W ZMARTWYCHWSTANIU
MOC MIŁOŚCI PRZEWYŻSZA I
ZWYCIĘŻA WSZELKIE ZŁO
“Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć
będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera,
śmierć nad Nim nie ma już władzy.” (Rz 6,8-9)
Drodzy Bracia i Przyjaciele:
Alleluja!

W wielkanocnej liturgii wspominamy
wydarzenia życia, męki, śmierci i
zmartwychwstania naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Jak pobożne niewiasty,
które były blisko umierającego Jezusa
i stały się pierwszymi świadkami
Jego zmartwychwstania, także i
my w wydarzeniach paschalnych
dostrzegamy nową nadzieję, która
wstaje dla świata, dla naszego świata
rozdartego przez podziały i konflikty,
dla tego świata, który Bóg postanowił
bezgranicznie umiłować (J 3, 16).
W zmartwychwstaniu moc miłości
przewyższa i zwycięża wszelkie zło.
Jesteśmy i pozostaniemy wiernymi
naśladowcami Jezusa i kierowani
działaniem Ducha Bożego staramy się
oferować alternatywną wizję życia,

alternatywny sposób życia na tym
świecie. Przypominamy sobie, że ten
sam Duch był obecny w momencie,
kiedy Bóg stwarzał świat, jak i również
podczas zwiastowania Maryi Matce
Bożej, narodzin Mesjasza. Duch Boga
towarzyszy Jezusowi przez całe
Jego życie na ziemi inspirując Jego
przepowiadanie i Jego nauczanie, a
nadto każdy Jego pojedynczy gest
życzliwości i miłości. Duch Boży
towarzyszy Jezusowi również podczas
drogi na Golgotę i staje się świadkiem
męki i poniżającej śmierci Jezusa na
krzyżu. Duch Boży pozostaje z Jezusem
podczas śmierci i pogrzebu, okazując
niezachwianą miłość do umiłowanego
Jednorodzonego Syna, który ofiaruje
swoje życie, by świat mógł pojednać
się z Bogiem. I to właśnie Boży Duch
wskrzesza Syna do nowego życia (Rz 8,
11).

Duch Święty, obecny w każdym
momencie życia Jezusa, od narodzin
do śmierci i zmartwychwstania, jest
obecny również dzisiaj w naszym
świecie.
Zmartwychwstanie
jest
ostatecznym
znakiem
wierności
Boga do Syna, do każdego z nas i do
wszelkiego stworzenia. Dziś bardziej niż
kiedykolwiek potrzebujemy usłyszeć
to przesłanie: Bóg nas kocha, idzie z
nami, leczy nasze rany, zachęca nas, by
żyć w duchu pojednania ze wszystkimi
i wzywa nas, byśmy byli posłańcami
miłości, miłosierdzia i pokoju.

Boży Duch, który wskrzesił Jezusa z
martwych, nadal wypełnia dzieło Ojca i
Syna, przypominając nam, że podziały,
przemoc, nienawiść, zniszczenie i
śmierć nie są ostatnim słowem i nie
są ostatecznymi zwycięzcami. W
zmartwychwstaniu Jezusa otrzymujemy
ostateczny dowód, że miłość i tylko
miłość jest największym zwycięstwem,
a nadto ostatecznym powołaniem, które
wszyscy otrzymaliśmy. Doświadczyłem
tego namacalnie właśnie w tych
ostatnich dniach przez świadectwo
życia naszych braci i sióstr w Damaszku,
Aleppo i Latakia w Syrii. Pomimo
śmierci i dewastującego zniszczenia,
chrześcijanie w Syrii, którzy stracili
swoich bliskich, swoje domy i wszelkie
środki do życia, nie ulegają pokusie
porzucenia Boga, wiary i usiłują wejść na
drogę pojednania i odbudowy. Podobnie
jak Maria Magdalena, również i oni
stoją przed grobem, poszukując sensu,
chociaż wydaje się, że sytuacji tej nie

da się wytłumaczyć
racjonalnie i logicznie.
Także oni spieszą do
innych wiernych, bądź
do wspólnoty, gdzie
mogą dzielić nie tylko
swoją przygnębiającą
historię i desperację,
lecz również nadzieję
i miłość; razem we
wspólnocie, jak to się
przydarzyło uczniom z
Emaus, mogą odkryć w
Eucharystii obecność

zmartwychwstałego
Pana Jezusa, który ich
nigdy nie opuszcza,
który nie opuszcza
nigdy nikogo z tych,
którzy odpowiedzieli
na powołania, aby żyć
w relacji z Nim.

Drodzy Bracia i
Przyjaciele, przyjmijmy
więc sercem przesłanie
Sekwencji wielkanocnej,
Victimae paschali laudes:

„Niech w święto
radosne Paschalnej
Ofiary
Składają jej wierni
uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.
Amen. Alleluja”
Pan prawdziwie zmartwychwstał! Jego miłość i miłosierdzie zawsze zwyciężają!
Niech Pan da Wam radośnie przeżyć Święta Wielkanocne.
Z najlepszymi życzeniami dla wszystkich!
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