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Uroczystość św. Pawła Pustelnika 

  PAWEŁKI 2022 

 

  



Minęło 10 lat od założenia Wspólnoty bł. Euzebiusza. Dekada 

modlitwy, spotkań, zbierania doświadczeń i budowania wspólnoty 

ludzi duchowo zespolonych z tradycją i duchowością zakonu pauliń-

skiego. Nasz mały jubileusz mógł być tak pięknie wpisany w owoce 

wielkiego jubileuszu śmierci bł. Euzebiusza. Mieliśmy wiele planów, 

wszystkie zniweczyła pandemia. Odwołana została większa część 

obchodów Roku bł. Euzebiusza, nie mogliśmy zorganizować piel-

grzymki na Węgry, nawet nasze cykliczne spotkania jasnogórskie 

musiały zostać zawieszone. Kiedy już wydawało się, że w tym roku 

wszystko wróci do normy, właśnie na połowę stycznia zapowiadana 

jest kolejna fala zakażeń. I znowu trzeba nam odłożyć zjazd.  

Jednak nie może to oznaczać naszej rezygnacji i zniechęcenia. 

Przecież niemożność spotkania się w żadnej mierze nie godzi w isto-

tę naszej misji. Naszą siłą jest modlitwa a nie działania towarzyskie. 

A może właśnie o to chodziło? Może właśnie to świętowanie miało 

dostać ten rys pustelniczy, który w jakiś sposób przecież wynikł z 

wszelakich ograniczeń, których doświadczaliśmy ostatnio, na czele z 

różnymi formami izolacji i konieczności częściowego wyłączania się 

z życia społecznego? Niewątpliwie doświadczenie samotności, to 

jeden z najważniejszych tematów ostatnich dwóch lat. Czy zatem nie 

jest to Jakieś specjalne zadanie dla nas, ludzi czerpiących duchowo z 

pustyni Pawła z Teb i z naddunajskiej groty Ojca Euzebiusza? Jeśli 

tak na to spojrzymy, to rzeczywiście obydwa wspomniane jubileusze 

były czasem wyjątkowym, choć zupełnie wyjątkowość ta na czym 

innym polegała, niż to mieliśmy w planach. 

Pisze do Was w przededniu rozpoczęcia Pawełków w klaszto-

rach paulińskich. 7 stycznia rozpoczyna się nowenna przed uro-

czystością św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Przez ostatnich kilka 

lat uczestniczyliśmy w jej zakończeniu na Jasnej Górze. Ponieważ 

już drugi raz musimy dokonać wyłomu w tym zwyczaju, i to właśnie 

czas zimowy okazuje się najbardziej niesprzyjający, to może spró-

bujemy wyjątkowo przenieść nasz doroczny zjazd na wiosnę. 

Będę informował o tym na stronie internetowej Wspólnoty. Tymcza-

sem trzeba nam dobrze przeżyć czas paulińskiego świętowania. Do-

brze już wiecie, że styczeń, to czas najważniejszych świąt w naszym 

zakonie. Przypomnę: 15 stycznia obchodzimy uroczystość św. Pawła 



Pustelnika, patrona zakonu, w niedzielę po 15 stycznia obchodzona 

jest tzw. uroczystość zewnętrzna św. Pawła i to właśnie od tej daty 

liczy się 9 dni nowenny, czyli tzw. Pawełki. 16 stycznia (choć w tym 

roku zbiegnie się to z uroczystością zewnętrzną) obchodzimy święto 

Najświętszej Maryi Panny Królowej pustelników. 17 stycznia, to 

wspomnienie św. Antoniego Wielkiego. 19 stycznia wspominamy 

św. Makarego. No i wreszcie 20 stycznia, nasze święto patronalne, 

bł. Euzebiusza, założyciela zakonu. 

Zachęcam do korzystania z rozważań pawełkowych, które w 

tym roku przygotował o. Łukasz Kręgiel. Niech pomagają nam łą-

czyć się duchowo w tym czasie. 

 

 
 

Z okazji 10. rocznicy powstania Wspólnoty Błogosławio-

nego Euzebiusza oraz zbliżającej się uroczystości św. Pawła 

Pustelnika i święta bł. Euzebiusza przesyłam najserdeczniejsze 

życzenia obfitości Bożych łask przez wstawiennictwo naszych 

Patronów. 

W imieniu wszystkich paulinów dziękuje Wam za wierną 

modlitwę i Wasze duchowe towarzyszenie nam w posłudze 

duszpasterskiej. 
o. Marek Nowacki 

 

 

 

Włodawa, 6 stycznia 2022 r. 
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