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Drodzy w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest największą taiemnicą clrrześciiaństwa, tajemnicą,
która jest zarazembardzo dobrze opisana i udokLrmęntowana. Zwłaszęza księga Dziejów Apostolskich

zawiera szereg Świadęctw apostołów, ktorzy pełni lnocy Ducha Świętego, dzielą się wledzą
doŚwiadczerrienr faktu,

że Jęzus zyje, Dobitnię świadcząo tym słowa apostoła Piotra, które

i

dziś

słyszeliŚmy: ,,Tego właśnieJezusa wskrzęsił Bóg, a my wszyscy jesteśmytego świadkami" (Dz 2,33).

Słowo ,,Świadectwo" pochodzi od greckiego słowa ,.tnartyria", którę zawięra w sobię rownięż nakaz

PoŚwięcenia życia. Apostołowie doświadczyli we własnym zyciLr ciężaru tego słowa. Takżę
wsPÓłczesrlych ludzi nigdy nie omija potrzęba zdawania codziennego egzaminu

z

miłościi

odpowiedzialności. Ostatniczas uświadomiłnam namacalnie doświadczęnie Wielkiego Postu, któryjak
wskazuje św.AugusĘn,
,,ukazuje nam dwię drogi:jedną, którą cierpliwie znosimy, i drLrgą, której pragniemy. Moze nam

bowienr dać tę drugą Ten, który zechciał znięśó dla nas tę pierwszą. |Jkazał nam w ten sposób, jak
bardzo nas miłuje,

i zęęhciał, abyśmywierzyli, zę da

nam swo.ie własne dobra, skoro zechciał dzięlić z

nami nasze złe doświadczęnia. My się urodziliśmy, więc i On się urodził. Ponięwaz my mamy umrzeć,

Onteż umarł. To są dwie rzeQzy, które znamy w naszylll życitl: początek ikoniec, narodziny iśmięrć.
Rodząc się rozpoczynamy trudy zycia, umiera.iąc udajelny się w nieznane, Tę dwię rzęezy znamy:
narodziny i śmierć.Pełno jest tego w naszylll święcię".

Do tajernnicy na§zego życia kończącego się na ziemi śmierciąwkracza Zrnafiwychwstały
Chrystus, który rrie pozostawia żadnych wątpliwości, ze Jego zmaltwychwstanięjęst sakramentem zycia
nowego.

A

Św. Augustyn w obrazowy sposób zachęca nas do ciągłego wyciągania wniosków ztego

faktu:

,,Uwierzyłeś,zostałeśochrzczony, Twoje stare zycie umarło, zostało zabitę na krryżu,
pogrzebane we chrzcie. Pogrzebane zostało stare zycie, w którym zyłeśw sposób zły, więc niech
powstallie rtowe. Żyj dobrzę! Tak zyj, abyśbył żywy| Tak żyj, abyśnie qp!a.ł, gdy będziesz umierał",
Istriieją więc dwa skutki śmięrci;życie wieczllę lub więczne cierpienie z powodu wyboru przez

człowieka drogi prowadzącej ku śnrięrci.Ale drrrgi przypadek nie musi się wydarzyć, gdyż nię ,ma
granic nieskończonego Bożego miłosięrdzia. Tylko czlowięk w swojej wolności może postawić granice
temu nriłosierdziu.
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W ostatnim okresie stawialiśmyi stawiarny nadal granice niewidocznemu dla oęzu ludzkich
wrogowi, zdając egzamin z ludzkiej odpowiedzialności. Słrrzba zdrowia i inne słuzby okazują się
działaó

nie tYlko Profesjonalnie ale
doŚwiadczalnY,

iz

ogromnym poświęceniemQraz miłością.Na płaszczyźnie duchowe;

że najskuteczniejszym

lekarstwem

jest Ąwa relacja

z

Chrystusem: najlepszym

Lekarzem ludzkiego serca i ciał, który wkracza w nasze zycie, pokonując granice lęku i braku nadziei.
Wrazz Nim pokonamy wszelką clrorobę, gdyż z Chrystusem nie jesteśmy sami, a choroby chcemy
PozostawiĆ samotnYmi, Nie jesteśrny sami, gdyz manry kochające rodziny, które pomirno konieczne.j

izolacji, zaPewrriają bezpieczeństwo duchowe i egzystencjalne, trwając na modlitwie i troszcząe o
codzienny byt. Clrcemy tęn czas wykorzystać do osobistej refleksji nad najwazniejszymi kwestiami i
pytanianri o nasze

Ęcie i wiarę,

Drodzy w Chrystusie Panu,

W naszej katolickiej tradycji w Polsce śpiewwesołego Alleluja odgrywa szczególną
ŚPiewając tę aklamację, która w

rolę.

j.

hebrajskim wychwala Jahwe i .iednocześnie nawołuje do .iego
wYsławiania, tęsknimy za sytuacją bez trwogi i przeciwnika. To wychwalanie jednak niesie ze sobą
zawsze dwa wymiary: tu na ziemi śpiewającywie, ze musi umrzeć, tam w niebię będzie

Ęłnazawszę.

Mamy więc Alleluja drogi i Alleluja ojczyzny, Dlatego św.Augustyti, który zachęca nas do modlitwy
ŚPiewem, stwierdzając jego podwójną modlitewną moc5 podkreśla,że ,,dzisiaj, bracia moi, śpiewamy
jeszcze nie po to, aby zachwycać się odpoczyrkięm, ale po to, aby ulżyó naszemu brzęmieniu, Jak
Śpiewa podróżny: Śpiewa, alę idzię naprzod. Śpiewaj, aby podtrzymać swój wysiłek, Nie bądź leniwy!

SPiewaj i idŹ| Co znaczy: idź? Postępuj, postępuj w dobrym! Są tacy, wędle Apostoła, którzy postępują
w złyrn (por.2 Trn 3,l3).

Ty zaśidź, aby posuwać się naprzód. Postępuj w dobrym, postępuj w prawości

wiary, w czystości życia. Śpiew aj i idź, nie błądząc, nie cofając się, nie drepcąc w miejscu",
WsPÓlnota Wydziału Teologiczrrego Uniwersytętu Szczeciliskiego przyłącza się do wspólnego

ŚPiewu Alleluja, ufając
solidarrrości z nami

w pokonanie doczesnych chorób i cierpieri. Dziękrriąc za wszelkię oznaki

i ze

wszystkimi wyższymi serninariami duchownymi metropolii Szczęcilisko-

Kamieńskiej, wyrażamy wolę bycia wiernymi ętosowi nauki i wycliowania, opaĘm na rozumie i
wierze. Słrrga Bozy, a niębawem błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński mawiał, że ,,kto dziękuję,
ten dwa razy prosi". Prosimy, aby Wydział Teologiczrly US był objęty Waszą rnodlitwą i pamięcią.
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