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Zbliża się czas, w którym szczególnie pochylimy się nad tajemnicą Bożego Wcielenia, przez którą Pan zamieszkał między
nami.
Na radosne i pełne pokoju przeżywanie Narodzenia Pańskiego przesyłam serdeczne życzenia obfitości łask Bożych,
opieki Świętej Bożej Rodzicielki i naszego Patrona - bł. Euzebiusza, którego święto także niebawem będziemy obchodzić.
Z pamięcią w modlitwie o. Marek Nowacki

Na ostatnim spotkaniu naszej Wspólnoty w maju ustaliliśmy, że doroczne
zjazdy przeniesiemy na styczeń. Jest to
bardziej dogodny czas zwłaszcza ze
względu na uwarunkowania Jasnej
Góry. Mniejsza liczba pielgrzymów,
większa dostępność Domu Pielgrzyma
ułatwi nam wiele spraw organizacyjnych. Zgodnie z tymi postanowieniami
zapraszam na najbliższy zjazd WBE,
który odbędzie się 20 stycznia 2018 r.
na Jasnej Górze. Będzie to dzień
święta bł. Euzebiusza. W programie
Msza św. w kaplicy Matki Bożej o
godz. 12.00 oraz spotkanie Wspólnoty
w sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma o godz. 13.00. Jak zawsze będzie to
spotkanie w formie agapy, na którą
zabierzemy ze sobą ciasta, by móc
wspólnie świętować. Zapraszamy także
rodziców i rodziny paulińskie, nawet
jeśli nie należą formalnie do Wspólnoty.
Tych, którzy mają możliwości i chęci
zapraszam do przedłużenia wspólnie
przeżywanego czasu o rekolekcje dla
WBE. Ich program przedstawia się
następująco:
19 stycznia 2018, piątek:
15.00 – Msza św. (kaplica Domu Pielgrzyma), 17.00 – Nieszpory (kaplica
Domu Pielgrzyma), 18.00 – Pawełki
(bazylika – kaplica św. Pawła I Pustelnika), 20.00 – Katecheza I (kaplica
Domu Pielgrzyma).
20 stycznia 2018, sobota:
8.00 – Jutrznia (kaplica Domu Pielgrzyma), 10.00 – Katecheza II (kaplica
Domu Pielgrzyma), 12.00 – Msza św.
(kaplica Matki Bożej), 13.00 – Spotkanie Wspólnoty (sala konferencyjna
Domu Pielgrzyma), 17.00 - Nieszpory

(kaplica Domu Pielgrzyma), 18.00 –
Pawełki (bazylika – kaplica św. Pawła
I Pustelnika), 20.00 – Akatyst (kaplica
Matki Bożej).
21 stycznia 2018, niedziela:
8.00 – Jutrznia (kaplica Domu Pielgrzyma), 9.30 – Katecheza III (kaplica
Domu Pielgrzyma), 11.00 – Msza św.
(bazylika), 16.15 – Pawełki (bazylika).
Zgłoszenia na rekolekcje proszę kierować pod adres e-mailowy lub telefon
WBE (podane na końcu w stopce).
Noclegi i posiłki każdy organizuje we
własnym zakresie. Zachęcam, aby odpowiednio wcześnie zarezerwować
pokoje w Domu Pielgrzyma.
Podczas ostatniego zjazdu uczestnicy
otrzymali znaczki Wspólnoty (buttony), warto je zabrać ze sobą, ułatwią
organizację, np. wejście do prezbiterium kaplicy Matki Bożej. Ci, którzy
jeszcze ich nie mają, będą mogli je
odebrać już na miejscu.
Czas naszego zjazdu i rekolekcji celowo został tak dobrany, abyśmy mogli
zobaczyć jasnogórskie Pawełki. Jest to
uroczysta nowenna ku czci św. Pawła
Pierwszego Pustelnika, Patrona Zakonu
Paulinów. Celebrujemy ją we wszystkich kościołach paulińskich przez
dziewięć dni przed tzw. uroczystością
zewnętrzną, czyli przed niedzielą po 15
stycznia. Sama uroczystość wypada
właśnie 15 stycznia i przyjęło się ją
nazywać odpustem wewnętrznym,
czyli obchodzonym zwłaszcza we
wspólnotach klasztornych. Wszystkich
wiernych zapraszamy zawsze do świętowania z nami w niedzielę po 15
stycznia. Na Jasnej Górze Pawełki są
wyjątkowo piękne i uroczyste. Warto
je zobaczyć i przeżyć. W tym roku tak

się złożyło w kalendarzu, że dane nam
będzie także wspólnie przeżywać święto naszego Patrona - bł. Euzebiusza.
Zbliża się czas intensywnego świętowania w Zakonie paulińskim. Styczeń
gromadzi obficie wiele ważnych dla
paulinów obchodów liturgicznych.
Wiele osób w naszej Wspólnocie modli
się Liturgią Godzin. Mam nadzieję, że
za jakiś czas uda się opracować nasz
modlitewnik, w którym znajdą się wybrane teksty brewiarzowe z kalendarza
paulińskiego. Tymczasem jednak ci,
którzy już chcą z tych tekstów korzystać, mogą to czynić przez pośrednictwo strony www.brewiarz.katolik.pl
Jakiś czas temu Stolica Apostolska
zatwierdziła nowe teksty liturgiczne
dla brewiarza paulińskiego. Zostały
już wprowadzone do internetowej
Liturgii Godzin i powiązanej z nią
aplikacji na tablety i smartfony.
8 grudnia mija 6 lat istnienia Wspólnoty bł. Euzebiusza (od 2011 r.). Od
tamtego czasu przyłączały się kolejne
osoby. Dziś jest nas 326. Znaleźliśmy
już stałe i uznane miejsce w życiu Zakonu. Stworzyliśmy Wspólnotę ludzi
bliskich paulinom. Naszym zadaniem
jest wciąż pogłębianie formacji duchowej opartej na duchowości i tradycji paulińskiej. Dużo w tym zakresie
mamy do zrobienia. Niewątpliwie
istotnym krokiem będą nasze rekolekcje, które będziemy po raz pierwszy
odprawiać na Jasnej Górze. Mam nadzieję, że staną się one naszym stałym
zwyczajem. Od trzech lat już spotykamy się na zjazdach, które cieszą się
dużym powodzeniem, a dla rodziców
paulińskich są tak oczekiwaną konty-

nuacją corocznych zjazdów rodziców
braci kleryków. Właśnie tak duża liczba rodziców paulinów wśród nas sprawia, że Wspólnota bł. Euzebiusza jest
tak bardzo rodzinna i faktycznie zżyta
z Zakonem. Tkwi w niej zatem ogromny potencjał duchowy, który trzeba
nam dobrze i odpowiedzialnie zagospodarować, tak, by służył misji paulińskiej w Kościele.
Przypominam, że nasz Biuletyn jest
także dostępny w zapisie cyfrowym
w formacie EPUB na czytniki, tablety i
smartfony. Pliki można pobierać na
stronie internetowej WBE.
W sklepie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej na Jasnej Górze (sekretariat
JRR przed wejściem do Centrum Informacji) powoli powstaje dział pauliński. Już można tam nabyć obrazy św.
Pawła Pustelnika i bł. Euzebiusza.
Wiele osób pyta o możliwość nabycia
takich obrazów a do tej pory były raczej trudne do zdobycia. Z czasem
asortyment będzie się zwiększać.
Na koniec czas na wspomnienia z
pielgrzymki na Węgry. Po raz pierwszy pielgrzymowaliśmy do grobu naszego Patrona - bł. Euzebiusza. 14
maja 2017 r., nazajutrz po spotkaniu
Wspólnoty na Jasnej Górze, wyruszyliśmy autokarem na Węgry. Naszym
celem była maleńka miejscowość Kesztölc - Klastrompuszta koło Ostrzyhomia (Esztergom). Tam znajdują się
ruiny klasztoru, który dla Zakonu Paulinów jest kolebką. Tam też pochowano bł. Euzebiusza wraz z pierwszymi
braćmi paulinami. Dziś na tym miejscu
można oglądać jedynie zarys budowli
w ruinach. Nad miejscem, gdzie znaj-

dowała się kaplica klasztorna wzniesiono zadaszenie. Nawiedzenie ruin
klasztoru Krzyża Świętego rozpoczęliśmy od Mszy św. Potem ci, którzy
mieli siły, wyszli w góry, by nawiedzić
grotę - pustelnię bł. Euzebiusza. Na-

stępnie było ognisko i posiłek. W drodze powrotnej zwiedziliśmy prymasowską bazylikę archikatedralną w
Ostrzyhomiu. Na stronie internetowej
można zobaczyć zdjęcia z wyjazdu.

__________________________________________________________________
Informacje na temat Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza można znaleźć na stronie:
www.cbe.paulini.pl pisząc na adres: communitas.beati.eusebii@gmail.com lub pod
numerem telefonu: +48 575 659 378.

