Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - #ZEJDZZKANAPY
KWIECIEŃ

MATERIAŁY LITURGICZNE
(NA NIEDZIELĘ MĘKI PAŃSKIEJ CZYLI PALMOWĄ)

I. WPROWADZENIE DO MSZY ŚWIĘTEJ
Niedziela Palmowa czyli Niedziela Męki Pańskiej rozpoczyna w Kościele czas Wielkiego
Tygodnia. Męka i śmierci Jezusa, to wydarzenia bolesne i smutne, ostatecznie jednak
prowadzące nas do radości Zmartwychwstania. Chrystus Pan pragnie, byśmy razem
z Nim mieli udział w Tajemnicy Paschalnej.
Ponad trzydzieści lat temu św. Jan Paweł II ustanowił Niedzielę Palmową Światowym
Dniem Młodzieży. Tegoroczną XXXII edycję tego spotkania młodych przeżywamy pod
hasłem: „Wielkie

rzeczy uczynił

mi Wszechmocny”

(Łk

1,49).

Przepełnieni

wdzięcznością za spotkanie z papieżem Franciszkiem i młodzieżą całego świata
w Krakowie spoglądamy już w przyszłość. Dziś delegacja młodych z Polski przekazuje na
Placu św. Piotra w Watykanie symbole ŚDM, krzyż i ikonę Matki Bożej, młodym
z Panamy, gdzie spotkamy się w roku 2019. Ogarnijmy zatem, szczególnie dzisiaj, naszą
modlitwą młodzież całego świata.

II. KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ SŁOWA
W centrum Liturgii Słowa Niedzieli Palmowej znajduje się opis Męki Pana Naszego
Jezusa Chrystusa, w tym roku według św. Mateusz. Pierwsze i drugie czytania ukazują
nam obraz Jezusa, który nie przyszedł na świat, aby nas potępić, ale zbawić. Podał
grzbiet swój bijącym i policzki swoje rwącym Mu brodę. Nie zasłonił swojej twarzy
przed zniewagami i opluciem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi.
Chrystus umęczony uczy nas miłości bezwarunkowej, wiernej i ofiarnej. Miłości
bezgranicznej, która jest także naszym powołaniem. Niech zasłuchanie w Boże Słowo
rodzi w nas wiarę potrzebną do stawania się świadkami Miłości.
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III. FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ
Przez Jezusa Chrystusa, który podjął mękę i śmierć, aby pokonać zło i obdarzyć
nas nowym życiem, zanośmy do Boga ufne błagania:
1. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby z pełną świadomością przygotowali się
do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych podczas Wigilii Paschalnej.
Ciebie prosimy …
2. Módlmy się za papieża Franciszka, naszego biskupa N., wszystkich kapłanów, aby ich
posługa oparta na miłości Jezusa Dobrego Pasterza, pociągała wiernych na drogę
Ewangelii.
Ciebie prosimy …
3. Módlmy się za ludzi ubogich, opuszczonych oraz cierpiących na duszy i ciele, aby
doświadczyli współczującej miłości utożsamiającego się z najmniejszymi Jezusa.
Ciebie prosimy …
4. Módlmy się za ludzi młodych, aby pełni zapału, ambicji i marzeń, poszli z odwagą za
Jezusem, który ma najlepszy plan na ich życie. Prośmy także o dobre przygotowanie
i obfite owoce Światowych Dni Młodzieży w Panamie.
Ciebie prosimy …
5. Módlmy się za naszych drogich zmarłych, aby doświadczyli Bożego miłosierdzia,
które gładzi kary za popełnione grzechy i weszli do grona zbawionych.
Ciebie prosimy …
6. Módlmy się za nas uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy dobrze przeżywając
Triduum

Paschalne,

stawali

się

radosnymi

świadkami

Chrystusa

Zmartwychwstałego.
Ciebie prosimy …

Miłosierny Ojcze, Ty zawsze wysłuchujesz modlitw Twoich dzieci, które w imię
Jezusa proszą Cię o potrzebne łaski. Daj nam zakosztować darów Twojej dobroci.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

WWW.KDM.ORG.PL

2

Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - #ZEJDZZKANAPY
KWIECIEŃ

IV. KOMENTARZ PRZED ROZESŁANIEM (PO MODLITWIE PO KOMUNII ŚWIĘTEJ)
W Wielki Piątek, ten sam lud, który w Niedzielę Palmową wołał Jezusowi „Hosanna!”,
domagał się Jego ukrzyżowania. Niech rozważanie Męki Pańskiej przybliża nas do
Jezusa, abyśmy Jego mocą stawali się mocni w wierze, dochowując Mu wierności.
Entuzjazm wiary młodzieży, ich spontaniczność, pasja życia, radość, kreatywność niech
pomagają nam wszystkim zachować zawsze „świeżość” naszej relacji z Bogiem.
Kierunek Panama – taką drogę na najbliższe lata wskazał nam papież Franciszek. Nie
zapominajmy o niej, zwłaszcza każdego 22 dnia miesiąca, ofiarowując wtedy nasze
modlitwy w intencji Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Na tej drodze towarzyszy
nam Maryja. Niech nas wspiera także Boże błogosławieństwo.
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