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Święto naszego Patrona, Błogosławionego 

Euzebiusza, jest wspaniałą okazją do tego, aby 
wszystkim Wam, którzy modlicie się za nas, 
paulinów i razem z nami, przesłać serdeczne po-
dziękowania za tę wspaniałą duchową więź i 
bliskość. To już pięć lat budowania tego działa 
modlitewnego, z którego powoli wyrasta Wspól-
nota ludzi najbliższych zakonowi. Bliskość ta 
wynika nie tylko z tego, że wśród nas tak wiele 
paulińskich rodziców i rodzin, ale nadto z tego, 
że chcecie czerpać z naszej duchowości i tradycji, 
że stają się one także dla Was drogą do Boga. 
Wspólny cel łączy przyjaciół. Niech nasz Patron 
wyprasza nam wszystkim dar otwartości na na-
tchnienia Ducha Świętego, byśmy trwali mocni 
w wierze. Niech wspiera nas we wszystkich tru-
dach i zmaganiach, jakie przyniesie nam kolejny 
rok.  

 
Z pamięcią w modlitwie - 
 

o. Marek Nowacki 
 

  



Trwa rok trzystulecia koronacji Cu-

downej Ikony Jasnogórskiej koronami 

papieskimi. Miało to miejsce w 1717 r. 

Korony przesłał papież Klemens XI. 

Było to pierwsze w świecie takie wy-

darzenie poza Rzymem. Dziś pragnie-

my ukoronować Maryję już nie złotymi 

koronami, ale naszym ewangelicznym 

życiem. Św. Ireneusz mówił: „Chwałą 

Boga [jest] żyjący człowiek”. Aby tak 

się stało potrzeba nam nawrócenia. 

Dlatego też chcemy złożyć Maryi na-

sze duchowe dary – to one najbardziej 

ukazują, czy Maryja króluje w naszym 

życiu. Patronat nad Jubileuszem oraz 

akcją Żywa Korona Maryi objęła Kon-

ferencja Episkopatu Polski wraz z 

przewodniczącym – arcybiskupem 

Stanisławem Gądeckim, metropolitą 

poznańskim. Szczegóły na stronie: 

www.koronamaryi.pl Nasza Wspólno-

ta została zaproszona przez ojca ge-

nerała do włączenia się w obchody 

jubileuszu poprzez podjęcie czuwania 

nocnego na Jasnej Górze w dn. 7/8 

kwietnia 2017 r. Bedzie to czuwanie 

tych, którzy są najbliżej związani z 

zakonem - konfratrów i Wspólnoty bł. 

Euzebiusza. Spotkanie rozpoczniemy o 

godz. 20.00 w kaplicy różańcowej. 

Jednak wcześniej, w godz. 19.30 - 

19.55, zapraszam do sekretariatu Ja-

snogórskiej Rodziny Różańcowej 

(przed bazyliką obok wejścia do sali 

papieskiej) po odbiór małych niespo-

dzianek. Serdecznie zapraszamy do 

zgromadzenia się wokół Matki Bożej 

w tę noc. 

Trwają zapisy na pielgrzymkę auto-

karową na Węgry do ruin klasztoru 

św. Krzyża i grobu bł. Euzebiusza. Jest 

jeszcze wiele wolnych miejsc. Piel-

grzymka będzie przedłużeniem spotka-

nia na Jasnej Górze  w dn. 13 maja 

2017. Wyjeżdżamy 14 maja o godz. 

4.00, wracamy w tym samym dniu ok. 

godz. 22.00. Jeśli będzie taka potrzeba, 

możemy zaplanować przystanek w 

Krakowie, żeby zabrać tych, którym 

wygodniej tam będzie dołączyć oraz w 

Jabłonce, blisko granicy ze Słowacją. 

Zaprośmy rodziny. Niech będzie to 

wspólna pielgrzymka do korzeni. 

Koszt to 150 zł. Noclegi na Jasnej Gó-

rze we własnym zakresie. Zapisy i 

informacje przez e-mail lub telefon 

(podane na końcu Biuletynu). 

Jednym z zadań naszej Wspólnoty, 

wpisanym w Regułę, jest modlitwa za 

siebie nawzajem i modlitwa za zmar-

łych członków. W zakonie paulińskim 

jest zwyczaj modlitwy za zmarłych 

zakonników w każdą rocznicę ich 

śmierci przez dwieście lat. Codziennie 

wieczorem przełożony odczytuje tzw. 

nekrolog, czyli spis rocznic śmierci 

przypadających w następnym dniu i 

wszyscy modlą się za tych zmarłych. 

Skoro nasza Wspólnota modli się ra-

zem z Zakonem, chcę zaproponować 

zaczerpnięcie tego zakonnego zwycza-

ju także do naszych praktyk. Przygotu-

ję skróconą wersję nekrologu pauliń-

skiego poszerzonego o zmarłych ze 

Wspólnoty bł. Euzebiusza. W ten 

sposób będziemy modlić się za 

wszystkich naszych zmarłych i nawet 

wiele lat po śmierci nikt nie będzie 

zapomniany. Przy tej okazji chcę jesz-

cze raz przypomnieć i podkreślić po-

trzebę zgłaszania przez rodziny infor-

macji o śmierci członków Wspólnoty. 

Nekrolog będzie przygotowany na 



nasze spotkanie w maju na Jasnej Gó-

rze. 

Aby nasza Wspólnota mogła funk-

cjonować w mniejszych grupach 

lokalnie potrzebni są animatorzy, 

którzy będą organizatorami życia 

Wspólnoty na małych terenach. Jeśli 

zatem ktoś były w stanie podjąć się 

takiego zadania, to proszę o kontakt. Z 

pewnością potrzeba animatorów przy 

naszych klasztorach, gdzie są większe 

środowiska ludzi związanych z pauli-

nami. Jako wzór mogę tu podać Wro-

cław, gdzie Wspólnota świetnie się 

zorganizowała dzięki kreatywności 

animatorki. Jest nas jeszcze jednak 

niewiele, aby takie grupy działały ma-

sowo, ale trzeba śmiało zaczynać i tam, 

gdzie to możliwe zakładać grupy, które 

będą przyciągać nowe osoby. Nawet 

raz na jakiś czas wspólnie przeżyta 

Eucharystia i agapa, podczas której 

możemy być razem, to już bardzo du-

żo. Warto o to się starać. Zwłaszcza 

dlatego, że wśród nas jest tak dużo 

osób spośród rodzin paulinów, może-

my tym bardziej stawać się paulińską 

wspólnotą rodzinną. Myślę, że warto 

rozwijać i pielęgnować tę cechę, którą 

szczególnie dało się odczuć podczas 

ostatniego zjazdu majowego na Jasnej 

Górze. Kiedy już zbierze się grupa 

animatorów stworzymy coś w rodzaju 

rady, która spotykając się co jakiś czas, 

będzie mogła razem budować Wspól-

notę. 

Za nami już pierwsze spotkanie 

Wspólnoty dla regionu częstochow-

skiego na Jasnej Górze. Niestety silne 

mrozy utrudniły dotarcie wielu osobom 

i w efekcie było nas bardzo mało. Nie 

zniechęcamy się jednak i nie rezygnu-

jemy ze spotkań. Zapraszam na ko-

lejne spotkanie częstochowian w dn. 

2 marca 2017. Także rozpoczniemy 

Mszą św. o godz. 17.00 w kaplicy św. 

Pawła i spotkamy się na agapie.  

W poprzednim Biuletynie przekazałem 

prośbę o aktualizację kontaktów. Po-

nieważ obecny numer Biuletynu trafia 

do wszystkich tradycyjną pocztą, 

nadarza się okazja weryfikacji kon-

taktów internetowych. Jeśli ktoś po-

dawał swój adres e-mailowy a mimo to 

w ostatnim miesiącu nie dostał żadnej 

informacji z adresu Wspólnoty, to bar-

dzo proszę o ponowne przesłanie swo-

jego kontaktu na adres WBE (podany 

na końcu pisma). Podobnie proszę o 

aktualizacje w przypadku zmian w 

adresie pocztowym. Rozwój naszej 

Wspólnoty w dużej mierze zależy od 

dbałości o podtrzymywanie kontaktu 

między nami. 

Propozycja rekolekcji dla naszej 

Wspólnoty na Jasnej Górze przedsta-

wiona w poprzednim Biuletynie spo-

tkała się z pozytywnym odzewem. 

Dlatego, choć jest jeszcze dużo czasu, 

jednak już teraz ogłaszam, że najbliż-

sze rekolekcje odbędą się w dn. 18-21 

stycznia 2018 i będą połączone ze 

wspólnym świętowaniem Pawełków i 

święta bł. Euzebiusza. Warto już teraz 

zarezerwować sobie czas. Zapisy roz-

poczniemy od zjazdu majowego. 

__________________________________________________________________ 
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. 


