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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ Czytania: (Iz 50,4-7), (Flp 2,6-11); (Ps 22)  

MĘKA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA wg św. Marka (Mk 14,1-15,47) 
 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
 

UKRZYŻOWALI GO I ROZDZIELILI MIĘDZY 

SIEBIE JEGO SZATY, RZUCAJĄC O NIE LOSY, CO 

KTÓRY MIAŁ ZABRAĆ. A BYŁA GODZINA 

TRZECIA, GDY GO UKRZYŻOWALI. 

 

 

 

Ludzie są nierozumni i samolubni –  

kochaj ich mimo to.  

Jeżeli czynisz dobro, oskarżą cię –  

dalej czyń dobro. 

Twoja dobroć jutro zostanie zapomniana  

- czyń dobro mimo wszystko. 

Co budujesz latami, może runąć dziś –  

buduj, nie zrażaj się tym. 

Dając światu serce, otrzymasz ciosy –  

dawaj je jeszcze bardziej ochoczo. 

 

JEZUS BYŁ I JEST WŁAŚNIE TAKI… 

 

http://www.czarze/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA PALMOWA 

Zbliżała się godzina, w której Bóg, Jezus był zamordowany przez ludzi. 

Przez tych, którzy stali na czele społeczeństwa. Przez ówczesnych naukowców, 

teologów poświęcających się studiowaniu prawa i tworzących prawo. Wiedza. 

Skrupulatność. Dbałość o poprawność polityczną z innymi 

państwami – np. Rzymem. Nadmiernie szanowany pieniądz. 

Zamieniali szacunek na wyrachowanie itd. 

Skąd ja to znam? Wydaje mi się, że piszę 

o współczesnym świecie. To prawda, że ludzie się nie 

zmieniają. Dziś także mamy faryzeuszy, saduceuszy, 

naukowców, lekarzy, którzy dokonują aborcji... Czyż lekarz nie 

ma chronić każdego życia ludzkiego? 

Pan Jezus mógł wjechać do Jerozolimy na rydwanie 

lub koniu. On wjechał na ośle. To, co Go wypełniało nie 

potrzebowało dodatkowej reklamy. Prosty lud rozpoznał 

Prawdę. Rozpoznał prawdziwą Miłość. Niestety wielcy tego świata posługują się 

wielką i groźną bronią – manipulacją. Jej efektem są bardzo często 

nieodwracalne zmiany, takie jak śmierć niewinnego. 

To zdjęcie, 

http://onionthekiller.deviantart.com/art/Easter-Palm-523377217
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Droga, którą kroczył Jezus, to droga Życia. Można wysunąć analogię jej 

części do współczesnego życia. Przypomnijmy sobie przyjmowanie papieża Jana 

Pawła II w bardzo wielu państwach świata. Okrzyki, wiwaty, umiłowanie. 

Zawsze miałam wrażenie, że świat nie przestanie Go miłować. Potrzeba było 

pandemii, zmuszania nas do życia on-line, dostrzegania, że pewne kręgi ludzi 

próbują znieważać Go, odbierać Mu znamiona świętości. I pytam: gdzie są teraz 

okrzyki sprzeciwu? Gdzie są teraz ci miłujący Go ludzie , aby głośno 

zaprotestować, że dzieje się niesprawiedliwość? Tak jak tłum na dziedzińcu 

pałacu rzymskiego konsula, zmieniamy temat, odwracamy się i często 

krzyczymy to, co podoba się faryzeuszom naszych czasów. Tego typu sprawy idą 

dalej, o wiele za daleko – aż do znieważania wizerunku Najświętszej Maryi 

Panny. I jeszcze dalej… Tęcza, która jest symbolem przymierza Pana Boga z 

ludźmi, wykorzystywana jest w jakże wstrętnych celach. Niedziela Palmowa i 

Wielki Piątek ciągle ożywają, są aktualne. 

Czy Jezusa próbował ktoś bronić? Czy ktoś, oprócz 

biskupów i nielicznych wiernych, próbował bronić Maryję 

i św. Jana Pawła II? Strach. 

Jakże potrzebny jest Wielki Post. Jakże potrzebne jest 

odnajdywanie symboli w życiu Pana Jezusa Chrystusa. Jakże 

potrzebne jest patrzenie przez ich pryzmat i rozumienie 

naszego życia. Dziś też mamy palmy. Są nimi transparenty, 

tablicę, sztandary. Lud je nosi przy różnych okazjach. Do 

głowy przychodzi mi mnóstwo przykładów, w których 

człowiek lub grupa ludzi byli – są traktowani jak Jezus. Brak miłości, brak 

poznania prawdy, brak jedności, brak rzetelnej informacji prowadzą często do 

tragedii jednostek, ale też całego społeczeństwa. 

Przerażeniem ogarnia wizja świata bez Boga; bez Miłości i Prawdy. 

Prośmy naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby obdarzył nas łaską 

ZMARTWYCHWSTANIA DO PRAWDZIWEGO ŻYCIA. Niech nigdy, w żadnej 

sytuacji, radosny wjazd w czasie Palmowej Niedzieli nie przesłoni nam Krzyża i 

niedzielnego poranku ZMARTWYCHWSTANIA. 

 



BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM 

POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO 

PROPOZYCJA WG KSIĘGI „OBRZĘDY BŁOGOSŁAWIEŃSTW” 

Przed rozpoczęciem obrzędu można zaśpiewać pieśń wielkanocną, 

np. „Zwycięzca śmierci". 

 AKLAMACJA WIELKANOCNA 

1. Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole 

i mówi: 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

Wszyscy odpowiadają: 

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja 

CZYTANIE 

2. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 

1 Tes 5,16-18 : Zawsze się Radujcie. 

Bracia i siostry, Posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. 

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, 

taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 

Albo: 

Mt 6,31–33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: 

co będziemy jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego 

wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego 

sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane". 

Obrzędy błogosławieństw2, Katowice 2010, 257 NN. 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

3.  Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

Módlmy się. 

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim 

zmartwychwstaniu pokazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, 



kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach 

przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim 

królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen. 

PO POSIŁKU 

WERSET 

Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:  

Uczniowie poznali Pana. Alleluja. 

Wszyscy: 

Przy łamaniu chleba. Alleluja. 

MODLITWA 

Ojciec rodziny lub przewodniczący: 

Módlmy się. 

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak 

dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe 

życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i 

w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen. 

Na zakończenie można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. „Otrzyjcie już łzy 

płaczący". 

 

 

 

 

 

 

 



JAŁMUŻNA 
TAK JAK WIARA I WIEDZA SĄ SKRZYDŁAMI LUDZKOŚCI, TAK POST 

I JAŁMUŻNA SĄ DWOMA SKRZYDŁAMI MODLITWY. 
Wielki Post musi mieć co najmniej 4 elementy, by był dobry. Są nimi: modlitwa 
z medytacją, postanowienia, post i jałmużna. 
 Biuletyn dzięki inicjatywie księdza Proboszcza dopomógł wszystkim 
wiernym, którzy go czytają i wrzucają do puszki dobrowolne datki, dopełnić 
chrześcijańskiego aktu jałmużny. 

DZIĘKUJEMY ZA POMOC! 
W ostatnim czasie, to jest około roku, musieliśmy wydać pokaźną sumę na nowy 

sprzęt, na tusz i papier. A mimo to gospodarując się oszczędnie oraz dzięki 

hojnym darczyńcom, już po raz kolejny, byliśmy w stanie wesprzeć misje. Tym 

razem aż w Madagaskarze. Opłaciliśmy całoroczny koszt kształcenia i 

wyżywienie dla trojga dzieci szkoły podstawowej w miejscowości Analakinina 

na Madagaskarze. 

INFORMACJA O MISJI I SZKOLE W ANALAKININIE 
Szkoła podstawowa w Analakininie jest częścią misji oblackiej działającej 

w Tamatave na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru. Placówka powstała 

w slumsach – dzielnicy, w której panuje ogromna bieda. Mieszkają tam ludzie 

uchodzący z buszu do miasta w poszukiwaniu pracy. Żyją w trudnych 

warunkach. Ich schronieniem są chaty z bambusa bądź lepianki z gliny, 

zbudowane z połączenia z blachą wyniesioną z pobliskiego portu. Wielu z nich 

nie stać nawet na posiłek i ubrania dla swoich dzieci. Jedyną szansą na 

wydostanie się maluchów z biedy jest szkoła podstawowa prowadzona przez 

Zgromadzenie Sióstr Maryi Wynagrodzicielki (SMR). Niestety placówka nie jest 

w stanie przyjąć wszystkich dzieci, które chcą się kształcić. Cykl nauki w szkole 

podstawowej trwa 5 lat, podczas których dzieci uczą się pisać, czytać i liczyć. Te 

umiejętności zapewniają im nie tylko lepszy start w dorosłość, ale także bardziej 

radosne dzieciństwo. Roczny koszt utrzymania ucznia w szkole to 110 € (100 

€  koszty nauki +  10 € opłaty administracyjne). Ta suma wystarcza na 

utrzymanie szkoły, zakup przyborów szkolnych, mundurków oraz wydawanie 

ciepłych posiłków. Projekt „Misja Szkoła" koordynuje na miejscu s. Hortense 

Patricia Hanitriniaiana SMR. 



W I E L K O P O S T N E   Z A M Y Ś L E N I A 
CHWAL, DUSZO MOJA, PANA 

Wielki Post rozpoczyna posypanie głowy popiołem i słowami: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Takie jest zadanie każdego 
wierzącego. W Środę Popielcową można też usłyszeć, że „Z prochu powstałeś i 
w proch się obrócisz". Ten proch – to nasze ludzkie ciało. Porusza się i działa 
tylko wtedy, gdy Pan Bóg wypełni je swoim Duchem, a każdy ów Duch powraca 
do Ojca, wtedy umieramy. „Kiedy duch go opuści, znów w proch się obraca i 
przepadają wszystkie jego zamiary" (Ps 146). Zatem nie możemy uczynić nic, 
nawet poruszać się bez pomocy Pana Boga. Jesteśmy Jego własnością. Jego 
ludem wybranym. Jemu należy się nasze uwielbienie i głoszenie chwały. 
Chwalmy Boga przez nasze życie, czyli przez nasze postępowanie. 

Ostatnio odkryłam na nowo Psalm 146, który mówi o ludziach 
szczęśliwych, bo umiejących w pełni zaufać Bogu. Jeszcze tydzień i będziemy 
obchodzić Święto Zmartwychwstania. Jezus osiągnął ten szczyt ludzkiej drogi, 
bo nie uląkł się cierpienia. Nie szukał ratunku w drugim człowieku. Tylko wola 
Boga Ojca była dla Niego ucieczką i ratunkiem, a w Psalmie czytamy: „Nie 
pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, który zbawić nie może”. 
Psalmista wypisuje znane mu, zapewne z doświadczenia, wydarzenia, w których 
zauważył, że jest „szczęśliwy ten kogo wspiera Bóg Jakuba, kto pokłada nadzieję 
w Panu Bogu". Nasz niebiański Ojciec nie zajmuje się tylko człowiekiem, ale „On 
stworzył niebo i ziemię, i morze ze wszystkim, co w nich istnieje". On jest Bogiem 
wiernym i sprawiedliwym. „Chlebem karmi głodnych". Uwalnia więźniów. „Pan 
przywraca wzrok ociemniałym,... Dźwiga poniżonych,... Kocha 
sprawiedliwych,... Strzeże przybyszów, ochrania sierotę i wdowę ". Po tym 
hymnie uwielbienia na rzecz Pana Boga następuje werset: „lecz występnych 
kieruje na bezdroża". 

Czy pamiętasz ile razy buntowałeś się przeciw Panu Bogu, bo coś 
okropnego spotkało cię w życiu? Czy starałeś się przyjrzeć, kto był winien temu 
zdarzeniu? Bóg, a może ty? Może wiele twoich zachowań, lekceważenie różnych 
sytuacji, spowodowało, że cierpiałeś. Czy zastanawiasz się nad tym, co „rzucasz" 
w życie? Istnieje przecież powracająca fala. To, co ty uczynisz powraca do ciebie 
i to z dziesięciokrotnie większą siłą.  

Przylgni do Boga, Jemu zaufaj i nie pchaj się na bezdroża! 

 



WIELKI POST (7)  

PROPOZYCJE CODZIENNYCH WIELKOPOSTNYCH MEDYTACJI. 

Niedziela Palmowa 28 marca – Jezus chce we mnie otulać i przyjmować to, co 
odrzucone i udręczone. Jest w tym dziecięca, bezbronna cząstka, może dawna 
historia, pogrzebana na dnie serca. Może odrzucone jest moje ciało, 
zaprzęgnięte do pracy, zmęczone i nieobecne w planowaniu dnia. Przyjdźcie do 
mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście(Mt 11,28). 
Wielki Poniedziałek 29 marca – Pośród niezrozumienia i trudów życia – On 
pragnie, bym odnawiał swoje siły czerpiąc z Jego miłości i współczucia, przez 
które wszedł w ludzkie doświadczenie aż do końca. Także w moje 
niepowtarzalne doświadczenie. Pan podnosi pochylonych (Ps 146). 
Wielki Wtorek 30 marca – Jezus zna głębiny moich pragnień. Słucha, gdy Mu o 
nich opowiadam. Pomaga mi odkrywać moje prawdziwe głody i przyjmować 
taki pokarm, który je naprawdę nasyci. W ciepłych słowach i gestach, w 
zaproszeniach pełnych sensu dla mojego życia. Przyjdźcie do mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście (Mt11,28). 
Wielka Środa 31 marca – Jezus schyla się do moich nóg. Im większe 
doświadczenie poniżenia i wstydu, tym niżej schyla się, by zmyć ze mnie Jego 
ślady i dać mi serce wrażliwe na wstyd drugiego. Potem nalał wody do miednicy. 
I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. 
(J 13,5). 
Wielki Czwartek 1 kwietnia - On wie, że największym ludzkim głodem jest 
obecność drugiego, dlatego zostawia mi Siebie. Dotykalnego, bliskiego, na 
wyciągnięcie ręki. Realnie obecny, jest mi najbliższy, wspierający, uważny 
i pełen dobroci. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem (J 6,55).  
Wielki Piątek 2 kwietnia – Do końca swojego bólu, poniżenia i opuszczenia niósł 
w sercu moje imię. Widział moje narodziny, moje życie pełne radości trudów, 
moje przejście przez śmierć. Miał je wyryte na obu swych dłoniach, schowane 
w ranie serca, na wypadek gdybym Mu jednak nie uwierzyła, że jestem dla 
Niego kimś ważnym i bliskim. 
Oto wyryłem cię na obu dłoniach (Iz 49,16).  
Wielka Sobota 3 kwietnia – On wszedł do mojej otchłani. Do mojej piwnicy 
piwnic. Do moich sytuacji bez wyjścia, ludzi, spraw, w których doświadczam 
wyłącznie bezsilności i bólu. Po to, by mnie stamtąd wyrywać, zabierać, ocalać i 
prowadzić ku życiu. 
I nas, umarłych (...) razem z Chrystusem przywrócił do życia (Ef 2,5). 



Kolorowanka dla młodych i najmłodszych 

 
WJAZD PANA JEZUSA DO JEROZOLIMY 



ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE W POEZJI 

Znak Twojej męki                                              Święty czas 

idę do Ciebie Panie z miłością                                   przed Tobą Panie  
kreśląc znak Twojej męki                              nie boję się do grzechu przyznać 
na swojej piersi                                                          niegodności mojego serca 
powoli z szacunkiem                                                        szukając u Ciebie łaski 
dziękując za łaskę wiary świętej                       byś moją duszę uczynił czystą za 
dar Twojej Ewangelii                                      z grzechu obmył Twoją Krwią 
gdy krzyżem na czole pokazuję                                    bym ofiarę najświętszą 
że chcę Ciebie Panie poznać                                                 sprawował godnie 
krzyżem na ustach świadczyć                                                   błagając Maryję 
o Tobie Miłosiernym Panie                             aniołów i wszystkich świętych  
krzyżem na sercu kochać Ciebie                                       o modlitwę za mnie 
jak mogę najmocniej                                             o zmiłowanie Boga samego 
swoim małym ludzkim sercem                 i wiem że całe niebo prosi za mną 
dziękując za Twoją obecność w Eucharystii                               o święty czas 
proszę byś strzegł warg moich                                              Twojej obecności 
serca mojego                                                                                                 amen 
bym umiał oprzeć się o Twój krzyż 
bym był wierny Tobie                                                                                      

 ks. Marek Chrzanowski FDP
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