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sanitarnych i Ministerstwu Zdrowia ich pracę 
i skupmy się na powierzonych nam sakramen-
talnych i formacyjnych zadaniach.

Smutkiem napawa również to, jak przez 
covidową propagandę, łatwo zdołano nas 
skłócić, szczególnie w odniesieniu do spo-
sobu przyjmowania Komunii świętej. Zro-
biło się w tej materii ogromne zamieszanie, 
bo nie słuchając dokumen-
tów Kościoła i nie formując 
wiernych, zatraciliśmy wła-
sny rozsądek, ulegając ja-
kieś przedziwnej presji róż-
nych środowisk – zarówno 
kościelnych tradycjonali-
stów jak i świeckich akty-
wistów sanitarnych. Nagle 
najważniejszą społecznie 
sprawą okazał się dystans, forma znaku po-
koju i przyjmowania Komunii świętej i nie-
odzowność maseczek w kościele, a nie ścisk 
w  sklepach, tłok w komunikacji miejskiej, 
w barach i na plażach.

Wmanewrowano nas, z wielką szkodą 
dla katolickiej wspólnoty, w spór o sanitar-
ne normy, a nie teologiczny wymiar uczestni-
czenia we Mszy świętej. Trudno o to zamie-
szanie winić jedynie zwykłych księży, po to 
jednak wspólnota ma przywódców i liderów, 
by wśród niecodziennych zdarzeń wskazywali 
drogę i prowadzili wiernych. Właśnie przeło-
żeni, dzięki swym stanowiskom i przygotowa-
niu, powinni widzieć więcej i dalej.

Jedno jest pewne – dla religii czas pan-
demii okazał się bardzo trudny (szczególnie 
w Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelan-
dii, Włoszech, Hiszpanii), bo obostrzenia 
dotyczące wspólnot kościelnych od począt-
ku były bardzo restrykcyjne. Fakt, że naru-

jak również, że ktoś odbierze telefon, bądź 
kompetentnie odpisze na maila.

WIRUS W KOŚCIELE, 
NIE W MARKECIE

Jeszcze innych skutków pandemii doświad-
czamy w Kościele. Po głosach, że chodzenie 
na niedzielną eucharystię może być grzechem 
przeciwko 5. przykazaniu, po smutnych przy-
padkach dobrowolnego zamknięcia niektó-
rych świątyń (szczególnie zakonnych), a także 
fali wysypu nabożeństw i Mszy świętych on-
-line, gdzie każda parafi a musiała mieć swo-
ją transmisję, przyszło drobne otrzeźwienie. 
Sami entuzjaści (także biskupi) specyfi cznej 
religijności on-line dostrzegli jak nacisk na 
społeczną separację stał się destrukcyjny dla 
wspólnoty. Zachęty do powrotu niewiele po-
tem pomogły – wygoda i egoizm wygrywają 
z pobożnością i realnością doświadczenia Ko-
ścioła. Jeśli łatwo dyspensuje się wszystkich 
od obowiązywalności trzeciego przykazania 
Dekalogu i pierwszego kościelnego, nie po-
winno dziwić, że w zsekularyzowanych cza-
sach szczególnie młodzież wybierze wygodę 
kanapy, a nie twardą ławkę parafi i.

Poczucie zażenowania i  dziwaczności 
wzmaga jeszcze fakt, że wielu kapłanów stało 
się nadgorliwymi wykonawcami covidowych 
zaleceń – maseczki, dezynfekcja, dystans, nie-
organizowanie spotkań. I znowu – od strony 
instytucji, którą także niewątpliwie jest Ko-
ściół, to bardzo wygodne i dość łatwe, bo dy-
stans i pandemia sprawnie mogą maskować 
brak gorliwości i zwykłe lenistwo. Może warto 
przypomnieć sobie, że zostaliśmy księżmi, by 
głosząc z zapałem Słowo Boże budować wspól-
notę Kościoła, a nie dbać o sanitarną czystość 
świata. Zostawmy urzędnikom inspektoratów 

szono w ten sposób wolność religijną milio-
nów ludzi na świecie mało kogo obchodzi.

Cel tych antyreligijnych działań dobrze 
ukazał Xi Jinping, totalitarny przywódca 
Chińskiej Republiki Ludowej, kiedy na par-
tyjnym zebraniu mówił: „Dobrze, że ich [Eu-
ropejczyków] kościoły są zamknięte, a sklepy 
otwarte. Mogą kupować nasze towary, ale nie 

mogą modlić się w swoich 
świątyniach. Osiągnęliśmy 
z wielką szybkością coś, co 
wcześniej wymagało od nas 
wiele trudu: wyrzucenie re-
ligii, tego opium dla mas, 
z codziennego życia ludzi. 
Ludność jest teraz w peł-
ni pod władzą państwa, 
zamknięci w domach nie 

mogą gromadzić się w dużych grupach” (źró-
dło: Jakub Grygiel, A Coronavirus Strategy 
Memo to Chairman Xi).

Jak prawdziwe są to słowa pokazuje przy-
kład Australii. Zachęcam czytelników „Idzie-
my” do zainteresowania się tym, co obecnie 
dzieje się w Melbourne i w australijskim sta-
nie Wiktoria. Zastosowane tam restrykcje po-
dobne są do tych, jakie w szczycie pandemii 
realizowano w chińskim Wuhan. Wielu dusz-
pasterzy dostrzega, że czas pandemii i zmie-
szanie jakie  wywołała nie przyczynił się do 
masowej gorliwości religijnej. Wręcz prze-
ciwnie, wiele osób zdyspensowało się od re-
ligijnych praktyk.

Niewątpliwie na naszych oczach dokonu-
je się przedziwny eksperyment inżynierii spo-
łecznej. Czy mu ulegniemy, czy też zacho-
wamy rozsądek i wiarę w Bożą Opatrzność, 
zależy od każdego z nas.
 

Zostaliśmy księżmi, 
by głosić Słowo Boże 
i budować wspólnotę 
Kościoła, a nie dbać 
o sanitarną czystość 
świata.
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