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Na zbliżającą się  
Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

przesyłam wszystkim Braciom i 
Siostrom Wspólnoty bł. Euzebiusza 

najserdeczniejsze życzenia 
obfitości Bożych łask 
i nieustanej opieki  

Maryi Królowej Pustelników, 
naszego Patrona – bł. Euzebiusza 

oraz św. Aniołów Stróżów. 
Niech zbliżający się nowy rok 2024 
będzie dla nas wszystkich czasem 

rozwoju w łasce Bożej. 
 

 

 

Z pamięcią w modlitwie 
o. Marek Nowacki 

  



Na ostatnich spotkaniach na Jasnej Górze omawialiśmy konieczność 

wprowadzenia okresu próbnego przy przyjmowaniu nowych członków 

naszej wspólnoty. Jest to podyktowane bardzo dużą ilością osób, które 

zgłosiły się do Wspólnoty i po latach okazało się, że nawet o tym nie pa-

miętają, nie mówiąc już o modlitwie. Zasady te są już dopracowane i za-

czynamy je stosować wraz z opublikowaniem tego numeru Biuletynu. 

 Włączenie do Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza następuje te-

raz stopniowo, na wzór zasad, jakie od wieków przyjęte są w zakonach. 

Najpierw więc następuje roczny okres próbny, zwany nowicjatem. To 

czas, w którym należy zapoznać się z charyzmatem, duchowością i po-

słannictwem zakonu paulińskiego. 

Przed upływem roku od daty przyjęcia do nowicjatu, jeśli nowicjusz 

jest zdecydowany dalej trwać i modlić się we Wspólnocie, przesyła do 

moderatora prośbę o rozpoczęcie 5-letniego junioratu. Brak tej deklaracji 

oznacza rezygnację z przynależności do Wspólnoty. 

Podobnie i zakonnicy, po odbyciu nowicjatu składają tzw. śluby cza-

sowe. Następnie przez kilka lat uczą się, modlą i pracują, by utwierdzić się 

w swojej decyzji odpowiedzi na Boże powołanie. Dopiero po tym długim 

czasie przygotowania składają śluby wieczyste. 

We Wspólnocie bł. Euzebiusza, wzorując się na tych zasadach zakon-

nych, odbywamy najpierw juniorat. Dopiero po upływie 5 lat może nastą-

pić włączenie do Wspólnoty już na stałe. Najprościej podsumowując: trze-

ba potwierdzić swoją przynależność do Wspólnoty po roku a następnie po 

pięciu latach od przyjęcia. 

Wszystkie potwierdzenia dokonują się poprzez przesłanie deklaracji 

na adres moderatora, podany na naszej stronie internetowej. 

Osoby przyjmowane do Wspólnoty obecnie otrzymują już potwier-

dzenie przyjęcia ze stosowną informacją.  

Natomiast na potwierdzenia od osób przyjętych przed końcem 2017 r. 

będziemy czekać do końca roku 2023. Przyjęci do Wspólnoty od początku 

2018 wysyłają swoje deklaracje po upływie 6 lat od daty wpisanej w dy-

plomie przyjęcia. 

 

 

Serdecznie zapraszam na kolejny zjazd Wspólnoty bł. Euzebiusza, 

który wzorem ubiegłych lat odbędzie się na Jasnej Górze podczas święto-

wania tradycyjnych paulińskich Pawełków. Program przedstawia się na-

stępująco:  



13 stycznia 2023 r. - piątek 

• 19.00 - Rozpoczęcie 

14 stycznia 2023 r. - sobota 

• 09:00 – Kawa 

• 10.00 – Katecheza 

• 12.00 - Msza św. 

• 13.00 - Spotkanie i agapa 

• 17.00 – Nieszpory 

• 18.00 - Pawełki 

15 stycznia 2023 r. - niedziela 

• 11.00 - Msza św. odpustowa w bazylice 

• 16.15 - Zakończenie Pawełków z błogosławieństwem 

dzieci 

Przypominam o zabraniu ze sobą plakietek Wspólnoty, które rozpro-

wadzane były w ubiegłych latach. Warto w ten sposób pokazać naszą 

obecność na Jasnej Górze podczas uroczystości. 

 

 

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny, święto patronalne młodzieży paulińskiej, minęła kolejna rocznica 

istnienia naszej Wspólnoty. Jak zawsze jest to dobra okazja, by podzięko-

wać Wam wszystkim za modlitwę i przyjaźń do naszego zakonu. Praca 

duszpasterska, którą zleca nam Kościół, bardzo potrzebuje Waszego 

wsparcia modlitewnego. Poprzez to duchowe zjednoczenie wokół wspól-

nego celu apostolskiego stajecie się bardzo istotną częścią misji zakonu 

paulinów w Kościele, jej silnym duchowym zapleczem, z którego możemy 

czerpać ciągle świeże siły w trudnych dla kapłanów i zakonników czasach. 

  

 

Na najbliższym spotkaniu jasnogórskim będziemy omawiać m.in. mo-

del wspólnot lokalnych Wspólnoty bł. Euzebiusza przy kościołach pauliń-

skich. Powstała już wstępna koncepcja, która wymaga dopracowania i 

uzupełnienia.  
 

 

__________________________________________________________________ 
Informacje na temat Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza można znaleźć na stronie: 

cbe.paulini.pl lub pisząc na adres: cbe.paulini@gmail.com 


