
Wielkano c 2027

,,W Wielkanoc, o poranku pierwszego dnia tygodnia, Bóg na nowo powiedział: <Niechaj się stanie
ŚwiatłoŚĆ!>.Poprzedziła to noc Góry Oliwnej, zaćmienie słońca w czasie męki i śmierci Jezusa, noc
grobu. Ale teraz znów jest pierwszy dzień - zaczyna się całkiem nowe stworzenie",

Benedykt WI, Homilia w Wigilię Paschalnq 2012

Drodzy przyiaciele i współpracownicy Centrum Formacji Duchowei w Trzebini!

|ako uczniowie |ezusa Chrystusa ży,lemy w ,,nowym dniu'] który rozpoczął się
wydarzeniem Zmartwychwstania. Tegoroczne Święta Paschalne na nowo nam
uŚwiadamiają, że mimo trudu życia, mimo naszych lęków, które w ostatnim roku są
mocno związane z pandemią, naszym powołaniem jest żyć paschalnie: chodzić po
ziemi jak inni, a|e patrzeĆ na świat spojrzeniem |ezusa, który zvvyciężył śmierć
iwłączył nas w tajemnicę swojego Zmartwychwstania.

Drodzy, życzymy Wam, aby Słowo Boże pozwoliło Wam i w tym roku dotknąć sercem
tajemnicy życia, której pełnię ma w sobie nasz Mistrz ZmartwychwstaĘ. Niech Słowo
rozproszy mroki lęków i umocni Was do dawania tak potrzebnego dzisiaj świadectwa
o |ezusie żyjącym w swoim Kościele. Życzymy Wam teżzdrowia, a tych, którzy chorują,
zapewniamy o pamięci w modlitwie.

Bardzo dziękujemy Wam za wszelkie wsparcie duchowe i materialne związane
z remontem domu Św. |Ózefa i domu z arkadami. |esteśmy obecnie przy końcu
roz|iczania dotacji na termomodernizację - pozostały do roz|iczenia jedynie lampy
objęte dofinansowaniem. Aby je móczawiesić,z własnych środków wykonaliśmy sufity
na dwóch kondygnacjach domu św. lózefa, obecnie powstaje sufit w Auli św. |ózefa
(pomieszczenie to miało być pierwotnie kaplicą, ale po zamontowaniu systemu
rekuperacji powietrza znacznie się obniżyło - zdecydowaliśmy zrobić w nim aulę
konferencyJną, a kaplicę zrobimy w obecnej Auli Serca Bożego w domu z arkadami).
Nadal jesteśmy Wam wdzięczni za wszelkie ofiary przekazywane na dzieło Centrum
Formacj i Duch owe j. P ozdr awiamy Was s erd e cznie.
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