
RODZINNA MODLITWA W NIEDZIELĘ PALMOWĄ. 

Zgromadźmy się całą rodziną w jednym miejscu. Przygotujmy palmy, świąteczny strój, tak 

samo jakbyśmy mieli iść do Kościoła. Niech ta wspólna modlitwa, będzie wyrazem duchowej 

łączności z całą wspólnotą parafialną, a także wyrazem czci dla Chrystusa Króla, który 

przychodzi aby nas zbawić.  

Na rozpoczęcie głowa rodziny wypowiada słowa: Hosanna Synowi Dawidowemu!  

Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. O, Królu izraelski! Hosanna na 

wysokości! oraz czyni znak krzyża W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Amen.  

Dalej głowa rodziny przypomina wszystkim znaczenie Niedzieli Palmowej: Dzisiaj 

Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. 

Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością 

pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili 

udziału w zmartwychwstaniu i życiu. 

Po wypowiedzeniu tych słów odmawia modlitwę. Wszechmogący Boże, z palmami w 

rękach czcimy dzisiaj zwycięstwo Chrystusa, pomnóż naszą wiarę i 

wysłuchaj nasze prośby, abyśmy zjednoczeni z Chrystusem przynosili Tobie 

owoce dobrych uczynków. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

A następnie odczytuje Ewangelię: Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do 

Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: 

«Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i 

przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś 

coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”». A stało się to, 

żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: 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. Tłum zaś ogromny słał 

swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. 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».  

 

 

 

 



Następnie, gdy w domu są dzieci, można razem z nimi odmawiają fragment psalmu 24  

Dzieci: Dzieci wołały: Hosanna na wysokości! 

Rodzice: Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego 

mieszkańcy. 

Dzieci: Dzieci wołały: Hosanna na wysokości! 

Rodzice: Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. 

Dzieci: Dzieci wołały: Hosanna na wysokości! 

Rodzice: Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się, odwieczne podwoje, aby 

mógł wkroczyć Król chwały! 

Dzieci: Dzieci wołały: Hosanna na wysokości! 

Rodzice: "Któż jest tym Królem chwały?" Pan Zastępów, On jest Królem 

chwały. 

Dzieci: Dzieci wołały: Hosanna na wysokości! 

Po odmówieniu psalmu wszyscy razem odmawiają modlitwę Chwała Ojcu.  

Jeden z członków rodziny zaprasza do wspólnej modlitwy: 

Przedstawmy Chrystusowi Królowi nasze prośby: 

Za Kościół, aby wzrastał w wierze, nadziei i miłości. Ciebie prosimy… 

Za naszą rodzinę, aby Chrystus umacniał naszą miłość. Ciebie prosimy… 

Za chorych, aby przeżywając cierpienie potrafili naśladować Chrystusa. 

Ciebie prosimy… 

Za zmarłych z naszej rodziny, aby oglądali Boga twarzą w twarz. Ciebie 

prosimy… 

Można dodać swoje prośby. Na koniec wszyscy odmawiają modlitwę Ojcze nasz oraz czynią 

znak krzyża. Jeśli w domu jest woda święcona, można pokropić nią wszystkich obecnych.  

 

 

 

 

 

 


