
Niedziela Palmowa – 28 marca 2021 r. 
 

 

 

EWANGELIA (J 12, 12-16) 

 

Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa 

do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołano: 

«Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie», oraz: 

«Król Izraela!» 

A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: 

«Nie bój się, Córo Syjonu! 

Oto Król twój przybywa, 

siedząc na oślęciu». 

Z początku Jego uczniowie nie zrozumieli tego. Ale gdy Jezus został 

uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że 

tak Mu uczynili. 
 

 

KOMENTARZ 
 

Bardzo mnie dziś porusza tajemnica śmierci Pana Jezusa i komentarz 

papieża Benedykta XVI, który stwierdza, że dzięki temu wydarzeniu 

zaczynamy rozumieć tajemnicę śmierci, która rozpoczęła się naszym 

chrztem. Dzięki niemu zostaliśmy usprawiedliwieni, co oznacza, że 

staliśmy się prawymi przed Bogiem i dla Boga przez naszą śmierć i w 

niej. Oznacza to, że dzięki temu, każdy z nas staje się prawy, potrzebny 

Bogu, ale nie przez to, że co czyni, lub kim jest, albo co posiada. Patrząc 

na umierającego Chrystusa na krzyżu linia przebiega nie przez to co 

czynimy, ale przez to, że przyjmujemy linię cierpienia, która przebiega 

przez nasze życie. Przyjmujemy wydarzenia niezależne od nas. Stajemy 

się prawi nie przez nasze dzieła, ale przez to, że dobrowolnie zezwalamy 
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na niszczenie naszych dzieł. Najdobitniej pokazuje to śmierć Chrystusa 

na krzyżu.  

Papież mówi dalej, iż w to wszystko wkracza także nasza wiara, która za 

św. Pawłem, jest rezygnacją z zuchwałych prób wznoszenia Wieży 

Babel, czyli wytyczania drogi do nieba według swego pomysłu. Dzięki 

wierze rezygnujemy z własnych pomysłów ostania się przed Bogiem, już 

nie chcemy występować, jako równoprawni partnerzy Boga, 

przedstawiając mu nasze zasługi i oczekując teraz nagrody. Tajemnica 

śmierci Pana Jezusa, którą odczytujemy w Niedzielę Palmową pokazuje, 

że nic Bogu dać nie możemy, a jedynie możemy zacząć przyznawać się, 

że wszystko, co mamy, pochodzi od Boga, a nie od nas.  

Z tym wiąże się pojęcie ofiary – rozumianej nie tak, że ja coś daje Bogu 

ale, że zostałem obdarowany. „Przestać się uważać za tych, którzy dają, 

żebyś w końcu uznał, że wszystko czym jesteś i co posiadasz, jest darem 

Bożym”. Nie chciej już narzucać czegoś wbrew Bogu za pomocą swoich 

darów i przez to wchodzisz do gry w tym życiu, ale pozwól na to, by Bóg 

był taki, jaki On jest. Wierzyć, to położyć kres chęci narzucania się i 

wykazywania przed Bogiem własnych dokonań, zaniechać 

samorealizacji z własnej woli, do tego stopnia, żeby na końcu świadomie 

i dobrowolnie powiedzieć „Ojcze w ręce Twoje powierzam Ducha 

mego”.  

Ks. Marcin 
 

 

Słowo metropolity warszawskiego na Wielkanoc 2021 
 

Zbliżają się dni Jego zbawczej męki i chwalebnego Zmartwychwstania, 

dni w których czcimy zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem i 

wspominamy misterium naszego odkupienia. Chrystus przez swoją 

śmierć zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając, przywrócił nam 

życie. 

Święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako 

szczyt roku liturgicznego. Takie znaczenie jak niedziela w tygodniu ma 

uroczystość Wielkanocy w roku liturgicznym. Zbliżamy się więc do 

najważniejszych dla Kościoła i chrześcijanina dni w roku kościelnym. 

Przestrzegając koniecznych ograniczeń, nie pozwólmy się odłączyć od 

tego źródła, którym dla życia duchowego jest Eucharystia i święte 

misterium Wielkiego Tygodnia. 

Niech duszpasterze umożliwią jak największej liczbie wiernych 

uczestnictwo we Mszy Wieczerzy Pańskiej, w liturgii Męki Pańskiej, 



PL. PIŁSUDSKIEGO 10, 05-500 PIASECZNO. PARAFIA 22 756 77 31. KANCELARIA 22 757 03 74. 

WWW.SW-ANNA.PL, E-MAIL: PARAFIA@SW-ANNA.PL 

Wigilii Paschalnej i Mszach Niedzieli Zmartwychwstania. To są 

najważniejsze punkty Triduum Sacrum. Uzasadnione jest zwiększenie 

liczby nabożeństw. Jednocześnie przypominam, że wciąż obowiązuje 

udzielona z racji pandemii dyspensa od obowiązku uczestnictwa w 

liturgii w uroczystości, niedzielę i święta nakazane. Dla wiernych 

niemogących realnie uczestniczyć w liturgii w kościołach, pomocą może 

być duchowa łączność przez media. W pozostałych obrzędach Wielkiego 

Tygodnia uczestniczmy na miarę możliwości konkretnych parafii w 

zgodzie z zasadami pandemicznymi, jakie obowiązują na czas Wielkiego 

Tygodnia i Wielkanocy. 

Trwajmy razem na modlitwie przy Chrystusie Ukrzyżowanym i 

Zmartwychwstałym i na dawaniu świadectwa o tym, co się wydarzyło w 

Jerozolimie w dniu Paschy. 

Módlmy się za Kościół warszawski we wszystkich wspólnotach, za 

chorych i zmarłych w ostatnich miesiącach, za rodziny, które utraciły 

najbliższych. Módlmy się za rodziny i o powołania do życia rodzinnego, 

kapłańskiego i zakonnego. Módlmy się o ustanie pandemii i o siłę do 

wytrwania w miłości na te trudne czasy. 

Wszystkim życzę błogosławionych świąt wielkanocnych i z serca 

błogosławię. 

 † Kazimierz Kardynał Nycz 

Arcybiskup Metropolita Warszawski 

 

Ogłoszenia 
 

 

- Od jutra do Wielkiej Środy włącznie od godz. 17.30 będzie wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i czas na osobistą modlitwę. W tym czasie 

będzie możliwość spowiedzi.  Spowiadać będziemy do Wielkiej Środy 

włącznie, podczas porannych Mszy św. i od godz. 17.30. W czasie 

Triduum Paschalnego nie spowiadamy. Nieczynna będzie również 

kancelaria parafialna. 
 

- Wielki Czwartek początek Świętego Triduum Paschalnego. Kościół 

wspomina ustanowienie sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii.  

W tym dniu zapraszamy na liturgie: 

godz.: 16.00 – Msza św. 

godz.: 18.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy do godz. 22.00. W 

Wielki Czwartek nie będzie Mszy św. porannych. 
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- W Wielki Piątek na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. 

Za uczestnictwo w adoracji Krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na 

zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do 

Grobu Pańskiego. W tym dniu obowiązuje post ścisły, a porządek 

nabożeństw będzie następujący: 

godz.: 8.00 - Jutrznia 

godz.: 12.00 - Anioł Pański i Godzina Czytań 

godz.: 15.00 - Liturgia Męki Pańskiej z adoracją Krzyża św. 

godz.: 18.00 - Liturgia Męki Pańskiej z adoracją Krzyża św. 

Adoracja Grobu Pańskiego do północy. 
 

- Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie 

Pańskim. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, 

obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. W sobotni wieczór 

rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i 

najbogatsza liturgia w ciągu roku, oznajmi Zmartwychwstanie 

Chrystusa. Porządek będzie następujący:  

godz.: 8.00 - 17.00 - Błogosławieństwo pokarmów 

godz.: 8.00 - Jutrznia 

godz.: 12.00 - Anioł Pański i Godzina Czytań 

godz.: 15.00 - Modlitwa w ciągu dnia i Koronka 

godz.: 20.00 - Uroczysta Wigilia Paschalna, na którą przynosimy świece. 

W tym roku nie będzie procesji rezurekcyjnej. 
 

- Całe Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne musimy przeżywać z 

zachowaniem ograniczeń wynikających z trwającej pandemii. 

Informujemy, że według nowych zaostrzeń, które wczoraj weszły w 

życie, wewnątrz kościoła może równocześnie przebywać 21 osób. 

Pozostałych wiernych zapraszamy do uczestnictwa na zewnątrz kościoła. 

Teren wokół kościoła jest nagłośniony, są rozstawione ławki i jest coraz 

cieplej. Zachowajmy reżim sanitarny, maseczki i odpowiednie odstępy 

dla naszego wspólnego dobra. 
  

- W przyszłą niedzielę - WIELKANOC. Poranek Wielkanocny 

rozpoczniemy Mszą św. o godz. 6.00. Następne Msze św. będą o godz.: 

8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30 i 20.00.  

O godz.: 18.00 - uroczyste Nieszpory kończące Triduum Paschalne. 
 

- W zakrystii przyjmujemy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. 
 

- Przy ołtarzu św. Anny jest kosz i skarbona z jałmużną wielkopostną. 


