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 LITURGIA SŁOWA  
 

Iz 50,4-7; Ps 22; Flp 2,6-11; Łk 19, 28-40  

Ref. psalmu: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? 
Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage 

i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: 
«Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwią-
zane oślę, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadź-
cie. A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go 
potrzebuje”». Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy 
odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?». 
Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzu-
ciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płasz-
cze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo 
uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli.  

I mówili głosem donośnym: 
«Błogosławiony Król, który przy-
chodzi w imię Pańskie. Pokój  
w niebie i chwała na wysoko-
ściach». Lecz niektórzy faryzeu-
sze spośród tłumu rzekli do Nie-
go: «Nauczycielu, zabroń tego 
swoim uczniom!». Odrzekł: «Po-
wiadam wam: Jeśli ci umilkną, 
kamienie wołać będą».  

– Oto słowo Pańskie. 
 

 

KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

 
Komentarz  
do pierwszego czytania 
W Wielkim Tygodniu niejedno-

krotnie będą brzmiały słowa Sługi 
Jahwe z Księgi Izajasza. Kim był 
ten człowiek, który w pierwszej 

osobie przekazuje nam swoje świa-
dectwo wiary? O jakich konkret-
nych sytuacjach mówi w swoich 
pieśniach? Kiedy żył? Co przeży-
wał? Uczeni do dziś nie znaleźli od-
powiedzi na te pytania. Pieśni te 
jednak znalazły jedyne w swoim ro-

 

Skorzystamy z Ewangelii czy-

tanej przed procesją z palmami. 

Bezpośrednio wprowadza nas 

ona w mękę naszego Pana. 

Wzbudzę intencję, abym przez 

modlitwę i pokutę oraz przez 

znoszenie przykrości w codzie-

nnym życiu, mógł towarzyszyć 

Jezusowi w Jego cierpieniu. Mój 

Pan na osiołku dobrowolnie 

przekracza bramy Jerozolimy,  

w której będzie męczony, wzga-

rdzony i zamordowany.  

Będę kontemplował Jezusa po-

kornego i odważnego. Podzię-

kuję Mu, że idzie za mnie cier-

pieć i umierać. Wyznam Mu 

moją miłość i oddanie. „Błogo-

sławiony Król, który idzie  

w imię Pańskie”. Wejdę w tłum 

witający Jezusa. Oddam Mu po-

kłon i poproszę, aby stał się Pa-

nem mojego życia. Uświadomię 

sobie, że moje grzechy zamie-

niają modlitwę „hosanna” w tra-

giczny krzyk: „ukrzyżuj Go”. 

Będę prosił Jezusa, aby pokazał 

mi, które grzechy mojego życia 

ranią Go najbardziej. Zapytam 

siebie: Jak pragnę przeżyć roz-

poczynający się Wielki Tydzień  

i Triduum Paschalne? Postaram 

się znaleźć więcej czasu na mo-

dlitwę przedłużoną i medytację 

Męki Pańskiej. Będę prosił Mat-

kę Bolesną, aby pomogła mi 

trwać z miłością przy cierpią-

cym Jezusie: „Matko kochana, 

naucz mnie współodczuwać  

z Jezusem”.  
Krzysztof Wons SDS 



 

dzaju wypełnienie w życiu, a szcze-
gólnie w męce i śmierci Jezusa 
Chrystusa. 

Dziś kontemplujemy obraz Jezusa 
wchodzącego do Jerozolimy. Tłu-
my wiwatują, rzucają gałęzie pal-
mowe i płaszcze pod nogi osiołka. 
Tylko Jezus ma świadomość tego, 
co wkrótce Go czeka. Zatrzymuje 
się na stoku Góry Oliwnej, skąd 
rozciąga się wspaniała panorama na 
Miasto Boże, i ... płacze. Jak wielki 
jest kontrast pomiędzy Jego stanem 
ducha i panującym wokół entuzja-
zmem. „Jeruzalem, Jeruzalem! Ty 
zabijasz proroków i kamienujesz 
tych, którzy do ciebie są posłani” 
(Łk 13, 34). 

Jezus jest posłusznym Sługą Ojca. 
Codziennie odkrywał ucho na głos, 
dyktujący mu wolę Przedwiecz-
nego. Mówi przy tym: „Pan Bóg 
otworzył mi ucho, a ja się nie opar-
łem ani się nie cofnąłem” (Iz 50, 5). 
Dlaczego miałby się opierać? Co-
fać? Dlatego oczywiście, że wola 
Boża prowadzi Go na mękę i na 
krzyż. Dlatego, że będzie musiał 
podać grzbiet swój bijącym, po-
liczki rwącym mu brodę, a twarz na 
poniżające opluwanie. W te stra-
szne chwile będzie Mu towarzy-
szyła jednak świadomość Bożej 
obecności, która doprowadzi Go w 
końcu do poranka zmartwychwsta-
nia. 

Przez wieki ten cierpiący Sługa 
Pański był źródłem duchowej siły 
dla chrześcijan niosących swój 
krzyż. W naszych niepewnych cza-
sach wpatrujmy się w Niego i my! 

 
Komentarz  
do psalmu 
Do atmosfery Niedzieli Palmowej 

bez wątpienia najbardziej pasuje 
Psalm 118, gdzie czytamy: „Błogo-
sławiony, który przybywa w imię 
Pańskie” i „ścieśnijcie szeregi, z 
gałęziami w rękach, aż do rogów 
ołtarza” (wiersze 26-27). Jednak 
czytania wprowadzają nas nie w at-
mosferę rozentuzjazmowanego 
tłumu, ale w świat myśli Jezusa, 
który wchodzi do Jerozolimy, aby 

wypełniły się na Nim proroctwa o 
Jego odkupieńczej męce i śmierci. 
Jezus wie, jak pozorna jest radość 
tłumu. Już wkrótce zacznie się na-
gonka na Niego. Zacznie się histo-
ria zdrady Judasza, tchórzostwa 
uczniów, wrogości władz, okru-
cieństwa strażników i żołnierzy.  
O tym wszystkim w krótkich sło-
wach mówi dzisiejszy psalm. Koń-
cówka psalmu jest jednak optymi-
styczna: „Będę głosił swym bra-
ciom Twoje imię, i będę Cię chwa-
lił w zgromadzeniu wiernych”. Te 
słowa są jak gdyby spotkaniem  
z Jezusem zmartwychwstałym w li-
turgii. Bo On zawsze jest obecny, 
kiedy dwóch lub trzech zbierze się 
imię Jego. 

 
Komentarz  
do drugiego czytania  
Hymn z Listu do Filipian mówi o 

kenozie, czyli ogołoceniu z chwały 
Syna Bożego. Dokonało się ono 
najpierw we wcieleniu a następnie 
w śmierci krzyżowej. Tekst mówi: 
„Jezus Chrystus istniejąc w postaci 
Bożej, nie skorzystał ze sposobno-
ści, aby na równi być z Bogiem”. 
Jest to dosyć nieudane tłumaczenie. 
Syn Boży nie musiał „korzystać” z 
jakiejś sposobności, bo przecież 
modlitwa „Wierzę” mówi o Nim: 
„Bóg z Boga, Światłość ze Światło-
ści”. W tekście oryginalnym czy-
tamy, że Syn Boży swoją równość 
z Bogiem nie uważał za „łup wo-
jenny”, czyli za jakieś ogromne bo-
gactwo, z którego zwykłemu śmier-
telnikowi trudno byłoby zrezygno-
wać. Należałoby zatem ten tekst 
tłumaczyć: „nie uważał za wartość 
najwyższą, aby na równi być z Bo-
giem”. Ważniejsze było dla Niego, 
by stać się równym z nami, z 
ludźmi, stać się do nas podobnym 
„we wszystkim, z wyjątkiem grze-
chu” (Hbr 4, 15). Ale to właśnie po-
niżenie i ogołocenie staje się przy-
czyną Jego wywyższenia. I taki jest 
właśnie sens świąt paschalnych, w 
które wprowadza nas dzisiejszy 
dzień. W zjednoczeniu z Chrystu-
sem nie boimy się już krzyża, cier-

pienia, a nawet poniżenia i przegra-
nej, bo żyjemy nadzieją, że nasze 
życie jest w rękach Boga i zosta-
niemy w swoim czasie wywyż-
szeni, tak jak to się stało z naszym 
Mistrzem i Nauczycielem, który 
„nam w wierze przewodzi i ją wy-
doskonala” (Hbr 12, 2). 

 
Komentarz  
do Ewangelii 
Liturgię słowa w Niedzielę Pal-

mową kończy czytanie opisu męki 
Pańskiej. W tym roku pochodzi ono 
z Ewangelii wg św. Łukasza. Po 
Mszy świętej wrócimy dziś do na-
szych domów w poważnym na-
stroju, mając w sercu los Jezusa. 
Choć tłumy witały Go entuzja-
stycznie, to jednak On wiedział, że 
była to radość bardzo powierz-
chowna. Jego w Jerozolimie cze-
kają królewskie szaty, królewska 
korona i tron. Szaty jednak będą 
szydercze, korona cierniowa, a tro-
nem będzie drzewo krzyża. Dzisiej-
sza Ewangelia zarysowuje nam 
program na najbliższe dni. Warto 
przeżywać je świadomie i czuć się 
duchowo blisko Jezusa, wchodząc 
we wszystkie wydarzenia począw-
szy od namaszczenia w Betanii, a 
na śmierci krzyżowej kończąc. Syn 
Boży spotkał na swojej ostatniej 
drodze wiele dobra, ale jeszcze 
więcej zła i niewdzięczności. Poka-
zał jednak chrześcijanom wszyst-
kich czasów, że na tej trudnej dro-
dze można w pełni oddać swoje ży-
cie Bogu, który jest miłością, ale 
również sprawiedliwością i 
prawdą. Dlatego właśnie nie mu-
simy poniżać się do poziomu ludzi 
złych i niesprawiedliwych, nie mu-
simy szukać własnej sprawiedliwo-
ści i zemsty. Możemy zachować w 
swoich sercach płomień miłości, 
być dziećmi Bożymi. To niezwykle 
ważne w czasach, kiedy widzimy 
tyle ludzkiej krzywdy. 

 
Komentarze zostały przygotowane 

przez o. Dariusza Pielaka SVD 

 



  

Drodzy Diecezjanie! 
 

Zbliżają się święta Zmartwychwstania Pańskiego, które w tym roku przeżywamy w kontekście bolesnych 
wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie i cierpieniami tego Narodu. W Wielki Piątek, podczas Centralnej 
Drogi Krzyżowej, która przejdzie ulicami Warszawy, będziemy modlić się o pokój na świecie i na Ukrainie, za 
wszystkie ofiary tej wojny – wojskowych i cywilów, o zaprzestanie zabijania i krzywdzenia niewinnych ludzi. 
Zapraszam wszystkich Warszawiaków i Uchodźców z Ukrainy na to podniosłe, wielkopiątkowe nabożeństwo 
i serdecznie proszę o modlitwę w tych intencjach w czasie świąt, a zwłaszcza w Wigilię Paschalną i podczas 
procesji rezurekcyjnych. 

Dziękuję wszystkim wiernym świeckim, którzy angażują się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, otwierają swoje 
domy i w jakikolwiek sposób niosą wsparcie duchowe oraz materialne. Dziękuję księżom proboszczom,  
kapłanom, siostrom i braciom zakonnym, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Władzom Samorządowym oraz 
wszystkim, którzy obejmują modlitwą cały Naród Ukraiński i proszą Boga o upragniony pokój. 

Na zbliżające się obchody Triduum Paschalnego i czas Wielkiej Nocy z serca Wam wszystkim błogosławię. 
† Kazimierz Kardynał Nycz 

Arcybiskup Metropolita Warszawski 

 

 
Każdego roku Kościół sprawuje największe misteria ludzkiego odkupienia, począwszy od Mszy św. wieczornej Wielkiego 

Czwartku, aż do nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako: Triduum Chrystusa 
ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego. Triduum Paschalne uobecnia Tajemnicę Paschy – to jest przejścia 
Jezusa z tego świata do Ojca, ze śmierci do Życia. Przez sprawowanie tego misterium wiary w znakach liturgicznych  
i sakramentalnych Kościół jednoczy się z Chrystusem, swoim Oblubieńcem.  

WIELKI CZWARTEK  
Mszą św. sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku Kościół rozpoczyna Triduum Paschalne. Przypomina nam 

Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, w nocy, której był wydany, umiłowawszy swoich na świecie aż do końca, 
ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i Krew, dał Apostołom do spożycia oraz im i ich 
następcom nakazał, aby je ofiarowali. Jest to dzień ustanowienia sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa – 
pamiętajmy o modlitwie za kapłanów, módlmy się o święte powołania, dziękujmy Bogu za Eucharystyczną 
obecność Pana Jezusa. Noc z czwartku na piątek była dla Chrystusa czuwaniem w więzieniu, które symbolizuje 
wyjątkowa kaplica adoracji, zwana Ciemnicą.  

WIELKI PIĄTEK 

Piątkowy poranek był dla Pana Jezusa początkiem drogi na sąd, czasem okrutnych tortur, biczowania, cierniem 
ukoronowania aż wreszcie drogi krzyżowej i śmierci. W tym dniu zachowujemy post ścisły, aby trwać przy Panu. 
Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym Kościół nie sprawuje Mszy św. – centralnym wydarzeniem jest 
Adoracja Krzyża, przed którym przyklękamy na dwa kolana. Na koniec Piątkowej liturgii, w procesji, przy dźwięku 
kołatek, odprowadzimy Jezusa do Grobu Pańskiego. Rozpocznie się święty czas milczenia i oczekiwania w na-
dziei.   

WIELKA SOBOTA 

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie 
do otchłani, w modlitwie oraz poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. W ciągu dnia przychodzimy pobło-
gosławić pokarmy i modlić się przy Grobie Jezusa. Wieczorem sprawowana jest najważniejsza Msza św. w ciągu 
całego roku liturgicznego: Liturgia Wigilii Paschalnej.  Rozpoczyna się ona po zapadnięciu zmroku. Pierwszy znak 
to poświęcenie ognia i zapalenie paschału, symbolu Zmartwychwstałego Jezusa. Od światła tej świecy rozpa-
lamy nasze świece. Ciemny kościół, a zarazem grzeszne mroki naszego życia, rozświetla Światło Chrystusa. Po 
dojściu do ołtarza usłyszymy starożytny hymn Exultet. Następnie uczestniczymy w uroczystej liturgii Słowa, 
która przypomina nam historię naszej wiary i zbawienia, po której, przy dźwięku dzwonów i dzwonków, odśpie-
wamy hymn Chwała na wysokości Bogu. Rozbrzmi wielkanocne Alleluja! Zgodnie z tradycją, ta Noc jest czuwa-
niem na cześć Pana. Wigilia sprawowana tej Nocy upamiętnia świętą Noc Zmartwychwstania Pana, jest jakby 
matką wszystkich wigilii. Kościół czuwając, oczekuje Zmartwychwstania Pańskiego i sprawuje je w sakramentach 
chrześcijańskiego wtajemniczenia.  



 

O G Ł O S Z E N I A  
1. Z radością informujemy, że nasz parafianin diakon Mariusz Kubajek przyjmie 8 maja tego roku Sakrament 
Święceń w stopniu Prezbiteratu w Archidiecezji Grenady, na południu Hiszpanii. Polecajmy Go w naszej 
modlitwie Bogu. 
2. Dziś zapraszamy na ostatnie w tym roku Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym – o godz. 17.30. 
3. W tym tygodniu zapraszamy na Jutrznię z Godziną Czytań - o godz. 6:00 od poniedziałku do środy; o godz. 
8:00 od czwartku do soboty. 
4. W Wielkim Tygodniu i oktawie Wielkanocy są jeszcze wolne poranne intencje mszalne. 
5. Ogłaszamy nabór do dziecięcej scholii parafialnej. Zapisy w zakrystii. Serdecznie zapraszamy wszystkie 
dzieci pragnące śpiewać. 
6. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek kancelaria parafialna będzie nieczynna. 
7. W tym roku nie będzie Rezurekcji rano w Niedzielę Zmartwychwstania. Wigilia Paschalna jest najważ-
niejszą uroczystością całego roku liturgicznego, podczas której Kościół, czuwając, oczekuje zmartwychwstania 
Chrystusa. W niedzielę Zmartwychwstania pierwsza Msza Święta będzie o godz. 8:30. 
8. Telewizja Republika będzie transmitowała uroczystości Triduum Paschalnego z naszej parafii. Wszystkie 
główne liturgie odbędą się o godz. 19:00.  
 

PLAN ŚWIĘTEGO TRIDUUM PASCHALNEGO 
 

Wielki Czwartek – 14 kwietnia 
Godz. 8:00 – Jutrznia i Godzina Czytań  
Godz. 16:30 – Msza Wieczerzy Pańskiej (dla rodzin z dziećmi)  
Godz. 19:00 – Msza Wieczerzy Pańskiej (transmisja w TV Republika) 
Adoracja Chrystusa w kaplicy przechowania do godz. 22:00. 

 

Wielki Piątek – 15 kwietnia  
Godz. 8:00 – Jutrznia i Godzina Czytań  
Godz. 16:30 – Liturgia Męki Pańskiej (dla rodzin z dziećmi) 
Godz. 19:00 – Liturgia Męki Pańskiej (transmisja w TV Republika) 
Adoracja Chrystusa w grobie do godz. 22:00. 
 

Wielka Sobota – 16 kwietnia 
Godz. 8:00 – Jutrznia i Godzina Czytań. Przez cały dzień trwa adoracja Chrystusa w grobie. 
W godz. 8:00 – 17:00:  Święcenie pokarmów na stół wielkanocny 
Godz. 19.00 – Wigilia Paschalna (transmisja w TV Republika) prosimy o przyniesienie świec. 
 

Niedziela Zmartwychwstania – 17 kwietnia  
Nie będzie Rezurekcji o godz. 6:00 oraz Mszy św. o 7:00.  
Pierwsza Masza św. o godz. 8:30, pozostałe Msze św. wg porządku niedzielnego. 
W 2. dzień świąt (18 kwietnia) nie będzie Mszy św. o godz. 19:45, pozostałe Msze św. według 
porządku niedzielnego. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w Triduum Paschalnym.  
 

Konto parafii św. Augustyna: 56 1240 2063 1111 0010 0087 4213 
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