Wrocław, Wielkanoc 2021 r.

Drodzy w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi
były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:
Pokój Wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja
was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

(J 20,19-23)

Każdy i każda z nas jesteśmy powołani, by dzielić się wiarą ze spotkanym człowiekiem.
Tego uczy nas Chrystus i Ci, którzy podążają Jego drogą. Pośród nich na szczególne
miejsce zasługuje św. Brat Albert. Głosił on orędzie Dobrej Nowiny świadectwem
osobistego życia. Jego miłość do Chrystusa obecnego w drugim człowieku inspirowała
i inspiruje do dziś tych, którzy pragną na jego wzór docierać do ludzi najbardziej
ubogich.
Zadanie, głoszenia Dobrej Nowiny, które stawia przed nami Kościół staje się dziś, jakże
bardzo naglące. Jest jeszcze wiele serc ludzkich, do których Ewangelia nadal nie dotarła.
Tam zaś, gdzie zostało zasiane ziarno słowa Bożego pojawiło się wiele chwastów.
Potrzeba zatem Bożych świadków, którzy będą siać ziarno Ewangelii i czuwać nad jego
wzrostem. Oznacza to bycie pośród tych i z tymi, do których jesteśmy posłani.
Drodzy Bracia i siostry złączeni charyzmatem św. Brata Alberta – z okazji
nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa pragnę Wam
złożyć najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne. Niech Chrystus Zmartwychwstały, który
mówi: Pokój Wam, przynosi pokój do Waszych serc i tym pokojem Was napełni. Bądźcie
zwiastunami nadziei na wzór św. Brata Alberta w dzisiejszym świecie - jakże smutnym
i podzielonym. Wasza obecność w wielu miejscach ludzkiej niedoli i cierpienia staje się
uzdrawiającym błogosławieństwem dla tych, pośród których jesteście. Dziękuję Wam za
Waszą codzienną posługę, pamięć i modlitwę, za wszelkie dobro, które za Waszą
przyczyną staje się udziałem tak wielu.
Z pasterskim błogosławieństwem –
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