
Hasła:  1. Jezusa oskarżali … i starsi 2. Piłat zapytał: „Którego chcecie, 
żebym wam uwolnił, … czy Jezusa, zwanego Mesjaszem” 3. „Jezus został 
odrzucony przez swój …  4.  Żołnierze … przed Jezusem i szydzili z Niego, 
mówiąc: Witaj, królu żydowski! 5. Piłat kazał Jezusa ubiczować i wydał Go 
na … 6.  Z Jezusem ukrzyżowano dwóch …, jednego po prawej, drugiego 

po lewej stronie.      7. Piłat umył sobie ręce wobec tłumu, mówiąc: I. Nie jestem 
winny krwi tego ... 8.  Namiestnik zadał Jezusowi pytanie: Czy Ty jesteś królem 
…?  9. Jezus nie … Piłatowi na żadne pytanie.   10. Jezusa  nazywamy …             
11. Po śmierci Jezusa zasłona … rozdarła się na dwoje z góry na dół  12. „… ten 
był Synem Bożym”. 

 Czy zdajemy sobie sprawę      
z tego, że Niedziela 
Palmowa była dla Pana 
Jezusa wielkim bólem ? Jak 
samotny był On w tłumie 
rozradowanych ludzi. 
Widział, że ci, którzy rzucali 
palmy, rozpościerali 
płaszcze, za chwilę będą 
żądali jego śmierci i zamiast 
„Hosanna !”  zawołają 
„Ukrzyżuj Go!” Poza tym 
Jezus nigdy nie chciał być 
ogłaszany królem ziemskim. 

Zawsze tego unikał. Raz jeden zgodził się. Dlaczego ? By potem pokazać, że Mu 
na tym wcale nie zależy i nie po to przyszedł na świat. Ewangelia nie oczekuje 
sławy ziemskiej. Oczekuje naszego posłuszeństwa wobec Boga. [J. Twardowski,          

W świetle Ewangelii, wyd.: W drodze, s.333].                                                            

Bł. Jan Paweł II - „Niedziela Palmowa przypomina nam moment przyjścia Chrystusa 

do Jerozolimy przed świętem Paschy. … Rzec można, że mesjańskie oczekiwanie 
Izraela w tym dniu dosięgło szczytu. To oczekiwanie, podtrzymywane słowami 
dawnych proroków, zostało potwierdzone przez Jezusa z Nazaretu — przez to czego 
uczył, a zwłaszcza przez znaki, które czynił. Kiedy faryzeusze żądali od Niego, ażeby 

uciszył tłum, odpowiedział: «Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą» (Łk 19, 40). Miał na 
myśli przede wszystkim mury świątyni jerozolimskiej, zbudowane z myślą o przyjściu 

Mesjasza, a po ich zburzeniu w czasie niewoli babilońskiej, skrupulatnie odbudowane. 
[Homilia podczas mszy św. Niedzieli Palmowej, Plac św. Piotra 5IV1998 r. – Rzym].  
Stefan Kard. Wyszyński – Wszyscy powinniśmy tak postępować, abyśmy 
uzupełniali to, czego nie dostawa męce Chrystusa. Pełnia bowiem owocności 
dzieła Odkupienia ujawnia się w życiu nas wszystkich. [Kromka chleba, IV, 13].    

 MOJE  POSTANOWIENIE: Poproszę Ducha Świętego i Matkę Bożą  o potrzebne 
łaski przyjmowania Woli Bożej oraz o Pokój i pomoc dla świata i wszystkich ludzi 
... 
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 Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego 
Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię [Flp 2,8-9] 
 Ewangelia krótsza – Mt 27,11-54 Jezus przed Piłatem …Namiestnik zadał Mu 

pytanie:  -  I. Czy Ty jesteś królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział: + Tak, Ja nim 
jestem. - E. A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go 
Piłat: - I. Nie słyszysz jak wiele zeznają przeciw Tobie? E. On jednak nie odpowiadał mu 
na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił  Jezus odrzucony przez 
swój naród - E. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, 

którego chcieli. … Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: I. Którego chcecie, żebym wam 
uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?-  E. Wiedział bowiem, że przez 
zawiść Go wydali. … Odpowiedzieli: T. Barabasza. E. Rzekł do nich Piłat: I. Cóż więc 
mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? E. Zawołali wszyscy: T. Na krzyż 
z Nim! E. Namiestnik odpowiedział: I. Cóż właściwie złego uczynił? E. Lecz oni jeszcze 
głośniej krzyczeli: T. Na krzyż z Nim! E. Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie 
raczej wzrasta, wziął wodę i umył sobie ręce wobec tłumu, mówiąc: I. Nie jestem winny 
krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. E. A cały lud zawołał: T. Krew Jego na nas            
i na dzieci nasze. E. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na 
ukrzyżowanie. -  Król wyśmiany E. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą … 

rozebrali Go z Jego szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny Uplótłszy wieniec z ciernia 
włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim                  
i szydzili z Niego, mówiąc: T. Witaj, królu żydowski! E. Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę 
i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne 
Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Droga krzyżowa - E. Wychodząc spotkali 

pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż 
Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, dali Mu pić 
wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili 
między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam Go pilnowali. Nad głową Jego 
umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, król żydowski. Wtedy też 
ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. 
Wyszydzenie na krzyżu. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali 

głowami, mówiąc: T. Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, ocal 
sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. E. Podobnie arcykapłani                       
z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: T. Innych wybawiał, siebie nie może 
wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał 
Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem 
Bożym. - E. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani. 
 Śmierć Jezusa E. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 

dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Elí, Elí, Lemá 
sabachtáni? 
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E. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze 
stojących tam mówili: T. On Eliasza woła. - E. Zaraz też jeden  z nich pobiegł i wziąwszy 
gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: T. Poczekaj 
zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić. - E. A Jezus raz jeszcze zawołał 
donośnym głosem i wyzionął ducha. Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie. 
Po śmierci Jezusa - E. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; 

ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy 
umarli, powstało. … Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc 
trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: I. Prawdziwie, ten był Synem 
Bożym.  - Warto podążać za Jezusem, by móc przeżyć Jego Ewangelię …  

…Któryś za nas cierpiał rany… Jezu Chryste – Zmiłuj się nad nami …                                      
i Ty, Któraś współcierpiała… Matko Bolesna … przyczyń się za nami… 

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina. -  I - Lectio  - Przeczytaj                                
w skupieniu tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował Ją dla ciebie Duch Święty II -  Meditatio -
Staraj się zrozumieć - pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?".  - Uroczystych słów 

„hosanna, hosanna na wysokości” nie można oddzielić od złowieszczych słów „ukrzyżuj, 
ukrzyżuj Go”. Tak bardzo potrzeba człowiekowi Przewodnika, Mistrza, Zbawcy. Jezus 
uroczyście wkraczający do Jerozolimy i przybytku Bożego – pragnie tak samo wkroczyć 
do ludzkiego serca. Pragnie je przemienić i uświęcić. Chce by Wielki Tydzień czynił 
człowieka Wielkim i Świętym. Jezus zaprasza każdego z nas ze sobą na wędrówkę przez 
cierpienie i krzyż do chwały zmartwychwstania. Tak bardzo pragnie, byśmy otwierali nasze 
serca na moc Ducha Świętego... Niech zielone gałązki rozkwitają przed Jezusem naszą 
dobrocią i wyobraźnią miłosierdzia. ..Czy jestem gotowy iść za Jezusem Jego Drogą 
Krzyżową? … i zobaczyć, że to właśnie jest i moja Droga … że Jezus niesie też mój krzyż 
za mnie, że Jest moim Odkupicielem.  III - Actio/oratio - Teraz ty mów do Boga.  Pozwól 
Bogu zstąpić do swojego serca i mów o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Wyrażaj je 
szczerze przed Bogiem. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: „Zaufał Panu, niech go 
Pan wyzwoli, niech go ocali, jeśli go miłuje”. (Ps 22)  IV – Contemplatio: Trwaj przed 
Bogiem ...  To czas westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach 
dnia: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? (Ps 22) 

Papież Franciszek - :  " Zastanówmy się nad historią naszego życia …                       

i zobaczmy w tym wierność Boga – …jak Abraham, który jako człowiek wiary 
i nadziei wierzy, gdy słyszy, że będzie miał syna pomimo swoich 100 lat                       
i niepłodności żony; wierzy wbrew nadziei. Gdyby ktoś chciał opisać życie Abrahama – 
mógłby powiedzieć, że to wielki marzyciel … Wystawiony na próbę po tym, jak urodził mu 
się chłopiec. Kiedy syn był jeszcze nastolatkiem, został wezwany, by złożyć go w ofierze. 
Okazał posłuszeństwo i poszedł wbrew nadziei. To jest nasz ojciec Abraham, który idzie 
dalej, ciągle dalej, a  kiedy Jezus mówi, że Abraham ujrzał Jego dzień, widział Jezusa, 
rozradował się. Tak: widział tę obietnicę przymierza… radość ujrzenia, że Bóg go nie 
oszukał, że Bóg - zawsze jest wierny swojemu przymierzu… - Popatrzmy na historię: nie 
jestem sam, należę do ludu. Idziemy razem. Kościół jest ludem. Ale ludem wyśnionym 
przez Boga, ludem, który wydał na ziemi ojca będącego posłusznym, i mamy Brata, który 
oddał za nas swoje życie… I w ten sposób możemy patrzeć na Ojca i dziękować, patrzeć 
na Jezusa i dziękować, patrzeć na Abrahama i na nas, którzy uczestniczymy w tej drodze 
… - Zachęcam was, byście usiedli dziś na pięć, dziesięć minut, bez radia ani telewizji -                        
i zastanowili się nad własną historią: nad tym co było w niej błogosławieństwem i nad 
wszelkimi problemami. Nad łaską i grzechami, nad wszystkim … I byście dostrzegli w tym 
wierność Boga … [z hom. 6Iv- 2017- z Domu św. Marty];    
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.       NIEDZIELA  MĘKI PAŃSKIEJ - PALMOWA    

1. Dziś przed kościołem Zespół „Caritas” zbiera ofiary do puszki na cele 
dobroczynności naszej parafii. „Bóg zapłać” za wsparcie.                                  
2. Dziś również ostatnie w tym roku Gorzkie Żale o godz. 17.00.                                          
3. W tym tygodniu wszystkie sprawy kancelaryjne bardzo prosimy załatwiać do 
Wielkiej Środy, gdyż od Wielkiego Czwartku Kancelaria Parafialna będzie 
nieczynna.                                                                      
4. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy Wielki Tydzień.                                           
- W Wielki Czwartek tradycyjnie nie ma Mszy św. porannych. Przed południem 
w Katedrze Warszawskiej św. Jana na Starym Mieście o g. 10.00 będzie Msza 
św. Krzyżma pod przewodnictwem naszego Arcypasterza. Wieczorem każda 
wspólnota, nasza również, gromadzi się wokół Ołtarza na Mszy Wieczerzy 
Pańskiej, która rozpocznie się o 18.00. Po Mszy św. będzie przeniesiony Pan 
Jezus do ołtarza adoracji, zwanego „Ciemnicą”, gdzie będziemy mogli Go 
adorować  do godz. 22.00 razem z Rodzinami Nazaretańskimi. Zapraszamy                     
do udziału w  adoracji wszystkich chętnych. Ciąg dalszy adoracji w Ciemnicy                  
w piątek od rana od g. 6.30.                                     
- W Wielki Piątek , o g. 15.00, w godzinie śmierci Jezusa, zapraszamy na Drogę 
Krzyżową. Podczas tej Drogi Krzyżowej będzie możliwość skorzystania ze 
spowiedzi św. Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się również o 18.00.                              
Na zakończenie liturgii wielkopiątkowej przeniesiemy Pana Jezusa do Grobu, 
przy którym rozpocznie się Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego.                         
W Wielki Piątek i W. Sobotę, jak w latach ubiegłych, zapraszamy na g. 8.00  na 
Jutrznię – wspólną modlitwę Kościoła. Tych, którzy mają zapraszamy ze swoimi 
brewiarzami.                                                            
5. Centralne nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Warszawy odbędzie się                       
w Wielki Piątek, 14 kwietnia. Rozpoczęcie o g. 20.00 przed kościołem 
akademickim św. Anny. Drodze Krzyżowej przewodniczyć będzie J. Em. 
Kardynał Kazimierz Nycz.                                                                      
6. W Wielką Sobotę błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny będzie   
od  g. 9.00  do  17.00  .  Wieczorna Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się                   
w sobotę o g.1800.  Przez  cały  dzień  będziemy  mogli adorować Chrystusa                 
w Grobie Pańskim. Przed kościołem w Wielką Sobotę będzie można zaopatrzyć 
się u ministrantów w wodę święconą. W kruchcie stoi wyłożony kartonik na puste 
buteleczki na wodę święconą  Msza św. Rezurekcyjna tradycyjnie w Wielkanocny 
Poranek o g. 6.00. Będzie ona sprawowana w intencji wszystkich ofiarodawców 
na kwiaty do Grobu Pańskiego.  Po rezurekcji następna Msza św. będzie o godz. 
9.30.                                        
7. Prosimy o przynoszenie suchych kwiatków do sypania przed Panem Jezusem 
w czasie procesji rezurekcyjnej. Jeśli ktoś ma w domu zeszłoroczne poświęcone 
palmy może je przynieść w Wielką Sobotę do spalenia w ognisku. 


