschalna sprawowana w sobotni wieczór a właściwie  
w nocy, jest jak twierdził św. Augustyn: „Matką wszystkich wigilii i liturgii”, 
ponieważ to w niej celebruje się największą tajemnicę i cud wiary  
w Zmartwychwstanie. Pierwsza część obrzędów rozpoczyna się na 
zewnątrz kościoła poświęceniem ognia i Paschału - świecy paschalnej 
przypominającej światło zmartwychwstałego Chrystusa i wniesionej 
uroczyście do świątyni. Po zapaleniu świec i świateł śpiewa się Orędzie 
Wielkanocne, ogłaszające światu zwycięstwo Chrystusa. Drugą cześć 
celebracji stanowi Liturgia Słowa złożona z większej ilości czytań (nawet 
8). Po ostatnim czytaniu ze St. Testamentu odzywają się w kościele 
milczące dotąd organy, a wierni przy wtórze dzwonów śpiewają radosne 
„Chwała na wysokości”. Po Epistole (List do Rzymian) wykonuje się 
uroczyste „Alleluja”. Trzecia część celebracji to Liturgia Chrzcielna, 
związana z poświęceniem wody i ewentualnym chrztem dzieci lub 
dorosłych. W obrzędach tych śpiewa się litanię do świętych, uroczyście 
odnawia przyrzeczenia chrzcielne oraz przyjmuje pokropienie nową wodą. 
Ostatnia część Wigilii - Liturgia Eucharystyczna. Wg tradycji rzymskiej na 
zakończenie Wigilii powinna odbyć się procesja rezurekcyjna ogłaszająca 
światu cud Zmartwychwstania. Tradycja polska przenosi ją jednak na 
godzinę 6.00 i łączy z Mszą wielkanocną o poranku. 

Ogłoszenia parafialne 
1. W środę o godz. 19.00 Droga Krzyżowa ulicami Elbląga od kościoła O. 
Redemptorystów. Parafia nasza niesie krzyż od stacji czwartej do piątej. 
Proszę panów o pomoc. 
2. W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się  o godz. 
18.00. Po liturgii adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy do 
godz. 22.00. . W Wielki Piątek adoracja od 08.00 rano. Zachowujemy 
post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych  
i spożycie tylko trzech posiłków w ciągu całego dnia, w tym jeden do 
syta (osoby od 14 do 60 roku życia nie mają dyspensy). Liturgia Męki 
Pańskiej w naszym kościele o godz.18.00 .   Adoracja do godz. 22.00.   
W Wielką Sobotę adoracja N. S. od godziny 8:00. Warto w tym dniu 
zachować post, powstrzymując się od spożywania pokarmów mięsnych. 
Błogosławieństwo pokarmów o godz. 10.00 do 15.00 co pół godz. 
Podczas poświęcenia pokarmów okazja do sakramentu spowiedzi 
świętej. W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania 
Pańskiego.  Wigilia Paschalna w naszym kościele rozpocznie się o godz. 
19.00.  W niedzielę Zmartwychwstania Msze Święte o godz.: 06.00, 9.30, 
11.00, 12.30, 18.00. Nie będzie Mszy św.o godz. 08.00. 
3. Panie z Caritasu rozprowadzają świece - paschaliki na liturgię 
wielkiej soboty. 


