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Nie chcę dodawać wiele do tego dramatycznego czytania Męki i Śmierci Pana.  
Chcę tylko trochę zaktualizować te wydarzenia dla nas. 
 
Ponieważ Ewangelia to nie tylko historia z przeszłości.  
 
To żywe, aktualne objawienie.  
 
Odkrywa, co dzieje się dzisiaj między Jezusem a nami.  
 
Wyjaśnia, jak nas traktuje i jak Go traktujemy. 
 
Ewangelia jest jak lustro: wystarczy ją otworzyć, aby móc się w niej rozpoznać. 
 
W pasji tego roku poruszają się ci sami aktorzy, jak w czasach Chrystusa. 
 
Przede wszystkim obojętni: są zmęczeni, zwykli widzowie, którzy nie lubią wpaść w 
kłopoty, pozwalają innym to robić - ale bez których te rzeczy nigdy by się nie 
wydarzyły. Ile niesprawiedliwości i dramatów pokazaliśmy w tej obojętności? 
 
Dalej są tchórze: to ludzie, którzy w trudnych czasach mówią, jak święty Piotr, że 
„nie znają tego człowieka”. Są chrześcijanami, którzy być może słuchają wielu kazań, 
uczestniczą we Mszy w każdą niedzielę. Ale kiedy rzeczy stają się brzydkie, gdy jest 
krzyż i przelewana jest krew - wtedy mówią, że nie mają z Nim nic wspólnego, że nie 
znają tego człowieka. 
 
Kto z nas nie jest tchórzem, w pewnych momentach? 
 
Są też kaci. Nie mogą przegapić, są takie same jak zawsze - swoimi brutalnymi i 
sadystycznymi metodami, z kamiennymi sercami. 
 
A my, ile razy skazaliśmy innych naszymi niesprawiedliwymi procesami i naszymi 
arbitralnymi oszczerstwami? 
 
I nie brakuje tej samej ofiary, niewinnej, bolącej, cierpliwej. Dzisiaj jest więcej ofiar 
niż kiedykolwiek: cierpiących prawych, niewinnych prześladowanych, 
bezużytecznych starych ludzi, sierot, uwięzionych na całym świecie. 
 
Ale nie musisz iść tak daleko. Po naszej stronie są ci, którzy cierpią, płaczą, głodują, 
są chorzy, nie mają pracy, czują się samotni ... 
 
I tak Jezus, z tysiącem różnych twarzy, nadal jest pośród nas i każdego dnia 
rozpoczyna podróż na Kalwarię. 
 



A my, jaką rolę gramy?  
 
Możemy wybrać rolę, którą lubimy, możemy robić, co chcemy z Jezusem. 
 
Możemy również uczynić wiernych sług, troskliwe serca, przyjazne twarze.  
Możemy dać Jezusowi obecnemu w braci gesty pobożności, współczucia, 
solidarności i jedności. 
 
Kto więc zagra w Veronicę?  
Kto chce być Szymonem z Cyreny? 
 
Szymon z Cyreny z początku poczuł oburzenie i niechęć do noszenia krzyża. Ale 
stopniowo jej uwaga skupiała się na mężczyźnie, który szedł naprzód: jej 
towarzyszu, tak cierpliwym, dostojnym i milczącym, tak odważnym i silnym w 
cierpieniu. Początkowo widział tylko ciężar krzyża, ale w końcu widział tylko Jezusa. 
I chętnie mu pomagał i towarzyszył mu w drodze. 
 
Drodzy bracia  i  siostry, to jest prawdziwy chrześcijanin: ten, który wie, że nigdy nie 
może mieć tyle radości, jak wtedy, gdy dzieli ból z bratem i kiedy przyjmuje krzyż z 
miłości do Pana.  


