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Śmierć zwarła się z życiem
i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia,
króluje dziś żywy (…)
Wiemy, żeś zmartwychwstał,
że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam
miłościwy.

Czcigodni Bracia Kapłani i Diakoni,
Osoby Życia konsekrowanego i Alumni,
Siostry i Bracia, Umiłowany Ludu Boży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej,
Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja!
Chrystus Zmartwychwstały przychodząc do wieczernika, gdzie Apostołowie byli
zamknięci z obawy przed Żydami, pozdrowił ich słowami: „Pokój wam!” i powiedział
„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. (…) Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20,21-22).
Tak Zmartwychwstały Pan pozdrowił tę szczególną rodzinę, to apostolskie zgromadzenie
Kościoła, któremu zawierzył swą paschalną tajemnicę, tajemnicę śmierci i zmartwychwstania
(por. Jan Paweł II, Orędzie Wielkanocne Urbi et Orbi 1994).
Niech te słowa Chrystusa Zmartwychwstałego, który także nas obdarza Duchem
Świętym i posyła do ewangelizacji, będą umocnieniem i natchnieniem dla wszystkich rodzin.
W wieczerniku paschalnym wszyscy otrzymujemy moc Ducha Świętego, dzięki której
z radością i odwagą możemy podejmować ewangeliczną służbę wobec naszych braci i sióstr,
wobec rodzin, małych i większych wspólnot, w różnorodnej rodzinie Kościoła Chrystusowego.
Do ważnych wydarzeń na drodze naszej służby Bogu w Kościele należy Misja Fatimska,
realizowana we wszystkich parafiach Archidiecezji, a w dalszej perspektywie również
Rok Święty Miłosierdzia, przeżywany w świetle słów Chrystusa „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec
wasz jest miłosierny” (Łk 6,36) - czas szczególnej łaski Boga, który rozpoczniemy 8 grudnia br.
oraz obchodzona w przyszłym roku 1050. Rocznica Chrztu Polski, zbiegająca się ze
Światowymi Dniami Młodzieży, którym w Krakowie przewodniczył będzie Ojciec Święty
Franciszek.
Niech Chrystus Zmartwychwstały, który „jest wczoraj i dziś ten sam…” (Hbr 13,7),
umacnia wszystkich na drodze tej ewangelicznej misji. Niech ożywia swoją Łaską każde
małżeństwo i każdą rodzinę, której niezmienną wartość ponownie odkrywamy w kontekście
przygotowań do Synodu Biskupów na temat „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie
współczesnym”. Niech Chrystus, który „…jest żyjący na wieki wieków” (Ap 1,18) – Zwycięzca
śmierci, grzechu i szatana umacnia wiarę i ożywia ufność wszystkich rodzin nad Odrą i Bałtykiem.
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Powyższe Życzenia Wielkanocne Ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi należy odczytać podczas Mszy
Świętych w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, 5 kwietnia 2015 r.

