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W okresie Wielkanocy senatorowie są wobec siebie szczególnie życzliwi, składają sobie wzajemnie ży-

czenia. Pamiętają także o osobach w swoich okręgach wyborczych – jest to bardzo powszechne – a także 

wysyłają życzenia do instytucji. Chciałbym więc w imieniu grupy senatorów złożyć życzenia naszym roda-

kom. 

W naszej polskiej kulturze uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego zajmuje szczególne miejsce. Po-

przedzona jest 40-dniowym okresem refleksji, podczas którego jesteśmy zachęcani do skupienia, modlitwy 

i pracy nad sobą. W Wielkim Poście mamy szansę lepiej zrozumieć siebie i własne ograniczenia, 

a jednocześnie uporządkować priorytety. Potem nadchodzi Wielkanoc, czas świętowania nadziei. 

We współczesnym świecie nadzieja stała się zbyt rzadkim towarem. Wiele bieżących spraw napełnia nas 

smutkiem, przytłacza, zniechęca do optymizmu. Zastanawiamy się czasem, czy jest jeszcze sens angażować 

się w coś więcej niż własny, indywidualny dobrostan. Tymczasem osiągnięcie prawdziwej pomyślności nie 

jest możliwe w oderwaniu od innych. Jako jednostki będziemy spełnieni tylko wtedy, gdy zadbamy o dobro 

naszych rodzin, o rozwój społeczności lokalnych, a także o budowanie kultury życzliwości w całej ojczyźnie. 

Skąd mamy czerpać energię do zaangażowania i powody do pozytywnego nastawienia? Do tego właśnie 

potrzebna jest Wielkanoc. Wielki Tydzień i wieńczące go Święto Zmartwychwstania przywracają nadzieję. 

Nadzieja ta dostarcza nam wiary, że wzmocni się w nas chęć budowania wspólnoty cechującej się wzajem-

nym szacunkiem i służbą wspólnemu dobru. Takiej nadziei życzymy wszystkim naszym rodakom. 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania pragniemy złożyć życzenia wszystkim polskim rodzinom. Oby nigdy 

nie pokonało was zwątpienie w sens wzajemnej miłości jednoczącej małżonków oraz pełnego poświęceń 

wychowania dzieci. 

Podobne życzenia kierujemy do społeczności w zakładach pracy oraz przedsiębiorców. Niechaj wzajemny 

szacunek i pragnienie wspólnego dobrobytu przyświeca podnoszeniu jakości zawodowego zaangażowania 

oraz dążenia do budowania dobra wspólnego. 

Serdeczne życzenia przesyłamy także do społeczności lokalnych. Docenienia i kultywowania domagają 

się wszelkie inicjatywy obywateli i władz samorządowych, które są oparte na pojednaniu, dialogu 

i współpracy budującej mosty ponad podziałami. Jeżeli naszą motywacją będzie odradzająca się nadzieja na 

wspólną pomyślną przyszłość, to z pewnością wysiłki te odniosą pozytywny skutek. Święto Zmartwychwsta-

nia przypomina, że nie ma konfliktów, których nie dałoby się przezwyciężyć, ani problemów, których dzięki 

wzajemnemu zaufaniu i dobrej woli nie można byłoby rozwiązać. 

Życzymy wesołych świąt! 
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