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Okrzyk "Hosanna" i "Ukrzyżuj"
Świdnica, 14 kwietnia 2019
Homilia wygłoszona w katedrze świdnickiej w Niedzielę Palmową

1. Chrystus w liturgii Niedzieli Palmowej
Niedziela dzisiejsza ma podwójną nazwę. Zwiemy ją niedzielą Palmową lub niedzielą
Męki Pańskiej. Podczas dzisiejszej, uroczystej liturgii czytamy dwie Ewangelie: pierwszą przy poświęceniu Palm - fragment Ewangelii ukazujący Chrystusa podczas triumfalnego
wjazdu do Jerozolimy na święta paschalne - drugą stanowi opis męki Pana Jezusa, ukazujący
naszego Zbawiciela w sytuacji poniżenia i cierpienia.
Najpierw, wspominamy uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Jezus był witany
radosnymi okrzykami ""Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w
niebie i chwała na wysokościach" (Łk 19,38). Ludzie słali płaszcze na drodze i rzucali pod
jego nogi gałązki drzew oliwnych i palmy. Była to godzina ziemskiego triumfu Syna Bożego.
Podczas dłuższej Ewangelii czytanej lub śpiewanej podczas Mszy św. patrzymy na
Jezusa cierpiącego. Po Ostatniej Wieczerzy, w Ogrodzie Oliwnym Jezus został schwytany,
uwięziony i osądzony. Na dziedzińcu Piłata tłum wołał: "Niech będzie ukrzyżowany!" (Łk
23,21). Owo radosne "Hosanna" sprzed kilku dni, zamieniło się na okrutne :"Ukrzyżuj go!".
Nie wiadomo, czy byli to ci sami ludzie. W każdym razie, Jezusa na placu przed Piłatem nie
miał kto bronić. Jezusowi włożono potem na ramiona krzyż i zaprowadzono na wzgórze
Golgota i tam Go ukrzyżowano i doprowadzono do śmierci.
Te dwie sytuacje z życia Chrystusa uobecniają się w dziejach świata, w dziejach
narodów a także w życiu poszczególnych ludzi. Jezus w swoich uczniach, także i w nas bywa
niekiedy wychwalany, ale także i wyśmiewany, wyszydzany i skazywany na śmierć.
2. Pasja Jezusa w ujęciu św. Łukasza
W obecnym roku czytamy opis męki Pana Jezusa w z Ewangelii według św. Łukasza.
Warto zauważyć, że ten Ewangelista przekazał nam w opisie męki Pana Jezusa takie
szczegóły, których nie znajdujemy u pozostałych Ewangelistów. Są to: odesłanie Jezusa
przez Piłata do Heroda (por Łk 23,8-12); spotkanie Jezusa w czasie drogi krzyżowej z
niewiastami (por Łk 23,27-31); modlitwa Jezusa za krzyżujących Go:" Ojcze, przebacz im, bo
nie wiedzą , co czynią" (Łk 23,34) oraz scena z dobrym Łotrem ( por. Łk 23,39-43).

-2Wszystkie te epizody odnotowane przez ewangelistę Łukasza są bardzo pouczające i
godnie kontemplacji. Pomyślmy dzisiaj w jakich chwilach naszego życia wołaliśmy dla
Chrystusa radosne, pełne uwielbienia "hosanna", a kiedy przydarzyły się sytuacje, w których
byliśmy podobni do tych, którzy krzyczeli: "Ukrzyżuj!". Dziękując Chrystusowi za Jego
cierpienie za nas, prośmy pokornie, abyśmy w mocy Bożego Ducha, nigdy nie zdradzali
naszego Pana. Amen.

