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Drodzy rodzice!

W  rozmowie,  którą  proponujemy  teraz,  chcę  byście  przygotowali
dziecko do przeżycia Niedzieli Palmowej.

Liturgia  tej  niedzieli  wspomina tryumfalny wjazd Pana Jezusa do
Jerozolimy.  Do  kościoła  przynosimy  tego  dnia  palmy,  które  są
poświęcone. Czasami odbywa się z tymi palmami specjalna procesja.
Jednocześnie,  jakby  ukazując  ludzką  naturę,  która  od  miłości
i fascynacji  łatwo  przechodzi  do  niechęci  i  nienawiści,   czytamy
w kościele opis męki Pana Jezusa z Ewangelii Jana.

W najbliższą niedzielę zaniesiemy do kościoła palmy, które ksiądz
poświęci. Jak ta niedziela się nazywa? Niedziela Palmowa.
Ba  jaką  pamiątkę  obchodzimy  niedzielę  palmową?  Jakie
wydarzenia  wspominamy?  Wspominamy  wjazd  Pana  Jezusa  do
Jerozolimy.

Przeczytajmy o tym w Ewangelii.
Poproś dziecko o znalezienie fragmentu Ewangelii - Mt 21,1-11. Jest
to  dwudziesty  pierwszy  rozdział  Ewangelii  Mateusza,  pierwsze
jedenaście wersetów.

Gdy się  przybliżyli  do Jerozolimy przyszli  do Betfage na Górze
Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: Idźcie do
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wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną
i źrebię z nią. Odwiążcie je i  przyprowadźcie do Mnie! A gdyby
wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści.
Stało  się  to,  żeby się  spełniło  słowo Proroka:  Powiedzcie  Córze
Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący
na osiołku, źrebięciu oślicy.
Uczniowie poszli  i  uczynili,  jak im Jezus polecił.  Przyprowadzili
oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich.
A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki
z drzew i ścielili na drodze.  A tłumy, które Go poprzedzały i które
szły  za  Nim,  wołały  głośno:  Hosanna  Synowi  Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na
wysokościach!
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano:
Kto  to  jest?  A  tłumy  odpowiadały:  To  jest  prorok,  Jezus
z Nazaretu w Galilei.

Na jakim zwierzęciu Jezus wjechał do Jerozolimy? Na osiołku.
W  jaki  sposób  witano  Jezusa?  Słano  płaszcze,  ścielono  obcięte
gałązki, krzyczano hosanna, wiwatowano. 
Hosanna  to  hebrajskie  słowo,  które  znaczy:  "wybaw",  "ocal".
Stosowane było jako powitanie.
W Niedzielę Palmową czytamy też opis Męki Pańskiej ubiegając jak
gdyby te wydarzenia, które dziać się będą w Wielkim Tygodniu.
Zapytaj  dziecko  czy  chciałoby  przeczytać  ten  opis  w  Ewangelii,
niekoniecznie razem z wami – to całe dwa rozdziały.
Jeśli  chce  to  niech  znajdzie  i  przeczyta  J  18-19,  czy  rozdział
osiemnasty i dziewiętnasty Ewangelii Jana.

Przed  samą  Mszą  Świętą  zwróćcie  uwagę  na  zachowanie.  Palmy
w rękach  dziecka  to  inspiracja  nie  zawsze  akceptowalnych
zachowań.

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz


