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„Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – został pogrzebany,
zmartwychwstał trzeciego dnia”
(por. 1 Kor 15,3-4)
„Jeśli się nawrócą…”
(Maryja w La Salette)
Najdrożsi Współbracia,
podobnie jak w ubiegłym roku, również i w tym życzenia wielkanocne Rady Generalnej i moje
osobiste docierają do Waszych wspólnot oraz miejsc pracy duszpasterskiej w czasie, gdy
pandemia koronawirusa zdaje się nie odpuszczać. Przeciwnie, nadal z większą lub mniejszą
intensywnością szaleje w świecie, siejąc strach i niepewność co do przyszłości, a także
wystawiając na poważną próbę wytrzymałość systemów zdrowotnych, społecznych i
ekonomicznych naszych krajów.
Z różnych racji wszyscy czujemy, że dotyka nas zjawisko, które zmienia nasze sposoby
rozumienia i widzenia świata, społeczeństwa, stosunków międzynarodowych oraz naszego
życia. Rzeczywiście doświadczamy prawdziwej „rewolucji kopernikańskiej” w kwestii
wartości, wokół których powinniśmy budować najbliższą przyszłość, naszą i świata, w nadziei,
że będzie lepsza od tej obecnej. Słusznie przestaje się stawiać w centrum uwagi działanie i
skuteczność, a naczelne miejsce zajmuje osoba z jej prawami, które należy szanować, i z jej
obowiązkami, które ma wypełniać.
W konsekwencji także życie zakonne nie jest całkowicie wolne od dokonującej się epokowej
zmiany. Dalecy od pośpiechu, który charakteryzował nasze bycie zakonnikami i księżmi, w tym
roku nagle ograniczeni w naszych podróżach i posługach, odkryliśmy, jak ważne są relacje
międzyosobowe, zwłaszcza drobne gesty przyjęcia i wysłuchania drugiego, wzajemnej troski i
służby, bezinteresowności oraz gotowości dzielenia czasu z innymi. Obok trudu przeżywania
wiary we wspólnocie doświadczyliśmy także… piękna odnalezionej na nowo radości z życia
modlitwą osobistą i wspólnotową, której towarzyszy wysiłek dostosowania do współczesnych
wymagań sposobu naszego przebywania wśród ludu Bożego powierzonego naszej pieczy
duszpasterskiej.
Moim życzeniem jest, aby to doświadczenie – nie chciane przez nas, ale niezapowiedziane i
narzucone przez niesprzyjające okoliczności, które znamy – przeobraziło się w kairos, czas
sprzyjający i czas łaski dla nas wszystkich, oraz aby pomogło nam wrócić do gry, i ponownie
wyruszyć w drogę z odpowiedzialnością, determinacją, entuzjazmem i bez lęku, dogłębnie
odnawiając nasz sposób dochowywania wierności w pójściu za Panem w świetle orędzia
Płaczącej Pani z La Salette.
Moglibyśmy mówić o straconej szansie, gdyby po przejściu tej pandemicznej burzy wszystko
w naszym życiu zakonnym, osobistym i wspólnotowym, a także w duszpasterstwie wróciło do
stanu poprzedniego, nie zostawiwszy żadnego śladu jej przejścia ani bodźców. Papież
Franciszek stwierdził, że z tej pandemii wyjdziemy albo lepsi, albo gorsi… ale nigdy tacy sami,

jak byliśmy wcześniej. Nie ma drogi pośredniej. Jeśli to odnosi się do wszystkich, to tym
bardziej musi dotyczyć nas, zakonników saletynów.
Wraz z całym Kościołem także my będziemy wezwani do odnowienia naszego języka
religijnego, który często jawi się jako zużyty i przestarzały, pełny abstrakcyjnych i pustych
słów, a więc niezdolny do świeżego i wyrazistego przekazywania bogactwa Ewangelii oraz
radosnego dawania świadectwa naszego życia zakonnego dzisiejszemu światu. To wyzwanie
staje przed każdym z nas osobiście i nikt z nas nie będzie mógł łatwo się przed nim uchylić.
Z tego niezwykłego i pod wieloma względami bolesnego doświadczenia powinniśmy wyjść
odnowieni i pokrzepieni we wszystkich wymiarach. Takie życzenie adresuję do całej wspólnoty
i do każdego z osobna.
Nie ma zmartwychwstania bez bolesnego etapu cierpienia, krzyku opuszczenia i śmierci
doznanej w Wielki Piątek. Tylko w ten sposób Pascha staje się w całym znaczeniu tego słowa
celebracją niezawodnej nadziei i wybuchem nowego życia ofiarowanego wszystkim i
zapoczątkowanego przez zmartwychwstałego Chrystusa.
Wiemy, że orędzie z La Salette jest zasadniczo orędziem paschalnym, złożonym oczywiście z
mocnych wezwań do nawrócenia, do osobistego zaangażowania, do zweryfikowania i
odnowienia relacji z Bogiem i z Kościołem, ale także z obietnic pełni życia oświeconego i
oczyszczonego przez to olśniewające światło, które bije od Chrystusa, zarazem
ukrzyżowanego i chwalebnego, wiszącego na piersiach Pięknej Pani. Dlatego wraz ze św.
Pawłem możemy z mocą i głośno stwierdzić, że zmartwychwstały Chrystus jest naszą nadzieją
(por. 1 Kor 15).
Tajemnica paschalna śmierci i zmartwychwstania, cierpienia i odrodzenia, towarzyszy w tym
roku również dwóm misjom saletyńskim w Afryce i w Regionie Mjanma.
Wydaje się, że sytuacja w Mozambiku nie poprawiła się w porównaniu z tym, o czym pisałem
w liście na Boże Narodzenie. Pozostaje krytyczna i wymknęła się spod kontroli miejscowych i
krajowych sił porządkowych. Niedawno kilka agencji prasowych podało wiadomość o
straszliwych zbrodniach popełnionych na dzieciach z regionu Cabo Delgado, który jest w
rękach pozbawionych skrupułów grup dżihadystów. Na razie ks. Edegard pracuje w mieście
Pemba jako asystent i opiekun licznych uchodźców, pochodzących z parafii Nangololo i nie
tylko. W ścisłej współpracy z prowincjami w Brazylii i Angoli Zarząd Generalny planuje jak
najszybciej zrestrukturyzować wspólnotę i zreorganizować jej posługę duszpasterską w
diecezji. Po niedawnym przeniesieniu biskupa Luiza na inne miejsce (do Brazylii) diecezją
kieruje administrator apostolski w osobie ks. Juliasse, biskupa pomocniczego Maputo. W
oczekiwaniu na nowego ordynariusza, z którym będziemy mogli omówić przyszłość posługi
saletyńskiej przyszłą obecność saletynów na tym obszarze, nieustannie pamiętamy w naszych
modlitwach o tej wspólnocie i jej dalszym rozwoju, jak również o prześladowanym ludzie,
któremu ona służy.
W Tanzanii z wielkim zaangażowaniem pracujemy nad planami nabycia domu i kawałka
przyległej ziemi w celu otwarcia pierwszego ośrodka animacji powołaniowej i formacji dla
młodych, którzy pragną przystąpić do naszej rodziny zakonnej. Pragnieniem Zarządu
Generalnego, wspieranego przez wspólnotę z Rutete, jest zapoczątkowanie drogi formacyjnej
w bieżącym Roku Maryjnym lub najpóźniej na początku roku 2022. Z wielką ufnością oddaję
ten projekt pod opiekę Pięknej Pani z La Salette, naszej matki i patronki, a zarazem powierzam
go trosce i modlitwom całego Zgromadzenia.
W imieniu tegoż Zgromadzenia gorąco pragnę wyrazić uczucia duchowej i solidarnej bliskości
z naszymi współbraćmi z młodego Regionu Mjanma, którzy przeżywają moment wielkiego
zagubienia i silnego niepokoju o losy procesu demokratycznego w tym kraju, nagle

przerwanego przez niedawny wojskowy zamach stanu (1 lutego). Naszym życzeniem jest, aby
wprowadzony stan wojenny, który wywołał zrozumiałe powstanie ludowe i doprowadził
niestety do śmierci wielu niewinnych ludzi, jak najszybciej został zniesiony i aby
sprawiedliwość oraz poszanowanie w porę przywróconych zasad demokratycznych wzięły
górę nad nienawiścią i podziałami w kraju. W tym kontekście niepewności i lęku o najbliższą
przyszłość wielkim znakiem ufnej nadziei dla kraju, regionu i Zgromadzenia są święcenia
kapłańskie udzielone czterem naszym diakonom 19 marca, w uroczystość św. Józefa.
Dziękujemy Panu za dar ich powołania. Oświeceni i kierowani naszym charyzmatem, z
pewnością włączą się oni w budowanie dróg pojednania w ojczyźnie, tak bardzo spragnionej
pokoju i sprawiedliwości, przez swoje słowo, a przede wszystkim przez świadectwo życia.
Niech ta Święta Pascha, która niesie piorunujący ładunek światła i nowego życia, uczy nas
coraz bardziej włączać nasze istnienie jako ludzi i zakonników w egzystencję Chrystusa
Zmartwychwstałego i przyjmować życie w pełni od Jego Ducha.
Niech Jego zmartwychwstanie pobudzi nas ponadto do tego, abyśmy zawsze i bez lęku byli
gotowi zdać sprawę z tej wiary i nadziei, które powinny wszędzie i w każdych okolicznościach
kierować naszym życiem chrześcijan i zakonników.
Starszym oraz cierpiącym współbraciom, tym, którzy są pochłonięci pracą duszpasterską,
młodym zakonnikom, nowicjuszom i młodym na etapie formacji, jak również siostrom
saletynkom, a także licznym świeckim saletynom, którzy ożywiani charyzmatem pojednania,
działają z nami na polu ewangelizacji i dzieł miłosierdzia, przekazuję, również w imieniu
Zarządu Generalnego, najlepsze i najbardziej chrześcijańskie życzenia:
Dobrego i świętego Święta Zmartwychwstania!
Z braterskim pozdrowieniem
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