Radecznica, Wielkanoc - 2021 r.
„Chrystus zmartwychwstał.
Nie odrzucajcie Go wy, którzy budujecie
ludzki świat. Nie odrzucajcie Go wy, którzy
w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek dziedzinie budujecie świat dzisiejszy i jutrzejszy.
Którzy budujecie świat kultury i cywilizacji;
świat ekonomii i polityki; świat nauki i informacji. Którzy budujecie świat pokoju... lub
wojny? Którzy budujecie świat ładu... lub terroru? Nie odrzucajcie Chrystusa: On jest kamieniem węgielnym! Niech żaden człowiek
Go nie odrzuca - bo każdy jest budowniczym
swego losu: budowniczym lub niszczycielem
swojego istnienia”.
(św. Jan Paweł II,
Orędzie Wielkanocne Urbi et Orbi; 6 IV 1980)

Kochani Przyjaciele i Dobroczyńcy naszego Klasztoru!
„Przy pustym grobie Chrystusa Zmartwychwstałego dobrze sobie uprzytomnić, że trzeba
być przegranym, żeby zwyciężyć, być ubogim, żeby coś dawać ludziom, znikać, żeby trwać,
być bezużytecznym, żeby stać się pożytecznym dla kogoś, żyć po ciemku, żeby stać się światłem, umrzeć, aby żyć, kochać i nie przestawać cierpieć. Gdy się wydaje, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna...” (ks. Jan Twardowski, „Myśli na każdy dzień”).
W przeżywanym w Kościele Katolickim obecnie Roku św. Józefa, a w naszej Ojczyźnie
poświęconym Słudze Bożemu Stefanowi Wyszyńskiemu – Prymasowi Tysiąclecia, nabierają
znaczenia powyższe słowa św. Jana Pawła II i śp. poety ks. Jana Twardowskiego, które
możemy odnieść do siebie osobiście, sytuacji w naszej Ojczyźnie i świecie… Dni Męki,
śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa niosą dla każdego z nas nadzieję. Niech Tryumfalne Zwycięstwo Jezusa Chrystusa w ciszy powstającego poranka rozpali Twoje serce do
miłości zwyczajnej jak dotyk Maryi, pokornej postawy jak Józefa, prostej jak obecność Jana
i szczerej jak łzy Magdaleny.
W imieniu naszej wspólnoty zakonnej – OO. Bernardynów życzę Tobie i Twoim bliskim wielkich oczu serca, które pozwolą dostrzec blask wielkanocnego Alleluja, w śmierci –
tajemnicę życia, w grzechu – tajemnicę przebaczenia, w człowieku – tajemnicę Boga,
w Bogu – godność człowieka, ludzkie sprawy – w Bożych sprawach…
Od pustego grobu Chrystusa najlepsze życzenia z darem modlitwy, z miejsca objawień św. Antoniego Padewskiego, w imieniu franciszkańskiej wspólnoty klasztornej, życzę
prawdziwie błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!!!
o. Krystian Olszewski – gwardian
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