– W człowieku istnieje ciągle pokusa odnoszenia sukcesów i chwalenia się
nimi. Dlaczego Pan Jezus świadomie zrezygnował z obnoszenia się sukcesami i zajął ostatnie miejsce wśród ludzi?
– W jaki sposób Okres Wielkiego Postu pomógł nam lepiej poznać Pana Jezusa? Kim On dla nas jest (dla każdego z osobna)?
Modlitwa na zakończenie
Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który wjazdem do Jerozolimy rozpoczął
czas łaski, aby nas wewnętrznie odnowił oraz udzielił nam swojego błogosławieństwa.
Wszyscy domownicy: Ojcze nasz ...
Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący i miłosierny: Ojciec
i Syn, i Duch Święty, a pokój Pański niech zawsze będzie z nami.
Wszyscy: Amen.
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Liturgia domowa w Roku Rodziny
na 5. Niedzielę Wielkiego Postu i Niedzielę Palmową
Ks. Krystian Piechaczek
Drodzy Rodzice! Drogie Dzieci! Również w Okresie Wielkiego Postu nie może
zabraknąć naszych wysiłków na rzecz umocnienia rodziny, która w naszych
czasach wystawiona jest na szereg ciężkich prób i bolesnych doświadczeń.
Rozpoczynający się w tych dniach okres pokuty i nawrócenia nie powinien
ograniczyć się jedynie do zwyczajowo przeżywanych nabożeństw w kościołach, ale powinien objąć również „kościoły domowe”, które z tym większą
troską powinniśmy budować.
Kolejnym impulsem do podjęcia tych wysiłków jest przeżywany aktualnie na
terenie Metropolii Górnośląskiej „Rok Rodziny, któremu towarzyszy hasło: „Rodzina Miłością Wielka”. Rodzinna miłość jest wielka przez kontakt ze swoim
źródłem, które jest w Bogu. Dlatego kontakt z Jego słowem i wspólna modlitwa
niech będą okazją do umocnienia tego wielkiego daru dla naszych rodzin.

5. Niedziela Wielkiego Postu [A]
Czytania mszalne: Ez 37, 12-14; Rz 8, 8-11; J 11, 1-45.
W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina gromadzi się
razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz Pismo Święte.

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego
Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Matka odczytuje fragment: J 11, 1-45;
Ojciec rodziny odczytuje następującą modlitwę:
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Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii
Opis dzisiejszej Ewangelii przenosi nas do Betanii, małej miejscowości położonej blisko Jerozolimy. W Betanii mieszkało zaprzyjaźnione z Panem Jezusem rodzeństwo: Maria, Marta i Łazarz. Kiedy Pan Jezus usłyszał o chorobie Łazarza, postanowił jeszcze raz wybrać się do Betanii, jednak nie od razu wyruszył w drogę.
Kiedy w końcu przybył na miejsce, okazało się, że Łazarz zmarł kilka dni wcześniej, został pochowany, a jego siostry rozpoczęły czas żałoby. Można w tej sytuacji powiedzieć, że Pan Jezus tym razem się po prostu spóźnił.
Wielu ludzi zastanawia się często nad tym, w jaki sposób Pan Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Bywa, że nie rozumiemy dlaczego niekiedy tak długo każe
nam czekać na odpowiedź. Zdarza się też, że w końcu spełnia naszą prośbę, jednak na swój, dla nas mało zrozumiały, sposób. Patrząc na postawę Jezusa, możemy mimo wszystko powiedzieć, że wiara w Jego moc ożywia nas i sprawia, że
nie musimy się niczego obawiać – w tym nawet śmierci.
– Jak zareagował Pan Jezus na wiadomość o chorobie Łazarza?
– Dlaczego uczniowie odradzali Panu Jezusowi wizytę w Betanii (w. 8-16)?
– Co można powiedzieć o wierze ludzi, których Pan Jezus spotkał w Betanii?
– Czy ten niezwykły znak, którego dokonał Jezus, zmienił coś w życiu mieszkańców Betanii? Jakimi słowami Pan Jezus starał się rozbudzić ich wiarę
(w. 25-26)?
– Czego uczy nas dzisiejsza Ewangelia? Czy z chwilą śmierci człowieka rzeczywiście wszystko się kończy? Jak powinniśmy patrzeć na prawdę o przemijaniu człowieka?
– Już za tydzień przeżyjemy Niedzielę Palmową, a następnie Wielki Tydzień.
Kim jest dla mnie Pan Jezus? Czy rozpoznaję w Nim Zbawiciela świata,
który ma moc, aby pokonać śmierć i dać nowe życie?

Niedziela Palmowa [A]
Czytania mszalne: Iz 50, 4-7; Flp 2, 8-9; Mt 21, 1-11.
W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina gromadzi się
razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz Pismo Święte.

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego
Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Matka odczytuje fragment: Mt 21, 1-11;
Ojciec rodziny odczytuje następującą modlitwę:

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do
naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na
krzyżu; daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego
zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Modlitwa na zakończenie
Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który wskrzesił z martwych Łazarza, aby
pomógł nam pokonać mroki grzechu oraz udzielił nam swojego błogosławieństwa.
Wszyscy domownicy: Ojcze nasz ...
Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący i miłosierny: Ojciec
i Syn, i Duch Święty, a pokój Pański niech zawsze będzie z nami.
Wszyscy: Amen.

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii
Niedziela Palmowa, którą dziś przeżywamy, ma w sobie coś z atmosfery wielkiego święta. Jako uczniowie Pana Jezusa chcielibyśmy pewnie, aby wszyscy ludzie dobrze zapamiętali Jego uroczysty wjazd do Jerozolimy oraz zachowanie
ludzi, którzy – jak jeszcze nigdy dotąd – wyszli na ulice, aby Mu zgotować prawdziwie królewskie przyjęcie. Świętowanie naszej wiary bardzo często wyobrażamy sobie w taki właśnie sposób. Jest jakaś siła w ludziach, których łączy wspólny
podziw dla bohaterów, wybitnych sportowców, gwiazd estrady itp.
Tymczasem Pan Jezus wie dokładnie, że już za kilka dni ci sami ludzie będą
wznosić pod Jego adresem okrzyki pełne pogardy i nienawiści. Widząc Go w cierniowej koronie, związanego i sponiewieranego, odrzucą Go i będą się dla Niego
domagali kary śmierci. Żywa i mocna wiara wymaga pewnego fundamentu, który
wyznawcy Pana Jezusa odkryją w śmierci i zmartwychwstaniu swojego Mistrza.
Już w połowie rozpoczynającego się dziś Wielkiego Tygodnia będziemy się mogli o tej prawdzie kolejny raz przekonać.
– Dlaczego wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy odbył się właśnie tak, jak to
opisuje dzisiejsza Ewangelia (w. 4-5)?
– Jak przyjęli Pana Jezusa mieszkańcy Jerozolimy? Czy każdy człowiek przybywający do tego miasta był w ten sposób witany?
– Kogo rozpoznali w Jezusie witający Go Ludzie? Kim był Dawid, którego
wymieniali witający ludzie?
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