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Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 
 

Celem jest rozważenie Męki Pańskiej w oparciu o teksty liturgii słowa, przedstawiające 
prorocze zapowiedzi dotyczące cierpień Mesjasza, wypełnienie się tych proroctw w 

wydarzeniach poprzedzających śmierć Chrystusa oraz chrześcijańskie rozumienie 

sensu tych wydarzeń. 
 

I Bóg mówi do swojego ludu 

Ta niedziela wprowadza nas w przeżycie Wielkiego Tygodnia. 

Przychodzimy z palmami, aby ten znak zwycięstwa prowadził nas z  

Chrystusem przez śmierć do życia. 
 

● Zapoznaj się z tekstami na najbliższą niedzielę: 

I czytanie: Iz 50,4-7 

Psalm resp.: Ps 22 (21), 8-9.17-18a. 19-20.23-24 

II czytanie: Flp 2,6-11 

Ewangelia: Mt 26,14-27, 66 

● Które momenty opisanego fragmentu życia Jezusa wyobrażamy 

sobie jako szczególnie trudne dla Niego jako człowieka? Jak ja bym 

zareagował? 

..........................................................................................................................

................................... .................................................................................... 

●  Co mogło być dla Jezusa umocnieniem w podjęciu cierpienia? 

.......................................................................................................................... 

● Jaką świadomość miał sam Jezus? (Mt 26, 24a. 28-29. 31.53-56) 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
● Zauważmy jak dokładnie zapowiedzi ze ST wypełniły się w życiu Jezusa 

Iz 50, 6                  - Mt 27, 27-30 

Ps 22(21), 17-19   - Mt 27, 35 

Ps 22(21), 8-9       - Mt 27, 42-44 

 

Męka i śmierć Chrystusa nastąpiły dlatego, że były zaplanowane od wieków przez 

Ojca dla zbawienia ludzi i zapowiedziane przez proroków. 

● Jaki jest sens cierpień Chrystusa wg Listu do Filipian? 

.......................................................................................................................... 
 

II Bóg mówi do mnie 

● Co dla mnie znaczy mieć udział w cierpieniach Chrystusa? 

● Tylko w pokornym przyjęciu wszystkiego, co Bóg dla mnie przezna-

czył, może dokonać się pełny rozwój mojego człowieczeństwa i dos-

konalenie się postawy w pełni chrześcijańskiej. Czy zgadzam się z 

wolą Bożą w moim życiu? 

III Moja odpowiedź na słowo Boże (praca w domu) 

Odpowiedź modlitwy 

W Namiocie Spotkania wyrażę Bogu wdzięczność za całe dzieło zbawienia 

dokonane przez Chrystusa i prośbę o moc, gdy wezwanie Boże oznaczać 

będzie przyjęcie cierpienia. 

Różaniec: Tajemnica Niesienia Krzyża 

Odpowiedź służby (uczymy się pisać komentarze). 

Komentarz do Liturgii Uczty 

Komentarz ten wygłaszany jest po Wielkiej Doksologii, czyli przed modlitwą 

„Ojcze Nasz”. Może on wprowadzać do Modlitwy Pańskiej 

z uwzględnieniem tajemnicy dnia lub wprowadzać do obrzędów Komunii. 

Komentarz na zakończenie Mszy świętej 

Wprowadzenie na zakończenie Mszy św. zazwyczaj ma formę tzw. „słowa 

życia”. Ma ono miejsce przed końcowym błogosławieństwem. Nawiązując 

do myśli dnia i homilii wskazuje, jaki wpływ może mieć przeżyta właśnie 

Msza św. w codziennym, konkretnym życiu. 

Inne rzadziej spotykane komentarze 

Czasami możemy spotkać się z komentarzem przed rozpoczęciem Mszy św., gdy 

mamy do czynienia z bardziej rozbudowaną celebracją, lub wtedy, gdy już przed 

liturgią należy podać wiernym wskazówki dotyczące uczestnictwa w Eucharystii. 

Komentarz taki może ukazywać znaczenie procesji wejścia i znaków jej 

towarzyszących oraz zawierać wskazówki porządkowe dotyczące np. przygotowania 

komunikantów. 

Spotkać się możemy też z komentarzami wyjaśniającymi obrzędy wymagające 

tłumaczenia lub wprowadzenia, np. przed Liturgią Światła podczas Wigilii 

Paschalnej, przed pieśniami. 

Napiszę komentarze do najbliższej Mszy św. i przedstawię grupie. 

 


