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Program  rekolekcji  wielkopostnych  w parafii  św. Jana Pawła II w Warszawie 
Wesołej 

 29-31 marca 2015 r. 
 

Niedziela     29 marca           godz. 8.00          -  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
                                               godz. 8.30          -  Msza św. bez kazania 
          godz.10.00          -  Msza św. z kazaniem dla dzieci 
          godz.12.00          -  Msza św. z kazaniem dla młodzieży 
Poniedziałek 30 marca        godz.  8.15 - 9.15 - Spotkanie rekolekcyjne  kl. I-III 
                      godz.11.00 -12.30 - Spotkanie rekolekcyjne kl. IV-VI 
          godz. 18.00           - Msza św. z kazaniem ogólnym  
Wtorek         31 marca          godz.  8.15 - 9.15  - Spotkanie rekolekcyjne  kl. I-III 
                        godz.11.00 - 12.30- Spotkanie rekolekcyjne kl. IV-VI   .                                                                          
.                                             godz. 18.00            - Msza św. z kazaniem  ogólnym 
          godz. 19.00            - Droga Krzyżowa po osiedlu 
          
   

                                                                                                                                                             
 Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św.                                                 

Rekolekcje poprowadzi ks. dr Dariusz Kucharek z diecezji  drohiczyńskiej.         
Serdecznie zapraszamy. 

 

 

1. Dziś – Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej, rozpoczynająca Wieki Tydzień i przypominają-
ca mesjański wjazd Chrystusa do Jerozolimy.  
2.W Wielki Czwartek w godzinach przedpołudniowych kościołach  katedralnych  odprawiona jest  
Msza Święta Krzyżma świętego. 
 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynająca Święte Triduum Paschalne rozpocznie się u 
nas o godz.18.00. Po Mszy Świętej – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy ado-
racji i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21200 
3. W Wielki Piątek – pierwszy w kwietniu – adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 7.00 
Liturgia Męki Pańskiej o godz.18.00 Na zakończenie liturgii Męki Pańskiej – przeniesienie Naj-
świętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. i adoracja Najświętszego Sakramentu do 
godz.22.00. W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa i post ścisły.  
4. W Wielką Sobotę – pierwszą w kwietniu – adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 7.00 
Zakończymy ją przed rozpoczęciem liturgii Wigilii Paschalnej czyli o godz. 19.00. Błogosławień-
stwo pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę o godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00 
5. Rezurekcja w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00. Pozostałe Msze św. w 
p10.00 12.00 w drugi dzień świąt w porządku niedzielnym czyli 8.30, 10.00, 12.00 

 Słowo na niedzielę 
GAZETKA PARAFII WOJSKOWEJ W WARSZAWIE-WESOŁEJ               

NR 22, ROK I,  NIEDZIELA  PALMOWA  29. 03.2015r. 

Słowo Boże Niedzieli Palmowej, zwanej 
także Niedzielą Męki Pańskiej, ukazuje 
kulminację dramatu Boga, który wszedł w 
dzieje człowieka. Następuje wyraźna inten-
syfikacja wydarzeń i zagęszcza się atmos-
fera zainteresowania Jezusem z Nazaretu. 
Podczas uroczystego wjazdu Chrystusa do 
Jerozolimy, gdy śpiewano radosne 
„Hosanna”, można było odnieść wrażenie, 
że wszystko poszło jak z płatka. Aby dopro-
wadzić ludzi do domu Ojca w niebie, Pan 
Jezus musiał ich najpierw przekonać do 
siebie. Wielki tłum, który przybył na święta 
Paschy do Jerozolimy, ścielący drogę ga-

łązkami z palm i wołający: „Błogosławiony,  

 

który przychodzi w imię Pańskie”, robił wra-
żenie przekonanego. Dalszy bieg wypad-
ków dowiódł jednak, że sprawa Jezusa z 
Nazaretu wcale nie była dla tych ludzi 
oczywista. Wszak nawet wśród wiwatują-
cych stawiano sobie pytanie: „Kto to jest?”. 
Ci właśnie ludzie z tłumu za kilka dni będą 
wołać: „Ukrzyżuj Go!”. Widać, jak mało o 
Nim wiedzieli. W plebiscycie postawili na 
Barabasza. W kontekście dramatycznych 
wydarzeń Wielkiego Tygodnia wszyscy 
razem i każdy z osobna musi sobie jeszcze 
raz odpowiedzieć na pytanie, które Jezus 
już wcześniej postawił swoim uczniom : „A 

wy za kogo mnie uważacie?”.  

Pomiędzy Hosanna i  ukrzyżuj                    

Jest w nas -Twoje królowanie. 

Pomiędzy rozpiętymi  ramionami 

Jest przestrzeń życia i konanie. 

Pomiędzy zostać  czy odejść 

Jest pod krzyżem ciągłe wahanie. 

Pomiędzy grzechem i łaską 

Przebiega  z Tobą pojednanie. 

Pomiędzy  kolejnym dniem i nocą 

Roztacza się ludzkie  trwanie. 

Pomiędzy kocham i nienawidzę 

Pulsują nasze serca skołatane. 

Pomiędzy łotrem dobrym i złym               

Zawsze jest ukrzyżowana Miłość XBR 

„ Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie…” 



 Liturgia Słowa na Niedzielę Palmową  

I Czytanie Iz 50,4-7 II Czytanie Flp 2,6-11 

Ewangelia wg św. Jana 12,12-16 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do 
Filipian Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bo-
żej, nie skorzystał ze sposobności, aby na rów-
ni być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi, stawszy się podob-
nym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany 
za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy 
się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzy-
żowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go nad 
wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie 
imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kola-
no istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, 
i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus 
jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto słowo 
Boże  

 Słowa Ewangelii według świętego Jana (Ewangelia na obrzęd poświęcenia palm) 
 
Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, 
wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: „Hosanna. Błogosławiony, który 
przychodzi w imię Pańskie” oraz: „Król izraelski!” A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, 
jak jest napisane: „Nie bój się, Córo Syjońska, oto Król twój przychodzi, siedząc na oślę-
ciu”. Jego uczniowie początkowo tego nie rozumieli. Ale gdy Jezus został uwielbiony, 
wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili. 
Oto słowo Pańskie. 

Czytanie z księgi proroka Izajasza 
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, 
bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu 
przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza 
me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg 
otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się 
nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i 
policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem 
mej twarzy przed zniewagami i opluciem. 
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nie-
czuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją 
jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Oto 
słowo Boże.  

Liturgia Niedzieli Palmowej 

 

 Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmo-
wa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowa-
dzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. 
Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd 
Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprze-
dzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Wita-
jące go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz 
gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawido-
wemu". O uroczystym wjeździe Pana Jezusa 
do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewan-
geliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę 
przywiązują do tego wydarzenia z życia Je-
zusa Chrystusa. Liturgia Niedzieli Palmowej 
jest rozpięta między dwoma momentami: 
radosną procesją z palmami oraz czytaniem - 
jako Ewangelii - Męki Pańskiej według jedne-
go z trzech Ewangelistów synoptycznych: 
Mateusza, Marka lub Łukasza (Mękę Pańską 
wg św. Jana czyta się podczas liturgii Wiel-
kiego Piątku). W ten sposób Kościół podkre-
śla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze 
sobą nierozerwalnie związane. Bardziej uro-
czyste niż zwykle rozpoczęcie Eucharystii ma 
swoją wielowiekową historię. W Jerozolimie 
już w IV w. patriarcha dosiadał oślicy i oto-
czony radującymi się tłumami wjeżdżał na 
niej z Góry Oliwnej do miasta. Zwyczaj ten 
wszedł do powszechnej praktyki na Zacho-
dzie w wieku V i VI. Poświęcanie palm wpro-
wadzono do liturgii dopiero w wieku XI. Aż do 
reformy z 1955 r. istniał zwyczaj, że cele-
brans wychodził w Niedzielę Palmową przed 
kościół, a bramę świątyni zamykano. Kapłan 
uderzał w nią krzyżem trzykrotnie, wtedy do-
piero brama otwierała się i kapłan z uczestni-
kami procesji wstępował do wnętrza kościoła, 
aby odprawić Mszę świętą. Symbol ten miał 
wiernym przypominać, że zamknięte niebo 

zostało nam otworzone dzięki zasłudze  

krzyżowej śmierci Chrystusa. Obecnie 
kapłan w Niedzielę Palmową nie przy-
wdziewa szat pokutnych, fioletowych, jak 
to było w zwyczaju dotąd, ale czerwone; 
procesja zaś ma charakter triumfalny. 
Chrystus wkracza do świętego miasta 
jako jego Król i Pan, odbiera spontanicz-
ny hołd od mieszkańców Jerozolimy. 
Przez to Kościół chce podkreślić, że kie-
dy Chrystus Pan za kilka dni podejmie 
się tak okrutnej śmierci, to jednak nigdy 
nie pozbawi się swojego majestatu kró-
lewskiego i prawa do panowania. Przez 
mękę zaś swoją i śmierć to prawo jedynie 
umocni. Godność królewską Chrystusa 
Pana akcentują antyfony i pieśni, które 
śpiewa się w czasie rozdawania palm i 
procesji. W XI w. pojawił się zwyczaj 
święcenia palm. Wierni przechowują je 
przez cały rok, aby w następnym roku 
mogły zostać spalone na popiół, którym 
są posypywane nasze głowy w Środę 
Popielcową. W Polsce, gdzie trudno o 
prawdziwe gałązki palmowe, jest tradycja 
przygotowywania specjalnych palemek. 
Najczęściej są one robione z gałęzi 
wierzbowych z baziami i z liści bukszpa-
nu lub borówek. W niektórych regionach 
kolorowe palmy przygotowywane są z 
suszonych kwiatów. W wielu parafiach 
organizowane są konkursy na najpięk-
niejszą lub największą palmę. Na Kur-
piach palmy dochodzą do wielkości 2-3 
metrów i są zwykle pięknie przystrojone 
w sztuczne kwiaty. Procesja z palmami 
jest z jednej strony upamiętnieniem wy-
darzenia sprzed wieków, z drugiej zaś - 
naszym kroczeniem wraz z Chrystusem 

ku ofierze, którą dzisiaj jest Msza święta.  

 

 


