
Formacja – Jak Dobrze Przeżyć Rekolekcje –  Niedziela Meki Pańskiej 

Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o 

którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści. Uroczyste Msze św. rozpoczynają się od 

obrzędu poświęcenia palm i procesji 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 bardzo dokładnie powtarzać 

wydarzenia z życia Pana Jezusa. W IV w. istniała już procesja z Betanii do Jerozolimy, co 

poświadcza Egeria (chrześcijańska pątniczka pochodzenia galijskiego lub hiszpańskiego). 

Autorka tekstu znanego jako Itinerarium Egeriae lub Peregrinatio Aetheriae ad loca sancta. 

Według jej wspomnień w Niedzielę Palmową patriarcha otoczony tłumem ludzi wsiadał na 

osiołka i wjeżdżał na nim do Świętego Miasta, zaś zgromadzeni wierni, witając go z 

radością, ścielili przed nim swoje płaszcze i palmy. Następnie wszyscy udawali się do 

bazyliki Zmartwychwstania (Anastasis), gdzie sprawowano uroczystą liturgię. Procesja ta 

rozpowszechniła się w całym Kościele. W Rzymie szósta niedziela Przygotowania 

Paschalnego początkowo była obchodzona wyłącznie jako Niedziela Męki Pańskiej, 

podczas której uroczyście śpiewano Pasję. Dopiero w IX w. do liturgii rzymskiej wszedł 

jerozolimski zwyczaj urządzenia procesji upamiętniającej wjazd Pana Jezusa do Jeruzalem. 

Z czasem jednak obie te tradycje połączyły się, dając liturgii Niedzieli Palmowej podwójny 

charakter (wjazd i pasja). Jednak w różnych Kościołach lokalnych procesje te przybierały 

rozmaite formy, np. biskup szedł pieszo lub jechał na oślęciu, 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 przekazy podają też, że tego dnia biskupom przysługiwało prawo uwalniania 

więźniów. 

Dzisiaj odnowiona liturgia zaleca, aby wierni w Niedzielę Męki Pańskiej zgromadzili 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 

(według relacji Mateusza, Marka lub Łukasza - Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki 

Piątek). Obecnie kapłan w Niedzielę Palmową nie przywdziewa szat pokutnych, 

fioletowych, jak to było w zwyczaju dawniej, ale czerwone. Procesja zaś ma charakter 

triumfalny. Chrystus wkracza do świętego miasta jako Król i Pan. W Polsce istniał kiedyś 

zwyczaj, iż kapłan idący na czele procesji wychodził przed kościół i trzykrotnie pukał do 

zamkniętych drzwi kościoła, wtedy drzwi się otwierały i kapłan z wiernymi wchodził do 

wnętrza kościoła, aby odprawić uroczystą liturgię. Miało to symbolizować, iż Męka 

Zbawiciela na krzyżu otwarła nam bramy nieba. Inne źródła przekazują, że celebrans 

uderzał poświęconą palmą leżący na ziemi w kościele krzyż, po czym unosił go do góry i 

śpiewał: „Witaj, krzyżu, nadziejo nasza!”. 

 

PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W LEGNICY 

LIST DO PARAFIAN 

V  Niedziela Wielkiego Postu  – 26.03.2023 

 

Drodzy Parafianie i Goście! 

Kto wierzy w Jezusa, nie umrze na wieki, bo On jest zmartwychwstaniem i życiem 

wiecznym! Ojciec wskrzesił Jezusa z martwych i nasze ciała również wskrzesi z martwych, 

mocą mieszkającego w nas swego Ducha. Wszechmogący Bóg ożywia umarłych i to, czego 

nie ma, powołuje do istnienia. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, dla Niego 

bowiem wszyscy są żyjącymi. Dla Niego nie ma umarłych. 

o. Tomasz Skibiński OFM 

 



Droga Krzyżowa 

 

 

Legnica  

  

17:30 – Droga Krzyżowa  

 

Nowa Wieś Legnicka 

 

16:30 – Droga Krzyżowa 

 

Nabożeństwo  Gorzkich  Żali 

 

Niedziela 

 

Legnica: godz. 17:15 

 

Nowa Wieś Legnicka: godz. 9:30 

 

Intencje Mszalne 

 

Niedziela 

26.03.2023 
 

8:00 – + Radosława w 12. rocznice śmierci. 

11:30 – + Pawła Zaleskiego. 

13:00  -   + Marię, Sebastiana, Roberta, Adama i Teodora. 

18:00  - + Stanisławę Paluszkiewicz w 2. rocznice śmierci. 

Poniedziałek 

27.03.2023 

18:00 – O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin Jana. 

Wtorek 28.03.2023 18:00 – + Marię Krajewicz w 2. rocznice śmierci. 

Środa 29.03.2023 18:00 –  + o. Pawła w 30. dzień po śmierci od Klubu Pogodnej 

Jesieni. 

Czwartek 30.03.2023 18:00 –   + Artura Ciesielskiego w 5. rocznice śmierci. 

Piątek 31.03.2023 18:00 – + Teresę Piersiak w 25. rocznice śmierci + Bronisława i 

++ z obu stron. 

Sobota 1.04.2023 18:00 – Róże MBNP. 

Niedziela 8:00 – + Wiesławę Błoch. 

2.04.2023 
 

 11:30 – + Czesława Plecety. 

 13:00  -   + Tomasza Chowaniec w 14. rocznicę śmierci ++ 

rodziców Annę i Jana. 

 18:00  - ++ rodziców Mariannę i Józefa Smalec. 

Pozostałe Ogłoszenia Duszpasterskie 

 

Dziś  przed kościołem charytatywny  kiermasz ciast przygotowany przez Stowarzyszenie 

Nowa Wieś Legnicka; dochód przeznaczony jest na leczenie naszej Parafianki z Nowej 

Wsi Legnickiej. Także dziś kiermasz wielkanocny przygotowany przez harcerki 

spotykające się w naszej parafii. dochód przeznaczony jest na dofinansowanie wyjazdu 

wakacyjnego. 

Nabożeństwo Gorzkich Żali dziś o godz. 17:15; w Nowej Wsi Legnickiej  

o godz. 9:30. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu: we wtorek od godz. 17:00, o 17:30 Nabożeństwo do 

Bożego Miłosierdzia. 

Msza św. z nowenną do MBNP w środę o godz. 18:00 

Czwartkowa Adoracja Najświętszego Sakramentu: od godz. 20:00. 

Zbiórka dla ministrantów w sobotę o godz. 10:00. 

Nobożeństwo Pierwszej Soboty Miesiaca: o godz. 17:15. 

Następna niedziela, to Niedziela Męki Pańskiej – Niedziela Palmowa. Przed kościołem jak 

co roku będzeimy rozprowadzali palmy. 


