
Niedziela Palmowa, rok B 

Drugie czytanie  -  z listu do Filipian  2, 6-11 

On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z 

Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym 

do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, 

stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad 

wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło 

się każde kolanoistot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język 

wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.   

 - Pawel prawdopodobnie cytuje tu slowa istniejacego w jego czasach hymnu, 
spiewanego w czasie liturgii. 
 

« On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być 
z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się 
podobnym do ludzi. » 
   

– Pierwsi chrzescijanie w czasach przesladowan, gdy wielu z niich krzyzowano, 
czesto medytowali na temat Slugi Bozego, opisanego przez proroka Izajasza. 

– Slowa « On istniejac w postaci Bozej... » znacza «  to wlasnie dlatego, ze On 
istnieje w postaci Bozej, nie skorzystał ze sposobności...». 

 
« Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie 
imię » 
 

– Dla Pawla oczywiste jest, ze kazdy dar Bozy jest bezinteresowny. Laski i dary 
Boga nie sa nagroda za cos... Jego odwiecznym planem jest uczynic czlowieka 
szczesliwym, pomoc mu zyc w Jego bliskosci... 

– Jezus calkowicie otwiera sie na dar Ojca i przyjmuje go z pokora i miloscia, 
niczego Mu nie odmawia, ufa Mu bezgraniocznie.... i niczego sie nie 
domaga...calkowicie przyjmuje dar Ojca i to Go wywyzsza... 

– « darował Mu imię ponad wszelkie imię » znaczy : »darowal mu imie « Pana ». 
W Starym Tetsmencie oznaczalo to samego Boga. Powiedzenie, ze Jezus jest 
Panem wyrazalo, ze jest Bogiem. 

 
  
« aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i 
podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku 
chwale Boga Ojca. » 
 

– Jest to nawiazanie do slow proroka Izajasza : 

  * « Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie 
przysięgać będzie, mówiąc: "Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc". (Iz 45, 23-
24) 

– Chwala Boza jest manifestacja Jego nieskonczonej Milosci. Patrzac na Jezusa 
zgadzajacego sie umrzec za nas, by pokazac jak daleko siega Milosc 

Boga...mozemy powtorzyc za setnikiem : «Prawdziwie, Ten był Synem Bożym» 
(Mt 27,54)  bo Bog jest Miloscia ! 



 
 

 

 

 

 

Ewangelia wedlug Marka  15, 1-39 

Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała 

Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go 

Piłatowi. Piłat zapytał Go: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Odpowiedział mu: «Tak, 

Ja nim jestem». Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go 

zapytał: «Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają». Lecz Jezus nic 

już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać 

im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z 

buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać 

się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: «Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla 

Żydowskiego?» Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz 

arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich 

zapytał: «Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem Żydowskim?» 

Odpowiedzieli mu krzykiem: «Ukrzyżuj Go!» Piłat odparł: «Cóż więc złego uczynił?» 

Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Ukrzyżuj Go!» Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, 

uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze 

zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. 

Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go 

pozdrawiać: «Witaj, Królu Żydowski!» Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego 

i przyklękając oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli 

na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I 

przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z 

pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego. Przyprowadzili Go na miejsce 

Golgota, to znaczy miejsce Czaszki. Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On 

nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, 

co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z 

podaniem Jego winy, tak ułożony: «Król Żydowski». Razem z Nim ukrzyżowali dwóch 

złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się 

słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, 

przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: «Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech 

dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!» Podobnie 

arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: «Innych wybawiał, 

siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, 

żebyśmy widzieli i uwierzyli». Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani. A gdy 

nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O 

godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», 

to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, 



słysząc to, mówili: «Patrz, woła Eliasza». Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, 

włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: «Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie 

Eliasz, żeby Go zdjąć [z krzyża]». Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. 

A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał 

naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: «Prawdziwie, ten człowiek był 

Synem Bożym» 

 

– To, co jest wyjatkowe, wystepujace tylko w Ewangeli Marka, to podkreslenie 
samotnosci i milczenia Jezusa. 

 Samotnosc Jezusa. 

– Po tym, jak Piotr sie Go zaparl, nikt z bliskich nie pojawia sie przy Jezusie az 
do ukrzyzowania, w opisie Marka. 

Milczenie Jezusa 

– Jezus wypowiada tylko kilka slow w czasie swego procesu, co bardzo dziwi 
Pilata : « Piłat ponownie Go zapytał: «Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie 

rzeczy Cię oskarżają». Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się 
dziwił. » (w.4-5) 

– A wiszac juz na krzyzu, Jezus mowi tylko jedno zdanie : « Eloi, Eloi, lema 
sabachthani»...nawiazuje ono do slow spiewanego dzis psalmu dwudziestego 
drugiego, ktore w zadnym wypadku nie wyrazaja zalamania ani zwatpienia ! 

– Jezus, w ktorym Jego uczniowie i wielu innych, rozpoznali Mesjasza czyli krola 
Izraela i wyzwoliciela, skazany na smierc, nie broni sie... Dopiero po Jego 
Zmartwychwstaniu, uczniowie zrozumieja do konca, Kim jest. 

   

W czytanym dzis fragmencie, Ewangelista Marek, podkresla dwa aspekty misterium 
Jezusa : 

1. Mesjasza – Króla : 

- Pierwsze slowa Pilata do zwiazanego Jezusa to :«Czy Ty jesteś królem 
żydowskim?».  Jezus odpowiada : «Tak, Ja nim jestem». 

- W czytanym dzis fragmencie, Pilat jeszcze dwa wyrazi sie o Jezusie jako o krolu : 

  * « Piłat im odpowiedział: «Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla Żydowskiego?» (w.9) 

 * «  Piłat ponownie ich zapytał: «Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie 
Królem Żydowskim?» (w.12) 

 - Krolem nazywaja Go takze zolnierze rzymscy, wysmiewajac sie : « I zaczęli Go 
pozdrawiać: «Witaj, Królu Żydowski!» (w.18)   

- Tabliczka, ktora zamieszczono na krzyzu, miala « napis z podaniem Jego winy, tak 
ułożony: «Król Żydowski». (w. 26) 

- Arcykaplani i uczeni w Pismie, drwili mowiac : «Innych wybawiał, siebie nie może 
wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i 
uwierzyli». (w. 32-33) 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=73&Expression=Messie


 

2.  Mesjasza- Kaplana 

« Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i 
cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i 
wydali Go Piłatowi. » 

– Marek podkresla, ze to arcykaplani odegrali glowna role w skazaniu Jezusa na 
smierc. To oni przyprowadzaja Go do Pilata i « oskarżali Go o wiele rzeczy » 
(w.3). Chwile pozniej to oni « podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej 
Barabasza. » (w.11) 

– Pilat zrozumial ich zamiary : « Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez 
zawiść. » (w.10) Ta zawisc jest wyrazem ich zazdrosci, wyplywajacej z 
przekonania, ze Jezus daje zwodnicza nadzieje ludziom. 

 

« Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. (...) A 
gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. » 
(w.17-20) 

– Tylko Marek i Jan wspominaja w swych Ewangeliach o purpurowych szatach 
Jezusa. W tamtych czasach, takie szaty nosili wylacznie kaplani zydowscy i 
krolowie Izraela... tymczasem oni nie rozpoznali Mesjasza w Jezusie. To z ust 
poganina, uslyszano pierwsze wyznanie wiary : « Setnik zaś, który stał 
naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: «Prawdziwie, ten 
człowiek był Synem Bożym». (w.39) 

 

 

 

 


