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Temat: Liturgia Niedzieli Palmowej . 

Mt 21, 1-11 

 1 Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów 2 i 

rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie 

oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do 

Mnie! 3 A gdyby wam kto co mówił, powiecie: "Pan ich potrzebuje, 

a zaraz je puści"». 4 Stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: 5 

Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie 

łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. 6 Uczniowie poszli i 

uczynili, jak im Jezus polecił. 7 Przyprowadzili oślicę i źrebię i 

położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. 8 A ogromny 

tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i 

ścielili na drodze. 9 A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za 

Nim, wołały głośno:  

Hosanna Synowi Dawida!  

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!  

Hosanna na wysokościach!  

10 Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» 11 A tłumy odpowiadały: «To jest 

prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei». 

 Pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy obchodzimy w szóstą niedzielę Wielkiego Postu, zwaną  

Niedzielą Palmową. Niedziela Palmowa rozpoczyna okres Wielkiego Tygodnia. Chrześcijanie gromadzą się z gałązkami 

palmowymi lub przygotowanymi wcześniej palmami. Z głęboką wiarą i pobożnością chcą iść za Chrystusem i uczestniczyć 

w tajemnicy Jego krzyża, by dostąpić udziału w Jego zmartwychwstaniu i życiu. Kapłan ubrany w szaty koloru 

czerwonego, modli się z nimi, błogosławi palmy, a następnie odczytuje fragment Ewangelii (powyżej). Potem kapłan 

zaprasza do udziału w procesji. Wszyscy z gałązkami w ręku idą śpiewając, jak kiedyś Żydzi, na cześć Chrystusa, który 

oddał za nas swe życie. W kościele we Mszy św. wszyscy słuchają całego opisu męki Pana Jezusa. Po słowach mówiących 

o śmierci Jezusa wszyscy klękają i przez chwilę modlą się w milczeniu, dziękując Mu za Jego mękę i śmierć. 

 

  

Odpowiedz na pytania:  

1. Co przypominają nam słowa "Hosanna, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie" wypowiadane w czasie 

każdej Mszy świętej? 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………...... 
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