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Temat: Liturgia rodzinna.   
 
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wieki Tydzień w liturgii Kościoła. Jest to ostatni etap przeżywania 
Wielkiego Postu. Zadaniem tych dni jest wprowadzenie w przeżywana najważniejszych tajemnic 
chrześcijańskiej wiary. Święta Zmartwychwstania to najważniejsze zbawcze wydarzenia 
przeżywane w ciągu całego roku liturgicznego w Kościele. Warto zatem zagłębić się w 
poszczególne tematy związane z przeżywaniem tego czasu.  
Rozpoczniemy do przedstawienia wydarzeń z uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy.  
Czytamy fragment opowiadania biblijnego przedstawiającego wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. 
Uroczysty wjazd do Jerozolimy1  
Mt 21, 1 - 11 
Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał 
dwóch uczniów 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! A gdyby wam kto co mówił, 
powiecie: "Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści"». Stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: 
Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, 
źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i 
położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, 
inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. 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! 
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy 
odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».  
 
Po lekturze fragmentu Pisma Świętego odpowiedz na pytania: 
- gdzie wjeżdżał P. Jezus? 
- na czym wjeżdżał? 
- kto Go witał? 
- czym Go witano? 
- jakie okrzyki wznoszono ? 
 
 
Jeszcze raz przypominam, że ten wjazd do Jerozolimy nazywamy Niedzielą Palmową,  bo jak sami 
zauważyliście ludzie na cześć Jezusa wiwatowali gałązkami palmowymi - stąd symbolem tej 
niedzieli jest palma. Pana Jezusa witano nie tylko palmami ale również królewskimi okrzykami – 
„syn Dawida „ to dla Żydów tytuł królewski, chociaż wjazd i orszak nie przypominały typowego 
królewskiego rytuału. 
 


