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 „Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. 
 Przypomnijcie sobie, co wam powiedział,  

 gdy był jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy musi  
 być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, 

 lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.”  
 (Łk 24, 6 – 7) 

 

 

 

Kochane Siostry, 

Drodzy Członkowie i Członkinie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, 

Chrystus Zmartwychwstał! Żyje! Alleluja! Dni Triduum Paschalnego, będącego 

szczytem całego roku liturgicznego i jego sercem, umocniły naszą wiarę i nadzieję. 

Podczas tych trzech dni Kościół uobecnia w liturgii najważniejsze tajemnice z życia 

Jezusa – Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To właśnie przez mękę i krzyż 

swojego Syna, Bóg objawił światu swoją nieskończoną miłość. W ten sposób Bóg 

przemienił największe zło w największe dobro, grzech w największe błogosła-

wieństwo, poniżenie Jezusa w Jego wywyższenie, a odrzucenie Boga przez człowieka 

przemienił w Jego zbawienie. Chrystus nasza Pascha – przeszedł ze śmierci do życia, 

pokonał śmierć i lęk, pozostawiając po sobie pusty grób. Nie ma Go tutaj; 

zmartwychwstał (Łk 24, 6). Śmierć nie mogła panować nad Tym, który jest Życiem. 

Chrystus Zmartwychwstał, bo grób nie mógł zatrzymać „Życia” w sobie, pokonał 

śmierć, dając nam nadzieję życia wiecznego. 

W kontekście dzisiejszej uroczystości, radosnego Alleluja, dotykamy bardzo 

trudnej tajemnicy, jaką jest cierpienie. Ono stało się drogą prowadzącą do chwały. 

Idącym do Emaus uczniom Jezus powiedział: Czyż Mesjasz nie miał cierpieć? (Łk 

24,26). Cierpienie i krzyż to droga, którą przeszedł sam Jezus, zanim nastąpił radosny 

poranek zmartwychwstania. „Odkupiciel cierpiał za człowieka i dla człowieka. Każdy 

człowiek ma udział w Odkupieniu. Każdy też jest wezwany do współuczestnictwa w tym 

cierpieniu, przez które Odkupienie się dokonało” /Salvifici Dolores, 19/.  

Droga życia zakonnego jest zanurzona w Triduum Paschalnym. Nasze fiat i 

zgoda na podążanie za Mistrzem wyznaczoną przez Niego drogą, oznacza gotowość 

do brania na siebie krzyża, nieustanne „umieranie”, wyrzeczenie, aby w konsekwencji 

mieć udział w radości wielkanocnego poranka. Cierpienie, które dotyka nas w 

wymiarze fizycznym i duchowym wymaga pogłębiania łączności z Jezusem, może 

mieć różne odcienie. Nasz udział w krzyżu Jezusa wyraża się także poprzez wierne 

trwanie na obranej drodze, sumienne podejmowanie codziennych obowiązków, które 

wymagają od nas wiele wysiłku, poświęcenia i zaangażowania, wyczerpują nasze siły, 



wymagają spalania się do końca bez ograniczeń i stawiania warunków. Trzeba nam 

wciąż odnawiać motywy naszych działań i znoszonych cierpień. Dzięki łasce Bożej, 

każdy ból może stać się przedłużeniem misterium odkupienia, które wypełniło się w 

Chrystusie. Ten, kto cierpi w zjednoczeniu z Chrystusem, czerpie z Chrystusa moc i 

siłę do wewnętrznego i zewnętrznego znoszenia choroby i starczego wieku. 

Wydarzenia Paschalne budzą w nas nową nadzieję i ufność w słowa Pana: 

Przecież Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją 

(Łk 20,38). Często powinniśmy stawiać sobie pytanie dla kogo żyjemy i poświęcamy 

się? Czy w tym wszystkim co czynimy jest Chrystus? Czy On jest punktem 

odniesienia, czy też wszystko dzieje się wyłącznie na płaszczyźnie ludzkiej? Droga 

prowadząca do wielkanocnego poranka wymaga oczyszczenia, przechodzenia od tego, 

co nam się podoba, do tego co podoba się Ojcu Niebieskiemu. Dzień po dniu, w 

zdrowiu i w chorobie, w radości i w niepowodzeniu, w posłudze która cieszy, ale 

również w tej, która jest trudna, nie przynosi osobistego zadowolenia i oczekiwanych 

owoców, ofiarujmy siebie Bogu. 

Wiara w Zmartwychwstałego Chrystusa skłania nas do wewnętrznego 

odnawiania naszego ducha, aby stawać się coraz bardziej człowiekiem wewnętrznym, 

zdolnym do odważnego świadczenia o Chrystusie, który cierpiał, umarł i 

zmartwychwstał. Wydarzenia paschalne zapraszają nas do refleksji nad osobistą drogą 

prowadzącą nas ku Bogu, odczytywania w świetle wiary wydarzeń naszego życia, do 

podejmowania z nadzieją i optymizmem codziennych obowiązków, także tych 

trudnych. Powinniśmy starać się „pełnić rolę Cyrenejczyka” wobec tych, których 

Jezus każdego dnia stawia na naszej drodze życia. Są to Siostry ze Wspólnoty, nasi 

krewni, osoby z którymi współpracujemy oraz ci, którym posługujemy w duchu 

miłości miłosiernej. Zmartwychwstały zaprasza nas do stawania się ludźmi nadziei, 

którzy zrozumieli sens paschalnych wydarzeń, podtrzymują w sobie i w innych 

płomień nadziei oraz potrafią cieszyć się radością wielkanocnego poranka.  

Przeżywając dziś paschalne Misterium Chrystusa, życzmy sobie nawzajem 

wzrostu w wierze, nadziei i miłości. Ten, który za nas cierpiał i oddał swoje życie - 

zmartwychwstał, żyje i jest źródłem nowego życia dla wszystkich, którzy w Niego 

wierzą. Wpatrzone w świętość życia św. Elżbiety i bł. Marii Luizy, które dały nam 

przykład niezłomnej wiary w obecność Jezusa Zmartwychwstałego, podejmujmy z 

radością nasze życiowe powołanie i misję. Za ich przykładem starajmy się na nowo 

rozpalić naszą gorliwość do przeżywania swojego powołania w wymiarach Misterium 

Paschalnego, abyśmy wewnętrznie przemienieni, potrafili z wiarą i odwagą głosić – 

Chrystus Zmartwychwstał i żyje na wieki! 

Łącząc się duchowo z Kochanymi Siostrami oraz Drogimi Siostrami i Braćmi 

ze Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety w przeżywaniu radości płynącej z Tajemnicy 

Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa naszego Pana, przesyłam od całej Rady 

Generalnej oraz pozostałych Sióstr domu generalnego wiele świątecznych 

pozdrowień, 

oddana w Chrystusie   

S.M. Samuela 

  


