
      

  Niedziela Palmowa   

  

Jesteśmy w trakcie przeżywania rekolekcyjnej odnowy duchowej. Zatem Niedziela 
Palmowa – dzień chwały Boga wielbionego w Jezusie, i następująca po niej śmierć 
Jezusa, Syna Bożego, niech będzie dla każdego z nas kolejną konfrontacją własnej 
postawy wobec Boga, odwiecznej i stałej miłości. Znajdźmy odpowiedź na pytanie: czy 
ci, którzy wielbili Boga przed dwoma tysiącami lat, a niedługo potem zawiesili Go na 
krzyżu, byli większymi grzesznikami ode mnie? Czym ja różnię się od nich? Czy myśląc 
o własnej grzeszności i słabości nie ulegam zniechęceniu do przemiany i wysiłku, które 
dotykają mojego egoizmu? Czy wciąż balansuję między pocieszaniem się, a 
zwątpieniem w sens własnego wysiłku i ofiary dla Boga? Jaka jest moja postawa wobec 
Boga i bliźnich?  

Modlitwy wiernych  

Jezu Chryste, Synu Boga żywego pomny swojego człowieczeństwa na ziemi i 
oddawanej Ci czci, przyjmij od swego Kościoła wszystkie nasze modlitwy i ofiary, które 
składamy dla Twojej chwały i wzrostu Twojego Królestwa na całej ziemi.  
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Boże!  

Synu Boga żywego, Jezu Chryste, błogosław wysiłek, troskę i intencje składane Tobie 
przez Piotra naszych czasów Benedykta XVI, by jego wiodąca rola w Kościele 
przyniosła widzialny rozkwit Twojej chwały, miłości i pokoju w świecie.  

Boże Ojcze, który współcierpiąc z Jezusem przyjąłeś Jego ofiarę, by wybawić nas od 
śmierci, niech z Twej miłości spłyną na każdego człowieka zdroje łask, które oświetlą 
duszę i rozum, przyniosą rozeznanie grzechu i staną się mocą i siłą w nawróceniu.  

Maryjo, Matko Boga i Matko Kościoła, Maryjo Pośredniczko łask, przyjmij naszą 
miłość i uwielbienie. Niech Twoja cicha postawa ofiary i miłości oraz pragnienie 
wypełnienia woli Ojca, będą w sercu każdej matki.  

Panie nasz i Królu miłości i miłosierdzia, obdarz łaską wiary spragnionych Ciebie, 
nieszczęśliwych, słabych, zagubionych, uzależnionych. Ześlij Ducha Świętego i pomóż 
nam odkryć sens cierpienia, by w trudnym czasie próby pragnąć upodobnienia się do 
Ciebie.  

Panie Boże, Jezu Chryste, największa tęsknoto i pragnienie dusz w czyśćcu cierpiących, 
pomnij na swoją mękę oraz umiłowanie woli Ojca, i dopuść do swojej chwały wszystkie 
dusze, które w bezsilności czekają na Twoje miłosierdzie.  

 




