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CHRYSTUS
http://mateusz.pl/czytania/2014/20140330.ht
ZMARTWYCHWSTAŁ!
m#czytaniaI
ALLELUJA!

„Nie bójcie się. Szukacie Jezusa
z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał,
nie ma Go tu.” Mk. 16, 6
Niech prawda o Zmartwychwstałym
Jezusie Chrystusie będzie Twoją
radością, którą przekazuj całemu
światu!
Błogosławionych Świąt!
W imieniu Redemptorystów
O. Piotr Wiśniewski CSsR, proboszcz
Jak przeżywać Wielki Tydzień
Przed nami wyjątkowy czas - Wielki Tydzień. Głębokie przeżycie i zrozumienie Wielkiego Tygodnia
pozwala odkryć sens życia, odzyskać nadzieję i wiarę. Same Święta Wielkanocne, bez prawdziwego
przeżycia poprzedzających je dni, nie staną się dla nas czasem przejścia ze śmierci do życia, nie
zrozumiemy wielkiej Miłości Boga do każdego z nas. Wiele rodzin polskich przeżywa Święta
Wielkanocne, zubożając ich treść. W Wielkim Tygodniu robi się porządki i zakupy - jest to jeden z
koszmarniejszych i najbardziej zaganianych tygodni w roku, często brak czasu i sił nawet na pójście do
kościoła w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek. Nie pozwólmy, by tak stało się w naszych rodzinach.
Niedziela Palmowa
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”.
Palmy w Polsce zastępują często gałązki wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże
i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże.
Wielki Poniedziałek
Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są dniami szczególnie poświęconymi sakramentowi
pojednania nie wyróżniają się niczym, jeśli chodzi o liturgię. (c.d. na str. 2)
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Warto więc, jeżeli ktoś nie zrobił tego do tej pory, udać się wtedy do konfesjonału, by oczyścić serce. - Nie zostawiajmy
spowiedzi na ostatnią chwilę - przekonuje ks. inf. Adam Drwięga, proboszcz wrocławskiej katedry. - Jak najwcześniej
skorzystajmy z sakramentu pokuty w naszych parafiach. Kiedy wierni spowiadają się w czasie Triduum Paschalnego,
nie mają szans na głębokie przeżycie tych wyjątkowych liturgii. Stoją w długich kolejkach, nie skupiają się na
celebracji, nie wchodzą w ten szczególny czas. A naprawdę inaczej się przeżywa Święta, kiedy Chrystus
Zmartwychwstały jest w nas.
Wielki Wtorek
Dla niektórych Wielki Wtorek niczym nie różni się od pozostałych dni w roku, ale są osoby, takie jak psycholog
Elżbieta Łozińska, dla których to czas wyjątkowy: - Jak sama nazwa wskazuje Wielki Tydzień obejmuje siedem dni, nie
tylko Triduum Paschalne. Dlatego u nas Święta rozpoczynają się od początku tygodnia. Skupiamy się na modlitwie, na
rozmowach, dobrej lekturze. To dla czas przygotowania, nie tylko domu, stołu, potraw, ale przede wszystkim czas
przygotowania naszych serc na przyjście Chrystusa. Staramy się wyciszać, nie słuchać radia czy innych mediów,
dzieciom opowiadamy o Triduum Paschalnym, o Wielkanocy. (…)
Wielka Środa
Warto tak rozłożyć swoje obowiązki, by w Wielką Środę nie zajmować się już porządkami i nie biegać po sklepach, ale
przygotowywać się do głębokiego wejścia w Triduum Paschalne. Dla Barbary Nonckiewicz, mamy siódemki dzieci,
Wielka Środa to czas skupienia i wyciszenia: - Zawsze tak rozplanowywałam obowiązki, by na Wielką Środę zostały już
tylko niezbędne rzeczy do zrobienia. W ten dzień całą rodziną staramy się pościć i wyciszać przed wielką tajemnicą
Triduum Paschalnego. To dobry czas, by wytłumaczyć dzieciom znaczenie następnych dni, by przygotować je do
udziału w obchodach świątecznych. Wielka Środa to taki ostatni dzwonek wzywający do skupienia się na tym, co
naprawdę ważne.
Wielki Czwartek
Zupełnie inaczej przeżywa się Poranek Wielkanocny, gdy poprzedziło go uczestnictwo w liturgii Triduum Paschalnego.
To dla chrześcijanina najważniejsze dni w roku. W Wielki Czwartek obchodzimy święto kapłanów, ponieważ w tym
dniu w czasie Ostatniej Wieczerzy został ustanowiony sakrament kapłaństwa oraz sakrament Eucharystii. Warto te
wszystkie ważne rzeczy wyjaśniać naszym dzieciom (…).
Wielki Piątek
Dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Niech w tym dniu będzie w naszym domu cisza pozwalająca przeżyć Misterium Męki i
Śmierci Jezusa. O godzinie 15.00, godzinie śmierci Pana Jezusa, uklęknijmy z rodziną, by się wspólnie pomodlić - może
to właśnie będzie najodpowiedniejszy moment, aby przedłożyć Bogu największą prośbę rodziny. Postarajmy się w
domu w centralnym miejscu wyeksponować krzyż na białym obrusie. Warto tego dnia wyłączyć radioodbiorniki,
telewizory czy komputery. Obowiązuje post ścisły, a więc nie tylko jakościowy, ale i ilościowy. Jeżeli jest to możliwe,
weźmy tego dnia udział w parafialnej Drodze Krzyżowej. Wieczorem gromadzimy się na liturgii wielkopiątkowej - jest
ona długa, ale bardzo bogata i piękna: Liturgia Słowa poprzedzona procesją i leżeniem krzyżem przez kapłanów przed
obnażonym ołtarzem, uroczysta adoracja krzyża, komunia i procesjonalnie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do
Grobu Pańskiego. Pamiętajmy, by udać się na adorację Grobu Pańskiego. To wielkopostne pielgrzymowanie ma swoje
korzenie w Jerozolimie, gdzie gromadzono się w miejscach Męki Chrystusa, aby Mu duchowo towarzyszyć od
Wieczernika i Góry Oliwnej, aż do miejsca jego Grobu. W Polsce ten zwyczaj jest pielęgnowany od XIV w.
Wielka Sobota
Jest dniem spoczynku Pana Jezusa w Grobie. To nie dzień żałoby, ale powinien być wypełniony zadumą nad cudem
Zmartwychwstania. To właśnie dzisiaj jest tak ukochane przez wszystkie dzieci święcenie pokarmów. Niestety dzieci,
które są przyprowadzane do kościoła tylko raz w roku, właśnie z koszyczkiem „do pokropienia”, pytają, dlaczego Jezus
leży w grobie i niewiele rozumieją z odpowiedzi. (…)
Po zapadnięciu zmroku rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej - jest to najbardziej uroczysty wieczór w roku
liturgicznym. Wigilia Paschalna nie jest częścią Wielkiej Soboty, jej radosna liturgia należy już do obchodów Dnia
Zmartwychwstania. Obchód Wigilii Paschalnej składa się z czterech części: Liturgii Światła, Liturgii Słowa, Liturgii
Chrzcielnej i Liturgii Eucharystycznej. W czasie Liturgii Światła kapłan przed kościołem poświęca ogień, odpala
paschał, wnosi uroczyście światło do ciemnego kościoła i śpiewa Orędzie Paschalne. W drugiej części są czytane
fragmenty Pisma Świętego, w których rozważamy, co Bóg uczynił dla nas od początku świata. Podczas Liturgii
Chrzcielnej ksiądz dokonuje poświęcenia wody, a wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Odnowieni biorą udział w
Mszy Paschalnej, w czasie której zabrzmią wszystkie dzwony i dzwonki.
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota z Niedzielą Paschalną są dniami szczególnie bogatymi w obchody
liturgiczne. Warto w pełni z tego bogactwa skorzystać. Jest to wspaniały dar Kościoła, który może ubogacić naszą
rodzinę i zbliży nas do Chrystusa. Dzięki głębokiemu przeżyciu Wielkiego Tygodnia, zanurzeniu się w tajemnicę Bożej
Miłości, mamy szansę rzeczywiście odnowić nasze życie, odnowić naszą wiarę i nawrócić się do Boga.
http://www.niedziela.pl/artykul/55978/nd/Jak-przezywac-Wielki-Tydzien
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Ogłoszenia: Niedziela Palmowa,
czyli Męki Pańskiej – 15 III 2018 r.

Ogłoszenia: Niedziela 01 IV 2018
Zmartwychwstania Pańskiego –

1. Niedziela 25 marca: (Niedziela Palmowa)
- Msze św. o godz. 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1630, 1830.
- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1730.
-Spowiedź od poniedziałku do środy w godz. 7 00 – 1000,
1500 – 1900.
2. W poniedziałek, 26 marca:
- godz. 1730 – Różaniec św. i Msza św. w intencji rodzin.
3. We wtorek, 27 marca:
-godz. 1730 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Do skarbony
pod chórem, prosimy o składanie próśb i podziękowań, które
zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
4. W środę, 28 marca:
- godz. 830 - Droga Krzyżowa (kościół)
- godz. 1900 – Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta pod
przewodnictwem Ks. Bp. Elbląskiego Jacka Jezierskiego.

5. W czwartek, 13 kwietnia: (Wielki Czwartek)
W Wielki Czwartek kaplica adoracji będzie zamknięta.
Liturgia o godz. 1800 przewodniczy Ks. Bp Jacek
Jezierski
6. W piątek 14 kwietnia: (Wielki Piątek)
Liturgii o godz. 1800 przewodniczy Ks. Bp Jan Styrna.
7. W sobotę 15 kwietnia: (Wielka Sobota)
Liturgia o godz. 2000.
8. W niedzielę 16 kwietnia: (Niedziela
Zmartwychwstania Pańskiego)
Liturgii o godz. 600 przewodniczy Ks. Bp Józef
Wysocki.

1. Niedziela 01 kwietnia: (Niedziela
Zmartwychwstania Pańskiego)
- Dziękujemy osobom, które
zaangażowały się w przygotowanie
świątyni i liturgii na czas Triduum
Paschalnego.

- Msze św. sprawujemy o godz. 600,
830, 1000, 1130, 1300,1630, 1830.
2. W poniedziałek, 02 kwietnia:
- Msze św. sprawujemy o godz. 700,
830, 1000, 1130, 1300,1630, 1830.
- Taca przeznaczona na Katolicki
Uniwersytet Lubelski
3. We wtorek, 03 kwietnia:
- godz. 1730 nabożeństwo Nowenny
Nieustannej. Do skarbony pod
chórem, prosimy o składanie próśb i
podziękowań, które zostaną odczytane
w czasie nabożeństwa.
4. W środę, 04 kwietnia:
- godz. 1730 – nabożeństwo ku czci
św. Michała Archanioła
5. W czwartek, 05 kwietnia:
- .

6. W piątek 06 kwietnia:

- Msza św. godz. 7:00, 8:00, 16:30, 18:00.
- Spowiedź od godz. 7:00 do 10:00 i od 15:00 do 18:30 i od 19:00 do 20:45.
- godz. 1500 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
- od godz. 1700 spowiedź św. dla młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania.

- godz. 2045 – kompleta, modlitwa na zakończenie dnia.
7 W sobotę 07 kwietnia:
- godz. 1100 – Msza święta z udzieleniem Sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii.
7. W niedzielę 08 kwietnia: (Niedziela Miłosierdzia Bożego)
- Msze św. sprawujemy o godz. 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1630, 1830 (dla młodzieży).
- o godz. 1300 Msza św. z udzielenie sakramentu chorych dla osób starszych i chorych
- Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Miłosierdzia Bożego od godz. 8 00 do 1430, od 1445
w Sanktuarium nabożeństwo i Msza św. dla czcicieli Miłosierdzia Bożego
- Ofiary do puszek na dzieła miłosierdzia – Caritas.
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz

Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego
od 30.03. 2018 r. (Wielki Piątek) do 07.04.2018 r. o godz. 1500.
W niedzielę 08 kwietnia 2018 r.:
w kaplicy Miłosierdzia Bożego od godz. 8 00 do 1430 adoracja Najświętszego Sakramentu.
w Sanktuarium od godz. 1445 –nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Msza św.
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TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK –
ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa – 29 marca 2018 r.
-

o godz. 1000 w katedrze św. Mikołaja - Msza Krzyżma z odnowieniem przyrzeczeń
kapłańskich i poświęcenie olejów krzyżma św. i chorych
o godz. 1800 w naszym kościele Msza Wieczerzy Pańskiej; przeniesienie
Najświętszego Sakrament na miejsce adoracji w kaplicy Miłosierdzia Bożego
Spowiedź św. od godz. 2000
Nocne czuwanie (grupy parafialne) i mieszkańcy poszczególnych ulic parafii:
godz. 2000 – Róże Różańcowe oraz ul. Żeglarska, Bosmańska, Urocza, Fałata
godz. 2100 – Wspólnoty Młodzieżowe oraz ul. Kajki, Krzyżanowskiego, Os. Marynarzy, Boh.
Westerplatte, Świerkowa, Beniowskiego

-

godz. 2200 – Honorowa Straż NSPJ oraz ul. Robotnicza nr parzyste
godz. 2300 – Honorowa Straż NSPJ oraz ul. Robotnicza nr nieparzyste
godz. 2400 – Sodalicja Fatimska oraz ul. Donimirskich, Różana, Królewiecka, Lubartowska,
godz. 0100 – Wspólnota Krwi Chrystusa oraz ul. Gwiezdna, Brzozowa, Owocowa, Cicha,
godz. 0200 – Świecki Zakon Karmelitów Bosych oraz ul. Płk. Dąbka nr parzyste
godz. 0300 – Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym oraz ul. Płk. Dąbka nr nieparzyste
godz. 0400- Honorowa Straż NSPJ oraz ul. Daszyńskiego, Okrzei, Barona, Rechniewskiego,
godz. 0500 - Honorowa Straż NSPJ oraz ul. Próchnika, Browarna, Pionierska, Sucharskiego

-

od 600 do 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu w „ciemnicy”
(kaplica Miłosierdzia Bożego)
o godz. 700 Liturgia Godzin (kaplica Miłosierdzia Bożego)
o godz. 900 Droga Krzyżowa (kościół)
o godz. 1800 Liturgia Męki Pańskiej; po niej adoracja przy Bożym Grobie do godz. 2000
o godz. 2100 Droga Krzyżowa „Ślad losu” przygotowana przez młodzież
spowiedź św. od godz. 0000 do 1700 (kaplica Miłosierdzia Bożego)

-

od godz. 800 do 1600 adoracja przy Bożym Grobie
o godz. 700 Liturgia Godzin (kaplica Miłosierdzia Bożego)
od 900 do 1600 co pół godziny święcenie pokarmów
spowiedź św. od 900 do 1600 (Sanktuarium MBNP)

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ – 30 marca 2018 r.

WIELKA SOBOTA – 31 marca 2018 r.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 01 kwietnia 2018 r.
-

WIGILIA PASCHALNA z procesją rezurekcyjną – SOBOTA - GODZ. 2000
(na liturgię przynosimy świece)

-

MSZA ŚW. Z PROCESJĄ EUCHARYSTYCZNĄ – NIEDZIELA O GODZ. 600

-

Msza św. o godz. 830, 1000, 1130, 1300, 1630, 1830.

-

Chrzty św. udzielane będą na Mszy św. o godz. 1300
Msza św. o godz. 700, 830, 1000, 1130, 1300 (Chrzty św.), 1630, 1830.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 02 kwietnia 2018 r.

Zachęcamy do licznego udziału w Triduum Paschalnym!
Duszpasterze Parafii M.B. Królowej Polski w Elblągu
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