
„Zostań z nami Panie, gdyż ma się ku 

wieczorowi i dzień się już nachylił” 

 /z Ewangelii św. Łukasza 24,29/ 

 

«Gdzież się podział krzyż?» «Stał się nam bramą!» 

    Cyprian Kamil Norwid 

 

Moi drodzy, w to Święto Zmartwychwstania Chrystusa, po raz pierwszy jako kapłan stanę 

przed pustym kościołem podczas Wielkanocnej Eucharystii, tak jak to było w czasie Wielkiego 

Tygodnia. Dla Was zaś Wasz dom staje się w tych dniach „kościołem domowym”, miejscem 

przeżywania spotkania z Bogiem w gronie rodziny.  Mimo że fizycznie jesteśmy oddaleni, to 

tym bardziej jesteście obecni w moich modlitwach i w moim sercu.  

Życzę Wam, aby to wyjątkowe tegoroczne spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym 

- napełniło Wasze serca dobrem, abyście sami w drugim człowieku potrafili zawsze dostrzec 

dobro i przywracać mu wiarę w to dobro, które nigdy w człowieku nie gaśnie; 

- umocniło Waszą wiarę, nadzieję i miłość, abyście stali się dla innych drogą do Boga, 

pomagali im odzyskać utraconą nadzieję i wiarę w człowieka, aby nigdy człowiekiem się nie 

„zmęczyli”; 

- ukazało Wam nowe horyzonty sensu i celu życia, abyście pomagali innym powstać i bronić 

nadziei;    

- „otarło łzy z Waszych oczu i uwolniło od bólu” (Apokalipsa 21,3-4) oraz od tego, co trudne 

do uniesienia w Waszym życiu osobistym i rodzinnym, abyście innym nieśli umocnienie i 

pocieszenie, pomagając im wstać i otworzyć się na Miłość Boga. 

Życzę Wam, aby ten szczególny czas, którego doświadczamy, pomógł nam poznać i 

zrozumieć, jak wielkim darem jest wiara, rodzina i przyjaciele, abyśmy przychodzili do 

kościoła z tęsknoty za Bogiem, a nie z przyzwyczajenia, abyśmy mniej myśleli o sobie, a więcej 

o drugim człowieku, który jest darem i w którym przychodzi do nas Bóg. 

Niech radosne „Alleluja” brzmi w naszych sercach!  

Silnej wiary w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa oraz nadziei i pokoju serca, 
które rodzą się ze spotkania Chrystusa, życzę ̨Wam i sobie. 

 

Z darem modlitwy  

Ks. Ryszard  


