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Drodzy Współbracia, Siostry 

i świeccy z Rodziny Oriońskiej, 

 

Piszę do was z ziemi afrykańskiej, a dokładniej z Beninu, ostatniej powstałej wśród rzeczywistości 
misyjnych naszej rodziny. W Afryce wszystko nabiera innego rytmu, innego stylu, uczymy się bardziej 

doceniać to co mamy, czas, ludzi. W tym pięknym doświadczeniu, które przeżywam podczas wizytacji 
kanonicznej, poczułem pragnienie, aby napisać do Was życzenia. 

To już druga Wielkanoc, którą spędzamy ograniczeni restrykcjami pandemii. W ubiegłym roku 
myśleliśmy, że celebrowanie w zamkniętym domu, bez możliwości uczestniczenia w wielkich uroczystych 

ceremoniach typowych dla tego czasu, jest czymś wyjątkowym, ale w tym roku, nawet przy luźniejszych 
ograniczeniach i większym udziale w obrzędach, zdajemy sobie sprawę, że wciąż jesteśmy daleko od tego, 
co chcielibyśmy spontanicznie nazwać „normalnością”. Ale dla nas, chrześcijan, a tym bardziej dla nas, 
synów Ks. Orione, nie ma nic „normalnego”, tak jak nie ma nic „nadzwyczajnego”, jest tylko zwykła 
„Opatrzność Boża”, która działa nieustannie, obdarowując świat Bożymi łaskami. 

Ks. Orione pisał z Argentyny: „Chrystus zmartwychwstał! - Bracia, powstańmy wraz z Nim! 
Poszerzmy nasze horyzonty, podnieśmy naszego ducha do poziomu tego co nazywamy życiem 
wzniosłym, co jest światłem, pięknem, dobrem, prawdą, świętością! Alleluja! Alleluja! Alleluja! 

Chrystus zmartwychwstał! Idźmy do Niego: tylko On ma słowa życia wiecznego, które 

odradzają, i to one są prawem miłości i wolności, od których każdy człowiek, każdy naród może mieć 
nadzieję na wzrost i zbawienie. 

Chrystus zmartwychwstał! - Powstańmy, o bracia, powstańmy do zmartwychwstania! 
Widziałem, jak po odbyciu świętej spowiedzi podnosili się grzesznicy, z obliczem promieniującym 
niebieskim pokojem i z pogodną duszą powracali na drogę uczciwego życia chrześcijańskiego, spiesząc 
się, by odzyskać stracony czas”. 

Jesteśmy wezwani do życia w wymiarze zmartwychwstania, do dawania świadectwa całemu 
światu, że zmartwychwstanie Chrystusa nie jest bajką, mitem, ani nawet zwykłym faktem pozostawionym 
we mgle czasu; nie! Zmartwychwstanie jest źródłem nowego życia dla każdego z nas, dla tych którzy są 

blisko nas, jak i dla tych którzy pozostają daleko, dla „sprawiedliwych” i dla grzeszników, dla wierzących 
i dla ateistów. 

A więc odwagi! Do ciebie który cierpisz, do ciebie który wątpisz, do ciebie który czujesz się 
samotny, do ciebie który czujesz się słaby i niepotrzebny, mówię: „Radosnych Świąt! Niech 
zmartwychwstały Pan weźmie w posiadanie twoją duszę, twoje serce, twoje życie i napełni je wszelkim 
swoim błogosławieństwem”. 

Wam wszystkim członkom Rodziny Oriońskiej, Zakonnikom, Siostrom zakonnym, Siostrom 
konsekrowanym z obydwu Instytutów Świeckich, Świeckim, w tym roku, który chcemy poświęcić 
tematowi powołań, życzę również w imieniu Rady Generalnej: „Niech radosna uroczystość Paschy 
Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa ożywi ducha naszej wiary i zapał naszego świętego 

powołania. Niech będzie pociechą w naszej pracy nieustanna obecność Boga, niech Jego oblicze zawsze 
będzie skierowane ku nam, Jego pokornym synom, a Jego łaska zawsze będzie z nami i Jego 
błogosławieni aniołowie, wierni słudzy Bożej Opatrzności, będą naszą tarczą.”. 

W duchu braterstwa 

P. Tarcísio G. Vieira 


