
Duszpasterskie wskazania na czas Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. 

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości”. 2 Tm 1,7 

 

W związku z ogólnoświatową pandemią i odwołaniem wszystkich nabożeństw na nadchodzący 

okres, w tym także w okresie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, przed nami, społecznością 

Kościoła, pojawia się niecodzienne wyzwanie. Jesteśmy zaskoczeni ograniczeniem dostępu do 

naszych kościołów i kaplic. To budzi dezorientację, zwłaszcza przed zbliżającym się okresem 

świątecznym, jakże znaczących dla naszej ewangelickiej duchowości. 

Przywykliśmy do przyjętych sposobów ich przeżywania. I nagle skonfrontowani zostaliśmy z 

zupełnie nieznanymi do tej pory zmianami. Oczywiście znamy czasy ograniczonego dostępu do 

kościołów, by móc publicznie wyznawać, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Dla większości z 

nas to daleka przeszłość – prześladowań czasów prazboru, kontrreformacji, wojen. Osobiście takich 

ograniczeń nie doświadczyliśmy. Wydawało się nam, że żadne z wydarzeń nie będą stanowiły 

zagrożenia dla swobody naszych spotkań. 

Odpowiedzialni za siebie i innych 

Chcemy to trudne doświadczenie walki z pandemią koronawirusa i związanymi z nim 

ograniczeniami odczytać jako Boże wezwanie do refleksji nad swoim dotychczasowym życiem. 

Jest to też szansa na wprowadzenie w nim niezbędnych zmian. Zostając w naszych domach 

zyskujemy może niepowtarzalną szansę, by zatrzymać się, wyciszyć i wyczulić się na Boże 

działanie. 

Świadomi naszej odpowiedzialności za rodzinę wierzących i przykazania miłości bliźniego (Łk 

10,27) odnoszącego się do wszystkich wokół nas, pragniemy wzajemnie sobie pomagać i rzetelnie 

uczestniczyć w ograniczaniu zagrożenia koronawirusem. Będziemy dążyli do uzdrowienia także 

naszych, międzyludzkich relacji. Ufamy, że wykażemy się zdyscyplinowaniem, cierpliwością i 

tęsknotą za ponownym przeżywaniem społeczności w ramach nabożeństwa w kościele lub kaplicy, 

gdy tylko będzie to możliwe. 

W ramach powszechnego kapłaństwa spoczywa w tych dniach na wszystkich ewangelikach 

szczególna odpowiedzialność za pielęgnowanie w naszych domach wspólnoty, która oczekuje na 

Boże wsparcie. Możemy gorliwie się modlić, czytać i rozważać Słowo Boże, śpiewać, a także 

spowiadać się. Wiemy, że gdy prawdziwie żałujemy, wierzymy w odpuszczenie grzechów i 

pragniemy odnowy w mocy Ducha Świętego, to miłosierny i łaskawy Bóg nam przebacza i udziela 

wszelkiej swej pociechy. Wzór takiej spowiedzi dał nam Chrystus w Modlitwie Pańskiej: „odpuść 

nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” (Mt 6,12; Łk 11,4). 

Zjednoczeni wokół Słowa Bożego 

Gdy w najbliższych dniach stawać będziemy pod krzyżem naszego Zbawiciela, to mimo dzielących 

nas granic stworzonych przez pandemię, przeżyjemy społeczność i odczujemy działanie 

jednoczącego nas ze sobą Ducha Bożego. On utwierdzi nas w pewności, że wierny Bóg, stale jest 

otwarty na nasze wołania, narzekania, jęki, krzyki, prośby, na naszą niedolę i zagubienie. Duch 

Święty pozwoli doświadczyć nam Bożego wsparcia, wspomagającej obecności i prowadzenia 

oddanego Pasterza, wzmacniając nasze zaufanie pokładane w Panu. Dzięki Bożemu 

błogosławieństwu obdarowani zostaniemy jednością w Chrystusie, za którą tęsknimy i ku której 

podążamy. 



Dar jedności Kościoła, zgodnie z refleksją reformacyjną, która jest zakorzeniona w zwiastowaniu 

apostoła Pawła (Ef 4,4-6; 1 Kor 12,12nn, por. Dz 2,42), opisujemy jako jedność wokół Słowa 

Bożego, które trafia do nas w kazaniu i sakramentach. Jest ono kluczem do naszego doświadczenia 

wiary. Duch Święty daje nam je pod różnymi postaciami. Słowo Boże przemawia do nas podczas 

lektury Pisma Świętego, słyszymy je w kazaniach, jest Bożą obietnicą wynikającą z Chrztu 

Świętego, która włącza i podtrzymuje nas codziennie we wspólnocie wiary. Słowo Boże jest dane 

nam jako wspólnocie, gdy spotykamy się osobiście by posilać się u Stołu Pańskiego. Ono pociesza 

nas odpuszczeniem grzechów podczas spowiedzi, wzywa nas do modlitwy i wyznania wiary, 

wyśpiewujemy je w pieśniach, a także zwiastujemy je naszym życiem zawsze wtedy, gdy 

postępujemy zgodnie z przykazaniem miłości bliźniego. Słowo Boże przeprowadza nas przez 

doświadczenie ciemnej doliny cierpienia i pokuszenia, gdy dopadają nas wątpliwości wiary. 

Przygotowani na nadzwyczajne sytuacje 

Czas pandemii to okazja byśmy zatrzymali się i docenili różne sposoby działania Słowa Bożego w 

naszym życiu. Tak jak dotychczas, w Wielkim Tygodniu będziemy przeżywali telewizyjne, radiowe 

i internetowe transmisje naszych nabożeństwa oraz własne nabożeństwa domowe. We wszystkich 

Słowo Boże będzie zwiastowane w kazaniu i absolucji. Czas pandemii nie pozwala nam spotkać się 

osobiście – jako całej wspólnocie, by świętować u Stołu Pańskiego. To czas postu, ale rozumianego 

nie jako narzucone, niechciane wyrzeczenie, ale czas zatrzymania, rachunku sumienia i odnowy 

tego co odnowienia potrzebuje (por. Iz 58,6nn). Wykorzystajmy ten czas, by lepiej zrozumieć, za 

czym tęsknimy. 

Czas wspólnoty w domach to także czas przypominania sobie, że wszyscy ochrzczeni, wszyscy 

wierzący, jesteśmy kapłanami i kapłankami (1 P 2,9; Obj 1,6), a nasze powszechne kapłaństwo ma 

się realizować w trosce o bliźnich, w modlitwie, we wspólnym przeżywaniu Słowa Bożego, we 

wzajemnym usługiwaniu. Częścią tej służby może być także w nadzwyczajnych sytuacjach 

udzielanie Komunii Świętej tym, których życie jest zagrożone, a pragną u kresu życia przyjąć ten 

posiłek. To jedno z praw kapłanów, o których mówiła Reformacja, podkreślając jednocześnie, że 

korzystać mamy z niego w sytuacjach nadzwyczajnych. Trwają prace, by przygotować nas na takie 

nadzwyczajne sytuacje. 

Ufamy i chcemy się modlić w okresie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, by Bóg oszczędził nam 

takich nadzwyczajnych sytuacji, by czas pandemii się zakończył. Chcemy modlić się także oto, 

byśmy mogli powrócić do naszych kościołów i kaplic, a tam, tak jak przywykliśmy, osobiście, 

wspólnie z naszymi siostrami i braćmi, byśmy mogli przeżywać radosne spotkanie z Chrystusem w 

Jego Słowie, w kazaniu, modlitwie, pieśni, absolucji, a także w Jego Ciele i Krwi. „Błogosławiony 

niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej 

pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w 

jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza” (2 Kor 

1,3-4). 
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