
JAK PRZEŻYĆ WIELKI TYDZIEŃ 2020 

W RODZINIE – DOMOWYM KOŚCIELE? 

 

Tegoroczne Święta Wielkiej Nocy będą dla wielu z nas niezwykle trudne. Jak 

możemy przeżyć ten czas, skoro nie wolno nam uczestniczyć w obrzędach 

Wielkiego Tygodnia? Postaram się przedstawić konkretne propozycje, które 

może komuś z was pomogą lepiej i głębiej przeżyć te dni, w których 

pochylamy się nad największymi tajemnicami naszej wiary.  

 

Czas epidemii jest okazją do przypomnienia sobie, że pierwszym miejscem 

przeżywania wiary jest rodzina i dom, w którym żyjemy. Zamiast narzekać, że 

nie możemy pójść do kościoła, spróbujmy wydobyć wszystko to, co najlepsze z 

tego naszego Kościoła domowego.  

 

Pamiętajmy o słowach Chrystusa: 

 

„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje,  

tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). 

 

Warto przygotować w domu na czas Wielkiego Tygodnia miejsce, gdzie będzie 

znajdował się krzyż (do Wielkiego Piątku można go zakryć), świeca i Pismo 

Święte. Niech to będzie domowy ołtarz, miejsce, które jednoczy nas w modlitwie. 

Może to być stół, przy którym codziennie zasiadamy, albo inny stolik czy komoda, 

według możliwości, jakie mamy w domu. 

 

 

 



NIEDZIELA PALMOWA 

Ponieważ w tym roku nie możemy 

poświęcić palm, spróbujcie sami 

przygotować w sobotę lub w niedzielę, 

o ile to możliwe, symboliczną palmę i 

umieśćcie ją na rodzinnym stole. Niech 

wam przypomina o wjeździe Chrystusa 

do Jerozolimy. Może też zawieście 

palmowe gałązki na drzwiach waszych 

domów lub wystawcie w oknach. Na 

taki pomysł wpadła młodzież w 

Hiszpanii. Będzie to piękne wyznanie 

wiary, znak wspólnoty i nadziei, którą pokładamy w Jezusie. Zanim zasiądziecie 

do śniadania lub obiadu, przeczytajcie Ewangelię o wjeździe Chrystusa do 

Jerozolimy (Mateusz 21, 1-11) i odmówcie modlitwę „Ojcze nasz”, prosząc, aby 

Chrystus był stale obecny w waszej rodzinie. 

Postarajcie się̨ uczestniczyć w Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia lub 

Internetu. Przeżyjcie Komunię świętą duchową. Możecie to uczynić na przykład 

w następujących słowach: „Jezu mój! wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym 

Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. 

Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej 

duchowo do serca mojego. Obejmuję Cię, jakobyś już do mnie przyszedł i cały z 

Tobą się łączę, nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie. Amen. 

Chociaż będziecie uczestniczyć w Mszy św. za pośrednictwem mediów, możecie 

również przeczytać w dogodnym dla was czasie Ewangelię o Męce Pana Jezusa 

według św. Mateusza w wersji dłuższej (Mt 26, 14-27, 66) lub krótszej (Mt 27, 

11-54). Zaangażujcie całą rodzinę. Zróbcie to tak, jak w czasie Mszy św. - z 

podziałem na role. Mama może się wcielić w rolę ewangelisty, czyli narratora, 

ojciec będzie czytał słowa Jezusa, a dzieci - tłumu i innych postaci. Każdy może 

poćwiczyć już dzień wcześniej. Teksty z podziałem na role możecie znaleźć w 

Internecie. 

      

 

 

 



Homilia - Niedziela Palmowa 2020 

Moi drodzy! W Niedzielę Palmową nie będziemy mogli zgromadzić się w 

kościele, aby poświęcić palmę i wejść uroczyście - we wspólnocie parafialnej - w 

Wielki Tydzień, w przeżywanie największych tajemnic naszej wiary. Z powodu 

pandemii koronawirusa, każdy pozostaje u siebie, aby poprzez przekaz 

telewizyjny, radiowy czy Internet włączyć się w Świętowanie Dnia Pańskiego. 

Zachęcam was, aby w miarę możliwości przygotować palmę i trzymając ją w ręku, 

przyjąć błogosławieństwo kapłańskie na zakończenie Mszy św. 

Niedziela Palmowa, a następnie wydarzenia Wielkiego Tygodnia ukazują nam 

wielką „Pokorę Boga” i uczą nas pokory. Dzisiejszy hymn św. Pawła skierowany 

do Filipian (II czytanie) dobrze ilustruje czytany dziś opis Męki i Śmierci 

Chrystusa. Św. Paweł pisze: „Jezus ogołocił samego siebie przyjąwszy postać 

sługi”. Być uczniem Jezusa oznacza obrać drogę pokory, uniżoności. Powrócimy 

do tego w Wielki Czwartek, gdy będziemy patrzeć, jak Jezus umywa uczniom 

stopy. Nasze świadectwo może przynieść dobre owoce tylko wtedy, gdy 

będziemy wobec drugich w postawie służby.  

W centrum wydarzeń Wielkiego Tygodnia stoi krzyż. Przypominają o tym słowa 

św. Pawła (II czytanie): „Chrystus uniżył samego siebie stawszy się posłusznym 

aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej”. Sługa jest posłuszny posłuszeństwem w 

wierze, która jest również posłuszeństwem miłości. Z punktu widzenia 

doczesności, Jezus ponosi całkowitą klęskę. Zdradzony przez ucznia, opuszczony 

przez apostołów, wyśmiany na dworze Heroda, przegrywający z Barabaszem, z 

łotrami przybity do krzyża… Klęska totalna. Ale ten krzyż staje się bramą do życia 

wiecznego przez fakt zmartwychwstania. Przez krzyż dokonuje się zwycięstwo, 

zbawienie człowieka.  

Stąd Niedziela Palmowa jest przypomnieniem, że nie należy uciekać od 

krzyża. W obliczu nieszczęścia, cierpienia, można przyjąć dwie postawy. 

Jedną z nich jest zamknięcie oczu, ucieczka w iluzję, tęsknota za życiem bez 

cierpienia. Postawa ta jest częsta, ale i tragiczna, bo zawsze kończy się wielkim 

rozczarowaniem. Na ziemi nie da się stworzyć domu bez cierpienia. Druga 

postawa to umiejętność budowania szczęśliwego domu, w którym jest miejsce na 

krzyż, na cierpienie. Znacznie łatwiej jest żyć temu, kto liczy się z możliwością 

krzyża w swoim życiu niż temu, kto tę możliwość wyklucza, kto od krzyża ucieka. 

Człowiek, który liczy się z krzyżem, cieszy się, gdy go nie ma, ale nie jest 

zaskoczony, gdy przychodzi. Kiedy cierpimy, to albo zaczynamy ufać Bogu, 

albo tracimy do wszystkiego zaufanie.  



Wielki Tydzień to czas szczególnej zadumy nad tajemnicą krzyża i mądrym 

do niego podejściem. Syn Boży przyszedł na ziemię nie po to, aby nas od krzyża 

uwolnić, ale by nas nauczyć twórczego podejścia do krzyża, tak by nas nie 

niszczył, lecz zbawiał. Sam dał nam tego przykład… Szczęśliwy, który to 

zrozumie. 

Składając w Wielki Piątek w naszych domach pocałunek na drzewie krzyża 

Chrystusowego, podziękujmy Mu za to, że nauczył nas najtrudniejszej sztuki - 

mądrego podejścia do cierpienia, do krzyża. I prośmy Jezusa, aby nauczył nas żyć 

w postawie pokory i służby, dając nam jednocześnie mądrość i odwagę do 

głoszenia prawdy Ewangelii w dzisiejszym świecie.  

Niech ten szczególny czas, który przeżywamy, pomoże nam bardziej „poczuć”, 

czym jest Wielki Post i obudzi w nas tęsknotę za Eucharystią. Niech umocni naszą 

relację z Bogiem, a dzięki niej wasze relacje małżeńskie i rodzinne, nasze relacje 

we wspólnocie parafialnej.  

Amen 

 

 

Wielki Czwartek –  

Wielki Piątek –  

Wielka Sobota –  

Wielkanoc –  


