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Drogie Siostry zakonne!
Drodzy Ojcowie i Bracia zakonni!
Pamiętam o Was codziennie w modlitwie i często wracam pamięcią do naszych
spotkań w Polsce i w różnych częściach świata, tam gdzie z oddaniem służycie naszym
rodakom. Przypadający dnia 2 lutego – w święto Ofiarowania Pańskiego – XXV Dzień Życia
Konsekrowanego skłania mnie, by „publicznie” wyrazić Wam moją wdzięczność i uznanie,
a także złożyć Wam płynące z serca życzenia.
Dzięki składam, że nie załamujecie rąk, ale wobec licznych trudności okazujecie
naszym rodakom wrażliwe serce, dzięki czemu mogą oni doświadczyć we wspólnocie
Kościoła miłości Dobrego Pasterza i macierzyńskiej troski Maryi.
Nasze serca są w tym trudnym czasie pandemii skołatane, wypełnione tęsknotą
za bezpośrednimi kontaktami z naszymi braćmi i siostrami, i pragnieniem powrotu
do systematycznej pracy duszpasterskiej w normalnych warunkach. Dlatego pragnę Wam
życzyć pokoju i nadziei, a więc największych darów, z jakimi przychodzi do nas Jezus,
narodzony

w Betlejem i Zmartwychwstały. Życzę Wam także ponownego odkrycia tego,

co w życiu konsekrowanym jest najważniejsze i co stanowi jego fundament.
Kiedy także i moja aktywność duszpasterska jest mocno ograniczona, wracam często
myślami do słów Mistrza Eckharta: „Świętości nie należy opierać na czynach; raczej należy
ją opierać na byciu, albowiem to nie uczynki nas uświęcają, lecz my powinniśmy je uświęcać.
Czyny, choćby były najbardziej święte, jako same czyny żadną miarą nas nie uświęcają, lecz
to my w takiej mierze, w jakiej jesteśmy świętymi uświęcamy wszystkie nasze działania (…).
Dołóż wszelkich starań, by Bóg stał ci się wielkim i by całe twe dążenie i pilność zwracały się

do Niego we wszelkim twym postępowaniu. Zaprawdę, im bardziej jesteś do Niego
zwrócony, tym lepsze są wszystkie twe dzieła, jakiegokolwiek by były rodzaju”.
Ograniczeni w zewnętrznych formach aktywności nie jesteśmy ograniczeni w dostępie
do przyjaznej relacji z Bogiem. Niech trwanie w bliskości z Bogiem Ojcem i Synem,
i Duchem Świętym wypełni Wasze serca miłością, utwierdzając Was w prowadzeniu życia
konsekrowanego oraz w pragnieniu służenia Polonii i Polakom za granicą.
Wszystkie te myśli i życzenia zawierzam dobremu Bogu przez wstawiennictwo Maryi. Niech
Ona Was wspiera matczyną miłością, a Bóg hojnie Wam błogosławi!
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