
Ja jestem zmartwychwstaniem  
i życiem!                 

                                       J 11, 25 
 

 

Kochani! 

Święta Wielkanocne, Pascha naszego Pana, już blisko. 
Jakkolwiek potoczą się wydarzenia, w tym roku będzie to  
inna Wielkanoc. My jednak dobrze wiemy, że moc 
Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana nie zależy od 
okoliczności i chwili.  

Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste i błogosławimy Tobie, bo przez Swoją Mękę  

i Swój Krzyż odkupiłeś świat! 

I chociaż dzisiaj odczuwamy bardzo mocno oznaki Męki Chrystusa, wiemy dobrze, 
że  „jeżeli z Nim będziemy umierać, to z Nim także żyć będziemy. Jeśli wytrwamy w 
cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy” (2Tm 2,11-12). Sytuacja, w jakiej się 
znajdujemy stawia nas wobec poważnych refleksji, pytań i wielkiej tajemnicy. Stajemy 
wobec innego sposobu przeżywania największych wydarzeń naszej wiary. Ale to nie 
zmienia faktu, że Chrystus Zmartwychwstał i chce się z nami spotkać tam, gdzie 
jesteśmy teraz. 

On, Zmartwychwstały, przyjdzie mimo drzwi zamkniętych, bo słyszy każde wołanie  
i pragnienie serca. On, Zmartwychwstały, przyjdzie z stronic Ewangelii z miłością 
słuchanej w Waszych domach, z cichej modlitwy, z rodzinnej wspólnej modlitwy,  
z życzliwego gestu współczucia i pomocy okazanej potrzebującemu.  

Nasza Wspólnota łączy się z Wami przez nieustanną modlitwę i troskę o Was. Przyjmijcie 
też nasze życzenia: abyście rozpoznawali Jezusa Zmartwychwstałego w osobach,  
z którymi jesteście na co dzień, abyście potrafili serdecznie się Nim ucieszyć  
i świętować, bo Jezus żyje!  
Życzymy Wam radości z ofiarowywania sobie nawzajem, na co dzień, konkretnej 
pomocy, słowa nadziei, dobroci, z której promieniuje Obecność Zmartwychwstałego 
Pana. Życzymy spotkania z Nim w modlitwie, słuchaniu Bożego Słowa i w obliczu 
najbliższej osoby w domu. I obyśmy mogli jak najszybciej spotkać się w naszych 
świątyniach, w zdrowiu i pełnej radości.  
 

Życzymy Wam pewności serca, że Matka Najświętsza, podtrzymuje Was i jest 
nieustającą pomocą we wszystkim, co Jej powierzacie. A my z Nią modlimy się za Was, 
wdzięczne za dobroć, jaką nam okazujecie.  

Chrystus Zmartwychwstał!  Alleluja! 
Wasze siostry redemptorystki 
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