NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
(OBRZĘD W DOMACH)
W tym dniu Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby dokonać paschalnego misterium. Kościół
wspomina ten wjazd tydzień przed Wielkanocą. Na stole, przy którym się spotkacie, postawcie
palmę, świece, krzyż i Pismo święte. W modlitwie niech wezmą udział wszyscy członkowie rodziny.
Modlitwę prowadzi ojciec, bądź osoba wybrana przez domowników.

ZNAK KRZYŻA NA ROZPOCZĘCIE
W Imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen
AKT POKUTY, ŻAL ZA GRZECHY
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem: myślą,
mową, uczynkiem i zaniedbaniem, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto
błagam Najświętsza Maryję Pannę zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i świętych i was bracia
i siostry o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do
życia wiecznego. Amen
FRAGMENT EWANGELII WG ŚW. MATEUSZA (MT 21, 1-11)
Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał
swoich uczniów i rzekł im: "Idźcie do 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, 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".
MODLITWA POŚWIĘCENIA PALM
Wszechmogący, wieczny Boże, uświęć † te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy
idąc z radością za Chrystusem Królem, * mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem. Który
żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
WSPÓLNA MODLITWA Ojcze nasz…
Po modlitwie, duchowa Komunia święta (chwila ciszy)
MODLITWA PODCZAS DUCHOWEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca, które pogrąża się w
nicości i Twojej świętej obecności. Uwielbiam Ciebie w sakramencie Twej miłości, pragnę Cię
przyjąć w ubogim mieszkaniu mego serca. W oczekiwaniu na szczęście Komunii sakramentalnej

pragnę Cię przyjąć w Duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie. Niech
Twoja miłość rozpali całą moją istotę na życie i na śmierć. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham
Ciebie. Niech się tak stanie.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki
wieków. Amen
ZNAK KRZYŻA NA ZAKOŃCZENIE
W Imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen

