
Hasła:  1. Jezusa oskarżali … i starsi 2. „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 12. „… ten był Synem Bożym”. 

–  Papież Franciszek –  „Jak dojść do tej zażyłości, do 

poznania Boga…? Możemy na przykład pomyśleć 
o uczniach z Emaus, którzy mieli Pana Jezusa 
obok siebie, „lecz oczy ich były niejako na uwięzi, 
tak że Go nie poznali” (Łk 24,16). …  Oto źródło 

ich ślepoty: serce nierozumne i opieszałe, a kiedy serce 
jest nierozumne i opieszałe nie widzi się pewnych spraw 
…Aby móc kontemplować, trzeba wejść w siebie                   
i uczynić miejsce dla Boga, ponieważ, jak mówi św. 
Augustyn, „Bóg jest bardziej wewnątrz mnie, niż to,            
co najbardziej osobiste” („interior intimo meo”: Wyznania, 

III,6,11). Aby zobaczyć Boga, nie trzeba zmieniać 
okularów ani punktu widzenia, czy też zmieniać autorów 
teologicznych, uczących mnie drogi, ale trzeba uwolnić 
serce z jego złudzeń! To jedyna droga. - Dojrzewanie 

rozstrzygające to zdanie sobie sprawy, że nasz 
najgorszy wróg jest często ukryty w naszym sercu. 
Najszlachetniejsza walka toczy się przeciwko 
wewnętrznym złudzeniom, zrodzonym przez nasze 
grzechy. Grzechy zmieniają bowiem wzrok wewnętrzny. 
Zmieniają ocenę rzeczywistości, ukazują tobie rzeczy, 

które nie są prawdziwe… Musimy pamiętać, że dla Biblii 
serce polega nie tylko na uczuciach, ale jest najbardziej 
intymnym miejscem człowieka, wewnętrzną 
przestrzenią, w której osoba jest sobą. … „Jeśli 

światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka 
to ciemność!!” (Mt 6,23). … Nie lękajmy się, otwórzmy 
drzwi naszego serca na Ducha Świętego, aby nas 
oczyścił i prowadził nas naprzód na tej drodze ku 
pełnej radości.      [Katecheza, 01.04.2020].  

Sługa Boży Kard. Stefan 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].     
Św. 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 -Niedziela Palmowa,, Plac św. Piotra 
5IV1998 r. – Rzym].  
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].   
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Spowiedź pół godziny 
      przed i po Mszy Św. 

     oraz na prośbę. 
 
 

  1 x x x A  C  K  P  A  I 

  2 x x x x x B  R  B  S  A 

  3 x x x x N   Ó D x x x x x 

  4 x x P   Y  L  K   I x 

  5 x x U  R   Ż  W  N  E 

  6 x x Z  O   Y  C  W x x 

  7 S  R   I  D  I  E  O 

8 x x x x Ż   O  S   M x 

9 x x x O  P  W  A   Ł x 

10 x x x x x M  S  A  Z  M 

11 P   Y  Y  K U x x x x x 

12 x P  A  D  I   E x x x 
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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?  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.   

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

   MODLITWA  WIERNYCH:  módlmy się:                      
1. - o Boże Błogosławieństwo dla  Papieża Franciszka i jedność 
Kościoła Świętego -                                                                          
2. - za biskupów, księży i cały stan zakonny, aby umocnieni 
Bożą łaską prowadzili nas do zbawienia -                                 
3. - za dzieci,  rodziców, lekarzy i pracowników naszego  
Instytutu o potrzebne łaski w przyjmowaniu krzyża Chrystusa - 
4. – w intencji obrony życia i Bożych Przykazań  -                    
5. - za nas samych, o pełnię wiary  -     
CIEBIE  PROSIMY - WYSŁUCHAJ NAS PANIE 

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                         
I - Lectio  - Czytaj z wiarą święty tekst Ewangelii, jak 
gdyby dyktował go 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… 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: Dzielą między siebie 
moje szaty i los rzucają o moją suknię. (Ps 22) 

 
Wjazd Jezusa do Jerozolimy jest spełnieniem 
oczekiwania, że Bóg da swemu ludowi króla, który 
wybawi swój lud od wrogów i będzie dbał o chwałę 
Bożą, jak Dawid. Wszyscy jednak byli świadomi 
moralnych                          i emocjonalnych ograniczeń 
tej postaci. …. Jezus Chrystus nie jest nowym 
Dawidem, ale realizuje królowanie Boga, przypomina, 
że nie jest ono historyczną ideą, ale życiem prawdziwie 
wierzących w Boga. Oni pójdą za Bogiem, który jest 
Królem swego ludu. Tłum jednak zobaczył w Nim tylko 
proroka, Boży głos, a nie Boga obecnego w życiu 
Izraela.  
Jezus Chrystus nie walczył ani o swoją pozycję, ani                          
o swój wizerunek. Nie walczył nawet o siebie. Nie 
chciał być jak Bóg (por. Rdz 3,5.22), równy Bogu, 
walcząc o to, wydzierając tę godność. Przyjął 
działanie Boga…  Jest to … wskazówka, czym jest 
bóstwo Jezusa Chrystusa: całkowite oddanie siebie w 
bezwzględnym posłuszeństwie oraz przyjęcie 
bogactwa darów   w doskonałej pokorze. Krzyż 
Chrystusa jest węzłem,   w którym splatają się ludzki 
los i Boża chwała. Człowiek jest w tym splocie wolny 

tak, jak w żadnym momencie powodzenia czy sukcesu. 
Może wybrać całkowitą ofiarę z siebie, pełne ufności 
ofiarowanie się w akcie adoracji Boga.    
[komentarze o. dr. hab. Waldemara Linke CP]; 


