
Zapraszamy wszystkich mieszkańców parafii do 
przygotowania rodzinnej palmy na procesję Niedzieli Palmowej. Do 
palmy przymocujmy wstążkę, na której każdy będzie mógł zapisać 
jakiego rodzaju gest pomocy bliźniemu wykona w Wielkim Tygodniu. 
Jesteśmy przekonani, że dobre uczynki są najlepszą ozdobą palmy 
przypominającej ofiarę miłości Jezusa Chrystusa, którą celebrujemy 
od Niedzieli Męki Pańskiej (Niedzieli Palmowej) aż do radosnego 
poranka Niedzieli Zmartwychwstania. One otwierają nasze oczy na 
obecność Chrystusa w drugim człowieku.  

Nasze propozycje dobrych uczynków do podjęcia i wypisania 

na wstąŜce przy palmie: 

- pomóc w sprzątaniu przedświątecznym osobie 
niepełnosprawnej 

- podwieźć kogoś do kościoła na Liturgię w Wielkim 
Tygodniu 

- pomóc w zrobieniu zakupów na Święta 

- ugotować coś świątecznego osobie samotnej 

- zanieść koszyk ze święconką do kościoła starszym 
sąsiadom 

To kilka propozycji, ale dobrych uczynków jest wiele i moŜemy 

sami je odkryć i wykonać. Zachęcamy z całego serca...  

Przynieśmy takie palmy do kościoła w Niedzielę Palmową. 
Udekorowane wstążkami dobrych uczynków zostaną 

wykorzystane w trakcie liturgii do 
wyrażenia uwielbienia Pana Boga 
naszymi czynami miłości bliźniego 
przez gest podniesienia palm 
podczas śpiewu we Mszy św. 

ZAPRASZAMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADŹMY 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku 
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List do wszystkich parafian 

 1 kwietnia   NIEDZIELA  PALMOWA 
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W poprzedni liście pisaliśmy o tym skąd się wzięło święto kobiet. 

A dziś troszkę o kobietach. Cytaty znanych mężczyzn, sentencje i aforyzmy: 
Św. Ambroży:  Aby oszukać kobietę, potrzebny był wąż,  

  ale aby oszukać mężczyznę, wystarczyła kobieta. 

George Gordon Byron: 
               Pieniądze albo życie – złodziej zostawia nam wybór, żona żąda jednego i drugiego. 

Aleksander Fredro: Z kobietą nie ma żartów – w miłości czy w gniewie 

   Co myśli, nikt nie zgadnie; co zrobi, nikt nie wie. 
Ignacy Paderewski: Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów. 

Henryk Sienkiewicz: 
 Kobieta jest jak papierowa karta. Anioł pisze z jednej strony, diabeł z drugiej, 

 papier przebija, słowa się mieszają i robi się bigosik,  

 którego nie można ani przeczytać, ani strawić. 

Ingmar Bergman: Mąż jest panem u siebie... kiedy żony nie ma w domu. 

Francis Bacon:  Żona jest dla młodszego mężczyzny obiektem westchnień,  

  dla dojrzałego - towarzyszką, dla starego - pielęgniarką, 

  i w każdym wieku jest pretekst, aby się ożenić. 

Napoleon Bonaparte:  Bóg także próbował być autorem:  

   jego proza - to mężczyzna, poezja - to kobieta. 

Honore de Balzac: Szczęście jest ozdobą kobiet, jak strój ich pięknością.  

 Niektóre kobiety są tym dla serca, czym klimat południowy dla płuc.  

Henryk Sienkiewicz: Jak sobie co baby wbiją w głowę, obcęgami nie wyciągniesz. 

George Gordon Byron:  Mężczyzna głową czuje, myśli, sądzi; 

   Kobieta sercem, więc nie dziw, że błądzi. 
 

 

AKCJA KATOLICKA ORGANIZUJE w dniach sobota 23.06.20 12 r. – 
wtorek 26.06.2012 r. PIELGRZYMKĘ DO ZIEMI TARNOWSKIEJ 
 

Będziemy w Sanktuariach takich jak: TUCHÓW, PASIERBIEC, ZABAWA, 
WAŁ RUDA. Idąc z miejscowym przewodnikiem - zapoznamy się z historią  
i zobaczymy zabytki taki miast jak: SANDOMIERZ (akcja filmu „Ojciec 
Mateusz”), NOWY SĄCZ, STARY SĄCZ, LIMANOWA, SZCZEPANÓW, 
ZAKLICZYN, LIPNICA MUROWANA (odwiedzimy miejsce gdzie mieszkała 
św. Urszula Ledóchowska) Zwiedzimy zamek: NOWY WIŚNICZ, odwiedzimy 
Koziołka Matołka w PACANOWIE. Będziemy w KRYNICY ZDROJU. 
Spać będziemy w ciekawych miejscach, np. kilkaset metrów pod ziemią  
w kopalni soli w BOCHNI. A także wśród pracowitych pszczół koło Nowego 
Sącza w Sądeckim Bartniku oraz o krok od Sanktuarium w Pasierbcu. 

Noclegi, ubezpieczenie i pełne wyżywienie zapewnia organizator. 
 

Bliższe informacje w ulotkach, a już wkrótce na plakatach  
i w ogłoszeniach parafialnych. 

 

                  
Podczas Mszy św. o godz. 18 wspominamy wydarzenia z Wieczernika - 
ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Ewangelia 
przypomina o tym, jak Jezus przed wieczerzą umył uczniom nogi. Na 
zakończenie uroczystości Ciało Chrystusa zostaje przeniesione do specjalnie 
przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą. 

                                    
Nie sprawuje się w tym dniu Eucharystii. W kościołach trwa spowiedź, 
adoruje się Pana Jezusa w ciemnicy, odbywają się naboŜeństwa Drogi 
KrzyŜowej... O godz. 18 rozpoczynają się najwaŜniejsze obrzędy tego 
dnia - Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części: Liturgii 
Słowa, adoracji KrzyŜa i obrzędów Komunii. A wszystko zaczyna się 
nietypowo. Ministranci i kapłani wychodzą w ciszy do ołtarza, a kończy 
się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do miejsca zwanego 
BoŜym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu. 
Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja. 

 
To, co w tym dniu najwaŜniejsze, rozpoczyna się wieczorem o godz. 18 przed 
kościołem. Następuje poświęcenie ognia, od ognia zapalany jest paschał. Z 
zapalonym paschałem procesja wchodzi do nieoświetlonego kościoła. A gdy 
kapłan po dojściu do ołtarza trzeci raz pokazuje światło Chrystusa, 
zapalają się wszystkie światła. Symbolikę światła wyjaśnia śpiewane orędzie 
wielkanocne. Podczas tej uroczystości odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne. 
Niekiedy w parafiach cała uroczystość kończy się uroczystą procesją. W naszym kościele 
procesja ta jest w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego podczas Rezurekcji. 

 
 

3 marca w diecezji elbląskiej rozpoczęła się peregrynacja Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej. W maju Matka Boża nawiedzi 
nasz dekanat. W każdym kościele Obraz Maryi jest jedną 
dobę. Do naszej parafii przybędzie z parafii Miłosierdzia 
Bożego na Wielbarku w dniu 26 maja (Dzień Matki – 
sobota godz. 17). Te jakże ważne wydarzenie dla naszej 
parafii poprzedzą Misje Święte, które będą w dniach      
20-26 maja 2012 r.  
 

ZAPLANUJMY  TEN  CZAS  DLA  MARYI  


