
 Na tydzień przed Wielkanocą Kościół obchodzi w liturgii Niedzielę Palmową, czyli Niedzielę 
Męki Pańskiej. Dzień ten odsłania przed nami swoje podwójne oblicze: triumfu światowego i triumfu 
boskiego.
 Z jednej strony wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy i towarzyszącą temu at-
mosferę zwycięstwa, radości, zaufania i sympatii tłumu. Z drugiej strony dostrzegamy zmienne nastroje 
tłumu, który łatwo słowa „Hosanna!” zmienia w „Ukrzyżuj!”, odczuwamy atmosferę samotności i zdrady.
 Poprzez liturgię Niedzieli Męki Pańskiej wchodzimy w obchody Wielkiego Tygodnia, któ-
ry prowadzi nas od spektakularnego, okazałego, ale zarazem przelotnego triumfu Niedzieli Palmowej, 
triumfu światowego do triumfu boskiego, triumfu Wielkanocy, triumfu zmartwychwstania – zwycię-
stwa nad grzechem i śmiercią. Jest to zwycięstwo niedostrzegalne (tylko noc jest „naocznym” świadkiem 
zmartwychwstania), od samego początku narażone na wątpliwości. Jest wydarzeniem, w którym intelekt 
staje bezradny w obliczu wiary. Na to fundamentalne wydarzenie naszej wiary otwierają nas obchody 
Triduum Paschalnego.
 Podobnie ma się rzecz z naszym życiem, które składa się z wielu triumfów, z wielu zwycięstw 
– jednak prawdziwe zwycięstwa mają miejsce wtedy, gdy wygrywamy z własnym grzechem, ze słabością, 
z wadą... I o takich zwycięstwach, które się w nas dokonują, nie wie cały świat – często pozostaje to tylko 
naszą „słodką” tajemnicą.
 Każdy grzech, który popełniamy, jest naszym grobem. Bóg nie chce, żeby wokół naszych gro-
bów gromadziły się tłumy ludzi, którzy przyozdobią je kwiatami, podziwiając nas za nasze czyny. Bóg 
pragnie, by tłum ludzi gromadził się wokół naszych grobów, ale z tego powodu, że stały się puste – i ta 
pustka, tak niespodziewana, przyciągnie wielu, pobudzając ich do przemiany życia.
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ZE SŁOWA BOŻEGO NA NIEDZIELĘ MĘKI PAŃSKIEJ
Procesja z palmami: Łk 19,28-40; 

msza: Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-20.23-24; Flp 2,6-11; Łk 22,14-23,56   
 Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.
 Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał 
dwóch spośród uczniów, mówiąc: Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc 
do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przy-
prowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał: Dlaczego odwiązujecie?, tak powiecie: Pan go 
potrzebuje.
 Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali 
oślę, zapytali ich jego właściciele: Czemu odwiązujecie oślę? Odpowiedzieli: Pan go po-
trzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie 
Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze.
 Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło 
wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: Błogosławiony 
Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz 
niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim 
uczniom. Odrzekł: Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą.

TAJEMNICA TRIDUUM PASCHALNEGO
Łacińskie „triduum” to dosłownie „trzy dni”. Ale Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka 
Sobota, Wielka Niedziela to przecież cztery dni! Musimy odnieść się do biblijnej rachu-
by czasu. Już od pierwszych stron Księgi Rodzaju słyszymy z ust autora natchnionego: „I 
tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy”. Stąd, zgodnie z żydowską chronologią, 
dzień zaczyna się od wieczora poprzedzającego. Na tej zasadzie mamy do czynienia rze-
czywiście z trzema dniami.

MANDATUM, CZYLI UMYCIE NÓG
 Jest to obrzęd charakterystyczny dla Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwar-
tek i jest nawiązaniem do gestu Pana Jezusa opisanego przez Jana Ewangelistę: „I za-
czął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany”. Łacińskie 
określenie obrzędu nawiązuje do wykonywanego w liturgii śpiewu, towarzyszącego tej 
liturgicznej czynności: „Mandatum novum”. Są to słowa Chrystusa, który sam uzasadnił 
znaczenie wykonanego gestu: „Przykazanie nowe daję wam”. Zwyczaj obmywania nóg 
ma wyrażać miłość i służbę Chrystusa, które realizował, ma przypominać wiernym i 
duchownym znaczenie kapłana – to ten, który potrafi służyć i czynnie wyrażać swoją 
miłość.



PROSTRACJA
 To symboliczny gest padnięcia na twarz rozpoczynający Liturgię Męki Pańskiej 
w Wielki Piątek. Bardzo zapada w pamięć widok kapłana w liturgicznych szatach leżą-
cego na posadzce kościoła wśród przejmującej ciszy, która towarzyszy całej liturgii tego 
dnia. Gest można interpretować jako wyraz skruchy i pokuty za grzechy, przez które 
Chrystus poniósł mękę. Może być także odczytywany jako oznaka bezsilności człowie-
ka, który wobec ogromu miłości Boga-Człowieka, wyrażonej na krzyżu, pozostaje cał-
kowicie bezradny. Tajemnica Krzyża go przerasta, nie jest w stanie jej zrozumieć. Może 
jedynie, jak Mojżesz, paść na twarz, wiedząc, że staje w obliczu Najwyższego.

ADORACJA KRZYŻA
 Jest kulminacyjnym momentem wielkopiątkowej liturgii. „Liturgii”, a nie 
„Mszy Świętej”, gdyż tego dnia, jak i w Wielką Sobotę, nie sprawuje się Eucharystii. 
Uczestnik Liturgii Męki Pańskiej zauważyć może jednak pewne podobieństwa z Mszą 
Świętą. Brakuje jednak tego, co Kościół nazywa modlitwą eucharystyczną. Ma to swo-
je głębokie uzasadnienie: skoro Msza święta jest pamiątką ofiary Krzyża, to w dniu, w 
którym Chrystus składa na drzewie ofiarę z samego siebie, nikt nie może jej powtarzać! 
Adoracja krzyża  poprzedzona jest trzykrotnym wezwaniem „Oto drzewo krzyża”, któ-
remu towarzyszy stopniowe ukazywanie zasłoniętego dotąd krzyża. Zgodnie z tradycją 
Kościoła, podchodzący do adoracji Krzyża biskup ściąga w geście pokory ornat i buty. 
Obrzędowi adoracji towarzyszą odpowiednie śpiewy. Wielkopiątkowa adoracja krzyża 
jest okazją do osobistego uczczenia drzewa, na którym zawisło zbawienie świata.

PASCHAŁ
 To duża, bogato zdobiona woskowa świeca przygotowywana na początku Wi-
gilii Paschalnej. Wnoszona do nieoświetlonego kościoła staje się pierwszą zwiastunką 
zmartwychwstania. Znaczenie paschału oddaje najlepiej Orędzie paschalne, czyli uro-
czysty śpiew wykonywany po dojściu do ołtarza: „Prosimy Cię, Panie, niech ta świeca 
poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej 
nocy. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus”. 
Warto wspomnieć symbole umieszczone na świecy: cyfry bieżącego roku oraz pierwsza 
i ostatnia litera greckiego alfabetu odnoszą się do Chrystusa Zmartwychwstałego, który 
jest Panem czasu. Natomiast przez pięć „gwoździ” wspomina się zbawczy wymiar Męki 
Jezusa i poniesionych przez Niego ran.

WODA
 Znaczenia tego żywiołu w codziennym życiu nie trzeba chyba nikomu tłu-
maczyć, po raz kolejny najlepiej oddaje je tekst liturgii Wigilii Paschalnej: woda zosta-
ła stworzona, by użyźniać ziemię oraz umacniać i oczyszczać ciała. Poza naturalnym 
przeznaczeniem w chrześcijaństwie woda staje się symbolem innego obmycia, które 
dokonuje się w chrzcie – obmycia z grzechu pierworodnego. Dlatego Wielka Noc Zmar-
twychwstania jest najodpowiedniejszym czasem udzielania tego sakramentu. Liturgia 
chrzcielna staje się dla nas wszystkich możliwością do osobistego i świadomego wypo-
wiedzenia trzykrotnego „Wyrzekam się” i „Wierzę”. To wszystko po to, by odnowić wiarę, 
którą przed laty wyznali za nas rodzice i chrzestni. Warto w czasie tego uroczystego dnia 



pamiętać o swojej świecy chrzcielnej i – jeśli to możliwe – właśnie ją zapalić podczas 
odnowienia przyrzeczeń.

OLEJ
 Używany przy chrzcie, bierzmowaniu, namaszczeniu chorych i święceniach 
oraz konsekracji ołtarza i kościoła olej ma swoje szczególne miejsce podczas Mszy 
Krzyżma, sprawowanej w katedrze w porannych godzinach Wielkiego Czwartku. Wła-
ściwie chodzi o dwa rodzaje oleju: olej chorych, stosowany przy namaszczeniu oraz olej 
krzyżma, używany w pozostałych obrzędach. Ich poświęcenie jest zarezerwowane dla 
biskupa, stąd nie każdy ma możliwość uczestniczenia w tej okazałej ceremonii. Błogo-
sławiąc olej chorych biskup prosi, by stał się on ochroną dla ciała i duszy każdego, kto zo-
stanie nim namaszczony. Konsekracji krzyżma towarzyszy wlanie do naczynia z olejem 
wonnego balsamu (w myśl słów św. Pawła: „Jesteśmy miłą Bogu wonnością Chrystusa”) 
oraz poprzedzające modlitwę tchnienie biskupa, przypominające gest Pana Jezusa, w 
którym przekazał Ducha Świętego apostołom. Samą symbolikę oleju krzyżma wyraża 
prośba: „Niech ci, którzy będą nim na zewnątrz namaszczeni, otrzymają namaszczenie 
wewnętrzne”.

OGIEŃ
 Już od czasów prehistorycznych uznawany był za boski żywioł, a poprzez częstą 
obecność na kartach Starego Testamentu stał się znakiem obecności Jahwe, do której 
człowiek nie ma dostępu. Ognisko, źródło ognia, od którego podczas Wigilii Paschalnej 
odpala się paschał symbolizuje Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa a zarazem ma w 
wiernych rozpalić pragnienie nieba. Dopiero w ciemności można odczytać znaczenie 
ognia i światła. Dlatego przepisy zabraniają rozpoczynania Wigilii Paschalnej przed za-
padnięciem zmroku. Ciemność to symbol grzechu i śmierci. Pośród niej pojawia się 
niespodziewanie światłość – Jezus Chrystus, Światłość świata. Dlatego kapłan, zapala-
jąc paschał od nowo poświęconego ognia, prosi: „Niech światło Chrystusa chwalebnie 
zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów”.

Źródło: niedziela.pl

NIEDZIELA PALMOWA

 Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli 
Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Liturgia Kościoła wspomina 
tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej 
Ewangeliści (por. Mt 21,1-10; Mk 11,1-11; Łk 19,29-40; J 12,12-19), a także rozważa Jego 
Mękę. 
 To właśnie w Niedzielę Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia palm i uro-
czysta procesja do kościoła. Zwyczaj święcenia palm pojawił się ok. VII w. na terenach 
dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej. To właśnie 
Kościół w Jerozolimie starał się jak najdokładniej „powtarzać” wydarzenia z życia Pana 
Jezusa. W IV w. istniała już procesja z Betanii do Jerozolimy, co poświadcza Egeria. 
Według jej wspomnień patriarcha wsiadał na oślicę i wjeżdżał do Świętego Miasta, zaś 
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zgromadzeni wierni, witając go w radości i w uniesieniu, ścielili przed nim swoje płasz-
cze i palmy. Następnie wszyscy udawali się do bazyliki Anastasis (Zmartwychwstania), 
gdzie sprawowano uroczystą liturgię. Owa procesja rozpowszechniła się w całym Ko-
ściele mniej więcej do XI w. W Rzymie szósta niedziela Przygotowania Paschalnego była 
początkowo wyłącznie Niedzielą Męki Pańskiej, kiedy to uroczyście śpiewano Pasję. 
Dopiero w IX w. do liturgii rzymskiej wszedł jerozolimski zwyczaj procesji upamiętnia-
jącej wjazd Pana Jezusa do Jeruzalem. Obie tradycje szybko się połączyły, dając liturgii 
Niedzieli Palmowej podwójny charakter. Przy czym w różnych Kościołach lokalnych 
owe procesje przyjmowały rozmaite formy: biskup szedł piechotą lub jechał na osiołku, 
niesiono ozdobiony palmami krzyż, księgę Ewangelii, a nawet i Najświętszy Sakrament. 
Pierwszą udokumentowaną wzmiankę o procesji w Niedzielę Palmową przekazuje nam 
Teodulf z Orleanu (+821). Niektóre też przekazy zaświadczają, że tego dnia biskupom 
przysługiwało prawo uwalniania więźniów (nawiązanie do gestu Piłata?). 
 Dzisiaj odnowiona liturgia zaleca, aby wierni w Niedzielę Męki Pańskiej zgro-
madzili się przed kościołem, gdzie powinno odbyć się poświęcenie palm, odczytanie 
perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i uroczysta procesja do 
kościoła. Podczas każdej Mszy Św., zgodnie z wielowiekową tradycją, czyta się opis Męki 
Pańskiej. W Polsce istniał kiedyś zwyczaj, że kapłan idący na czele procesji trzykrot-
nie pukał do zamkniętych drzwi kościoła aż mu otworzono. Miało to symbolizować, iż 
Męka Zbawiciela na krzyżu otwarła nam bramy nieba. Inne źródła przekazują, że cele-
brans uderzał poświęconą palmą leżący na ziemi w kościele krzyż, po czym unosił go do 
góry i śpiewał: „Witaj krzyżu, nadziejo nasza!”. 
 Niegdyś Niedzielę Palmową na naszych ziemiach nazywano Kwietnią. W Kra-
kowie (od XVI w.) urządzano uroczystą centralną procesję do kościoła Mariackiego z 
figurką Pana Jezusa przymocowaną do osiołka. Oto jak wspomina to Mikołaj Rej: „W 
Kwietnią, kto bagniątka (bazi) nie połknął, a będowego (dębowego) Chrystusa do mia-
sta nie doprowadził, to już dusznego zbawienia nie otrzymał (...). Uderzano się także 
gałązkami palmowymi (wierzbowymi), by rozkwitająca, pulsująca życiem wiosny witka 
udzieliła mocy, siły i nowej młodości”. Zresztą do dnia dzisiejszego najlepszym lekar-
stwem na wszelkie choroby gardła według naszych dziadków jest właśnie bazia z po-
święconej palmy, którą należy połknąć. Owe poświęcone palmy zanoszą dziś wierni do 
domów i zawieszają najczęściej pod krzyżem. Ma to z jednej strony przypominać zwy-
cięstwo Chrystusa, a z drugiej wypraszać Boże błogosławieństwo dla domowników. Po-
piół zaś z tych palm w następnym roku zostanie poświęcony i użyty w obrzędzie Środy 
Popielcowej.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Na mocy dekretu JE ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego, z dniem 17 
marca br. do pracy w naszej parafii w charakterze pomocy duszpasterskiej został skiero-
wany ks. Daniel Dąbrowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Gdańsku-Chełmie. Witamy bardzo serdecznie ks. Daniela w naszej wspólnocie, życząc mu 
obfitości Bożych łask w pracy duszpasterskiej.
2. Okazja do spowiedzi świętej w tym tygodniu podczas Mszy Świętych oraz w poniedziałek, 
wtorek i środę od godz. 17:00. Prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę, ponieważ 
kapłani będą zaangażowani w przygotowanie i udział w liturgii.
3. Ofiary na wystrój Ciemnicy i Grobu Pańskiego można składać do skarbon znajdujących 
się przy wyjściu z kościoła. Osoby dysponujące wolnym czasem prosimy o pomoc przy bu-
dowie Ciemnicy i Grobu Pańskiego w poniedziałek od godz. 9:00.
4. W ubiegłym tygodniu na cele inwestycyjne zebraliśmy 11.541 zł. Za każdą ofiarę składa-
my serdeczne „Bóg zapłać!”.
5.W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy:
 śp. Antoniego Rynkiewicza (l. 66).



INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK  21 marca 2016 r.
7.00 + Zdzisława
8.00 ++ Stanisława (ona) (18. r. śm.) oraz Helena i Walenty
18.00 ++ Rodzice: Teresa i Tadeusz
19.00 + Zenon Klimczyk (greg. 29)

WTOREK   22 marca 2016 r.
7.00 ++ Anna, Helena oraz rodzice: Bazyli i Monika
8.00 + Mąż Lech Gawęcki
18.00 ++ Franciszek, Łucja i Maria Lewandowscy oraz zmarli z rodziny
19.00 + Zenon Klimczyk (greg. 30)

ŚRODA    23 marca 2016 r.
7.00 ++ Stanisław Chwojnicki (30. r. śm.) oraz rodzice z ob. stron
8.00 ++ Rodzice: Stanisław i Stanisława (ona) oraz rodzeństwo
18.00 + Edmund Michalski
19.00 ++ Janina, Jerzy, Barbara, Kazimierz oraz zmarli z rodzin ob. stron

CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA  24-26 marca 2016 r.
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
NIEDZIELA   27 marca 2016 r. 

6.00 1) Za parafię
2) Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla rodzin Trzeciaków i Lenkiewiczów

9.30 ++ Bronisław (on) Niewola oraz rodzice z ob. stron
11.00 ++ Zofia, Teresa i Bolesław
12.30 ++ Regina (18. r. śm.) oraz zmarli z rodziny
14.00
18.00 + Anna Straszewicz (1. r. śm.)
19.30 ++ Halina Łempicka (1. r. śm.) oraz zmarli z rodziny Łempickich)

PONIEDZIAŁEK    28 marca 2016 r.
6.30 ++ Tadeusz (9. r. śm.) oraz Stanisława (ona)
8.00 ++ Marian i Julian Jobowie oraz rodzice z ob. stron
9.30 ++ Ryszard (3. r. śm.) oraz zmarli z rodziny Kodzików i Zarzeckich
11.00 ++ Paweł Kuchto (5. r. śm.) oraz rodzice ob. stron
12.30 + Mieczysław Wojtowicz (1. r. śm.)
14.00 ++ Mieczysław (on) oraz zmarli z rodziny
18.00 ++ Stanisław i Alina
19.30 O opiekę MBF dla Marka i Pawła



Biuletyn parafii pw. MB Fatimskiej
w Gdańsku-Żabiance
tel-fax: (58) 557-95-78

fatimska.zabianka@gmail.com;
www.fatimska.net.pl

skład i druk:

www.spokokatolik.pl

KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w niedzielę, 27 marca, przed Mszą Św. 
o godz. 11:00. Na koniec Mszy Św. wylosujemy zwycięzcę konkursu.
WYMIEŃ TRZY JĘZYKI, W JAKICH NAPISANE ZOSTAŁY SŁOWA „TO JEST KRÓL 
ŻYDOWSKI” UMIESZCZONE NAD GŁOWĄ JEZUSA WISZĄCEGO NA KRZYŻU?

ODPOWIEDŹ:

IMIĘ I NAZWISKO:

WIELKI CZWARTEK – dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa:
• 7:30 – jutrznia Wielkiego Czwartku; po liturgii Komunia Św. dla osób, które nie będą mo-

gły uczestniczyć w Mszy Wieczerzy Pańskiej;
• 10:00 – Msza Św. Krzyżma w archikatedrze oliwskiej;
• 18:00 – Msza Wieczerzy Pańskiej; tego dnia rozdawane będą kartki z imionami konkret-

nych kapłanów, za których będzie można podjąć 30-dniową modlitwę;
• 20:30 – wielkopostny koncert Polskiego Chóru Kameralnego Scholi Cantorum Gedanen-

sis pod dyrekcją p. Jana Łukaszewskiego;
• do 24:00 – adoracja Najświętszego Sakramentu w „Ciemnicy”.

WIELKI PIĄTEK – dzień śmierci naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa:
• od 7:00 - adoracja Najświętszego Sakramentu (plan wywieszony w gablocie);
• 7:30 – jutrznia;
• 15:00 – droga krzyżowa w godzinie śmierci Pana Jezusa, na którą zapraszamy szczególnie 

dzieci;
• 17:30 – nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego;
• 18:00 – Liturgia Męki Pańskiej;
• 21:00 – droga krzyżowa ulicami parafii – początek przy krzyżu koło Betlejemki.
• do 24:00 - adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. 

Ofiary złożone do skarbony przy krzyżu zostaną przeznaczone na utrzymanie 
Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

WIELKA SOBOTA:
• od 7:00 - adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim (plan wywieszony w ga-

blocie);
• 7:30 – jutrznia;
• od 11:00 do 17:00 co pół godziny – błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny; bę-

dzie można wtedy złożyć skarbonki jałmużny wielkopostnej oraz podzielić się żywnością 
z ubogimi, którą będzie można składać w koszach przed ołtarzem;

• 18:00 - nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego z różańcem;
• 19:00 – Liturgia Wigilii Paschalnej (przynosimy świece).

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO:
• 6:00 – Msza Św. z procesją rezurekcyjną;
• 18:00 - Kolejne Msze Św. od godz. 9:30 wg porządku niedzielnego;
• 19:00 – Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego po Mszy Św. o godz. 18:00.

PROGRAM OBCHODÓW TRIDUUM PASCHALNEGO


