WEJŚCIE PANA NASZEGO
JEZUSA CHRYSTUSA DO JEROZOLIMY
NIEDZIELA PALMOWA
Św. Izaaka Syryjczyka, śww. Bazylego wyznawcy i Zenona.

Troparion
ton 1
Powszechne zmartwychwstanie
przed swoją męką
uwiarygodniając, z martwych
wzbudziłeś Łazarza, Chryste
Boże, przeto i my, jak hebrajskie
dzieci, niosąc symbole
zwycięstwa, śpiewamy Ci,
Zwycięzco śmierci: Hosanna na
wysokościach! Błogosławiony,
który idzie w imię Pańskie!

Ewangelia według św. Jana (12, 1 – 18)
W owym czasie za sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie
mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego
ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole.
Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła
Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to
rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać: «Czemu to
nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?» Powiedział
zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając
trzos wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział: «Zostaw ją! Przechowała to,
aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu3. Bo ubogich zawsze macie u siebie,
ale Mnie nie zawsze macie». Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a
przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego
wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż
wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.
Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus
przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali:
Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie5 oraz «Król izraelski!» A
gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: Nie bój się, Córo Syjońska!
Oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu. Z początku Jego uczniowie tego nie
zrozumieli. Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o
Nim było napisane i że tak Mu uczynili. Dawał więc świadectwo ten tłum, który był
z Nim wówczas, kiedy Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił z martwych. Dlatego też
tłum wyszedł Mu na spotkanie, ponieważ usłyszał, że ten znak uczynił.

List św. Apostoła Pawła do Filipian (4, 4 – 9)
Bracia! Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!
Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest
blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży,
który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie
Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe,
co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem
chwalebnym - to miejcie na myśli! Czyńcie to, czego się nauczyliście, co
przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

Zdaniem Ojców i nie tylko…
„«Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie!» Chodźcie, wstąpmy i
my na Górę Oliwną! Biegnijmy naprzeciw Chrystusa, który powraca dzisiaj z
Betanii i spieszy dobrowolnie na tę swoją świętą i czcigodną mękę, aby wypełnić do
końca tajemnicę naszego zbawienia. Przychodzi więc i z własnej woli odbywa drogę
w stronę Jerozolimy Ten, który dla nas zstąpił z nieba, aby wespół z sobą
wywyższyć tych, co leżą w prochu ziemi i posadzić ich, jak mówi Pismo, «ponad
wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym
imieniem wzywanym». Przychodzi zaś nie z dumą i przepychem jak ten, co chciwie
szuka sławy. On «nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy Jego głosu».
Będzie natomiast cichy i łagodny, lichego odzienia i skromny w urządzaniu
wystawności swojego wejścia.
Nuże więc, biegnijmy i my razem z Chrystusem, któremu spieszno na mękę.
Naśladujmy tych, co wyszli Mu na spotkanie, ale nie w ten sposób, by słać na drodze
gałązki palm i oliwek oraz kłaść kosztowne szaty, lecz my sami, jak tylko możemy,
rozścielmy się na ziemi w pokorze ducha i prostocie serca, abyśmy przyjęli
nadchodzące Słowo i pochwycili Boga, który nigdzie nie daje się ująć.
On bowiem cieszy się z tego, że może nam się okazać łagodnym, On, który
naprawdę jest łagodny i «wstępuje na zachód» naszej mizernej słabości, aby przyjść
do nas, obcować z nami i przyciągnąć nas do siebie przez pokrewieństwo z nami. Bo
chociaż przez ofiarę z naszej ludzkiej natury «wstąpił na niebiosa niebios, na wschód
słońca», czyli na wyżyny własnej chwały i Bóstwa, to jednak nie wyrzeknie się
nigdy przywiązania do rodzaju ludzkiego, lecz będzie dźwigał naturę człowieka z
prochu ziemi do coraz wyższej chwały, aż wreszcie jednocząc się z nią, udzieli jej
swej nieskończonej godności.
A zatem siebie samych ścielmy przed Chrystusem, a nie tuniki, martwe
gałęzie i łodygi krzewów tracących zieleń, gdy staną się pokarmem, i przez krótki
tylko czas radujących oczy. Obleczmy się natomiast w Jego łaskę, czyli w Niego
samego. Pismo św. bowiem mówi: «Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w
Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa». Kładźmy się pod Jego nogi jak
rozścielone tuniki.
Nasze grzechy były czerwone jak szkarłat, teraz obmyci w zbawczych wodach
chrztu osiągnęliśmy lśniącą biel wełny, ofiarujmy Zwycięzcy śmierci już nie gałązki
palmowe, ale wieńce naszego zwycięstwa.
Wysławiajmy Go w każdy dzień świętą pieśnią razem z izraelskimi dziećmi,
potrząsając duchowymi gałązkami i mówiąc: «Błogosławiony, który przychodzi w
imię Pańskie»”.
Św. Andrzej z Krety, Homilia na Niedzielę Palmową

Terminy nabożeństw
Podczas Wielkiego Tygodnia w naszej cerkwi będą sprawowane następujące
nabożeństwa:
· 16 kwietnia – WIELKI CZWARTEK
Jutrznia Wlk. Piątku z czytaniem 12 Ewangelii pasyjnych – godz. 18.00.
· 17 kwietnia – WIELKI PIĄTEK – Wspomnienie Męki Pańskiej
(obowiązuje ścisły post)
Nieszpory z wyniesieniem Całunu (Płaszczanicy) na środek cerkwi.
Po nieszporach małe powieczerze – godz. 18.00.
· 18 kwietnia – WIELKA SOBOTA
Jutrznia Wielkiej Soboty i Święta Liturgia – godz. 9.00.
· 19 kwietnia - PASCHA – ZMARTWYCHWSTANIE ZBAWICIELA
NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA
Jutrznia paschalna i Święta Liturgia – godz. 23. 30.
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