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Celebracja słowa Bożego.  
Jezus Król przychodzi.  

(Mk 11, 1–10)

Pieśń na wejście
Memu Bogu, Królowi

Pozdrowienie
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Pan z wami! I z duchem twoim. Amen.

Wprowadzenie
Kochane dzieci! W najbliższą niedzielę rozpocznie się bardzo ważny 

tydzień, który nazywa się Wielki Tydzień. W tym czasie zobaczymy, jak 
wielka jest miłość Pana Jezusa do nas i jak wielka jest Jego moc i potęga. 

Ten wielki czas rozpoczyna się bardzo ważnym wydarzeniem, kie-
dy Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy i ludzie, którzy go znają i kochają 
przyjmują Go bardzo radośnie. W tym czasie jego najbliżsi przyjaciele, 
jego uczniowie mają szczególną rolę. Posłuchajcie!

Czytanie słowa Bożego 
Ewangelia – Mk 11, 1–10

Gdy Jezus zbliżał się do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze 
Oliwnej, posłał On dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do 
wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę 
uwiązane, na którym nikt jeszcze nie siedział. Odwiążcie je i przypro-
wadźcie 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. Od-
wiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali: „Co to ma znaczyć, że odwią-
zujecie oślę?”. Oni zaś odpowiedzieli im, jak Jezus polecił. I pozwolili im.
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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. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za 
Nim, wołali:

„Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogo-
sławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna 
na wysokościach”.

Homilia
Jezus przebywa w okolicach Góry Oliwnej. Wysyła dwóch swo-

ich uczniów do wsi, by przyprowadzili osła. Uczniowie robią dokład-
nie to, o co ich Jezus prosi. Kiedy przychodzą, zarzucają na zwierzę 
swoje płaszcze. Pan Jezus wsiada na oślę i tak wraz z uczniami idzie 
do Jerozolimy. Do mieszkańców Jerozolimy – świętego miasta Izra-
elitów – dochodzi dobra wiadomość, że odwiedzi ich Jezus. Bardzo 
wielu z nich chce Go przyjąć serdecznie, niektórzy jednak nie cieszą 
się z Jego obecności. 

W drodze wielu ludzi, dorosłych i dzieci, którzy widzą Jezusa, 
ogarnia wielki entuzjazm i ogromna wdzięczność za dobro, jakiego do-
świadczyli od Jezusa. Zrywają z drzew swoich ogrodów długie, piękne 
liście palm, pozdrawiają nimi Jezusa i rzucają je na drogę, robiąc z nich 
zielony dywan. 

Uczniowie Jezusa, Jego przyjaciele cieszą się, że ich Mistrz jest tak 
radośnie przyjęty. Wszyscy razem wołają: „Hosanna! Błogosławiony, 
który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca nasze-
go Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach!”. Ludzie ci 
wierzyli, że Jezus jest ich Królem!

Za chwilę będziemy mogli przeżyć tę radość, jaką przeżyli uczniowie 
Jezusa i ludzie z Jerozolimy, którzy z palmami szli za Jezusem i ogłaszali 
radość z tego, że do nich przychodzi i że On jest Królem. Ludzie, którzy 
wraz z Jezusem szli w radosnym pochodzie wiedzieli, że królowanie 
Jezusa nie polega na sile i władzy, ale na miłości i trosce o ludzi, dla któ-
rych Jezus zrobił tak wiele dobrego, gdy uzdrawiał ich z chorób i karmił, 
gdy nie mieli chleba. Jezus wjeżdżał do Jerozolimy nie na wspaniałym 
rumaku, lecz na skromnym osiołku. Było to zresztą zwierzę młode, źre-
bię (J 12, 15), którego jeszcze nie dosiadał żaden człowiek. 

Dlaczego Pan Jezus przyjechał do Jerozolimy? Co się tam wtedy wy-
darzyło? Poprzez śmierć na krzyżu Pan Jezus ukochał nas najbardziej 
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i zatroszczył się o nas bardziej niż przez uzdrowienia z chorób i nakar-
mienie chlebem. 

Poprzez Krzyż Pan Jezus przyjął na siebie wszystkie nasze grzechy 
i słabości, wszystko to co złe w naszym życiu. Poprzez Zmartwychwsta-
nie Pan Jezus pokonał zło, słabości i śmierć. Ponieważ ufamy Jezusowi 
i kochamy Go, chcemy Mu dzisiaj za to podziękować. 

Modlitwa dziękczynienia
C: Dziękujmy Chrystusowi za Jego wielką miłość do nas, za śmierć na 

Krzyżu i Zmartwychwstanie.
W: Wielbimy Cię, Chryste i błogosławimy Ciebie.
C: Panie Jezu, który jesteś Królem, Ty przychodzisz do nas z prostotą 

i skromnością.
W: Wielbimy Cię, Chryste i błogosławimy Ciebie.
C: Panie Jezu, który jesteś Królem, Ty gromadzisz nas wokół siebie 

jako dzieci Boże.
W: Wielbimy Cię, Chryste i błogosławimy Ciebie.
C: Panie Jezu, który jesteś Królem, Ty znasz nas po imieniu.
W: Wielbimy Cię, Chryste i błogosławimy Ciebie.
C: Panie Jezu, który jesteś Królem, Ty bierzesz na siebie nasze grzechy 

i słabości.
W: Wielbimy Cię, Chryste i błogosławimy Ciebie.
C: Panie Jezu, który jesteś Królem, Ty przez zmartwychwstanie zwy-

ciężyłeś miłością zło i śmierć.
W: Wielbimy Cię, Chryste i błogosławimy Ciebie.

Czynność liturgiczna – procesja z palmami
Kiedy Chrystus wkraczał do Jerozolimy, wielu ludzi witało Go jako 

Króla. My również cieszymy się i pozdrawiamy Go śpiewem.
Przejdziemy teraz w procesji, w której poniesiemy kolorowe palmy. 

Na czele procesji będzie niesiony krzyż, a dzieci ustawione parami pój-
dą za Krzyżem. Wspólnie śpiewamy: Śpiewaj Hosanna, śpiewaj Hosanna, 
śpiewaj Hosanna Temu, który Królem jest.

Modlitwa
Módlmy się! Wszechmogący wieczny Boże, Ty przez Jezusa Chry-

stusa pokazałeś nam, że miłość i szczerość serca bardziej się Tobie po-
doba niż bogactwa i zaszczyty. Prosimy Cię o to, byśmy zawsze chcieli 
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być przyjaciółmi Jezusa i szli Jego drogą, zarówno wtedy, kiedy jeste-
śmy smutni, jak i wtedy, kiedy jesteśmy radośni. 

Błogosławieństwo 
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen.

Pieśń na zakończenie
Jesteś Królem


