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Nr 2016/2 (2) – 8 grudnia 2016 r. 
 
8 grudnia minęło 5 lat naszej modli-

twy. W tym czasie Wspólnota rozrosła 

się i doczekała wypracowania właści-

wych sobie form działalności. Jest nas 

w momencie wydawania tego numeru 

biuletynu dokładnie 307 osób. 

Nowa strona internetowa Wspólnoty 

funkcjonuje już w pełni. Będzie 

oczywiście ciągle ubogacana i rozbu-

dowywana. 

Biuletyn ukazuje się także w forma-

cie epub na czytniki ebook’ów, tablety 

i smartfony. Pliki można pobierać ze 

strony internetowej. 

Kolejne spotkanie naszej Wspólnoty 

odbędzie się, podobnie jak poprzednio, 

w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki 

Rodzin Osób Powołanych i Wspierają-

cych Powołania na Jasną Górę. Pro-

gram zjazdu w dniu 13 maja 2017 r. 

będzie wyglądał następująco: 9.30 - 

10.00 - Zgłoszenia przyjazdu w sekre-

tariacie Jasnogórskiej Rodziny Różań-

cowej (przed bazyliką, obok sali papie-

skiej), 10.00 - Spotkanie w sali O. A. 

Kordeckiego, 11.00 - Msza św. w ba-

zylice jasnogórskiej, 13.00 - Spotkanie 

Wspólnoty Błogosławionego Euzebiu-

sza w sali konferencyjnej Domu Piel-

grzyma (agapa).  

Zapraszam na pielgrzymkę do grobu 

bł. Euzebiusza na Węgrzech. Wyru-

szymy nazajutrz po spotkaniu jasno-

górskim, czyli 14 maja 2017 r. Wyje-

dziemy z Jasnej Góry o godz. 4.00. W 

planach: Msza św. w ruinach klasztoru 

Krzyża Świętego - kolebki zakonu 

paulińskiego, miejsca, gdzie został 

pochowany bł. Euzebiusz i pierwsi 

paulini; wyjście w góry Pilis do groty 

bł. Euzebiusza; majówka (obiad, grill, 

odpoczynek w plenerze); zwiedzanie 

Ostrzyhomia. Powrót na Jasną Górę 

ok. godz. 22.00. Koszt: 150 zł. Noclegi 

na Jasnej Górze we własnym zakresie. 

Zapisy i informacje pod adresem: 

communitas.beati.eusebii@gmail.com 

lub telefonicznie pod numerem: +48 

575 659 378. Jest już kilka chętnych 

osób. Proszę o w miarę sprawne zgło-

szenia, gdyż wiąże się to doborem od-

powiedniej wielkości autokaru. Maj to 

już sezon wycieczkowy i musimy od-

powiednio wcześnie dokonać rezerwa-

cji. Na razie tworzymy listę wyjeżdża-

jących, kiedy uda się nam ja zapełnić i 

zamknąć, wówczas dopiero roześlę 

informacje na temat uregulowania 

opłaty i szczegóły organizacyjne. 

Wstępnie mamy zarezerwowany auto-

kar 50 osobowy. Zaproszenie na piel-

grzymkę jest skierowane nie tylko do 

członków Wspólnoty.  

Reguła naszej Wspólnoty zaaprobowa-

na w tym roku przez ojca generała 

przewiduje tworzenie mniejszych 

grup spotykających się lokalnie. Jest 

nas jeszcze nie na tyle dużo, aby takie 

grupy działały powszechnie, warto 

jednak próbować przynajmniej raz na 

jakiś czas organizować spotkania w 

regionach, gdzie jest nas najwięcej. 



Proponuję rozpocząć od Jasnej Góry. 

Drugim miejscem może być klasztor w 

Łęczeszycach, do którego zaprasza nas 

o. przeor Robert Dziewulski. Dlaczego 

właśnie Łęczeszyce? Otóż jest możli-

we, że w przyszłości powstanie tam 

kaplica bł. Euzebiusza. Byłoby to 

pierwsze miejsce poświęcone naszemu 

Patronowi w Polsce. Nasza obecność 

przy rodzeniu się tego dzieła jest więc 

niejako naturalna, skoro także jesteśmy 

pierwszą w Polsce wspólnotą imienia 

tego Błogosławionego. Poza tym jest 

nas dużo w regionie warszawskim i 

może właśnie Łęczeszyce staną się 

dobrym miejscem spotkań. Na razie 

trudno ustalać stałe terminy. Najlepiej 

doprowadzić do pierwszych spotkań 

we wspomnianych klasztorach i 

wspólnie ustalić jakie są nasze możli-

wości i zapotrzebowania. Zapraszam 

zatem na pierwsze spotkanie na Jasnej 

Górze 5 stycznia 2017 r. Rozpocznie-

my Mszą św. w kaplicy św. Pawła 

Pustelnika o godz. 17.00. Po Mszy 

spotkanie z agapą. W samej Często-

chowie i w regionie jest nas dużo, więc 

zacznijmy od klasztoru - serca Zakonu 

Paulinów. Natomiast do Łęczeszyc 

zapraszam w imieniu o. Roberta na 12 

stycznia 2017 r. Także rozpoczęcie 

Mszą św. o godz. 17.00, po niej spo-

tkanie z agapą. Ci spośród nas, którzy 

mieszkają na Mazowszu są serdecznie 

zaproszeni do tego cichego ale piękne-

go klasztoru wśród sadów. Mam na-

dzieję, że niebawem dołączą inne miej-

sca, tak, aby wszyscy mieli w miarę 

blisko. Na stronie internetowej pojawi 

spis miejsc spotkań i bieżące terminy. 

Rozwój Wspólnoty domaga się bu-

dowania jej struktur. Rozszerzona w 

tym roku Reguła precyzuje, że modera-

tor jest mianowany przez o. generała 

zakonu, ale dobrze byłoby, aby istniała 

także grupa osób, które stanowiłyby 

swego rodzaju zarząd, mogłaby to być 

np. rada animatorów lub, aby pozosta-

wać w bliskości ze zwyczajami zakon-

nymi - kapituła wspólnoty. Warto 

otworzyć taki temat. Liczę na Wasze 

pomysły i sugestie w tej sprawie. 

Bardzo proszę o aktualizowanie swo-

ich kontaktów w przypadku zmian. 

Jesteśmy bardzo rozsiani po Polsce i 

także już poza jej granicami. Jeśli ury-

wa się możliwość korespondencji, za-

równo w tej formie tradycyjnej - li-

stownej, jak i elektronicznej, wówczas 

urywa sie kontakt z daną osobą. Jest 

już kilka osób, z którymi po ich prze-

prowadzce nie ma możliwości kontak-

tu. Wraca też zawsze jakaś część wysy-

łanych e-maili jako niemożliwych do 

dostarczenia. Do tych osób także wyślę 

ten numer Biuletynu tradycyjną pocztą. 

Zadaniem naszej Wspólnoty jest 

także budowanie więzi jej członków 

z Zakonem Paulinów. Chcę zapropo-

nować konkretną drogę formacji du-

chowej opartą na charyzmacie, ducho-

wości i tradycji paulińskiej. Mam na-

dzieję, że uda się opracować książkę, 

rodzaj modlitewnika połączonego z 

opowieścią o duchowości paulińskiej. 

Byłaby to propozycja uczestniczenia w 

tej duchowości na sposób zaadaptowa-

ny do w życia świeckiego. Wielokrot-

nie już spotykałem się z takimi proś-

bami, aby Wspólnota bł. Euzebiusza 

także w taki sposób włączała swoich 

członków w życie Zakonu. Oczywiście 

przygotowanie takich materiałów wy-



maga wiele pracy, a więc i czasu. Jed-

nak chcę już teraz podzielić się z Wami 

takim pomysłem w nadziei otrzymy-

wania podpowiedzi i oczekiwań w tym 

temacie. 

Wychodząc już niejako naprzeciw 

temu, o czym była mowa wyżej, chcę 

także zapytać Was o potrzebę reko-

lekcji. Czy byliby chętni do uczestnic-

twa w naszych wewnętrznych rekolek-

cjach? Moglibyśmy je organizować np. 

w styczniu, tak, aby w ich czasie 

uczestniczyć w części nowenny do św. 

Pawła Pustelnika, tzw. Pawełkach oraz 

w święcie bł. Euzebiusza na Jasnej 

Górze. Jeśli zbierze się grupa chętnych 

możemy zorganizować pierwsze reko-

lekcje w styczniu 2018 roku i potem 

już cyklicznie powtarzać ten zwyczaj. 

Na naszej stronie internetowej poja-

wił się dział zatytułowany „Fontes 

Paulinorum”, tzn. „Źródła Pauliń-

skie”. To kolejna próba sprostania za-

daniu przedstawiania duchowości i 

historii paulińskiej. Będzie to seria 

mini książeczek prezentujących wybór 

krótkich tekstów o zakonie zaczerpnię-

tych z rozmaitych publikacji. Będą to 

książki elektroniczne tzw. ebooki, 

przygotowane w formatach pdf i epub, 

do czytania zwłaszcza na tabletach i 

smartfonach, choć format pdf umożli-

wia także wydruk w formie papiero-

wej. Na razie jest tam niewiele publi-

kacji, ale i tu znów ta sama przeszkoda 

- czas. Proszę zatem o cierpliwość. 

Zbliżają się Pawełki, czyli tradycyjna 

uroczysta nowenna przed uroczystością 

św. Pawła Pierwszego Pustelnika, która 

przypada 15 stycznia. W naszych 

klasztorach obchodzi się tę uroczystość 

w sam dzień, w którym przypada, ale 

także i w niedzielę po 15 stycznia, jest 

to tzw. odpust zewnętrzny. Według 

daty tego drugiego obchodu wyznacza 

się dziewięć dni nowenny, tak aby 

odpust zewnętrzny był jej ostatnim 

dniem. W przyszłym roku jednak 15 

stycznia wypadnie w niedzielę, będzie 

zatem tylko jeden termin uroczystości. 

Najbliższe Pawełki przypadną na dni: 7 

- 15 stycznia. Przez kolejne dni bę-

dziemy udawać się w procesji do ołta-

rzy naszego Patriarchy, we wszystkich 

naszych kościołach, by śpiewać tam 

hymny na Jego cześć. W ostatnim dniu 

Pawełków uroczyście błogosławi się 

dzieci, gdyż św. Paweł Pustelnik jest 

także patronem dzieci i kobiet w stanie 

błogosławionym. Rozdaje się wtedy 

upominki i owoce pustyni. Szczególnie 

uroczystą oprawę mają Pawełki na 

Jasnej Górze. Zapraszam do duchowej 

łączności z paulinami w te dni, a kto 

ma blisko do jednego z klasztorów, 

oczywiście zapraszam do uczestnictwa. 

Niebawem ukażą się nowe materiały 

prezentujące naszą Wspólnotę. Bę-

dzie to przede wszystkim folder. Jeśli 

ktoś chciałby takie foldery rozdać 

wśród swoich znajomych, to bardzo 

proszę o zamówienia. W dalszej kolej-

ności będą przygotowywane inne mate-

riały promujące Wspólnotę zwłaszcza 

coraz częściej poszukiwane obrazy bł. 

Euzebiusza. 
 



 

 

Gdy wszystko było pogrążone w 

głębokim milczeniu, a noc w 

swym biegu dosięgła połowy 

drogi, wszechmocne Słowo 

Twoje, Panie, zstąpiło z nieba, z 

królewskiego tronu.  
(Por. Mdr 18,14-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niech uroczystość narodzenia naszego Pana, Jezusa Chry-

stusa, która już się zbliża, będzie dla nas wszystkich czasem 

prawdziwego wejścia w misterium spotkania Boga i człowieka, 

niech będzie głębokim doświadczeniem pokoju od Tego, który 

nadchodzi.  

 Nowy rok 2017 niech będzie czasem błogosławieństwa i 

łaski Bożej, na którą serca nas wszystkich będą szeroko otwarte. 

  
Z pamięcią w modlitwie - 

o. Marek Nowacki 
 

 

 

 

 

Jasna Góra, Boże Narodzenie, A. D. 2016 


