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Niedziela Palmowa w okresie
epidemii.

Pomysły na wirtualne procesje i możliwość udziału w
nabożeństwie on-line.

Niedziela Palmowa nieodmiennie kojarzy nam się z Wielkanocą i
wiele razy bywa mylona właśnie z tymi świętami. Tymczasem ta
Szósta niedziela Wielkiego Postu zwana Niedzielą Męki Pańskiej
dopiero rozpoczyna najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w
roku liturgicznym - Wielki Tydzień.

Jest świętem upamiętniającym triumfalny wjazd Jezusa do
Jerozolimy, gdzie witany był przez tłumy mieszkańców, którzy
uznali go za Syna Dawidowego. Jezus przejechał przez Jerozolimę
na osiołku, a ludzie rzucali mu pod nogi gałązki palmowe i oliwne.
Na pamiątkę tego wydarzenia w Niedzielę Palmową urządzane są
bardzo uroczyste procesje kościelne.

W tym roku Niedzieli Palmowej, rozpoczynającej Wielki
Tydzień, nie będą towarzyszyć procesje z palmami do
kościołów, ze względu na ograniczenia związane z
epidemią koronawirusa. Cała liturgia będzie przebiegała w
świątyni, praktycznie bez udziału wiernych. Można będzie
natomiast śledzić transmisje w mediach tradycyjnych i
społecznościowych. Episkopat zachęca ponadto, aby
publikować zdjęcia palm w mediach społecznościowych z
hasztagiem #Palma. Do fotografii można dołączyć cytaty z
Pisma Świętego. Dzięki temu ma powstać „wirtualna
procesja z palmami”. Odwołane zostały tradycyjne
konkursy palm wielkanocnych w Łysem i Lipnicy
Murowanej.
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Niedziela Palmowa w Polsce

W polskiej tradycji ludowej Niedzielę Palmową nazywano również
Kwietną bądź Wierzbną, bo zwykle przypada w czasie gdy
pokazują się pierwsze kwiaty. W tym dniu święcono palmy, które
w tradycji chrześcijańskiej symbolizują odradzające się życie.
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Tradycyjne palmy wielkanocne robiono się z gałązek wierzby,
która w symbolice Kościoła jest znakiem zmartwychwstania i
nieśmiertelności duszy. Oprócz wierzby używano także gałązek
malin i porzeczek. Ścinano je w Środę Popielcową i
przechowywano w naczyniu z wodą, aby puściły pąki na Niedzielę
Palmową. W trzpień palmy wplatano również bukszpan, barwinek,
borówkę i cis.
Tradycja wykonywania palm szczególnie zachowała się na
Kurpiach oraz na Podkarpaciu, gdzie corocznie odbywają się
konkursy na najdłuższą i najpiękniejszą palmę. 

Niedziela palmowa w Hiszpanii

W Hiszpanii w Niedzielę Palmową wychodzi na ulice pierwsza
wielka procesja Wielkiego Tygodnia tzw. borriquita, po hiszpańsku
oślica. W całym kraju gromadzi ona tłumy ludzi.
Przedstawia ona triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Cechą tej
popularnej procesji jest to, że w orszaku idą głównie dzieci ubrane
w charakterystyczne stroje i kaptury. Niektóre z nich mogą mieć
3-4 lata. W Sewilli członkowie arcybractwa Borriquita, które
powstało w XVI wieku, niosą dużą XVIII-wieczną figurę Jezusa
siedzącego na oślicy, a w procesji biorą udział tysiące osób.
Dzisiejsza Borriquita otwiera serię wielkich procesji w stolicy
Andaluzji. 

Niedziela palmowa w Niemczech

Tradycja święcenia palm sięga IV w. ale jest słabo znana w
Niemczech. Kultywuje się ją jedynie w Bawarii. Palmy robione są
własnoręcznie z zielonych gałązek świerku, bukszpanu, jałowca, tui
i cisu oraz wierzbowych gałązek z baziami. Przyozdabia się je
wstążkami, bibułką, kokardkami czy kolorowymi tasiemkami.
Niektórzy wieszają również na nich pisanki. W Allgäu gałązki
wiązane są na owalnej formie z gałęzi leszczyny. Na szczycie
palmy przymocowany jest drewniany krzyż.
Procesja z palmami podobna jest do tej na dzień św. Marcina, czyli
pochód z latarenkami.
W gminie Waalhaupten zachowała się tradycja noszenia
drewnianego osiołka z figurą Chrystusa od domu do domu na
pamiątkę wydarzeń z Jerozolimy.
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