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Drodzy Przyjaciele Zakonu 

paulińskiego, modlący się we Wspól-

nocie bł. Euzebiusza! Z radością prze-

kazuję informację, iż w dn. 4 VI br. 

Ojciec Generał zaaprobował oficjal-

nie sposób działania naszej Wspólno-

ty. Na ostatniej stronie Biuletynu moż-

na zapoznać się z dokumentem w tej 

sprawie. W związku z prawnym unor-

mowaniem naszego statusu zostały też 

wprowadzone poprawki do Reguły, 

według której funkcjonujemy (nowa 

wersja opublikowana jest na str. 3). 

Wydarzenie to jest świetną okazją, by 

podziękować wszystkim, którzy tworzą 

naszą Wspólnotę. To między innymi 

dzięki temu, że jest nas tak dużo, Oj-

ciec Generał zatroszczył się o nadanie 

nam odpowiedniego statusu w ramach 

zakonnych. W stosunkowo krótkim 

czasie nasze szeregi rozrosły sie do 300 

osób. Ze szczególną wdzięcznością 

chcę się zwrócić do osób, które włą-

czyły się w to dzieło na samym po-

czątku. Nie przypuszczaliśmy wów-

czas, że ta mała grupka modlitewna tak 

szybko będzie się rozwijać. Kiedy ktoś 

podał propozycję pielgrzymki na Jasną 

Górę, wtedy wydawało się to nierealne, 

tymczasem mamy już za sobą drugie 

spotkanie jasnogórskie a frekwencja na 

tym ostatnim zaskoczyła wszystkich. 

Teraz należy do nas, zgodnie z wolą 

Ojca Generała, dbanie o rozwój i 

umacnianie więzi wspólnotowych mię-

dzy nami. Jeszcze raz przypomnę, że 

całej dynamiki nabraliśmy od momentu 

obrania bł. Euzebiusza za naszego pa-

trona. Czy potrzeba większego dowodu 

mocnego wstawiennictwa? Niech za-

tem nasz Błogosławiony Patron pro-

wadzi nas i modli się razem z nami i za 

nas do Boga. 
 

Biuletyn, który do Was trafił, jest pro-

pozycją formy podtrzymywania stałego 

kontaktu między nami. Do tej pory 

kontaktowaliśmy się listownie przy 

okazji święta bł. Euzebiusza w stycz-

niu. Biuletyn jest rozszerzeniem tego 

zwyczaju. Problemem pozostaje kol-

portaż. Nie ze wszystkimi jest możliwy 

kontakt internetowy a częste rozsyłanie 

materiałów tradycyjną pocztą to z kolei 

dość duże koszta. Ta kwestia pozostaje 

do wypróbowania i wybrania najbar-

dziej optymalnego rozwiązania. 
 

Powstaje strona internetowa naszej 

Wspólnoty. Dotychczas informacje o 

nas można odnaleźć na stronie powo-

łaniowej Zakonu. Od września będzie 

już działać osobny portal informacyjny 

pod adresem: cbe.paulini.pl. Mile wi-

dziane są sugestie na temat powstającej 

strony. Teraz, gdy jest ona na etapie 

projektów, można jeszcze uwzględnić 

oczekiwania przyszłych użytkowni-

ków. W stopce informacyjnej Biulety-

nu i w nowych materiałach promują-

cych Wspólnotę jest już podawany 

nowy adres strony, jednak na razie jest 

on jeszcze nieczynny. Tymczasem 

zapraszam na portal społecznościowy: 

facebook.com/wspolnota.euzebiusza 



 

Mamy już za sobą Ogólnopolską Piel-

grzymkę Rodzin Osób Powołanych i 

Wspierających Powołania. Uczestni-

czyliśmy w niej już po raz drugi. W 

tym roku dołączyli do nas rodzice pau-

linów z ostatnich dziesięciu lat świę-

ceń. Mam nadzieję, że ten zwyczaj 

przyjmie się i odtąd nasi rodzice, któ-

rzy początkowo spotykają się corocz-

nie w ramach zjazdów rodziców braci 

kleryków, po święceniach swoich sy-

nów będą dołączać do Wspólnoty bł. 

Euzebiusza i tworzyć razem z nami 

wielką paulińską rodzinę. Kolejna 

pielgrzymka odbędzie się 13 maja 

2017 r. Zaproszenia roześlę, podobnie 

jak w tym roku, przy okazji święta bł. 

Euzebiusza w styczniu. 
 

Wszystkich członków naszej Wspólno-

ty serdecznie zapraszam na piel-

grzymkę do ruin klasztoru Krzyża 

Świętego w Klastrompuszta na Wę-

grzech. Będzie to bardzo dobra okazja 

do tego, aby być razem, lepiej się po-

znać, wspólnie się modlić, ale nade 

wszystko chodzi o nawiedzenie grobu 

naszego Patrona i miejsca, które jest 

kolebką Zakonu Paulinów. Taka „piel-

grzymka do korzeni” to jak zaprosze-

nie do domu rodzinnego, aby pokazać 

swój świat. Miejscem wyjazdu i po-

wrotu będzie Jasna Góra. Cena nie 

powinna być wysoka. Z Częstochowy 

do Ostrzyhomia jest ok. 460 km. Jest to 

odległość jaką pokonuje wiele piel-

grzymek autokarowych do sanktuariów 

w Polsce. Szczegóły zależą od tego, co 

wspólnie ustalimy. Z pewnością cen-

trum pielgrzymki będzie Eucharystia w 

ruinach kościoła Krzyża Świętego. 

Warto tam pozostać trochę dłużej i np. 

świętować razem w formie pikniku. Ci, 

którzy mają lepszą kondycję, mogą 

wejść do groty bł. Euzebiusza. Do usta-

lenia pozostaje data w przyszłym roku. 

Musi to być czas, kiedy będziemy się 

mogli spodziewać dobrej pogody, czyli 

od wiosny do wczesnej jesieni. Może-

my ustalić termin odległy od majowej 

pielgrzymki na Jasną Górę, albo prze-

ciwnie, połączyć obie okazje i wyru-

szyć w niedzielę po spotkaniu jasno-

górskim (byłby to 14 maja). Wszystko 

jest do ustalenia, dlatego czekam na 

propozycje. Sporo też zależy od liczby 

chętnych. Dobrze byłoby, abyśmy 

wszystko ustalili do końca tego roku, 

tak abym w styczniu, przy okazji na-

szego święta patronalnego, mógł już 

podać konkrety. Jeśli ten wyjazd się 

uda, to może właśnie wspólne piel-

grzymki autokarowe okażą się dobrą 

formą naszych spotkań i budowania 

Wspólnoty. 

 

Reguła Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza (w wersji poprawionej) 

I. Celem Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza jest modlitewne wspieranie 

Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika we wszystkich wymiarach jego 

działalności. Nieustanna modlitwa za paulińskich zakonników tworzy szczególną 

więź łączącą członków Wspólnoty z Zakonem i jest formą duchowego uczestnic-

twa w jego apostolskim posłannictwie. Poczucie odpowiedzialności za dzieła 

prowadzone przez Zakon czyni wszystkich modlących się we Wspólnocie praw-

dziwymi przyjaciółmi Zakonu. Szczególną troską modlitewną członkowie Wspól-

noty otaczają:  



1. Sprawę powołań do Zakonu, i całe dzieło formacji zakonnej: młodych ludzi 

rozeznających powołanie, nowicjuszy, kleryków, braci juniorystów. 

2. Wszystkich zakonników, prosząc Boga o wytrwałość dla nich w powołaniu do 

życia charyzmatem paulińskim, aby ich przebywanie „sam na sam z Bogiem” na 

pustyni własnego serca czyniło owocnym apostolstwo Zakonu. 

II. Moderatorem odpowiedzialnym za Wspólnotę jest ojciec mianowany dekretem 

Generała Zakonu Paulinów. Do obowiązków moderatora należy: 

1. Uzgadnianie podejmowanych zadań i inicjatyw z Przełożonym generalnym, 

któremu co roku zdaje sprawozdanie ze swej posługi. 

2. Troska o formalne i duchowe realizowanie zadań Wspólnoty. 

III. Wspólnota realizuje swoje posłannictwo w ramach mniejszych grup, którym 

przewodzą ustanowione osoby odpowiedzialne. Wskazanie odpowiedzialnych 

dokonuje się na zasadzie precedencji, czyli kolejności przyjęcia do Wspólnoty. 

Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli danej grupie został przydzielony przez władze 

zakonne lub moderatora duszpasterz. Powyższa procedura odnosi się do poszcze-

gólnych grup powstających w krajach, prowincjach Zakonu, przy klasztorach, lub 

wszędzie tam, gdzie zbierze się choćby kilka osób pragnących modlić się razem. 

IV. Wstąpienie do Wspólnoty następuje poprzez przekazanie deklaracji podjęcia 

stałej modlitwy w jednym, wybranym dniu każdego miesiąca. Wystąpienie ze 

Wspólnoty następuje poprzez przekazanie decyzji o rezygnacji.  

V. Osoba wstępująca do Wspólnoty sama określa formę swojej modlitwy w wy-

branym przez siebie dniu. Godną zalecenia jest osobista troska o życie w łasce 

uświęcającej, przystępowanie do sakramentów, a szczególnie Eucharystia w dniu 

modlitwy za Zakon. Zaleca się także inne formy jak: modlitwa różańcowa, prak-

tyki pokutne czy dzieła miłosierdzia. 

VI. Poza modlitwą w jednym, wybranym dniu miesiąca, która stanowi podstawo-

we zobowiązanie, członkowie Wspólnoty podejmują także modlitwę w dni szcze-

gólnie ważne dla Zakonu: św. Pawła Pierwszego Pustelnika - 15 stycznia, Zwia-

stowanie Pańskie - 25 marca, Matki Bożej Częstochowskiej - 26 sierpnia, oraz dni 

obłóczyn, ślubów i święceń.  

VII. Patronem Wspólnoty jest bł. Euzebiusz z Ostrzyhomia założyciel Zakonu 

Paulinów. 

VIII. Świętem patronalnym Wspólnoty jest wspomnienie bł. Euzebiusza, tj. 20 

stycznia. 

IX. Członkowie Wspólnoty modlą się także za siebie nawzajem. W ten sposób 

trwają w duchowej jedności, nieustannie trwając przed Bogiem. 

X. Członkowie Wspólnoty przekazują moderatorowi informacje o śmierci jej 

członków, aby wszyscy mogli się modlić o życie wieczne dla nich. Bezcennym 

darem jest Ofiara Mszy Świętej w intencji zmarłej osoby. 
 

 



 


