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„Noc na korytarzach i uliczkach słycha było wyra nie ich nikły pisk agonii. Rankiem
na przedmie ciach znajdowano je le ce w rynsztokach, z plamk krwi na spiczastym
ryjku, jedne wzd te i gnij ce, inne sztywne, z wyprostowanymi jeszcze w sami. Nawet
w mie cie, na podestach schodów i podwórzach, trafiało si ich po kilka. Przychodziły
te umiera samotnie do sal administracji, na dziedzi ce szkolne, niekiedy na tarasy
kawiar . Nasi zdumieni współobywatele natykali si na nie w najbardziej
ucz szczanych miejscach miasta. Trafiały si na placu d'Armes, na bulwarach, na
promenadzie Front- de-Mer. Miasto oczyszczano o wicie z martwych zwierz t, lecz
w ci gu dnia pojawiały si nowe, i to coraz liczniejsze. Zdarzało si równie , e
niejeden nocny przechodzie nagle wyczuwał pod stop elastyczne ciało wie ego
jeszcze trupa. Rzekłby , e nawet ziemia, na której znajdowały si nasze domy,
oczyszczała swe soki, wyrzucała na powierzchni czyraki i rop , dotychczas z eraj ce
j od wewn trz. Wyobra cie sobie tylko zdumienie naszego małego miasta, tak
spokojnego dot d: w kilka dni doznało wstrz su, niby zdrowy człowiek, w którym
kr ca powoli krew nagle si wzburzy!”.
To oczywi cie fragment „D umy” Alberta Camusa. Ten drastyczny opis, znany z lektury
szkolnej wydawał si by równie dramatyczny, jak nierealny
I oto rzeczywisto zwyci yła w starciu z fikcj . Zdumienie ogarn ło w naszych dniach
nasz globaln wiosk . Pandemia stała si faktem i obna yła nasz bezradno .
Oto relacja polskiej lekarki z Italii:
Od dwóch tygodni, wychodz c do pracy, ubieramy si tak, jakby my mieli lecie
gdzie w kosmos. S obowi zkowe ochraniacze na buty, na mundurek musimy
zakłada fartuchy jednorazowe, do tego r kawiczki, maseczki w glowe. Te maseczki
s ci kie, po dy urze jest trudno oddycha
Na ulicach jest pusto. W niedziel rano panowie z firmy pogrzebowej przyszli odebra
od nas pacjenta i powiedzieli, e w ci gu nocy zabrali 15 ciał. Nie maj gdzie ich
układa , cmentarze s przepełnione. Nasze ko cioły zaczynaj wygl da jak
cmentarze, bo trumny w oczekiwaniu na pogrzeby s układane wła nie w ko ciołach.
To jedyne du e i chłodne miejsca, które mog je pomie ci
Pandemia stała si faktem i obna yła nasz bezradno
Czy jednak jest ta bezradno równoznaczna z beznadziej ?
Katolik musi stawia sobie te pytania. I musi mie wiadomo ich wagi. Katolik wie, e
nadzieja wyrasta z prawdy. I dlatego stawia pytania o przyczyny tej tragedii, a potem
o sposoby jej pokonywania, je li takie sposoby s .
Drodzy,
w tym roku stan li my wobec wyzwania, którego nie znali my dot d. W Niemczech s
pozamykane ko cioły, w Polsce dost p do Eucharystii jest ograniczony. Zawieszone zostały
rekolekcje wielkopostne.
Jednak chrze cijanin nie mo e godzi si na bierno , na kl sk , na wybór rozpaczy!

Zapraszam na tegoroczne rekolekcje wielkopostne.
Rozbudowane i długie. Ale przecie zyskali my troch czasu.
Tytuł tych rekolekcji to PRZETRWA I ZWYCI Y .
Mo na to odczyta tak e jako Nadzieja w czasach zarazy.
Zaczniemy te rekolekcje od dwóch kroków jeszcze na progu rozwa a , od wst pu
i wprowadzenia. A potem wejdziemy w gł b, by zatrzyma si nad tajemnic Ko cioła
w czasie próby i nad tajemnic wspólnoty pod krzy em.
Serdecznie zapraszam!
W yciu nie ma przypadków! S tylko znaki! Dla nas ten czas mo e by znakiem zbawienia!

