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Communio in Christo życzy błogosławionych Świąt Wielkanocnych
 
Wielkanoc, a więc święto zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, także i w tym roku obchodzone będzie zupełnie inaczej niż
zwykle. Zamiast dużych uroczystości Wielkanocnych, zamiast wielkich rodzinnych spotkań, po raz drugi z kolei święta

Wielkanocne obchodzone będą spokojnie i w zadumie.

Jako mały prezent wielkanocny pragniemy udostępnić na naszej stronie internetowej www.communio.nrw wideo z

przemówieniem Matki Marii Teresy. Nagrane zostało ono 6 kwietnia 1993 roku. Matka Maria Teresa mówi o świętach

Wielkanocnych, świętach radości, świętach Objawienia Bożego.

Mamy nadzieję, że sprawimy Wam tym radość. My, Ordo Communionis in Christo oraz Dzieło Socjalne Communio in Christo,

życzymy Wam, drodzy Abonenci newsletteru, błogosławionych świąt Wielkanocnych.
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Chrystus zmartwychwstał
(3 kwietnia 1988)

 
„Zmartwychwstanie potwierdza: Chrystusa i Jego Kościoła nie można uwięzić ani poprzez władzę,

ani przez niewiarę, ani przez męczeństwo. Zmartwychwstały Chrystus potwierdza, że żyje, że
kroczy ku spełnieniu. Lęk kobiet u grobu był jednocześnie radością. Wszystko zostało przyjęte w

wierze. Miłość, niezmierzona miłość, objawiła wszystko. Wiara, świadectwo oraz święci zapewniają
nas przez 2000 lat, że ON zmartwychwstał i że także my szybkim krokiem zmierzamy ku naszemu

celowi, naszemu zmartwychwstaniu…

Nauką tego rozważania jest pewność i wiara w to, że czeka na nas wieczna przyszłość w
niewypowiedzianym szczęściu. Męka Chrystusa i Jego Zmartwychwstanie, że łatwym jest
przezwyciężanie pokusy, wyznawanie wiarę, kierowanie się własnym sumieniem, życie w

następstwie Chrystusowym, miłowanie bliźniego oraz czynienie dobra…“
 

(Matka Maria Teresa, „Der befreiende Gott – Die Deutung des Charismas“, „Uwalniający Bóg – interpretacja charyzmatu”, Haibach 1988, s.

251.)
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