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Jezus a Izrael
Osoby starsze pamiêtaj¹ jeszcze z okresu 

przedwojennego liczne grupy ludnoœci ¿ydowskiej 
zamieszkuj¹ce nasze miasta i miasteczka. Do dziœ w 
niektórych z nich s¹ jeszcze synagogi, cmentarze ¿ydowskie 
czy inne miejsca kultu. Wspó³czeœnie o ¯ydach s³yszymy 
czêsto w œrodkach spo³ecznego przekazu, a niektórzy 
spotkali ich osobiœcie podczas pielgrzymek do ziemskiej 
ojczyzny Jezusa. Mo¿e nieraz zastanawiamy siê, jaki jest ich 
stosunek do Jezusa z Nazaretu, który z pochodzenia by³ cz³onkiem narodu ¿ydowskiego. Dlaczego wielu 
¯ydów nie uzna³o w Jezusie Mesjasza, którego przyjœcia oczekuj¹ do dnia dzisiejszego? Katechizm 
Koœcio³a Katolickiego naucza, ¿e „od pocz¹tku publicznej misji Jezusa, niektórzy faryzeusze i kap³ani 
¿ydowscy oraz uczeni w Piœmie postanowili skazaæ Go na œmieræ” (KKK 574). Dlatego k³amliwie oskar¿ali 
Go o bluŸnierstwo, fa³szywe proroctwa i przestêpstwa religijne, które prawo ¿ydowskie kara³o œmierci¹. 
Twierdzili miêdzy innymi, ¿e nie przestrzega On prawa Bo¿ego, na przyk³ad szabatu, nie uznaje 
centralnego charakteru Œwi¹tyni Jerozolimskiej oraz podwa¿a wiarê w jednego Boga (por. KKK 576). 
Jezus Chrystus, odpowiadaj¹c na te zarzuty, ju¿ w Kazaniu na Górze uroczyœcie wyrazi³ swój stosunek 
do Prawa: „Nie s¹dŸcie, ¿e przyszed³em znieœæ Prawo albo Proroków. Nie przyszed³em znieœæ, 
ale wype³niæ” (Mt 5,17-19). Tylko On, Mesjasz Izraela, móg³ wype³niæ Prawo do koñca (por. KKK 578). 
On pierwszy swoim ¿yciem poœród ludzi objawi³, co to znaczy, ¿e Prawo nie jest tylko wypisane 
na kamiennych tablicach, lecz ma byæ wyryte w g³êbi jestestwa, w sercu cz³owieka (por. Jr 31, 33). Kiedy 
w swoim nauczaniu dotyka³ kwestii Prawa, nie zadawala³ siê podaniem swej interpretacji jako jednej 
z wielu! Naucza³ bowiem – co wiernie odnotowali Ewangeliœci - jako ,,Ten, który ma w³adzê, a nie jak ich 
uczeni w Piœmie” (Mt 7,28-29). Jezus okazywa³ tak¿e bardzo g³êboki szacunek dla Œwi¹tyni 
Jerozolimskiej. Œwi¹tynia jest dla Niego mieszkaniem Jego Ojca, domem modlitwy i oburza Go, ¿e jej 
dziedziniec zewnêtrzny sta³ siê miejscem handlu (por. KKK 583-584). Przed swoj¹ mêk¹ Jezus zwiastowa³ 
jednak zburzenie tej wspania³ej budowli. Zapowiedzia³ w ten sposób znak czasów ostatecznych, 
zapocz¹tkowanych przez Jego mêkê, œmieræ i zmartwychwstanie. Co wiêcej, przedstawi³ Siebie samego 
jako ostateczne mieszkanie Boga wœród ludzi (por. J 2,21; Mt 12,6). O ile Prawo i Œwi¹tynia Jerozolimska 
mog³y byæ dla w³adz religijnych Izraela okazj¹ do sprzeciwu wobec Jezusa, to prawdziwym kamieniem 
obrazy sta³o siê dla nich to, ¿e Jezus Chrystus odpuszcza³ grzechy, co w przekonaniu pobo¿nych ̄ ydów 
móg³ czyniæ tylko sam Bóg (por. Mt 2,7; KKK 587). Jezus gorszy³ ich przede wszystkim przez to, ¿e uto¿sami³ 
swoje mi³osierne postêpowanie wobec grzeszników z postaw¹ samego Boga wobec nich (por. Mt 9,13; 
Oz 6,6). Odpuszczaj¹c wiêc grzechy – stwierdza Katechizm – albo by³ bluŸnierc¹, poniewa¿ jako cz³owiek 
czyni³ siê równym Bogu, albo mówi³ prawdê, co przez co wyra¿a³, ¿e jako prawdziwy Syn Bo¿y pe³ni 
dzie³a Ojca (por. KKK 589). Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e nie wszyscy ̄ ydzi przyjêli tak¹ negatywn¹ postawê 
wzglêdem Jezusa, bardzo wielu uwierzy³o w Niego i Jego naukê, staj¹c siê pierwszymi chrzeœcijanami. 

Zapamiêtajmy: Jezus, z pochodzenia cz³onek Narodu Wybranego, nie zniós³ Prawa danego 
Izraelowi na Synaju, ale doskonale je wype³ni³. Czci³ te¿ ¿ydowsk¹ Œwi¹tyniê, przybywaj¹c do niej jako 
pielgrzym na œwiêta, a tak¿e dokonywa³ czynów, które potwierdza³y, ¿e jest Bogiem i Zbawicielem 
(KKK 592-594).
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 21, 1-11).

Gdy siê zbli¿yli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus pos³a³ 
dwóch uczniów, mówi¹c im: «IdŸcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie 
uwi¹zan¹ oœlicê i przy niej Ÿrebiê. Odwi¹¿cie je i przyprowadŸcie do Mnie. A gdyby wam 
ktoœ coœ mówi³, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeœle”». A sta³o siê to, ¿eby siê 
spe³ni³o s³owo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie 
³agodny, siedz¹cy na osio³ku, Ÿrebiêciu oœlicy». Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus 
poleci³. Przyprowadzili oœlicê i Ÿrebiê i po³o¿yli na nie swe p³aszcze, a On usiad³ na nich. 
T³um zaœ ogromny s³a³ swe p³aszcze na drodze, a inni obcinali ga³¹zki z drzew i s³ali nimi 
drogê. A t³umy, które Go poprzedza³y i które sz³y za Nim, wo³a³y g³oœno: «Hosanna Synowi 
Dawida! B³ogos³awiony Ten, który przychodzi w imiê Pañskie! Hosanna na wysokoœciach!» 
Gdy wjecha³ do Jerozolimy, poruszy³o siê ca³e miasto, i pytano: «Kto to jest?» A t³umy 
odpowiada³y: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
JEROZOLIMSKIE NASZE SERCA

Prostujcie siê wszystkie drogi! Wszystkie drzewa pochylcie g³owy! Niech 
trawa pok³oni siê w pokorze! Niech ludzie zakrzykn¹: „Hosanna Synowi 
Dawida!”. Zielone palmy niech pokryj¹ drogê do Jerozolimy. Do miasta, gdzie 
mi³oœæ pokona³a œmieræ. 

Wydarzenie Niedzieli Palmowej to nie tylko radosne okrzyki, machanie 
palmami i wspólne wiwatowanie. Jezus przybywa do Jerozolimy nie po ludzkie 
uznanie i po to, aby obj¹æ w³adzê na wzór ludzkich królów. Przybywa jako 
Mesjasz, by w „mieœcie œwiêtym” wype³niæ przepowiednie proroków i daæ 
ludziom obiecane odkupienie – przybywa na mêkê krzy¿ow¹. Tak wiêc mo¿e 

pojawiæ siê w sercu dylemat: przybywa w radoœci, ale na œmieræ krzy¿ow¹. Trudno jest poj¹æ Bo¿¹ 
logikê, która przez œmieræ prowadzi do ¿ycia, przez s³u¿bê do królowania, przez uni¿enie do tryumfu. 
A jednak logika ta wydaje b³ogos³awione owoce. Gdy wybaczamy, modlimy siê i wzajemnie sobie 
s³u¿ymy, to zmieniamy œwiat. Niew¹tpliwie czasem radosnym, pe³nym s³u¿by s¹ Œwiatowe Dni 
M³odzie¿y. Czas królowania Chrystusa w sercach ludzi, którzy u progu doros³ego ¿ycia próbuj¹ 
poznaæ Boga. Poznaæ Jego mi³oœæ. Przybywaj¹c na wspólne spotkanie, przybywaj¹ jak Chrystus, aby 
mówiæ i pokazywaæ sens ludzkiego ¿ycia i œmierci. Doœwiadczaj¹ wówczas wiary ludzi i radoœci 
spotkania z Jezusem. Mamy wiêc dzisiaj trudne zadania. Powitaæ Chrystusa, który przybywa w imiê 
Pañskie do naszego serca. Zrozumieæ i przyj¹æ nasz¹ ¿yciow¹ „drogê krzy¿ow¹”. A na koniec jeszcze: 
otworzyæ bramy ludzkich serc dla Jezusa. Niech przybêdzie tak¿e do nich tak, jak dziœ do Jerozolimy.

*   *   *   *   *
Papie¿ Franciszek w Carpi: b¹dŸmy œwiadkami ¿ycia wskrzeszaj¹cymi nadziejê (02.04.2017)
(...) „Id¹c za Jezusem uczymy siê nie wi¹zaæ naszego ¿ycia z nagromadzaj¹cymi siê problemami: zawsze 

bêd¹ problemy, a kiedy rozwi¹¿emy jeden, natychmiast przychodzi kolejny. Mo¿emy jednak znaleŸæ 
now¹ stabilnoœæ, a t¹ stabilnoœci¹ jest w³aœnie Jezus, który jest zmartwychwstaniem i ¿yciem: wraz z Nim 
radoœæ goœci w sercu, odradza siê nadzieja, ból przemienia w pokój, lêk w zaufanie, próba w dar mi³oœci. 
I choæ nie zabraknie ciê¿arów, to zawsze bêdzie Jego rêka, która podnosi, Jego S³owo, które dodaje otuchy 
i mówi do ciebie: «WyjdŸ na zewn¹trz! PrzyjdŸ do mnie!» Równie¿ do nas, podobnie jak wtedy, Jezus 
mówi dzisiaj: «Usuñcie kamieñ!». Niezale¿nie od tego, jak bardzo ciê¿ka by³a przesz³oœæ, jak wielki 
grzech, jak silny wstyd, nigdy nie zagradzajmy Panu wejœcia. Usuñmy przed Nim ten kamieñ, który 
przeszkadza Mu wejœæ: to jest czas pomyœlny, aby usun¹æ nasz grzech, nasze przywi¹zanie do ziemskich 
marnoœci, pychê blokuj¹c¹ nam duszê”.
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Agonia w Getsemani 

Najwiêkszy lêk cz³owiek prze¿ywa na myœl o œmierci. 
Lêk przed œmierci¹ i sama œmieræ s¹ dla niego wyzwaniem, 
a tak¿e najwiêksz¹ prób¹ wiary. W tej trudnej chwili 
najistotniejsze jest, w kim szukamy umocnienia. Tak¿e 
Jezus musia³ zmierzyæ siê z niebezpieczeñstwem œmierci, 
strasznej agonii i mêki. Dzia³o siê to w ogrodzie oliwnym, 
zwanym po hebrajsku Getsemani, po³o¿onym na zboczu 
Góry Oliwnej za potokiem Cedron. Miejsce agonii i ogród 
by³y czczone od pierwszych wieków chrzeœcijañstwa. 
Wzniesiono tam œwi¹tyniê. Pod jej najwiêksz¹ kopu³¹ 
znajduje siê wielki o³tarz, a przed nim ska³a, która wed³ug tradycji jest miejscem pe³nej trwogi 
modlitwy Zbawiciela przed mêk¹. Wspó³czesna terminologia lekarska agoni¹ nazywa okres 
bezpoœrednio poprzedzaj¹cy œmieræ, charakteryzuj¹cy siê stopniowym zanikaniem wszystkich 
czynnoœci organizmu. Agoniê zaœ Jezusa nale¿y rozumieæ jako czas bezpoœrednio 
poprzedzaj¹cy Jego œmieræ na krzy¿u oraz cierpienia, które prze¿ywa³ w noc poprzedzaj¹c¹ 
mêkê i œmieræ. Zbawiciel prze¿ywa³ w Ogrójcu mêkê konania. Najistotniejszym Ÿród³em 
cierpienia by³o odczuwanie przez Niego ciê¿aru z³a i grzechu ca³ej ludzkoœci. Katechizm 
Koœcio³a Katolickiego naucza: „Kielich Nowego Przymierza, który Jezus uprzedzi³ ju¿ w czasie 
Ostatniej Wieczerzy, ofiaruj¹c siebie samego, przyjmuje On nastêpnie z r¹k Ojca podczas agonii 
w Getsemani. Jezus staje siê «pos³usznym a¿ do œmierci» (Flp 2,8; Hbr 5,7-8); modli siê: «Ojcze 
mój, jeœli to mo¿liwe, niech Mnie ominie ten kielich...» (Mt 26,39). Wyra¿a On w ten sposób 
przera¿enie, jakie œmieræ wywo³uje w Jego ludzkiej naturze” (KKK 612). Jezus w Getsemani 
prowadzi dramatyczn¹ duchow¹ walkê. Jego ludzka wola nie walczy z wol¹ Bo¿¹, lecz zmaga 
siê z ludzkim uczuciem lêku w poczuciu œmiertelnego zagro¿enia. Jezus w Ogrójcu broni siê 
przed pokus¹ nieufnoœci wobec woli Ojca. Opiera siê przed pójœciem za odruchami swojej 
ludzkiej natury. Jak ciê¿ka by³a ta walka, œwiadczyæ mog¹ krople krwawego potu, o których 
pisze Ewangelista £ukasz: „Jego pot by³ jak gêste krople krwi, s¹cz¹ce siê na ziemiê” (£k 22,44). 
Pocz¹tkowo Jezus modli siê tak, jak modli³by siê ka¿dy z nas, ¿eby – jeœli to mo¿liwe – omin¹³ Go 
ten kielich (por. Mt 26,39). Kiedy to nie uwalnia od lêku, Chrystus swoj¹ trwogê oddaje Ojcu, 
ca³y powierza siê woli Boga i przyjmuje bez zastrze¿eñ przeznaczone Mu cierpienie. Ca³kowite 
oddanie i ogo³ocenie, osobista zgoda na œmieræ na krzy¿u wyrastaj¹ z najg³êbszej mi³oœci 
do Ojca i pos³uszeñstwa Jego zbawczej woli w stosunku do cz³owieka. Jezus nic nie dyktuje 
Ojcu. Gdy widzi „kielich goryczy”, nie podpowiada momentu i sposobu wype³nienia Jego woli. 
Postawa Syna Bo¿ego wobec lêku, cierpienia, œmierci jest dla nas jedn¹ z trudniejszych lekcji. 
My niekiedy nie tylko chcemy uciec od woli Boga, ale te¿ pragniemy mieæ mo¿liwoœæ wyboru 
godziny i sposobu jej wype³nienia. Jezus pozostaje dla nas wzorem zawierzenia i zaufania Bogu 
a¿ do koñca. Czy dziêkujemy Zbawicielowi za to, ¿e da³ siê obarczyæ naszym grzechem, abyœmy 
mieli ¿ycie wieczne? Czy jesteœmy gotowi do pe³nienia we wszystkim woli naszego Ojca 
w niebie? Czy w chwilach lêku i cierpienia kierujemy nasz wzrok na Jezusa prze¿ywaj¹cego 
agoniê w Getsemani? 

Zapamiêtajmy: Jezus z mi³oœci do nas przyj¹³ cierpienie. Sta³ siê pos³usznym swojemu 
Ojcu, a¿ do œmierci, i to œmierci krzy¿owej (por. Flp 2,8). W chwili odczuwania lêku przed 
œmierci¹ modli³ siê o spe³nienie woli Bo¿ej. Jego pos³uszeñstwo wobec Ojca napawa nas 
nadziej¹ i utwierdza w przekonaniu, ¿e w chwilach lêku, cierpienia i œmierci nie jesteœmy 
sami. Jest z nami Chrystus.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicê Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszed³ do Jerozolimy, 
tak dziœ przychodzi do ka¿dego z nas. Oby nie okaza³o siê jednak, ¿e stoimy w t³umie, który wo³a: „Hosanna”, a za chwilê 
bêdzie wo³a³: „Na krzy¿ z Nim!”. Proœmy o ³askê, abyœmy w nadchodz¹cym czasie prze¿yli z Panem Jezusem szczery ¿al 
za nasze nieprawoœci po to, aby prze¿yæ prawdziw¹ radoœæ z powodu nowego ¿ycia, które ofiaruje nam 
Zmartwychwsta³y.

2. Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y. Wspominaj¹c ubieg³oroczne 
Œwiatowe Dni M³odzie¿y w Krakowie, ³¹czmy siê modlitewnie z m³odymi, którzy gromadz¹ siê dziœ w Rzymie 
i w poszczególnych stolicach diecezji, aby zawsze pragnêli byæ blisko Chrystusa i chêtnie odnawiali swoj¹ przyjaŸñ 
z Panem Bogiem.

3. Wielki Poniedzia³ek, 10 kwietnia, kieruje nasze myœli do tragicznego wydarzenia sprzed 7 lat. W tym dniu przypada 
bowiem 7. rocznica katastrofy polskiego prezydenckiego samolotu pod Smoleñskiem. Wspominaj¹c tamte chwile, 
proœmy Pana Boga o to, abyœmy wreszcie nauczyli siê wyci¹gaæ w³aœciwe wnioski z ka¿dej dotykaj¹cej nas lekcji historii.

4. Wielki Tydzieñ prze¿yjmy jako ludzie wierz¹cy: godnie i po chrzeœcijañsku. Przyciszmy, a mo¿e wy³¹czmy telewizory, 
odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze i inne media. Niech trzy œwiête dni: Wielki Czwartek, Wielki Pi¹tek i Wielka 
Sobota bêd¹ dniami szczególnego zag³êbiania siê w misterium paschalne przez czynny udzia³ w bogatej liturgii.

5. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Œwiêta, zwana Msz¹ Wieczerzy 
Pañskiej, na pami¹tk¹ ustanowienia sakramentów Eucharystii i kap³añstwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. 
W naszej œwi¹tyni rozpocznie siê ona o godz. 18 . Po hymnie Chwa³a na wysokoœci Bogu milkn¹ dzwony i organy, 
a po Komunii œw. Najœwiêtszy Sakrament zostanie przeniesiony do o³tarza adoracji, zwanego dawniej ciemnic¹. Podczas 
procesji zaœpiewamy hymn S³aw, jêzyku, tajemnicê, za co w tym dniu mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny.

6. W Wielki Pi¹tek zachowujemy post œcis³y, czyli ca³kowite wstrzymanie siê od potraw miêsnych i spo¿ycie tylko trzech 
posi³ków w ci¹gu ca³ego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby od 14. do rozpoczêcia 60. roku ¿ycia nie maj¹ 
dyspensy. Powstrzymanie siê od spo¿ywania potraw miêsnych Koœció³ zaleca przed³u¿yæ te¿ na Wielk¹ Sobotê. Niech 
towarzyszy nam modlitwa, skupienie i zaduma nad tajemnic¹ mêki, œmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia 
na znak smutku i ¿a³oby nie sprawuje siê Eucharystii. Liturgia Mêki Pañskiej w naszym koœciele o godz. 18 . 
Za uczestnictwo w adoracji krzy¿a mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny. Na zakoñczenie liturgii Najœwiêtszy Sakrament 
zostanie przeniesiony do grobu Pañskiego. 

7. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najœwiêtszego Sakramentu w grobie Pañskim. Pamiêtajmy o tym, uczestnicz¹c 
w obrzêdzie b³ogos³awienia potraw na stó³ wielkanocny. Jest to czas upamiêtniaj¹cy zst¹pienie Chrystusa do otch³ani, 
nadal obowi¹zuje cisza i zaduma nad œmierci¹ Chrystusa. Warto i w tym dniu zachowaæ post, powstrzymuj¹c siê 
od spo¿ywania pokarmów miêsnych. B³ogos³awieñstwo pokarmów od godz. 8  do 16  (co godzina). 

8. W sobotni wieczór rozpoczynamy wigiliê Zmartwychwstania Pañskiego. Uroczysta i najbogatsza w ci¹gu roku liturgia 
oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby ca³e œwiête Triduum Paschalne otrzyma³o uroczyst¹ oprawê, wszystkich 
parafian zachêcam do licznego udzia³u. Wigilia Paschalna w naszym koœciele rozpocznie siê o godz. 19 . 

W niedzielê Zmartwychwstania Uroczysta Msza Œw. Rezurekcyjna z procesj¹ o godz. 6 , nastêpne Msze Œw. 
o godz. 9 , 11 , 13  i 18 .

W Poniedzia³ek Wielkanocny Msze Œw. o godz. 7 ,  9 , 11 , 13  i 18 .
     Wasz Proboszcz

00

00

00 00

00

00

00 00 00 00

00 00 00 00 00

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

30 00 00 00Kancelaria czynna  Pn. – Czw.  8 -10 ; Pt. i Sb.  16  -18
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