
15 kwietnia 2022     Wielki Piątek

Do użytku wewnętrznego



ZAPRASZAMY
w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku 
do wspólnego przeżycia Triduum Paschalnego 

w dniach 14-16 kwietnia 2022r. 
każdego dnia Liturgia rozpczyna się o godz. 18

Wielki Czwartek (14 kwietnia) to dzień ustanowienia Eucharystii i
kapłaństwa. Liturgia będzie zawierała m.in. obrzęd obmycia nóg
Apostołom. Po Liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do
Ciemnicy w kaplicy i adoracja do godz. 21. 

Wielki Piątek (15 kwietnia) to dzień Męki Pańskiej. Rano o godz. 9
w kaplicy wspólna modlitwa Ciemnej Jutrzni. W Godzinie Śmierci Pana
Jezusa (g. 15) modlić się będziemy Koronką do Miłosierdzia Bożego
oraz uczestniczyć w Drodze Krzyżowej. Natomiast o godz. 18
rozpocznie się Liturgia: czytanie Pasji, adoracja Krzyża, Komunia św.
Na zakończenie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu i
całonocna adoracja. Będzie okazja do spowiedzi po Liturgii do
północy. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy za siebie
nawzajem podczas Adoracji w noc z Wielkiego Piątku na Wielką
Sobotę. W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Mszy św. Obowiązuje
nas post ścisły – trzy posiłki bezmięsne w ciągu dnia, w tym jeden do
syta. Natomiast w Sobotę do Wigilii Paschalnej zachowajmy
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

W Wielką Sobotę Ciemna Jutrznia o godz. 8 w kościele. Natomiast
święcenie pokarmów na stół wielkanocny – od godz. 9 do 15 (w każdą
pełną godzinę).

Najważniejsza Liturgia Wielkiego Tygodnia – Wigilia Paschalna –
rozpocznie się poświęceniem ognia przed kościołem o godz. 18. Po
wniesieniu paschału do świątyni Orędzie Paschalne, liturgia słowa,
uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i Eucharystia w
radości Zmartwychwstania. Na wieczorną liturgię przynosimy ze sobą
świece. Po wieczornej Liturgii Wigili i Paschalnej adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 22.



Wszystkich parafan pragniemy uwrażliwić 
na wartość WSPÓŁCZUCIA 

przez odniesienie do cierpienia osób z sąsiedztwa
w czasie liturgii WIELKIEGO PIĄTKU

przeżywanej 15 kwietnia 2022r.  o godzinie 18

UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Doswiadczamy samotnosci w cierpieniu. Obojetnosc, duma,
niezdolnosc do tworzenia szczerych relacji nie ułatwia
przezywania naszych krzyzy. Trudno nam okazywac
wspołczucie w sasiedztwie.   

2. Ideał (Pan wzywa nas do):

Wola Boza jest, bysmy w kazdej sytuacji naszego zycia byli
razem i byli dla siebie nawzajem wsparciem przez
wspołczucie. „Lecz On sie obarczył naszym cierpieniem. On
dzwigał nasze boleści” (Iz 53,4a). „Jedni drugich brzemiona
noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe” (Ga 6,2) 

3. Przemiana (dlatego chcemy przyjąć postawe:)

P r a g n i e m y stworzyc okazje do
uwrazliwienia na wartosc wspołczucia
przez zapisanie imion naszych
cierpiacych sasiadow i właczenie ich w
modlitwe Liturgii Wielkiego Piatku. 

CHRYSTUS   cierpi 
w moim Bliźnim



P r z y g o t u j m y s i ę d o
godnego przeżycia tych ważnych
d n i . Wspominanie głównej
Tajemnicy wiary rodzi również
konieczność jej realizacji w
ko n kr e t n e j r z e cz y w i s t o ś c i
naszego życia. Oznacza uznanie,
że męka Chrystusa trwa nadal w dramatycznych
wydarzeniach, które niestety i w naszych czasach
boleśnie dotykają tylu ludzi we wszystkich częściach
świata, także w naszym sąsiedztwie.

Tajemnica Krzyża i Zmartwychwstania daje nam
jednak pewność, że w ludzkich sprawach ostatnie słowo
nie należy do nienawiści, przemocy, krwi i śmierci.
Ostateczne zwycięstwo odnosi Chrystus, i musimy na
nowo rozpoczynać od Niego, jeśli pragniemy
przygotować dla wszystkich przyszłość opartą na

fundamencie prawdziwego
pokoju, sprawiedliwości i
miłości.

GEST   EWANGELIZACYJNY:       

Wszyscy Parafianie sa
zaproszeni, zeby swoje

wspołczucie dla Chrystusa cierpiacego na krzyzu odniesli
do cierpienia konkretnej osoby/osob z sasiedztwa
znajdujacych sie w trudnej sytuacji. Prosimy o zapisanie ich
imion na kartce i przyniesienie do koscioła, aby je złozyc
w koszu przy adoracji krzyza w Wielki Piatek.  

GEST LITURGICZNY:  

Podczas Liturgii Wielkiego Piatku wybrane imiona
cierpiacych sasiadow zostana odczytane podczas modlitwy.


