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Niedziela Palmowa 
 Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli 

Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Była zawsze nie-

dzielą przygotowującą do Paschy Pana. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia 

uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej 

Ewangeliści. 

 To właśnie w Niedzielę Palmową ma 

miejsce obrzęd poświęcenia palm  

i uroczysta procesja do kościoła. Zwyczaj 

święcenia palm pojawił się ok. VII w. na te-

renach dzisiejszej Francji. Z kolei procesja 

wzięła swój początek z Ziemi Świętej. To 

właśnie Kościół w Jerozolimie starał się jak 

najdokładniej "powtarzać" wydarzenia z ży-

cia Pana Jezusa. W IV w. istniała już proce-

sja z Betanii do Jerozolimy, co poświadcza 

Egeria. Według jej wspomnień patriarcha 

wsiadał na oślicę i wjeżdżał do Świętego 

Miasta, zaś zgromadzeni wierni, witając go 

w radości i w uniesieniu, ścielili przed nim swoje płaszcze i palmy. Następnie 

wszyscy udawali się do bazyliki Anastasis (Zmartwychwstania), gdzie sprawo-

wano uroczystą liturgię. Owa procesja rozpowszechniła się w całym Kościele 

mniej więcej do XI w.  

 W Rzymie szósta niedziela Przygotowania Paschalnego była początkowo 

wyłącznie Niedzielą Męki Pańskiej, kiedy to uroczyście śpiewano Pasję. Dopie-

ro w IX w. do liturgii rzymskiej wszedł jerozolimski zwyczaj procesji upamiętnia-

jącej wjazd Pana Jezusa do Jerusalem. Obie tradycje szybko się połączyły, da-

jąc liturgii Niedzieli Palmowej podwójny charakter (wjazd i Męka) .  

 

  



Przy czym, w różnych Kościołach lokalnych owe procesje przyjmowały rozmaite 
formy: biskup szedł piechotą lub jechał na osiołku, niesiono ozdobiony palmami 
krzyż, księgę Ewangelii, a nawet i Najświętszy Sakrament. Pierwszą udokumento-
waną wzmiankę o procesji w Niedzielę Palmową przekazuje nam Teodulf z Orle-
anu. Niektóre też przekazy zaświadczają, że tego dnia biskupom przysługiwało 
prawo uwalniania więźniów (czyżby nawiązanie do gestu Piłata?).  
 W Polsce istniał kiedyś zwyczaj, że kapłan idący na czele procesji trzykrotnie 
pukał do zamkniętych drzwi kościoła, aż mu otworzono. Miało to symbolizować, iż 
Męka Zbawiciela na krzyżu otwarła nam bramy nieba. Inne źródła przekazują, że 
celebrans uderzał poświęconą palmą leżący na ziemi w kościele krzyż, po czym 
unosił go do góry i śpiewał: "Witaj krzyżu, nadziejo nasza!".  
 Niegdyś Niedzielę Palmową na naszych ziemiach nazywano Kwietnią.  
W Krakowie (od XVI w.) urządzano uroczystą centralną procesję do kościoła Ma-
riackiego z figurką Pana Jezusa przymocowaną do osiołka. Oto jak wspomina to 
Mikołaj Rey: "W Kwietnią kto bagniątka (bazi) nie połknął, a będowego 
(dębowego) Chrystusa do miasta nie doprowadził, to już dusznego zbawienia nie 
otrzymał (...). Uderzano się także gałązkami palmowymi (wierzbowymi), by rozkwi-
tająca, pulsująca życiem wiosny witka udzieliła mocy, siły i nowej młodości". Zresz-
tą do dnia dzisiejszego najlepszym lekarstwem na wszelkie choroby gardła według 
naszych dziadków jest właśnie bazia z poświęconej palmy, którą należy połknąć. 
Owe poświęcone palmy zanoszą dziś wierni do domów i zawieszają najczęściej 
pod krzyżem. Ma to z jednej strony przypominać zwycięstwo Chrystusa, a z dru-
giej wypraszać Boże błogosławieństwo dla domowników. Popiół zaś z tych palm  
w następnym roku zostanie poświęcony i użyty w obrzędzie Środy Popielcowej.  
 Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, wprowadza nas coraz bardziej w na-
strój Świąt Paschalnych. Kościół zachęca, aby nie ograniczać się tylko do rado-
snego wymachiwania palmami i krzyku: " Hosanna Synowi Dawidowemu!", ale 
wskazuje drogę jeszcze dalszą - ku Wieczernikowi, gdzie "chleb z nieba zstąpił". 
Potem wprowadza w ciemny ogród Getsemani, pozwala odczuć dramat Jezusa 
uwięzionego i opuszczonego, daje zasmakować Jego cierpienie w pretorium Piłata 
i odrzucenie przez człowieka. Wreszcie zachęca, aby pójść dalej, aż na sam 
szczyt Golgoty i wytrwać do końca. Chrześcijanin nie może obojętnie przejść wo-
bec wiszącego na krzyżu Chrystusa, musi zostać do końca, aż się wszystko wy-
pełni... Musi potem pomóc zdjąć Go z krzyża i mieć odwagę spojrzeć w oczy Mat-
ce trzymającej na rękach ciało Syna, by na końcu wreszcie zatoczyć ciężki kamień 
na Grób. A potem już tylko pozostaje mu czekać na tę Wielką Noc... To właśnie da-
je nam Wielki Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą Palmową. Wejdźmy zatem 
uczciwie w Misterium naszego Pana Jezusa Chrystusa...  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

● Zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1630. 

● W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota nowego 

miesiąca. Zapraszam do Komunii św. wynagradzającej . Członków Brac-

twa Żywego Różańca na Mszę św. i nabożeństwo w sobotę o godz. 700. 

● Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św. 

● Za tydzień Niedziela Palmowa. W sobotę wieczorem oraz w niedzielę 

podczas każdej Mszy św. święcenie palm. W Niedzielę Palmową młodzież 

gromadzi się w Katedrze w Katowicach o godz. 1400 na Światowym Dniu 

Młodzieży. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

 

 

- ● W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej 

parafii. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 

 

  

 

 

 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 3 do 9 kwietnia 2017 r. 

3 IV 
Poniedziałek 

g. 1800 - Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

4 IV 

Wtorek 

 

g. 700 

g. 1800 
- Za + Marię  
- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego 
Serca Maryi z podziękowaniem za odebrane łaski, z proś-
bą o opiekę Bożą i zdrowie dla Michała Skornia z okazji 
30. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla ro-
dziny 

5 IV 

Środa 

g. 700 

g. 800 
- Za + Wilhelma Widera w dniu urodzin 
Msza św. szkolna 

6 IV 

Czwartek 
I czwartek  

 

g. 900 

 

 

 

g. 1800 

- Ku czci Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana  
o uświęcenie duchowieństwa, o nowe powołania kapłań-
skie i zakonne oraz za ++ kapłanów - od ofiarodawców 
po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- Za + Jakuba Cygana w rocznicę śmierci 

7 IV 

Piątek 
I piątek 

 

g. 700 

 
 
g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wyna-
grodzenie za grzechy oraz w intencjach emerytów i cho-
rych naszej parafii - od ofiarodawców 
- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci 
pierwszokomunijne, ich rodziców i chrzestnych 

8 IV 

Sobota 
I sobota 

 

g. 700 

 
g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca 
św. za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Różańca 
- Za ++ rodziców Edwarda i Klarę Bednarczyk, Irenę Kru-
pińską oraz pokrewieństwo  
                                                             Święcenie palm 

9 IV 
NIEDZIELA 

PALMOWA 
ŚWIATOWY 

DZIEŃ  
MŁODZIEŻY 

g. 630 

g. 700 

 

 

g. 1000 

 

g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Gertrudę Szołtysek w rocznicę śmierci, Józefa i Ali-
nę Szołtysek oraz ++ z rodziny Szołtysek i Kisiel 
                                                             Święcenie palm 
- Za parafian                            
                                              Święcenie palm i procesja 
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 
- Za + Huberta Bytomski w 1. rocznicę śmierci      
                                                             Święcenie palm 

 


