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Jak się przygotować?

Niedziela Palmowa rozpoczyna świętowanie Wielkiego Tygodnia. Za kilka dni
rozpoczniemy świętowanie trzech najważniejszych dni w roku, upamiętniających trzy
najważniejsze dni w historii świata, gdy Jezus Chrystus zbawił nas przez swoją mękę,
śmierć i zmartwychwstanie.

W Niedzielę Palmową upamiętniamy wjazd Jezusa do Jerozolimy, w której dokonały się te
najważniejsze wydarzenia. Poniższa celebracja jest propozycją dla osób, które z różnych
powodów nie mogą obchodzić tych dni ze swoją wspólnotą.

Jeśli jest to możliwe, pomódl się razem ze swoją rodziną lub innymi bliskimi ci osobami.
Zaproś ich do wspólnego świętowania. To może bardzo pomóc budować wasze relacje.

Dla dobrego przeżycia Niedzieli Palmowej zaplanuj godzinę, o której chcesz się pomodlić.
Bardzo ważne, aby pamiętać, że modlisz się zawsze w łączności ze swoją wspólnotą. Tego
dnia twój biskup, prezbiterzy i diakoni w kaplicach i innych przygotowanych miejscach
celebrują świąteczne Liturgie, modląc się również za ciebie.

Gdy już wyznaczysz godzinę modlitwy, w miarę możliwości przygotuj miejsce, najlepiej
takie gdzie będzie stół lub stolik. Jeśli możesz, nakryj go białym obrusem lub bieżnikiem,
postaw krzyż lub ikonę i świeczki. Przygotuj również zielone gałązki. Użyj swojej
kreatywności. Mogą to być tradycyjne gałązki wierzby, tak zwane bazie, bukszpan, gałązka
palmowa lub jakakolwiek inna zielona roślina. Zaproś do tego dzieci, jeśli z nimi mieszkasz
lub masz taką możliwość.

Jeśli masz w domu, przygotuj również wodę święconą. Przyda się ona do pokropienia
gałązek. Woda święcona, którą przechowujemy w domu, przypomina nam nasz chrzest,
a ponieważ pobłogosławiona była przez duchownego twojej wspólnoty, przypomina też
o łączności z nią oraz z modlitwą całego Kościoła.

Gdy masz już przygotowane miejsce, gałązki i zapalisz świeczki, spędź przed modlitwą
kilka chwil w ciszy, aby przygotować się do tego domowego nabożeństwa.

Wszędzie, gdzie pojawia się +, robimy znak krzyża. Czerwony kolor czcionki oznacza
wskazówki dla modlącego się. 

Czcionka wyboldowana oznacza teksty odmawiane przez wszystkich.

Osoba prowadząca w poniższej Liturgii nazwana jest Celebransem.





ROZPOCZĘCIE

Celebrans: + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 

Wszyscy: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Modlitwa św. Efrema
Wszyscy: Królu niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, 

Ty, który jesteś wszędzie i wszystko wypełniasz, 
Skarbnico dóbr i Dawco życia, 
przyjdź, uczyń w nas swe mieszkanie. 
Oczyść nas z wszelkiej nieczystości, zbaw nasze dusze, 
Ty, który jesteś dobry.

MODLITWA DNIA 
Celebrans: Módlmy się. 

Wszechmogący Boże, prosimy cię, spraw, 
abyśmy idąc z radością za Chrystusem, mogli przez Niego dojść do 
wiecznego Jeruzalem. Z palmami w rękach czcimy dzisiaj zwycięstwo 
Chrystusa. Przymnóż nam wiary, nadziei i miłości, abyśmy byli Twoimi 
świadkami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

Jeśli masz w domu wodę święconą, możesz nią teraz pokropić przygotowane gałązki.

PSALM 100 | Radość wchodzących do świątyni
Psalm można odmówić wspólnie, może to też zrobić wyznaczona osoba

Wszyscy: Hosanna Synowi Dawidowemu!
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. 
O, Królu Izraelski! Hosanna na wysokości!

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, * 
służcie Panu z weselem.
Stańcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.



W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, † 
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Swiętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * 
i na wieki wieków. Amen.

Wszyscy: Hosanna Synowi Dawidowemu!
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. 
O, Królu Izraelski! Hosanna na wysokości!

EWANGELIA | Mt 2l, 1-11 | Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Celebrans: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy znaleźli się blisko Jerozolimy i doszli do Betfage na Górze Oliwnej,
Jezus wysłał dwóch uczniów, mówiąc im: „Idźcie do tej wsi przed wami,
a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę, a przy niej oślątko. Odwiążcie i przy-
prowadźcie mi. A jeśli ktoś wam mówiłby coś, odpowiecie: „Pan ich po-
trzebuje, lecz wkrótce je odeśle”.

Stało się tak, by spełniło się słowo, wypowiedziane poprzez proroka:
„Powiedzcie córce Syjonu: Oto idzie do ciebie twój Król, łagodny, 
dosiadający oślicy oraz oślęcia, źrebięcia będącej pod jarzmem”.

Poszli uczniowie i zrobili, jak Jezus im kazał. Przyprowadzili oślicę i oślę.
Nałożyli na nie płaszcze, a On usiadł na nie. Bardzo wielki tłum 
rozściełał swe płaszcze na drodze, a inni odcinali gałęzie z drzew
i wyściełali drogę. Wyprzedzające Go tłumy i idące z tyłu wołały:
„Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Przychodzący w imię Pana.
Hosanna na wysokościach”!
Kiedy wszedł do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i mówiło: 
„Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To ten prorok, 
Jezus z galilejskiego Nazaretu”.

DZIELENIE LUB MILCZENIE
Dobrze będzie, jeśli po czytaniu nastąpi dłuższa chwila ciszy. Możesz przeczytać czytanie jeszcze raz.
Spróbuj zastanowić się, co ono mówi o Bogu, co przez nie Bóg chce powiedzieć Tobie. Do czego zachęca
Bóg przez te słowa. Jak odniesiesz je do swojego życia. Jeśli Liturgię odmawiacie w kilka osób, możecie
zrobić to na głos. Podzielcie się tym,
co Was porusza, co uważacie za ważne dla waszego życia.
Nie ignoruj słów Boga, który teraz przez Ducha Świętego chce mówić do Ciebie. Jeśli wydaje Ci się, że nie
rozumiesz tekstu, to przeczytaj go jeszcze raz. Zastanów się nad słowami, które przeczytałaś lub
przeczytałeś. Daj czas słowu i sobie, aby usłyszeć Boga.



WYZNANIE WIARY | Apostolski symbol wiary
Wszyscy: Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, 

Stworzyciela nieba i ziemi. 
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego; 
narodził się z Marii Panny. 
Umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, 
umarł i pogrzebion; zstąpił do otchłani. 
Trzeciego dnia zmartwychwstał. 
Wstąpił na niebiosa, 
siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. 
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. 
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, 
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

PROŚBY
Celebrans: Wszechmocny i dobry Bóg kocha nas i wie, czego nam potrzeba. 

Uwielbiajmy Go i radosnym sercem wołajmy:
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!

Celebrans: Błogosławimy Cię, Jezu, Królu wszechświata, 
który byłeś dziś witany przez radosne tłumy w Jerozolimie.

Wszyscy: Spraw, abyśmy poznali Twoją prawdę 
i służyli Twojemu majestatowi.

Celebrans: Spraw, abyśmy nigdy nie zboczyli z drogi życia
Wszyscy: i wielbili Cię za okazane nam Twoje wielkie miłosierdzie.

Celebrans: Pozwól nam przeżyć ten dzień oraz cały Wielki Tydzień 
w pokorze i radości ducha

Wszyscy: i głosić zmartwychwstanie Twojego umiłowanego Syna. 

Celebrans: Udziel swym wiernym ducha modlitwy i uwielbienia,
Wszyscy: aby zawsze trwali w dziękczynieniu.

Tutaj można dodać własne intencje. Pomódl się za siebie, swoich bliskich, rodzinę,
wspólnotę. Pamiętaj o duszpasterzach Reformowanego Kościoła Katolickiego oraz
o świeckich, którzy angażują się w życie wspólnot, za całą Radę Kościoła i Radę parafalną.
Te osoby bardzo potrzebują modlitwy dla lepszego i wiernego wykonywania misji
powierzonej przez Boga i Kościół, a robią to dla Ciebie. Przedstaw Bogu wszystkie sprawy,
które są dla ciebie ważne.



MODLITWA PAŃSKA
Następnie odmawia się Modlitwę Pańską.

Wszyscy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wystawiaj nas na próbę,
ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, 
i chwała na wieki wieków. Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE
Celebrans: Boże, aby dać ludziom przykład pokory, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel

przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu, daj nam pojąć naukę płynącą 
z Jego męki i doświadczyć zmartwychwstania. 
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Swiętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 

Wszyscy: Amen.

Na zakończenie poproś Boga o błogosławieństwo dla siebie, Kościoła oraz Twoich sióstr
i braci, używając poniższych słów.

Celebrans: Niech nas Pan błogosławi, + broni od wszelkiego zła 
i doprowadzi do życia wiecznego.

Wszyscy: Amen.

Celebrans: Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami. 
Wszyscy: I z naszymi braćmi i siostrami nieobecnymi. Amen.


