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          Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch 

spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy 

wejściu do niej znajdziecie uwiązane oślę, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. 

Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: 

„Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem”». 

Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze 

stojących tam pytali ich: «Cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?» Oni zaś odpowiedzieli 

im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. 

Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu 

zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy Go 

poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: 

«Hosanna! 

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! 

Błogosławione królestwo ojca naszego, Dawida, 

które nadchodzi. 

Hosanna na wysokościach!».  
                                                                      Mk 11, 1-10 

 

Rozmowa o Ewangelii: 

1. O co Jezus poprosił swoich uczniów? 

2. Jak Jezus wjechał do Jerozolimy? Jak Go witano? 

 

 

Niedziela Palmowa jest zwana Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna Wielki Tydzień – 

wielki, ponieważ będziemy przeżywa razem z Jezusem Jego ostatnie chwile na ziemi, Jego 

odrzucenie, osądzenie, skazanie na śmierć, mękę, ukrzyżowanie, ale i też Zmartwychwstanie. 

W tych dniach dokona się nasze zbawienie!  

Zadanie: 

1. Pomyśl, jak chcesz być z Jezusem w tych dniach. Mamy czas zaostrzonych obostrzeń, więc 

obecność w kościele jest utrudniona. Ale możesz uczestniczyć w Triuduum Paschalnym 

poprzez media! Niech to będzie zadaniem na ten tydzień. Ponadto: 

W Wielki Czwartek podziękuj Jezusowi za dar Eucharystii ( że jest z nami); 

W Wielki Piątek ucałuj swój krzyż i podziękuj za to, że umarł za nas na krzyżu; 

A Wielką Sobotę czekaj razem z Jezusem na Zmartwychwstanie. 

 

 

                                                                                          Dobrego czasu 


