
TEMAT 37: W NIEDZIELĘ PALMOWĄ UWIELBIAMY JEZUSA 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

– W jaki sposób witacie panią, gdy wchodzicie do przedszkola? 

– A w jaki sposób witacie kolegę lub koleżankę? 

– Czy wiecie, jak należy przywitać się z księdzem lub siostrą zakonną? 

– Jaki sposób jest najlepszy, aby powitać Jezusa? 

Oczywiście, najlepszym sposobem na powitanie Jezusa jest modlitwa. 

Zastanówcie się: 

– Jak wygląda król? 

– W jaki sposób wita się królów? 

– Jak wita się ważne osoby? 

Kochani, ważne osoby wita się radośnie. Ludzie machają chorągiewkami, kwiatami, śpiewają, 

klaszczą. 

Pan Jezus postanowił odwiedzić Jerozolimę. Posłuchajcie, jak Go witano. 

„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!”Tak przybył do Jerozolimy i wszedł 

do świątyni.” (Mk11, 7-11a) 

Odpowiedzcie na pytania: 

– Z czyjego przyjazdu cieszyli się ludzie? 

– Jak okazywali swą radość? 

Możecie obejrzeć to wydarzenie: www.youtube.com/watch?v=TnCxpsWZ248 

Kochane dzieci, Jezus był znany mieszkańcom Jerozolimy. Mieli mało czasu na uroczyste 

przygotowanie powitania. Uczniowie znaleźli osła. Przykryli go pięknym czerwonym płaszczem. Wiele 

osób ścięło gałązki palmy i machali nimi na powitanie. Kilka osób zdjęło swoje płaszcze i ułożyło z nich 

dywan, po którym szedł osiołek niosący Jezusa. 

Na pamiątkę tego wydarzenia szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, 

inaczej Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku 

liturgicznym - Wielki Tydzień. 

Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią 

wszyscy czterej Ewangeliści. Uroczyste Msze św. rozpoczynają się od obrzędu poświęcenia palm i 

procesji do kościoła. Zwyczaj święcenia palm pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji. 

 

Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją, czyta się opis Męki Pańskiej (według 

relacji Mateusza, Marka lub Łukasza - Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            


