
Niewyobrażalne wydarzenia, w których znalazł się człowiek spowodowały, że czas Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego przyszło nam przeżywać jak nigdy dotąd. 
 
Wielki Post, Drogi Krzyżowe, Niedziela Palmowa, liturgia Wielkiego Tygodnia zawsze 
gromadzą Wiernych wokół Ołtarza wsłuchanych w opis Męki Pańskiej. 
Dzisiaj nam Kapłanom dane jest doświadczenie przeżywania Eucharystii w pustym 
kościele, najwyżej 5 osób. 
Dziś, kiedy tak nagle z dnia na dzień, wszystko się zmieniło, gromadzimy się w naszych 
domowych kościołach. 
Ogarniamy Was naszą pamięcią, naszą myślą i modlitwą. 
Dziś, kiedy Świat nagle zatrzymał się, wszyscy zdajemy egzamin. To egzamin z naszego 
człowieczeństwa i wiary. 
 
Papież Franciszek w homilii wygłoszonej w Niedzielę Palmową mówił: 

– „W dramacie pandemii, w obliczu tak wielu pewników, które się rozpadają, w obliczu 
wielu zwiedzonych oczekiwaniach, w poczuciu opuszczenia, które ściska nam serce, 
Jezus mówi do każdego z nas: „Odwagi: otwórz swoje serce na moją miłość. Poczujesz 
pocieszenie Boga, który cię podtrzymuje” – Tragedia, której doświadczamy, wzywa nas 
do poważnego potraktowania rzeczy poważnych i do nie wikłania się w sprawy, które 
mają mniejsze znaczenie. Do odkrycia na nowo, że życie nie ma sensu, jeśli nie jest 
wykorzystywane do służenia innym. Życie mierzy się bowiem miłością – podkreślił. 

– Obyśmy nie martwili się tym, czego nam brakuje, ale pomyśleli o dobru, które możemy 
uczynić dla innych – dodał. –  

„Ojciec, który podtrzymywał Jezusa w męce, zachęca także i nas do służby. Z pewnością 
miłowanie, modlitwa, przebaczanie, zatroszczenie się o innych, zarówno w rodzinie, jak  
i w społeczeństwie, może kosztować. Może się wydawać, że jest to droga krzyżowa. Ale 
droga służby jest drogą zwycięską, która nas zbawiła i która ocala nasze życie” – mówił 
papież. 

Również Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w podkreślił, że Kościół 
podziela niepokoje społeczeństwa. – Z wielkim bólem przyjmujemy wiadomości  
o chorobie i śmierci osób zakażonych wirusem, umierających w oddaleniu od swoich 
bliskich. Modlimy się razem – kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy – 
o to, aby społeczne skutki epidemii (tj. kwarantanna, samotność, zawieszone zajęcia w 
szkołach i uczelniach, zatrzymanie życia kulturalnego, spowolnienie gospodarcze, 
niebezpieczeństwo bankructwa części przedsiębiorstw, widmo recesji, a co za tym idzie 
utrata miejsc pracy i źródła utrzymania) okazały się jak najmniej dotkliwe – powiedział. 

Jak dziś, w czasach zarazy wyglądałby wjazd Jezusa do Jerozolimy? Czy zostałby 
odwołany? Przeniesiony na przyszły rok? Czy Jezus odważyłby się wyjść z domu? 
 
Tak. Zapewne samotnie, bez asysty uczniów, przemierzałby ulice Jerozolimy. Bez 
zrywania gałązek palm, bez tłumu, bez wrzawy. A na ulicy stoi samotny człowiek. 


