
Droga Rodzino Domowego Kościoła: 
 
 
W pierwszych słowach pragnę Wam złożyć życzenia, by radość i moc 
Zmartwychwstania Zbawiciela wypełniła Wasze życie. Już nic nie będzie takie samo, 
gdy przyjmiemy prawdę o tym, co zrobił dla nas Bóg. Przypominają mi się słowa jednej 
z piosenek: „Kto z miłości nie umarł nie potrafi żyć”. Łącząc je z Wielkanocą, tak bardzo 
dociera do mnie, że zmartwychwstanie to miłość, a kochać to droga do życia i również 
tego wiecznego, bo tylko ten żyje kto kocha. Nieraz mówimy, że ktoś umarł z miłości, bo 
więcej już nie można, a jednak Chrystus, Bóg pokazuje nam że można, bo jeszcze 
można i trzeba z największej miłości zmartwychwstać. I tego Wam wszystkim życzę i o 
to dla Was się modlę.  
 
 
Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!  
 

 
 
 
 o. Bogdan Osiecki OMI 
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Nie bójcie się! 

Czy szukacie Jezusa z Nazaretu, który został ukrzyżowany? 

Nie ma Go tutaj. Powstał z martwych! 

(Mk 16,6) 

  

  

  



Drodzy Przyjaciele 

  

  

W świątecznej radości będziemy przeżywać na nowo najważniejsze chwile w dziejach 

naszego zbawienia. Chrystus po okrutnej męce i śmierci krzyżowej, zmartwychwstając, wyzwolił 

nas od śmierci wiecznej. 

Każdy z nas jest wezwany, aby dar niepojętej Miłości Chrystusa przyjąć w swoim życiu i 

dzielić się nim z bliźnimi, szczególnie z tymi którzy doświadczają cierpienia i niesprawiedliwości. 

Papież Franciszek podkreśla, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, raz na zawsze i dla 

wszystkich, lecz moc zmartwychwstania, to przejście z niewoli zła do wolności dobra, musi 

dokonywać się zawsze, w konkretnych przestrzeniach naszego istnienia, w naszym codziennym 

życiu. 

W tym roku Święta Wielkanocne będą inne. Wojna na Ukrainie oraz nadzieja na 

zakończenie pandemii i powrót do normalnego życia wypełniają nasze serca. Wszyscy duchowo 

łączymy się z ludźmi, którzy doświadczają niesprawiedliwości i cierpienia związanego z wojną. 

Bądźmy apostołami pokoju. Walczmy o pokój w naszych sercach i naszych rodzinach, módlmy 

się o pokój na świecie. Bądźmy dla ludzi, z którymi dzielimy nasze życie apostołami nadziei. 

Nie dajmy w sobie zagasić zachwytu i nadziei jakie miały w sobie niewiasty, które spotkały 

Zbawiciela. 

Z wielką nadzieją patrzę w przyszłość. Modlę się abyśmy mogli niedługo spotkać się na 

rekolekcjach czy pielgrzymce i cieszyć się naszą wspólnotą. 

Na ten święty czas Wielkanocy i każdy dzień naszej drogi ku Zbawicielowi życzę Wam i 

sobie błogosławieństwa Bożego. Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! Prawdziwie z grobu 

powstał, Alleluja! 
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