
Wielkanoc, AD 2013 

 

Chrystus zmartwychwstał! 

 

 Drodzy Uczniowie z Rodzicami/Prawnymi Opiekunami, Nauczyciele i Pracownicy 

oraz wszyscy Przyjaciele KOSTKI, prawda przekazana przez Niewiasty i Apostołów 

o zmartwychwstaniu Jezusa, jest przekazywana ustnie i pisemnie, jak na kartach Ewangelii, 

już prawie dwa tysiące lat. Dlatego wszyscy, jako wierzący w Chrystusa, mamy za zadanie 

przekazywać tę radosną nowinę następnym pokoleniom. To od nas zależy czy będziemy 

odkrywać tajemnicę zmartwychwstałego Jezusa, nią żyć i dawać wobec innych o niej 

wiarygodne świadectwo. To odpowiedzialne zadanie może wiązać się czasami z narażeniem 

własnego życia lub ofiarą życia. Ks. Michael Rossmann, jezuita pracujący w Tanzanii, 

w szkole św. Ignacego, z którym mieliśmy okazję rozmawiać „na skype’ie” opowiadał 

mi o szerzącej się fali prześladowań wobec chrześcijan, o paleniu kościołów i różnych 

groźbach tym, którzy wierzą w Jezusa. 

 Jako społeczność KOSTKI Święta Wielkanocne przeżywamy w innym kontekście niż 

ten w Tanzanii. Nie musimy oddawać życia za wiarę, ale na naszych oczach dokonuje się cud 

zmartwychwstania naszej szkoły. To co było skazane na likwidację, dzisiaj tętni życiem, a my 

wszyscy jesteśmy tego świadkami. Ostatnio usłyszałem wiele dobrych słów o KOSTCE, 

to dowód, że świadectwo uczniów, rodziców, pracowników szkoły i tych którzy nas 

odwiedzają ma w sobie moc przekonywania. Najlepszym tego dowodem była liczba gości 

w dzień otwartych drzwi, który nazwaliśmy „Otwarta KOSTKA”.  

 Trudno było w to uwierzyć w pusty grób i zmartwychwstanie Jezusa. Trudno było 

uwierzyć rok temu, że w kilka miesięcy Nasza Szkoła będzie cieszyć się tak ogromnym 

zainteresowaniem. Tak jak Kobiety i Apostołowie dali świadectwo o zmartwychwstałym 

Jezusie, tak każdy z nas uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli i pracowników 

szkoły, przyjaciół KOSTKI jest wezwany do dawania świadectwa o Naszej KOSTCE. 

Dawanie świadectwa jednak zobowiązuje do systematycznej pracy, do współpracy, 

do dzielenia się różnymi darami, do poświęcania czasu, tak aby KOSTKA stawała się lepsza.  

 Niech zmartwychwstały Jezus, zapala nas przykładem swojej posługi pełnej miłości 

i służby do budowania Naszej KOSTKI na większą Bożą chwałę i pożytek tych, którzy do nas 

dołączą oraz tych wśród których jesteśmy każdego dnia.  

 

 

 

 

 

 

O. Paweł Brożyniak SJ 

dyrektor 


