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Narodzenie Pańskie 2019
Nowy Rok 2020

Panie, wysłuchaj rodzinę Tobie oddaną i zgromadzoną w
dzisiejszą uroczystość narodzenia Twego, aby chwałę Twoją
rozgłaszać. Daj jeńcom odkupienie, przywróć wzrok ślepym,
udziel grzesznikom przebaczenia, albowiem przyszedłeś nas
zbawić. Spojrzyj ze świętego nieba i oświeć lud Twój, który całym sercem ufa Tobie, Zbawicielu świata.
z Liturgii Galijskiej

Kto raz ma udział w człowieczeństwie, ten musi przyjąć wszystkie
jego właściwości. Życie nasze biegnie między dwoma punktami granicznymi. Kto by przekroczył pierwszy, a nie dotknąłby drugiego, ten wypełniłby swój plan tylko połowicznie, gdyż nie doświadczyłby drugiej właściwości naszej natury. Kto jednak rozważy głębiej tajemnicę Wcielenia,
musi przyznać, że śmierć przyszła nie wskutek narodzenia, lecz na odwrót:
Bóg podjął narodzenie się z powodu śmierci. Ten bowiem, który żyje
wiecznie, nie z potrzeby życia się narodził, lecz by nas odwołać ze śmierci
do życia. Ponieważ winien był nastąpić powrót naszej całej natury ze
śmierci, chciał - podając leżącemu ręką i nad naszym upadkiem się pochylając - tak bardzo do śmierci się zbliżyć, aby dotknąć śmiertelności i własnym ciałem dać początek zmartwychwstaniu, wskrzeszając człowieka swą
mocą. Albowiem owo ciało, które przyjęło Boga, a które w zmartwychwstaniu również z Bóstwem wzniosło się w górę, nie z czego innego było,
jeno z tej materii, z której i my pochodzimy. Jak w naszym ciele czynności
jednego zmysłu łączy się z innymi, tak i zmartwychwstanie części udziela
się całości, jak gdyby cała ludzkość była jedną osobą dzięki ścisłej łączności poszczególnych części. Czemuż więc w naszej tajemnicy wiary mielibyśmy uważać za nieprawdopodobne, że stojący schyla się nad upadłym?
św. Grzegorz z Nyssy

Z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego przesyłam
w imieniu wszystkich paulinów serdeczne życzenia wielu
łask Bożych, głębokiego i radosnego doświadczenia przychodzącego Chrystusa oraz kolejnego roku pełnego Jego
pokoju. Niech Święta Boża Rodzicielka i nasz Patron - bł.
Euzebiusz prowadzą nas ku otwartości na łaskę Bożą.

SERDECZNIE ZAPRASZAM
na Zjazd Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza
w roku 750. rocznicy śmierci Patrona
Jasna Góra, 17-19 stycznia 2020 r.
17 stycznia 2020 r. - piątek
 16.00 - Rozpoczęcie i katecheza w kaplicy Domu Pielgrzyma
18 stycznia 2020 r. - sobota






10.00 - Katecheza w kaplicy Domu Pielgrzyma
12.00 - Msza św. w kaplicy Domu Pielgrzyma
13.00 - Spotkanie i agapa w sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma
17.00 - Nieszpory w kaplicy Domu Pielgrzyma
18.00 - Pawełki w bazylice

19 stycznia 2020 r. - niedziela






8.00 - Jutrznia w kaplicy Domu Pielgrzyma
9.00 - Kawa w sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma
11.00 - Msza św. odpustowa w bazylice
13.00 - Spotkanie w sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma
16.15 - Zakończenie Pawełków z błogosławieństwem dzieci

Zwyczajem poprzednich lat centrum zjazdu stanowić będzie sobotnia
Msza św. o godz. 12.00 w kaplicy Domu Pielgrzyma i spotkanie o godz.
13.00. Jeśli ktoś nie może przyjechać na trzy dni, zapraszamy przynajmniej na te wydarzenia sobotnie.
Także w sobotę będziemy świętować przy wspólnym stole, dlatego
można zabrać ze sobą coś słodkiego (w niewielkich ilościach), byśmy mogli ten stół przygotować.
Nocleg i posiłki rezerwujemy we własnym zakresie. Warto pomyśleć
o tym odpowiednio wcześniej, by nie zabrakło miejsc w Domu Pielgrzyma.
To wyjątkowy rok - 750-lecie śmierci naszego Patrona. W zakonie
paulińskim cały przyszły rok będziemy przeżywać jako Rok bł. Euzebiusza. Są planowane z tej okazji różne inicjatywy, o których szerzej będziemy mówić podczas zjazdu. Kalendarium wydarzeń roku jubileuszowego i

materiały z nim związane niebawem pojawią się na naszej stronie internetowej pod nazwą: #750.EUSEBIUS
Przypominam, że nasze zjazdy, wedle wielokrotnych próśb rodzin
paulinów, są kontynuacją seminaryjnych zjazdów rodziców paulińskich.
Zwyczaj taki od lat istnieje w naszym seminarium skałecznym i od dawna
powracała prośba, by spotkania te kontynuować także po święceniach braci. Zjazdy Wspólnoty bł. Euzebiusza pełnią właśnie tę rolę. Przecież to
wspólnota wielkiej paulińskiej rodziny. Należą do niej ci, którym bliska
jest paulińska duchowość i tradycja, ale przecież w naturalny sposób adresowana jest także do rodzin ojców i braci paulinów. Dlatego zapraszamy
wszystkich. Warto zabrać dzieci, nabożeństwo niedzielne na zakończenie
Pawełków jest adresowane szczególnie do nich a ojciec kustosz przygotowuje dla nich upominki.
A jak już mowa o upominkach, to otrzymają je wszyscy uczestnicy
zjazdu, będą to pamiątki roku jubileuszowego.
8 grudnia minęło 8 lat naszej modlitwy. Rozpoczęliśmy ją w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 2011 roku. Ten dzień jest świętem młodzieży paulińskiej - braci postulantów, nowicjuszy i kleryków. Dziękujemy Wam za Waszą modlitwę. Bardzo nam jej potrzeba. Ważna jest modlitwa o
powołania, ale równie ważna jest modlitwa o umocnienie i wytrwanie dla tych, którzy już odpowiedzieli na
powołanie. Wy jesteście naszą ukrytą siłą, pomocą i
ratunkiem. Każdy zakonnik bardzo potrzebuje takiej
duchowej obrony przed atakami Złego, których nie brakuje.
Od początku marca przyszłego roku rozpocznie się
Kapituła generalna Zakonu na Jasnej Górze. To dla nas bardzo ważne wydarzenie. Prosimy Was o modlitwę w tym czasie, aby wszyscy ojcowie
kapitulni byli posłuszni Duchowi Świętemu.
Z pozdrowieniami z Jasnej Góry i w oczekiwaniu na styczniowe spotkanie o. Marek Nowacki OSPPE
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Informacje na temat Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza można znaleźć na stronie:
www.cbe.paulini.pl lub pisząc na adres: communitas.beati.eusebii@gmail.com

