
Drodzy bracia!
Pokój i dobro!
Zbliżamy się do Paschy naszego Pana. To zawsze piękna 
okazja, aby móc zwrócić się do każdego z was prostym 
słowem.

Niedawno byłem z wizytą w jednej z naszych prowincji. 
Odwiedziłem wszystkie klasztory i byłem zaskoczony, bo 
widziałem wiele wspólnot, które podczas Nieszporów lub 
Jutrzni, odmawiały modlitwę za wszystkich braci na świecie, 
za tych którzy przeżywają udręczenie pandemią COVID: 
za tych, którzy są zarażeni, za niezarażonych, za tych, którzy 
są w kontakcie z ludźmi cierpiącymi w związku z tą sytuacją, 
w której wszyscy żyjemy. To bardzo piękna inicjatywa.

Obecnie trudno lata się samolotami. Istnieje wiele przeszkód 
w podróżowaniu po świecie. Nie jest jednak trudno latać 
w sposób duchowy, a dzięki modlitwie wstawienniczej 
możemy sprawić, że uczestnictwo jednych w życiu drugich, 
jedność braterska będą prawdziwie obecne pośród nas. To 
bardzo piękna inicjatywa, którą zobaczyłem u braci – lubię 
o tym opowiadać – bo to piękna inicjatywa! A myślę sobie, 
że jeśli chcemy, potrafimy być lepsi niż myślimy, choćby 
na przykład pamiętając o tych, którzy cierpią.
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Żyjemy obecnie w dość skomplikowanej sytuacji. Nie 
byliśmy do tego przyzwyczajeni. Sytuacja, która wymaga 
wielu zmian, także wielu zmian naszych zobowiązań 
i zmusza nas do znalezienia rozwiązań innych niż te, 
do których byliśmy przyzwyczajeni w przeszłości.

Czy my też możemy dobrze żyć w tej sytuacji? Myślę, że tak. 
Można to naprawdę dobrze przeżywać. Papież nieustannie 
zachęca nas do nadziei, której nigdy nie wolno utracić.

Jak pielęgnujemy nadzieję, prawdziwą nadzieję? W tych 
dniach, zbliżając się do Wielkanocy, starajmy się wyobrazić 
sobie i odtworzyć w naszych umysłach, w naszych sercach 
obrazy Pana, który wstępuje na Kalwarię, który mozolnie 
wstępuje na Kalwarię obciążony krzyżem. Spróbujmy 
ponownie skupić się w naszym życiu na podniesionym 
Krzyżu, na drzewie Krzyża. W rzeczywistości odnajdujemy 
nadzieję, jeśli uda nam się coraz bardziej wnikać w tę 
tajemnicę, ponieważ jest to tajemnica naszego zbawienia. 
Wtedy trudności wokół nas będą, ale nie będą się liczyć, 
trudności, z którymi borykamy się każdego dnia; dla tych, 
dla których będziemy zabiegać o pomoc, dajmy z siebie 
to, co najlepsze. Nadziei nie może zabraknąć! Ponieważ 
nadzieja nie spoczywa w naszych działaniach ani w tym, 
jak działa świat. Nadzieja jest złożona - nadzieja jest pewna! 
- w tym, że nasz Pan Jezus Chrystus wkroczył w nasze 
człowieczeństwo i otworzył nam nowe perspektywy życia.

Życzę każdemu z Was, abyście stawali się coraz silniejsi 
w tej nadziei; nie pozwólmy jej uciec! Nasza uwaga musi być 
skupiona, uwaga musi być skierowana na ścieżkę, którą nasz 
Pan dla nas wyznaczył.

Inne wydarzenia mogą być nawet męczące, ale niewątpliwie 
dobrze sobie z nimi poradzimy, wiedząc, że jest Ktoś, kto już 
pracuje dla naszego zbawienia.

Drodzy Bracia, błogosławionych Świąt 
Wielkanocnych Wam wszystkim!

Br. Roberto Genuin
Minister Generalny OFMCap


