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Triduum ku czci bł. Euzebiusza - Dzień II
Nabożeństwo można celebrować jako Liturgię słowa sprawowaną z ludem w kościele, jako rozwinięcie Pawełków lub jako drugie rozmyślanie w chórze klasztornym.
Po śpiewie Hymnu o bł. Euzebiuszu lub innej stosownej pieśni na wejście, celebrans rozpoczyna od znaku
krzyża i pozdrowienia zebranych. Następnie wypowiada słowa modlitwy:

MODLITWA O DUCHA ŚWIĘTEGO1
Boże, nasz Ojcze, Ty w czasach Starego Przymierza wyprowadziłeś proroka Eliasza na pustynię, kazałeś mu ukryć się przy potoku Kerit i krukom kazałeś, by go tam żywiły. Na progu Nowego Przymierza postawiłeś Jana Chrzciciela, który wołał z pustyni, wskazując nadejście Twojego
Syna. Wreszcie On sam, nasz Pan, Jezus Chrystus udał się na pustynię i tam spędził czterdzieści dni
i nocy w samotności, sam na sam z Tobą, Ojcze.
Z tego źródła czerpiąc, po wiekach, wyszedł na pustynię młody chrześcijanin - Paweł z Teb,
który uciekając przed prześladowaniem odkrył źródło na pustyni, które biło pulsem prawdziwego
Życia.
W historii tego człowieka, ukrytego przed światem, ale otwartego jak obficie zapisana księga przed Tobą i tylko dla Ciebie, wytyczyłeś nam drogę, po której prowadzisz nas przez wieki życia
Kościoła.
Ty natchnąłeś błogosławionego Kanonika z Ostrzyhomia, Ojca Euzebiusza, aby zebrał pustelników żyjących w naddunajskich pustelniach w jedną wspólnotę. Ukazałeś mu w cudownej wizji płomyków zbierających się w jeden ogień nas wszystkich, żyjących pod imieniem Pawła tebańskiego, począwszy od wspólnoty zgromadzonej u św. Krzyża w górach Pilis i u św. Jakuba w Patach, aż do nas zebranych tutaj.
Wraz ze wszystkimi naszymi braćmi, którzy poprzedzili nas na tej samej drodze, ze wszystkimi paulinami, którzy stoją przed Tobą, Ojcze i trwają w niekończącym się już nigdy sam na sam z
Tobą, ze wszystkimi naszymi braćmi, którzy dziś rozsiani są po świecie, z wiarą i nadzieją wołamy:
ześlij nam swojego Ducha Świętego!
Duchu Święty, Tchnienie Życia, przyjdź, jak przyszedłeś do Apostołów zebranych w Wieczerniku razem z Maryją. Wołamy do Ciebie z głębi naszych serc, które wybrałeś na własność
świętym głosem powołania i konsekrowałeś, wołamy pełni wiary, ale także słabi, grzeszni i bezradni: umocnij nas, natchnij nas swoją mądrością, odnów nasze siły, tchnij w nas nową młodość, która
pełna motywacji, entuzjazmu i radości powiedzie nas w odwadze ku budowaniu przyszłości, która
pobiegnie do świata w apostolskim zapale, by napełniać go Bogiem.
Odnów w nas to wszystko, co stanowi duchowe dziedzictwo naszego zakonu, pomóż nam je
odkrywać na nowo i mądrze na nowo odczytywać we współczesnym świecie. Wyprowadzaj nas na
pustynię przebywania jedynie z Bogiem, ucz nas wiernie i ufnie budować eremy serca, niech siła
tego doświadczenia każe nam iść do braci, by z nimi dzielić się radością spotkania z Panem. Naucz
nas wreszcie razem wychodzić do ludzi. Niech nasze usta przemawiają z obfitości serc napełnionych Bożą obecnością.
Podobnie jak bł. Euzebiusz zebrał pustelników żyjących samotnie, by jako bracia razem głosili Chrystusa, tak trzeba nam dziś na nowo nauczyć się iść razem, patrzeć w jednym kierunku. Duchu Święty, Odnowicielu, napełnij nas tą świeżością i gorliwością, jaka była w duszach Euzebiusza,
Benedykta, Stefana, Wawrzyńca, daj nam tę odwagę i nadzieję z jaką oni budowali młodą wówczas
wspólnotę. Umacniaj w nas męstwo, byśmy jak nasi męczennicy, byli zawsze wierni w świecie
odchodzącym od Boga, byśmy mieli odwagę być znakiem sprzeciwu i świadectwem. Odnów w nas
siłę naszego Patriarchy, Pawła, byśmy jak on nie wahali się porzucać wszystkiego, co odrywa nas
od Boga.

1

Modlitwa za Zakon, w: Rytuał Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce, ss. 9-10.
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Duchu Święty, napełniaj swoją obecnością wszystkie nasze klasztory! Bądź pustynią naszego spotkania z Ojcem i z Synem! Bądź spoiwem naszej jedności braterskiej! Bądź mocą naszego
apostolstwa!
Wszyscy odmawiają modlitwę:

Duchu Święty, Boże, tchnij mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte.
Prowadź mnie Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągaj mnie do siebie, Duchu
Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest
święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nie utracił tego, co jest święte. Amen.
LITURGIA SŁOWA
1 Kor 1,17-31

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by
nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na
zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem: „Wytracę
mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę”. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony?
Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? Skoro bowiem
świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości,
my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan,
dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest
słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg
wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne,
aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie
jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.
Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i
sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten,
kto się chlubi.
Oto słowo Boże.

Ref.:

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.
Ps 40,2-12.17-18

Złożyłem w Panu całą nadzieję;
On się pochylił nade mną i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota,
a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki.
I włożył w moje usta śpiew nowy,
pieśń dla naszego Boga.
Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga,
i położą swą ufność w Panu.
Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Panu,
a nie idzie za pyszałkami i za zwolennikami kłamstwa.
Wiele uczyniłeś swych cudów, Panie, mój Boże,
a w zamiarach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna.
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I gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć,
będzie ich więcej niżby można zliczyć.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy;
całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś.
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę;
w zwoju księgi o mnie napisano:
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę,
a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu».
Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu;
oto nie powściągałem warg moich - Ty wiesz, o tym Panie.
Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca.
Głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twej łaski ani Twej wierności
przed wielkim zgromadzeniem.
A Ty, o Panie, nie wstrzymuj wobec mnie Twego miłosierdzia;
łaska Twa i wierność niech mnie zawsze strzegą!
Niech się radują i weselą w Tobie
wszyscy, co Ciebie szukają
i niech zawsze mówią: «Pan jest wielki»
ci, którzy pragną Twojej pomocy.
Ja zaś jestem ubogi i nędzny,
ale Pan troszczy się o mnie.
Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą;
Boże mój, nie zwlekaj!
Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus rzekł do Lewiego: «Pójdź za Mną!»
On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim.
Łk 5,27-32

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus przechodząc zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego:
«Pójdź za Mną!» On zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim.
Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników
oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?» Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do
nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników».
Oto słowo Pańskie.
Następuje homilia (jeśli jest to nabożeństwo w kościele), lub czas na rozmyślanie.

MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA
Pomni na ogrom Bożej łaski, którą przez Boga zostaliśmy obdarowani, wspominając dar powołania
do życia w Zakonie paulińskim i nasze włączenie w wielką historię, której za natchnieniem Bożym
dał początek nasz błogosławiony ojciec Euzebiusz, dziękujmy Panu:
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Bądź uwielbiony i błogosławiony Boże, nasz Ojcze za życie i przykład naszego Patriarchy Pawła z
Teb, którego wyprowadziłeś na samotność pustyni, wskazując nam źródło umacniające w trwaniu z
Tobą sam na sam.
- Chwalimy Cię i wysławiamy Ciebie!
Bądź uwielbiony i błogosławiony Boże, nasz Ojcze za dar naszego Założyciela, bł. Euzebiusza,
który będąc wrażliwym na Twój głos, usłyszał i odważnie podjął Twoje wezwanie, by rozproszonych pustelników zgromadzić w jedną wspólnotę zakonną w służbie Kościołowi.
- Chwalimy Cię i wysławiamy Ciebie!
Bądź uwielbiony i błogosławiony Boże, nasz Ojcze za nauczanie i apostolstwo naszego Prawodawcy, św. Augustyna, którego Reguła wyznaczyła nam ścieżkę posługiwania w Kościele.
- Chwalimy Cię i wysławiamy Ciebie!
Bądź uwielbiony i błogosławiony Boże, nasz Ojcze za wzór wierności i miłości w męczeństwie i
świętości wielu naszych braci, którzy uzbrojeni Twoją łaską dali świadectwo wierze.
- Chwalimy Cię i wysławiamy Ciebie!
Bądź uwielbiony i błogosławiony Boże, nasz Ojcze za życie wszystkich naszych braci, których na
przestrzeni wieków wybrałeś i obdarowałeś powołaniem paulińskim.
- Chwalimy Cię i wysławiamy Ciebie!
Bądź uwielbiony i błogosławiony Boże, nasz Ojcze we wszystkich paulińskich klasztorach, od domów węgierskiej prowincji - matki, aż do Jasnej Góry, stolicy naszego Zakonu.
- Chwalimy Cię i wysławiamy Ciebie!
Bądź uwielbiony i błogosławiony Boże, nasz Ojcze w życiu i wierze wszystkich ludzi, do których
nas posyłasz.
- Chwalimy Cię i wysławiamy Ciebie!
Można dać czas na własne wezwania uczestników nabożeństwa, będące owocem rozmyślania.

MAGNIFICAT
Uwielbiamy Cię, Boże, który obdarowałeś nas matczyną opieką Najświętszej Maryi Panny, Królowej pustelników i wraz z Nią wysławiajmy dobroć Twoją, Wiekuisty, który prowadzisz naszą
wspólnotę zakonną poprzez wieki historii Kościoła i czynisz wielkie dzieła dla nas.
Następuje śpiew Magnificat:

Uwielbiaj duszo Moja, sławę Pana Mego,
Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.
Bóg Mój, zbawienie Moje, jedyna otucha,
Bóg Mi rozkoszą serca i weselem ducha.
Bo mile przyjąć raczył Swej sługi pokorę,
Łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą,
Odtąd błogosławioną Mnie nazywać będą.
Bo wielkiemi darami uczczonam od Tego,
Którego moc przedziwna, święte Imię Jego.
Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki,
Bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
Na cały świat pokazał moc Swych ramion świętych,
Rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.
Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne,
Wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył,
Bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.
Przyjął do łaski sługę Izraela cnego,
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Wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia Swego.
Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym:
Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.
Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu,
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, tak zawsze niech będzie,
Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.
MODLITWA
Tobie, Wszechmogący Boże, który powołałeś nas do życia w Zakonie Świętego Pawła Pierwszego
Pustelnika, składamy dziękczynienie za wszystkie Twe dary i miłość ojcowską, której kosztujemy
przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg
przez wszystkie wieki wieków. Amen.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Nabożeństwo można przedłużyć o Adorację Najświętszego Sakramentu.

