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EWANGELIA (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”. 

KOMENTARZ 

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, z jaką łatwością ulegają zmianie 

nastroje Żydów w stosunku do Jezusa. Wystarczyło zaledwie kilka dni, 

aby nastawienie do osoby Zbawiciela, wahało się ze skrajności 

w skrajność. Dzisiaj Jezus wjeżdżając na osiołku do Jerozolimy, jest 

radośnie witany przez tłum, a za kilka dni, w większości ci sami ludzie, 

będą domagać się od Piłata: „Ukrzyżuj Go”. Co spowodowało, w tak 

krótkim czasie, radykalną zmianę nastrojów ludzi w stosunku do Jezusa?   



 

W Niedzielę Palmową, podczas uroczystego wjazdu Jezusa do 

Jerozolimy, ludzie witając Go, wznosili okrzyki, rzucali do Jego stóp 

oliwne gałązki i słali przed Nim płaszcze. Dlaczego? Widziano w Nim 

ziemskiego króla, który wyzwoli ich spod jarzma niewoli rzymskiej. 

Z Nim łączyli nadzieje na odzyskanie niepodległości. Tymczasem Jezus 

jest Królem, ale Jego Królestwo nie jest z tego świata. Przychodzi, aby 

wyzwolić z niewoli grzechu i śmierci. Dlatego Jego korona jest z cierni, 

a tronem jest krzyż.  

Nie takiego króla się spodziewali. Byli zawiedzeni i roz-

czarowani. Nawet niektórzy z Jego uczniów mieli podobne oczekiwania: 

„A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela”. 

Jezus jest pokornym Sługą, przybywa, aby zbawić świat, 

wyzwolić człowieka z niewoli grzechu. I tę misję podejmuje z miłością. 

Posłuszny woli Ojca, bierze krzyż. Więcej, On nas zaprasza do pójścia tą 

drogą, drogą krzyża i mówi: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się 

zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. 

Łatwo jest być uczniem Chrystusa i wierzyć w Niego, kiedy nas 

to nic nie kosztuje. Ale kiedy przyjdzie płacić nam jakąś cenę 

(upokorzenia, brak zrozumienia, prześladowania, utrata pracy, a nawet 

życia), wówczas wiara w wielu z nas może osłabnąć. Są jednak i tacy, 

którzy się nie cofną i pójdą dalej, bez względu na konsekwencje. 

Podejmują krzyż wierności Bogu do końca. 

Czy mamy odwagę wyznawać Jezusa, jako swojego Króla 

w środowiskach Jemu wrogich? Prośmy, abyśmy potrafili oddawać 

chwałę Bogu nie tylko słowami, ale także swoją postawą, i nie szukali 

w Kościele światowej wielkości, lecz pragnęli wzrastać w pokorze 

i w miłości. 

Proboszcz 

Słowo umocnienia 

Drodzy Parafianie! 

Tegoroczny Wielki Post jest wyjątkowy i równie wyjątkowo 

zapowiada się Wielki Tydzień, wraz z wejściem w czas Wielkanocny. To 

zupełnie nowa rzeczywistość, z którą musimy się wszyscy mierzyć. Nie 

jest to łatwy czas dla dorosłych, którzy nie mogą podjąć swoich zajęć. 

Niezwykle uciążliwy czas dla dzieci i młodzieży z zakazem opuszczania 



 

swoich domów. Osoby samotne i starsze dźwigają swoje lęki i trudy 

związane z wiekiem. My, kapłani również zmagamy się z nałożonymi 

ograniczeniami. W warunkach trwania epidemii, nikomu nie jest łatwo. 

Musimy jednak pokornie przyjąć te ograniczenia, aby zapobiec dalszemu 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  

Jako duszpasterze parafii św. Anny, chcemy zapewnić wszystkich 

Parafian o naszej duchowej jedności i solidarności. Wykorzystujemy czas 

wolny na wspólną kapłańską modlitwę. Skoro nie możemy się spotykać 

na nabożeństwach, w grupach i wspólnotach, to tym bardziej ogarniamy 

Was serdeczną modlitwą i pamięcią. Wierzymy, że dla wielu z nas, czas 

kwarantanny i przebywania sam na sam ze sobą, będzie dobrą okazją, 

aby spojrzeć nieco głębiej w siebie. Ten trudny okres, niejako przymusza 

nas do zatrzymania się i szukania odpowiedzi na pytania, które w takich 

warunkach, łatwiej mogą pojawić się w naszych sercach.  I już nie tylko 

pytania o sprawy codzienne, ale i sięgające głębiej, pytania o sens życia 

i wiary w Boga.  

Kiedy spojrzymy na Wielki Post 2020 roku z perspektywy 

upływającego czasu, być może, stwierdzimy, że był on nam bardzo 

potrzebny w naszym zabieganiu i zapomnieniu o rzeczach 

najważniejszych. Może niektórym uda się zajrzeć głębiej w siebie, coś 

przemyśleć, coś zmienić. Ufamy, że epidemia wkrótce zostanie 

pokonana, a my z tego okresu wyjdziemy odmienieni, mając głębsze 

spojrzenie na swoje życie i wokół nas.  

Raz jeszcze zapewniamy o modlitwie i z nadzieją czekamy na od-

powiednie warunki wspólnego przeżywania i wzrastania w wierze.  

Duszpasterze 

Triduum Paschalne 

Triduum Paschalne rozpoczyna wieczorna liturgia Wielkiego 

Czwartku, która mówi o ustanowieniu Najświętszego Sakramentu 

Eucharystii, jako znaku Bożej miłości. Zarówno czytania jak i obrzędy 

tego dnia podkreślają służebną postawę Chrystusa, który przepasuje się 

prześcieradłem i myje uczniom nogi, każąc im w tym naśladować siebie.  

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku liturgicznym, w którym nie 

celebruje się Mszy Świętej, jako że tego dnia Jezus – Baranek Paschalny 



 

– umierał na krzyżu za nasze grzechy, po czym został złożony w grobie. 

W Wielki Piątek zachowuje się post, tj. powstrzymanie się od pokarmów 

mięsnych i post ilościowy, aby z podniosłym i otwartym sercem 

przystąpić do radości Niedzieli Zmartwychwstania. 

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając 

Mękę i Śmierć Chrystusa, a także Jego zstąpienie do otchłani. W otchłani 

Jezus ogłasza wieść o pokonaniu śmierci wszystkim zmarłym przed 

wiekami. W atmosferze zadumy i modlitwy Kościół przygotowuje się na 

Zmartwychwstanie Chrystusa celebrowane podczas liturgii Wigilii 

Wielkiej Nocy, po zapadnięciu zmierzchu. 

Liturgia Zmartwychwstania Pańskiego 

Wigilia Paschalna jest oczekiwaniem na Zmartwychwstanie 

Chrystusa. Ponieważ całość wydarzeń paschalnych dokonuje się podczas 

tej liturgii Wielkiej Nocy, Kościół poleca, by zaraz po jej zakończeniu 

odbyła się uroczysta Procesja Rezurekcyjna (z łac. resurrectus - 

zmartwychwstały), mająca za zadanie obwieścić światu fakt 

zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W tym roku procesji nie będzie. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

− Niedziela Palmowa, którą dziś przeżywamy wprowadza nas w 

tajemnicę Wielkiego Tygodnia. 

− W tym tygodniu: w poniedziałek, wtorek i w środę  w godz. od 17.00 

do 19.00 kościół będzie otwarty, a kapłani będą posługiwać w konfe-

sjonałach. Można korzystać z sakramentu pokuty i pojednania.  

− W Triduum Paschalne liturgie będą sprawowane w kościele bez 

udziału wiernych. Przeprowadzimy transmisje przez Internet. W 

Wielki Czwartek - godz. 18.00, Wielki Piątek - godz. 18.00 i Wielka 

Sobota – godz. 20.00.  

− W Wielką Sobotę od godz. 7.00 do 19.00 będzie wystawiony 

Najświętszy Sakrament na ołtarzu głównym (nad symbolicznym 

grobem) i okazja do osobistej modlitwy i adoracji, oraz będzie można 

korzystać z sakramentu pokuty. 

− W Wielkanoc porządek Mszy św. jak w każda niedzielę.  


