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dokładnie trzy wieki temu 22 listopada 1720 roku Paweł Franciszek Da-
nei, znany później jako św. Paweł od Krzyża, przyjął z rąk swojego bisku-
pa habit zakonny i rozpoczął czterdziestodniowe rekolekcje w niewielkiej 
celi przy kościele św. Karola w Castellazzo (Piemont – Północne Włochy). 
W tym czasie, pragnąc zrealizować otrzymane od Boga natchnienie do 
zebrania towarzyszy, pisze regułę dla nowego zakonu. Nikomu niezna-
ny 26-letni syn zubożałego kupca, bez formalnego wykształcenia i roze-
znania w kościelnych procedurach, podejmuje się dzieła na miarę Bieda-
czyny z Asyżu, by poprzez nowy zakon oparty na wierności Ewangelii, 
nieść odnowę wiary opartą na głoszeniu Miłości Ukrzyżowanej.
Niewielka miejscowość w północnych Włoszech stała się świadkiem 
narodzin nowej rodziny zakonnej, do której oprócz ojców i braci pa-
sjonistów, należą także mniszki klauzurowe, kilka żeńskich instytutów 
zakonnych oraz świeccy noszący Czarny Szkaplerz Męki Pańskiej i na-
leżący do licznych bractw i stowarzyszeń. Wszyscy oni w Męce i śmier-
ci Zbawiciela – podobnie jak św. Paweł od Krzyża – widzą „największe 
i zdumiewające dzieło Bożej miłości”. Świadomi, że Męka Chrystusa 
trwa na tym świecie aż do Jego powtórnego przyjścia w chwale, dzielą 
oni troski i radości ludzi w ich drodze do Ojca. Powołani, by naśladować 
Chrystusa Ukrzyżowanego, nieustannie starają się uczynić z Ewangelii 
najwyższą regułę i kryterium własnego życia. Poprzez świadectwo życia 
i głoszenie Słowa Krzyża chcą prowadzić wszystkich ku pełni powołania 
chrześcijańskiego.
W roku jubileuszowym 300-lecia Rodziny Pasjonistów chcemy nie tylko 
sięgnąć pamięcią do początków naszego zakonu, ale przede wszystkim 
odnowić naszą misję, z czystego źródła Ewangelii zaczerpnąć nadzieję 
na przyszłość, okazać wdzięczność tym, którzy tą drogą szli przed nami 
i nabrać sił do prorockiej misji głoszenia Słowa Krzyża. Chcemy też po-
dzielić się naszym życiem, apostolatami i bogatą duchowością jak wspo-
mniany przez Chrystusa ojciec, który ze swego skarbca wydobywa rze-
czy nowe i stare (por. Mt 13, 52).

O. Łukasz Andrzejewski CP

Drodzy czytelnicy,



z eby świętowanie było czymś 
więcej niż rozrywką, barwną 
plamą na tle szarości dnia po-
wszedniego, musimy wiedzieć, 

co świętujemy. Dlatego jubileusz Zgro-
madzenia Męki Jezusa Chrystusa stawia 
nas wobec pytania o początki tej wspól-
noty zakonnej. Co zgromadzenie w swej 

zbiorowej pamięci uznało za swoje źró-
dło? Znamienne jest, że nie żaden fakt, 
którego podmiotem jest ono samo, np. 
złożenie ślubów zakonnych przez pierw-
szych siedmiu zakonników, co miało 
miejsce 11 czerwca 1741 r. czy nieco wcze-
śniejsze zatwierdzenie reguły 15 maja te-
goż roku. Osobiste doświadczenia Paw-
ła Franciszka Danei (1694-1775) stały się 
punktem, od którego zgromadzenie liczy 
swą historię. Powołanie, które od Boga 
otrzymał założyciel, wyznaczyło ducho-
wość zainicjowanej przez niego wspól-
noty i stało się inspiracją dla wielu in-
nych wspólnot i ruchów kościelnych.

Św. Paweł od Krzyża był pierwszym 
synem Łukasza i Anny Marii.  Urodził się 
3 stycznia 1694 roku w miasteczku Owada 
na północy dzisiejszych Włoch. Dzieciństwo 
i młodość spędził w Piemoncie,  pomagając 
ojcu w prowadzeniu rodzinnego przedsię-
biorstwa handlowego. W latach 1713 -1714 
w jego życiu wewnętrznym zachodzą gwał-

towne zmiany, które nazwie później na-
wróceniem. Oznaczało ono nie tyle zmianę 
poglądów, ile hierarchii wartości. Od tego 
momentu pragnie poświęcić całe swoje ży-
cie Bogu. Nie jest to dla niego metafora, ale 
konieczność życiowa, którą pojmuje jak naj-
bardziej dosłownie. Świadczy o tym fakt, że 
pierwszą próbą realizacji tego wewnętrzne-
go pragnienia jest zaciągnięcie się do armii 
Republiki Weneckiej, która przygotowywa-
ła się do walki z Turkami. Paweł zaciągnął 
się jako ochotnik, rezygnując żołdu i innych 
zysków. W całym przedsięwzięciu intere-
suje go tylko aspekt religijny: dać życie za 
wiarę. Opatrzność Boża miała jednak inne 
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plany. Pod wpływem natchnienia, którego 
doświadczył 20 lutego 1716 r., opuszcza ar-
mię i wraca w rodzinne strony.

W tym czasie przed Pawłem rysuje się 
perspektywa  dostatniego  i wygodnego  
życia, jeśli zdecyduje się ustatkować i za-
łożyć rodzinę. Jego jednak bardziej pocią-
ga samotność i modlitwa. Pragnienie ta-
kiego życia narodziło się w jego sercu, gdy 
pewnego razu, wędrując wzdłuż wybrze-
ża w okolicach Genui, zobaczył kościółek 
Madonna del Gazzo. Trzy lata później 
napisze: „gdy go widziałem, to czułem, 
że serce moje ożywiło pragnienie owej sa-
motności, lecz jako że zajęty byłem przy 
posługiwaniu miłosiernym dla opieki nad 
moimi krewnymi, nie mogłem nigdy tego 
[pragnienia] zrealizować, lecz jedynie no-
siłem je zawsze w sercu”. Pragnienie to 
jednak będzie w nim wzrastać i nabierać 
coraz bardziej konkretnych rysów. We 
wstępie do pierwszej reguły zanotował: 
„Kiedy zanosiło się na to, że uwolnię się 
od wszystkiego, powstawały nowe trud-
ności, ale pragnienia wciąż narastały. 
Kiedy przyszło mi inne natchnienie, by 
zgromadzić towarzyszy, aby żyć razem 
dla ożywienia w duszach świętej bojaźni 
Bożej, co było pragnieniem największym, 
to nie przywiązywałem wagi do tego na-
tchnienia zgromadzenia towarzyszy. Jed-
nak zostało mi ono w sercu”. W roku 1720 
wewnętrzny głos przynagli go do podję-
cia realizacji powołania założenia nowej 
rodziny zakonnej. Wracając po Mszy św. 
do domu,  Paweł  doświadczył wizji we-
wnętrznej. Ujrzał wówczas siebie ubrane-
go na czarno aż do ziemi, z białym krzy-
żem na piersiach, a pod krzyżem białymi 
literami miał napisane Najświętsze Imię 
Jezusa. To właśnie taki habit Paweł zapra-
gnął przyjąć z rąk swojego biskupa Fran-
ciszka A. Gattinary. 

Chociaż czasy nie sprzyjały powsta-
waniu nowych zakonów, biskup  po do-
kładnym rozeznaniu intencji Pawła i ob-
warowaniu zgody na obłóczyny pewnymi 
warunkami  pozwolił mu na przyjęcie po-

kutnej tuniki. Skromna uroczystość mia-
ła miejsce w prywatnej kaplicy biskupa 
w piątek, 22 listopada 1720 roku. Następ-
nego dnia Paweł wyrusza do Catellazzo 
i w niewielkiej celi przy kościele św. Karo-
la podejmuje 40-dniowe skupienie. W tym 
czasie pisze dziennik, w którym skrupu-
latnie notuje swoje natchnienia oraz re-
gułę dla „Ubogich Jezusa” – tak wówczas 
nazywał ten przyszły zakon. Dzięki jego 
determinacji ponad 20 lat później Zgro-
madzenie Męki Pańskiej popularnie zwa-
ne zgromadzeniem pasjonistów (łac. pas-
sio – męka, cierpienie) uzyska kościelną 
aprobatę i będzie dynamicznie rozwijać 
swą misję na półwyspie Apenińskim. Po 
śmierci fundatora zakonnicy spod znaku 
Krzyża i Męki Pańskiej zrealizowali też 
jego wielkie pragnienie i ruszyli na misje: 
do Bułgarii i Rumunii. Nieco później misja 
bł. Dominika Barberi doprowadziła do po-
wstania domów zakonnych w Belgii, Fran-
cji, Anglii i Irlandii. W tym samym czasie 
synowie św. Pawła od Krzyża udają się za 
ocean, gdzie powstaje prowincja północ-
no-amerykańska. Jednym z jej założycieli 
był  Polak o. Stanisław Parczyk. W roku 
1847 zgromadzenie liczyło 498 zakonni-
ków (200 kapłanów, 186 braci, 112 studen-
tów). Niespełna wiek później (1914) było 
to już 1663 (800 kapłanów, 397 studentów, 
466 braci). W szczycie swojego rozwoju 
(lata sześćdziesiąte  XX wieku) liczba  za-
konników sięgnęła 4 tysięcy.

Od czego się więc wszystko zaczęło? 
Od tego, że Paweł odłożył swe osobiste 
marzenia i plany, a poświęcił się całkowi-
cie dla wspólnoty, którą Bóg polecił mu 
założyć. Tego też wymagał o tych, których 
nazywał swymi towarzyszami. Nie uwa-
żał się za najważniejszego. Wspólnota ni-
gdy nie była jego, ale Tego, który nakazał 
mu jej budowanie i prowadził przez trud-
ne lata tego budowania, które nie zawsze 
oznaczało wzrost. Z tego poświęcenia się 
pełnieniu woli Boga wyrosło zgromadze-
nie pasjonistów. To jest nasze „wczoraj”, 
które musimy czynić naszym „dziś”.
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I dea św. Pawła od Krzyża, by zebrać to-
warzyszy we wspólnocie przenikniętej 
modlitwą i opartej na Ewangelii, która 
kształtuje apostołów głoszących życiem 

i słowem Jezusa Ukrzyżowanego, pomimo 
trzech wieków nie straciła swojej aktual-
ności. Jeśli zresztą dobrze przyjrzymy się 
warunkom, w jakich przyszło żyć i funkcjo-
nować pierwszym pasjonistom, to spostrze-
żemy wiele podobieństw do naszych czasów: 
duchowe ubóstwo, zagubienie ludzi prostych 
pośród wielu prądów filozoficznych i ideolo-
gii, odrzucający wiarę racjonalizm, letniość 
i przeciętność w życiu religijnym, niepokoje 
społeczne. Wobec tych wyzwań Założyciel 
wskazuje na miłość Bożą objawioną w Krzy-
żu Chrystusa. To właśnie ewangeliczny styl 
życia na wzór apostołów oraz rozważanie 
i głoszenie nadziei odkupienia, jaką niesie 
męka i zmartwychwstanie Chrystusa, stały 
się fundamentem misji pasjonistów. Pomimo 
upływu czasu i zmieniających się warunków 
życia podstawowe elementy powołania św. 
Pawła od Krzyża nadal są obecne w codzien-
nym życiu i apostolacie jego duchowych sy-
nów na całym świecie.

PASJONIŚCI ŻYJĄ
NA WZÓR APOSTOŁÓW.

Założyciel doskonale zdawał sobie sprawę, 
że głoszenie musi się opierać na poznaniu 
i przyjęciu przepowiadanej prawdy, dlatego 
gorąco pragnął, aby jego bracia żyli we wspól-
notach na wzór apostołów. Apostołowie za-
patrzeni w Chrystusa chcą Go naśladować, 
słuchać Jego słowa i według niego kształtować 
siebie samych. Stąd w każdej naszej wspólno-
cie modlitwa stanowi najważniejszy i spajający 
element codziennego życia. Dzień każdego 
z braci jest przeniknięty odmawianą wspól-
nie modlitwą liturgiczną: brewiarz (trzy razy 
dziennie), Msza św. oraz inne akty pobożności: 
Anioł Pański, różaniec, Droga Krzyżowa oraz 
okresowo inne modlitwy związane z rokiem 
liturgicznym. Poprzez modlitwę nie tylko sami 

zmierzamy ku Bogu, ale także chcemy nieść do 
niego innych, zwłaszcza powierzonych naszej 
duchowej opiece. W modlitwie pamiętamy 
także o cierpiących, samotnych, opuszczonych 
i innych, których można by nazwać współ-
czesnymi Ukrzyżowanymi. W naszym planie 
dnia istotne miejsce zajmuje rozważanie słowa 
Bożego, a zwłaszcza Męki Pańskiej, któremu 
zgodnie z konstytucjami każdy z nas poświę-
ca co najmniej jedną godzinę dziennie. W ciszy 
naszych klasztorów, zasłuchani w Ewangelię, 
według niej chcemy kształtować nasze życie. 
Nie możemy bowiem podejmować się głosze-
nia innym posłannictwa Krzyża, jeśli najpierw 
sami nie będziemy nim przepojeni. Osobista 
modlitwa jest więc miejscem intymnego do-
świadczenia Boga, z którego czerpiemy siłę 
i natchnienie do podejmowania dzieł apostol-
skich. 

Założyciel pragnął, aby nasze klasztory, któ-
re nazywał ritiro – samotniami, miejscami wy-
cofania, były szkołami modlitwy, gdzie sami 
zakonnicy jak i rekolektanci będą mogli nabrać 
duchowych sił i na wzór Jezusa wyjść na pu-
stynię, by wejść w głębszą relację z Ojcem. Nie-
zbędna do tego jest wewnętrzna i zewnętrz-
na cisza, która zapewnia wewnętrzny spokój 
i pokój duszy, tak potrzebne dla ducha mo-
dlitwy i uspokojenia sprzecznych głosów co-
dziennych trosk. Nawet posługując w wielkich 
ośrodkach miejskich, dążymy do zachowania 



okresów ciszy i milczenia przez rekolekcje i dni 
skupienia, a także staramy się, by w naszych 
klasztorach tworzyć atmosferę sprzyjającą re-
fleksji i modlitwie.

Oczywiście wspólnota to nie tylko modlitwa, 
ale także wspólne posiłki, praca w klasztorze 
i poza nim, czy wspólne spotkania, w czasie 
których możemy dzielić się naszymi radościa-
mi i porażkami oraz doświadczać braterskiego 
wsparcia. Nasze powołanie jest wezwaniem 
do osiągnięcia pełni miłości chrześcijańskiej. 
Jeszcze na łożu śmierci św. Paweł od Krzy-
ża przypominał zebranym braciom: „przede 
wszystkim jak najusilniej zalecam wam prze-
strzeganie świętego nakazu danego przez Jezu-
sa Chrystusa swym uczniom: ‘Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będzie-
cie się wzajemnie miłowali’ (J 13,35). Oto, moi 
umiłowani bracia, czego z całą miłością mego 
biednego serca żądam tak od was tu obecnych, 
jak i od wszystkich innych noszących habit 
pokuty i żałoby na pamiątkę Męki i Śmierci 
naszego umiłowanego Boskiego Odkupiciela, 
a także od wszystkich, których w przyszłości 
Miłosierdzie Boże powoła do tej małej trzód-
ki Chrystusowej”.  Zjednoczeni w Chrystusie 
szanujemy godność i równość wszystkich. 
Przyjmujemy każdego człowieka z niepowta-
rzalnością jego osoby, a przedkładając innych 
ponad siebie, pomagamy braciom w doskona-
leniu własnej osobowości i rozwijaniu uzdol-
nień. 

MY GŁOSIMY CHRYSTUSA 
UKRZYŻOWANEGO.

Nasza misja jest integralnie związana z na-
szym życiem we wspólnocie. Nasze życie 
wspólnotowe i nasza misja nie mogą być roz-
dzielone; jak dwie strony tej samej monety. Na-
sze życie jest naszą misją (przez świadectwo) 
i nasza misja jest naszym życiem (przez dzia-
łanie). Razem kształtują nas i dają nam naszą 
tożsamość i autentyczność jako pasjonistom. 
Kim jesteśmy i co robimy, jest ściśle ze sobą 
związane. Kościół, rozpoznając autentyczność 
powołania św. Pawła od Krzyża, powierzył 
pasjonistom istotną część swojej misji apostol-
skiej, jaką jest uczynić owocną miłość Chrystu-
sa objawiającą się wyraźnie w Jego męce, aby 

jej pamięć była wiecznie żywa i była sprawo-
wana.

Obecnie ponad 1700 pasjonistów pracujących 
w 62 krajach na 7 kontynentach realizuje to po-
wołanie poprzez wszelkie możliwe dzieła apo-
stolskie odpowiadające naszym zdolnościom 
i naszym czasom. Pierwszym i najważniej-
szym zadaniem jest posługa słowa, by poprzez 
kazania, rekolekcje, misje czy katechezę wier-
nie przepowiadać Dobrą Nowinę o zbawieniu. 
Realizując czwarty ślub, który wzywa nas do 
rozważania i głoszenia męki Pańskiej (Memo-
ria Passionis), poprzez całe nasze nauczanie 
i życie, chcemy wskazywać na Chrystusa, nie 
tylko jako fakt historyczny, lecz rzeczywistość 
obecną w życiu ludzi. Św. Paweł od Krzyża na-
pominał braci, by przesłanie Ewangelii głosili 
językiem prostym i przystępnym, tak by mo-
gło zostać zrozumiane i przyjęta przez wszyst-
kich. Nasz Założyciel nie chciał, byśmy bry-
lowali słowem, karmiąc własną próżność, ale 
słowami płynącymi z serca prowadzili innych 
do powierzenia się Ojcu w Jezusie Chrystusie.

Włączeni w Kościół lokalny oferujemy na-
szą posługę, pracując w duszpasterstwie pa-
rafialnym, środowiskowym (szpitale, hospicja, 
więzienia, szkoły, uniwersytety itp.), pozosta-
jąc otwartymi i gotowymi podejmować nowe 
wyzwania dla zbawienia dusz. Naśladując 
pierwszych towarzyszy św. Pawła od Krzyża, 
idziemy wszędzie tam, gdzie pojawia się głód 
wiary. Nie boimy się podejmować nowych 
wyzwań, także na peryferiach świata. Nie spo-
dziewając się niczego w zamian, we wszyst-
kich podejmowanych wyzwaniach duszpa-
sterskich nieustannie chcemy z gorliwością 
głosić Słowo Krzyża. Szczególnym miejscem 
naszej posługi jest konfesjonał. Za przykładem 
św. Pawła poprzez spowiedź i kierownictwo 
duchowe chcemy być szafarzami Bożego mi-
łosierdzia i wiarą wspierać ludzi na trudnych 
drogach życia. By dać możliwość wytchnie-
nia przygniecionym trudami codzienności, 
prowadzimy domy rekolekcyjne (ritiro),gdzie 
w ciszy i modlitwie można na nowo odnaleźć 
tak potrzebny pokój ducha. 

Chociaż za życia św. Pawła od Krzyża 
(+1775) pasjoniści działali wyłącznie na Pół-
wyspie Apenińskim, to jednak chcieli też wy-
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EMBLEMAT PASJONISTÓW
Cechą wyróżniającą Rodzinę Pasjonistowską jest 

charakterystyczne białe serce, z którego wyrasta krzyż. 
Znak ten otrzymał św. Paweł od 
Krzyża w wizji, której doświad-
czył po swoim nawróceniu. Sam 
pisał o nim: „ujrzałem w duchu 
siebie ubranego na czarno aż do 
ziemi z białym krzyżem na pier-
siach, a pod krzyżem miałem na-
pisane najświętsze imię Jezusa 

białymi literami i w tej chwili usłyszałem, jak mi ktoś 
mówił te słowa: To na znak, jak musi być jasne i czy-
ste to serce, które ma nosić wyryte najświętsze imię 
Jezus”. Serce jest symbolem miłości ludzkiej przenik-

niętej miłością Boga, którą wyraża 
krzyż. W sercu znajduje się napis: 
JESU XPI PASSIO – Męka Jezusa 
Chrystusa i trzy gwoździe, symbol 
cierpienia Zbawiciela. Emblemat 
Męki Pańskiej jest więc syntezą 
powołania pasjonisty i widocznym 
znakiem złożonych ślubów.

ruszyć na misje ewangelizacyjne – do pogan, 
jak również reewangelizacyjne – do miejsc, 
w których ludzie utracili wiarę. Dziś ojcowie 
i bracia posługują na siedmiu kontynentach, 
ciągle szukając nowych sposobów na głoszenie 
orędzia o Zbawieniu. Docierają do  ludzi róż-
nych kultur i języków w wielu  krajach, ufni 
w orędownictwo św. Pawła od Krzyża, który 
przed śmiercią modlił się: „polecam Ci teraz 
i na zawsze to biedne Zgromadzenie, które jest 
owocem Twojego Krzyża, Twojej Męki i Two-

jej Śmierci. Proszę o Twe błogosławieństwo 
dla wszystkich zakonników i dobroczyńców. 
Oto, co wam zostawiam, bracia moi najdroż-
si, z całego mego biednego serca. Opuszczam 
was i będę na was wszystkich czekał w niebie, 
gdzie zawsze będę się modlił za Najwyższego 
Pasterza, za naszego Ojca Świętego, za Kościół 
święty, który tak kocham, i za całe Zgromadze-
nie, za jego dobroczyńców oraz za osoby, za 
które wiem, że powinienem się modlić”.

PASJONIŚCI NA CO DZIEŃ
JAKUB MARCZAK

J ubileusz 300-lecia pasjonistów 
jest okazją, aby bliżej przyjrzeć 
się współczesnemu funkcjonowa-
niu Zgromadzenia Męki Jezusa 

Chrystusa, czyli pasjonistów. Naszą redak-
cję, szczególnie zainteresowało, jak dziś 
wygląda codzienne życie, formacja i po-
sługa ojców pasjonistów. Nasze pytania 

o niewidoczne na co dzień dla wiernych 
aspekty życia zakonnego zadaliśmy o. Ja-
nowi Koziatkowi CP – mistrzowi nowicja-
tu i o. Łukaszowi Andrzejewskiemu – pro-
wincjałowi.

Dla osób postronnych może wydawać 
się, że skupienie się na Męce Pańskiej przy-
słania radość płynącą ze Zmartwychwsta-
nia. Męka Pańska kojarzy się nam z ogrom-
nym cierpieniem i trudno wyobrazić sobie 
połączenie kontemplacji tajemnic bolesnych 
z jednoczesnym głoszeniem  ludziom rado-
ści Zmartwychwstania. Ta pozorna sprzecz-
ność pojawia się, kiedy te dwa wydarzenia 
analizujemy oddzielnie. Gdy jednak patrzy-
my na całą historię Zbawienia, widać spój-
ność i nierozłączność zbawczych tajemnic. 
Ojciec Jan opowiada, że kiedy wstępował 
do zgromadzenia, nie obawiał się braku ra-



dości. „Zbawienie przyszło bowiem przez 
Krzyż. Zakon przez lata dostosowywał spo-
sób posługi do zmieniających się czasów. Za-
konnicy wyszli ze swoich samotni do ludzi. 
Kiedyś duchowość była przeżywana bar-
dziej indywidualnie lub w dość zamkniętej 
wspólnocie zakonnej. Dziś tajemnice Męki 
Pańskiej pasjoniści przeżywają ze wspólno-
tą wierzących. Staramy się odpowiadać na 
potrzeby ludzi. Głosimy słowo Boże, spra-
wujemy sakramenty, posługujemy u sióstr, 
niektórzy z nas prowadzą działalność na-
ukową. Robimy, co możemy, aby każdy 
talent był wykorzystywany dla dobra Ko-
ścioła i zgromadzenia. Działamy w lokalnej 
wspólnocie, blisko ludzi. Staramy się praco-
wać, tak jak Św. Paweł od Krzyża, w duchu 
miłości i otwartości – opowiada ojciec.

Przez wiele lat zmieniała się także forma-
cja u pasjonistów. Nowicjat, najważniejszy 
element formacji, który jest czasem przygoto-
wania do złożenia pierwszych ślubów zakon-
nych, jeszcze w XX wieku był znacznie bardziej 
rygorystyczny i surowy. Ojciec Jan tak opowia-
da o nowicjacie: „Wstąpiłem do zgromadzenia 
w latach siedemdziesiątych. Były to trudne 
czasy, ale nie brakowało radosnych momen-
tów. Z tamtego czasu mam wiele wspaniałych 
wspomnień. Kiedyś kandydat do życia zakon-
nego po dwóch tygodniach otrzymywał habit. 
Dziś, zanim dołączy do nowicjatu, musi przejść 
dwa lata postulatu, kiedy to studiuje filozofię 
i rozeznaje swoje powołanie. Będąc już 
we wspólnocie zakonnej, nowicjusze 
pracują i uczestniczą w jej życiu. Mogą 
liczyć na większą niż kiedyś życzliwość 
współbraci, którzy są wdzięczni za dar 
każdego powołania”.

Jak wygląda powszedni dzień 
w zakonie, relacjonuje o. Łukasz: 
„Nasz dzień jest dzielony między 
modlitwę, pracę i odpoczynek. Mo-
dlitwa to odmawiane wspólnie godzi-
ny brewiarzowe (modlitwa Kościoła), 
różaniec, Msza św. i towarzyszące 
poszczególnym czynnościom i porom 
dnia modlitwy zakonne. Każdego 
dnia staramy się też przez co najmniej 
godzinę rozważać o życiu, śmierci 

i Zmartwychwstaniu Chrystusa. W ciągu 
roku liturgicznego uczestniczymy również 
w innych formach pobożności, zwłaszcza 
pasyjnych, choć oczywiście nie tylko. Praca 
natomiast to wszystkie zadania, które po-
wierzyli nam przełożeni, od prostych prac 
domowych, takich jak pranie, sprzątanie, 
a czasem również gotowanie, po studium, 
przygotowanie katechezy, kazań i rekolekcji, 
pracę naukową i wszelkie inne formy posłu-
gi według możliwości i talentów, jakie każ-
dy z nas otrzymał. Jest tego naprawdę dużo 
i wbrew obiegowej opinii nie przesypiamy 
całego dnia. Odpoczynek to poza spoczyn-
kiem nocnym wspólna rekreacja, czyli mniej 
formalne spotkania wspólnoty, odwiedziny 
współbraci i czas dla siebie. Generalnie jest 
to czas, w którym możemy podzielić się ra-
dościami i trudnościami codziennego życia 
i doświadczyć braterskiego wsparcia”.

Wielu z nas zastanawia się, czy można być 
„świeckim pasjonistą”, czyli realizować cha-
ryzmat Zgromadzenia Męki Pańskiej? A jeśli 
tak, to jak to się przejawia? „Oczywiście, że 
można być świeckim pasjonistą! W tym celu 
powracamy do tradycji Czarnego Szkaplerza 
i tworzymy różnego typu wspólnoty świec-
kich przy naszych domach zakonnych. Bycie 
świeckim pasjonistą, to dołączenie do ducho-
wej rodziny, a przejawia się ono we wspól-
nym przeżywaniu duchowości Św. Pawła od 
Krzyża i uczestnictwem w misji zgromadze-
nia” – odpowiada nam ojciec Jan.

8
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KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ 
Z ŻYCIA ZGROMADZENIA MĘKI JEZUSA 

CHRYSTUSA (PASJONISTÓW)
ŻYCIE ŚW. PAWŁA OD KRZYŻA 

3 stycznia 1694 r. W miejscowości Ovada (Piemont) 
przychodzi na świat Paweł Franciszek Danei (św. 
Paweł od Krzyża, założyciel pasjonistów.

lato 1720 r.  Paweł Franciszek Danei rozeznaje po-
wołanie do życia całkowicie poświęconego Bogu. 
We wstępie do pierwszej reguły pisał: “Po jakimś 
znowu czasie pozostałem z głębokim natchnieniem 
odejścia w samotność. A natchnienia te mój drogi 
Bóg dawał mi wraz z wielką słodyczą w sercu. Te-
raz, w bieżącym okresie, przychodzi mi do głowy, 
by nosić ubogą czarną tunikę ze zgrzebnej czarnej 
tkaniny (arbagio), która jest najpospolitszym typem 
wełny, jaki w tych stronach można znaleźć i chodzić 
boso, żyć w skrajnym ubóstwie, w sumie więc, za 
łaską Bożą, prowadzić życie pokutnicze”.

22 listopada 1720 r. Paweł od Krzyża przyjmuje 
habit pokutny, a dzień później zaczyna 40-dniowe 
ćwiczenia duchowne, w czasie których pisze dzien-
nik duchowy i pierwszą regułę. We wstępie wspo-
mni, że to natchnienie, by zgromadzić towarzyszy, 
aby żyć razem dla ożywienia w duszach świętej 
bojaźni Bożej, było jego pragnieniem największym, 
które zostało mu bardzo głęboko w sercu. 

21 maja 1725 r. Papież Benedykt XIII na schodach 
bazyliki Santa Maria in Domnica w Rzymie daje ust-
ną aprobatę dla tworzonej przez braci Danei wspól-
noty zakonnej.

7 czerwca 1727 r. Święcenia kapłańskie Pawła Fran-
ciszka i jego brata Jana Baptysty Danei w bazylice 
św. Piotra na Watykanie.

luty/marzec 1728 r. Po-
czątek kształtowania się 
wspólnoty księży i świec-
kich wokół pustelni braci 
Danei na Monte Argentario 
(półwysep leżący około 150 
km na północ od Rzymu).

14 września 1737 r. Otwar-
cie pierwszego klasztoru 
pasjonistów na Monte Ar-
gentario.

PIERWSZY OKRES ŻYCIA ZGROMADZENIA 
(DO KASATY NAPOLEOŃSKIEJ)

15 maja 1741 r. Wydanie reskryptu papieskiego 
zatwierdzającego regułę zgromadzenia. Na jego 
podstawie 11 czerwca 1741 r. siedmiu zakonników, 
w tym trzej bracia Danei (Paweł, Jan Baptysta i An-
toni), złożyło śluby zakonne.

16 listopada 1769 r. Wydanie przez papieża Kle-
mensa XIV bulli Supremi apostolatus, która za-
twierdza w formie najbardziej uroczystej regułę 
pasjonistów.

3 maja 1771 r. Otwarcie pierwszego klasztoru klau-
zurowego mniszek pasjonistek w Tarquinii (Viter-
bo).

9 grudnia 1773 r. Objęcie przez pasjonistów klasz-
toru i bazyliki św. Jana i Pawła na wzgórzu Celio 
w Rzymie (ostatni klasztor założony za życia św. 
Pawła).

15 września 1775 r.  Bulla Piusa VI Praeclara vir-
tutum exempla potwierdzająca zmiany w regule 
i wcześniej udzielone zgromadzeniu przywileje.

18 października 1775 r.  Śmierć św. Pawła od Krzy-
ża.

1781 r.  Początek misji pasjonistów w Bułgarii 
(pierwsze klasztory poza Italią).

5 lipca 1809 r. Uwięzienie Piusa VII z rozkazu Na-
poleona i likwidacja wszystkich zakonów. Wspól-
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noty pasjonistów we Włoszech zostają zamknięte, 
a zakonnicy rozpraszają się po Italii.

DRUGI OKRES ŻYCIA ZGROMADZENIA 
(DO KOŃCA GENERALATU  

BŁ. O. BERNARDA SILVESTRELLI)

27 czerwca 1814 r.  decyzja Piusa VII, by przywró-
cić po kasacie napoleońskiej zgromadzenie pasjo-
nistów.

24 maja 1840 r. Bł. Dominik Barberi wyrusza 
z Rzymu, by założyć pierwszy klasztor w Bel-
gii (Ere), a potem we Francji i rozpocząć  pracę 
w Wielkiej Brytanii, gdzie m.in. przyjął konwersję 
na katolicyzm św. Johna Henryego Newmana.

lato 1842 r. Pierwsza grupa pasjonistów wyrusza 
do Australii (Sydney).

10 października 1852 r. Wyjazd pasjonistów, 
wśród których był z pierwszy Polak o. Stanisław 
Parczyk, do Stanów Zjednoczonych (Pittsburg).

1 maja 1853 r. Beatyfikacja o. Pawła od Krzyża.

29 czerwca 1867 r. Kanonizacja bł. Pawła od Krzyża.

19 listopada 1867 r. Otwarcie w Dublinie (klasz-
tor Mount Argus, założony w 1856 r.) pierwszego 
prowadzonego przez pasjonistów kolegium.

1876 r. Umieszczenie rzeźby św. Pawła od Krzyża 
w bazylice św. Piotra w Rzymie.

październik 1877 r. Wyjazd pierwszych pasjoni-
stów do Meksyku (Chiapas).

12 października 1878 r. Otwarcie pierwszej wspól-
noty zakonnej w Hiszpanii (Santander).

1879 r. Początek działalności pasjonistów w Ar-
gentynie (wśród imigrantów irlandzkich). W 1901 

r. powstanie tam prowincja zakonna, którą stwo-
rzą wspólnoty z Chile i Argentyny.  

1883 r.  Powstanie diecezji katolickiej w Bukaresz-
cie, którą papież Leon XIII powierzył pasjonistom.

TRZECI OKRES ŻYCIA ZGROMADZENIA 
(DO SOBORU WATYKAŃSKIEGO II)

wrzesień 1913 r.  Zaczyna się ukazywać L’Eco di 
San Gabriele, pierwsze czasopismo wydawane 
przez pasjonistów (periodyk sanktuarium św. 
Gabriela od Matki Bożej Bolesnej w Isola del Gran 
Sasso).

1923 r. Przybycie pasjonistów do Polski (Prza-
snysz).

29 grudnia 1933 r. Otwarcie pierwszej misji pasjo-
nistów w Afryce (Tanzania).

24 listopada 1952 r. Początek działalności pasjoni-
stów w Brazylii (Vitória).

1956 r. Powstaje pierwszy stały program telewi-
zyjny realizowany przez pasjonistów (Stany Zjed-
noczone).

1958 r. Erygowanie prowincji zakonnej p.w. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Polska).

CZASY NAJNOWSZE

1968 r. Nadzwyczajna Kapituła Generalna, której 
celem było dostosowanie prawa własnego zgro-
madzenia do ducha reformy soborowej.

2 marca 1984 r. Zatwierdzenie przez Stolicę Apo-
stolską nowych Konstytucji Zgromadzenia Pasjo-
nistów.
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W II wieku Tertulian pisał, że krew 
męczenników jest nasieniem 
chrześcijan. Tam, gdzie chrze-
ścijaństwo jest prześladowane, 

jest ono niezwykle żywotne. Taki los spotkał 
przecież apostołów, śmierć męczeńską ponio-
sło wielu chrześcijan w pierwszych wiekach 
po Chrystusie. W zasadzie nie było czasów 
wolnych od prześladowań. Wiek XX  przy-
sporzył Kościołowi wielu beatyfikowanych 
i kanonizowanych męczenników, wśród nich 
także pasjonistów. Ci są niejako powołani do 
głębszego rozumienia wagi śmierci za wia-
rę, są bowiem specjalnym ślubem związani 
z Męką Pańską, jej rozważaniem oraz szerze-
niem nabożeństwa ku niej.

Święty Innocenty Canoura Arnau jest jedy-
nym kanonizowanym męczennikiem ze zgro-
madzenia pasjonistów. W październiku 1934 
roku w hiszpańskiej Asturii trwała rewolucja, 
którą rozpętali miejscowi socjaliści, komuniści 
i anarchiści. Można powiedzieć, że ta krótko-
trwała rewolta zdławiona przez hiszpańskie 
wojsko, była zapowiedzią tego, co miało dziać 
się podczas hiszpańskiej wojny domowej. Re-
wolucjoniści za swojego wroga uznali Kościół 
katolicki, a więc także osoby duchowne, w tym 
braci szkolnych pełniących posługę nauczycieli 
i wychowawców młodzieży w kolegium w Tu-
rón. Ich kapelanem był pasjonista - ojciec Inno-
centy. Kiedy jak zwykle udał się do kolegium, 
by w pierwszy piątek udzielać sakramentów 
świętych, został wraz z ośmiu braćmi areszto-
wany przez bojówkarzy. Kilka dni później, ran-
kiem 9 października 1934 roku, wszyscy więź-
niowie zostali rozstrzelani. Z zeznań świadków 
wiemy, że zakonnicy byli świadomi zbliżającej 
się śmierci, ale przyjmowali to z wiarą i poko-
jem. Ufali, że staną się uczestnikami cierpień 
Chrystusa, które prowadzą do Jego chwały. Zo-
stali kanonizowani 21 listopada 1999 roku.

Nie były to jedyne ofiary rozgrywającego się 
w Hiszpanii dramatu rewolucji i wojny domo-
wej z lat trzydziestych XX wieku. Wśród ponad 
1900 beatyfikowanych lub kanonizowanych 
ofiar antychrześcijańskich prześladowań było 

również 26 męczenników z położonego 170 km 
na południe od Madrytu Daimiel, gdzie znajdo-
wało się seminarium pasjonistów. W momencie 
rozpoczęcia wojny przebywało tam 31 zakonni-
ków, jednak tylko pięciu z nich zdołało przeżyć 
wojenną zawieruchę. W nocy z 21 na 22 lipca 
1936 roku bracia zostali brutalnie wyrzuceni ze 
swojego domu. W kilku grupach udali się za 
wskazaniem o. Nicefora Tejerina - prowincjała, 
szukać schronienia. Przed wyjściem o. Nicefor 
zwrócił się do nich słowami: “Obywatele Kal-
warii, oto przyszło nasze Getsemani! Nasza na-
tura ludzka w słabej swej części ugina się i lęka 
w perspektywie Kalwarii. Tak jak człowieczeń-
stwo Jezusa jest przerażona i powalona. Lecz Je-
zus Chrystus jest z nami. Daję wam tego, który 
jest siłą słabych. Anioł umacniał Jezusa. Nas zaś 
podtrzymuje sam Jezus. [...] Obywatele Kalwa-
rii, odwagi! Trzeba nam, umrzeć za Chrystusa”. 
26 kapłanów, braci i seminarzystów zostało za-
mordowanych od 23 lipca do 23 października 
1936 roku. Choć początkowo puszczono ich 
wolno, deklarując jedynie chęć zajęcia budyn-
ków, w rzeczywistości traktowano niemal jak 
łowną zwierzynę i rozstrzeliwano w różnych 
miejscach jedynie z powodu przynależności do 
zakonu. Szesnastu z męczenników było w wie-
ku od 18 do 21 lat, mimo to nie zlękli się losu, 
których ich czekał. Przekazy mówią, że przed 
śmiercią wybaczali mordercom. To  zrozumie-
nie Jezusowych błogosławieństw doprowadzi-
ło ich do wielkiej nagrody w niebie. 1 paździer-
nika 1989 roku zostali beatyfikowani. 

Zupełnie inaczej potoczyło się życie błogo-
sławionego Eugeniusza Bosiłkowa, pasjonisty 
z Bułgarii. W tym prawosławnym państwie 
katolicy są mniejszością. Katolickie rodziny 
pielęgnują swoją wiarę od pokoleń. Z takie-
go środowiska wywodził się Wincenty Bosił-
kow, który po wstąpieniu do zakonu pasjoni-
stów przyjął imię Eugeniusz. Jego kapłaństwo 
i zdolności intelektualne zostały docenione. 
W 1947 roku otrzymał święcenia biskupie i zo-
stał pierwszym ordynariuszem nikopolskim 
bułgarskiego pochodzenia. Były to jednak 
czasy, w których komunistyczni gospoda-
rze tej części Europy coraz zacieklej walczyli 

OBYWATELE KALWARII 
BARTŁOMIEJ KUCEK
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z Kościołem katolickim, co skutkowało szyka-
nami  i  prześladowaniami. W  1952  roku  roz-
poczęto masowe  aresztowania  duchownych. 
Biskup Eugeniusz Bosiłkow został oskarżony 
o  zdradę  państwa  i  zamiar  obalenia władzy 
komunistycznej.  Osadzony  w  więzieniu  był 
wielokrotnie torturowany i ostatecznie został 
skazany  na  śmierć  przez  rozstrzelanie  jako 
domniemany szpieg Watykanu  i państw  im-
perialistycznych. Wraz  z  nim 
w  sfingowanym  procesie  są-
dzono  26  innych  kapłanów, 
którym  przedstawiono  do-
datkowo  zarzuty handlu bro-
nią,  niemoralnego  prowadze-
nia  się  i  alkoholizmu. Wyrok 
wykonano  11  listopada  1953 
roku.  Ciała  biskupa  nie  od-
naleziono,  nie ma    świadków 
jego  męczeństwa,  ale  nie  ma  
też  wątpliwości,  że  zginął  za 
swoją wiarę. Pięć lat wcześniej, 
17  września  1948  roku  został 
przyjęty  na  audiencji  przez 

papieża Piusa XII i usłyszał od niego “W Buł-
garii czeka na ciebie korona męczeństwa”. Nie 
przestraszył się, wrócił do ojczyzny, wyraża-
jąc w ten sposób zgodę na najgorsze, jeśli mia-
łoby go to spotkać za wierność Chrystusowi, 
papieżowi, Kościołowi. Jan Paweł II 15 marca 
1998 roku dokonał jego beatyfikacji.
Ostatni  wiek  był  czasem  pełnym  okrucień-
stwa, o czym boleśnie przekonało się wielu prze-

śladowanych  chrześcijan. 
Udowodnienie  męczeńskiej 
śmierci  nie  jest  łatwe,  ale 
mimo  niezwykle  surowych 
wymogów do grona katolic-
kich męczenników dołączyło 
28  pasjonistów  z  Hiszpanii 
oraz Bułgarii. Dali oni przy-
kład  naśladowania Chrystu-
sa aż po Kalwarię, najpełniej 
realizując czwarty ślub, który 
zobowiązuje  każdego  naśla-
dowcę św. Pawła od Krzyża 
do nieustannego życia tajem-
nicą Męki Pańskiej.

KULTURA                                                                                                         Anna Najda

„CZUŁE STRUNY”
to  płyta,  nad  którą  pracowało  wielu  artystów 
polskiej  sceny  muzycznej.  Dzięki  niej  po  raz 
pierwszy możemy usłyszeć wybrane dzieła Fry-
deryka Chopina opracowane na głos i orkiestrę 
symfoniczną. Nad aranżacją pracowali  tacy ar-
tyści  jak: Krzysztof Herdzin, Nikola Kołodziej-
czyk,  Adam  Sztaba,  Paweł  Tomaszewski  oraz 
Jan Smoczyński. Zagrała orkiestra Sinfonia Var-
sovia z wieloma wspaniałymi artystami. Łącznie 

przy nagraniu płyty pracowało po-
nad 100 osób.
Płyta  jest  bardzo  miła  dla  ucha 

i  na  pewno  spodoba  się  zarówno 
wielbicielom  muzyki  klasycznej 
jak  i  tym,  którzy  oczekują  czegoś 
nowego. Wielu słuchaczy przyciągnie zapewne 
wspaniały głos Natalii Kukulskiej, która jest też 
autorką  niektórych  tekstów.  Płyta  jest  już  do-
stępna w sklepach.

„ŁOWCA DUSZ. ŚW. PAWEŁ OD KRZYŻA”
Staraniem  Polskiej  Prowincji  Pasjonistów  we 
współpracy z aktorami znanego mieszkańcom 
Białołęki teatru Mam Teatr ukazał się audiobo-
ok, który jest dźwiękowym zapisem książki o. 
Edmunda Bukre CP pt. „Łowca dusz. Św. Pa-
weł od Krzyża”. Napisana w latach czterdzie-
stych    biografia  założyciela  pasjonistów wni-
kliwie  i  barwnie  przedstawia  życie  świętego, 
któremu nadano tytuł „łowcy dusz” i “księcia 

dusz opuszczonych”. Żywy  język 
narracji i znakomity głos Aleksan-
dra  Mikołajczaka  sprawiają,  że 
trudno  oderwać  się  od  nagrania. 
Warto w roku jubileuszowym pa-
sjonistów  poznać  największego 
mistyka XVIII wieku. Książka jest 
dostępna  za darmo na platformach  streamin-
gowych (Spotify, Apple podcasts, Google pod-
casts i innych).

Muzyka

Audiobook
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W listach św. Pawła od Krzyża założy-
ciela pasjonistów pojawiają się licz-
ne wzmianki wyrażające pragnienie 
założenia także kontemplacyjnego 

zakonu sióstr  żyjących w klauzurze i  oddanych 
rozpamiętywaniu Męki Chrystusa. Musiało jed-
nak upłynąć wiele lat, aby to pragnienie  przero-
dziło się w nowe zgromadzenie żeńskie - mni-
szek pasjonistek. 

Realizacja tego przedsięwzięcia wiązała się 
z licznymi trudnościami. Wysokie wydatki 
związane z budową klasztoru kontemplacyjne-
go oraz jego późniejszego utrzymania sprawiły, 
że projekt wielokrotnie był odkładany w cza-
sie. Sam św. Paweł od Krzyża długo mierzył 
się z wątpliwościami. Nie uzyskawszy - mimo 
usilnych starań - ślubów uroczystych dla pa-
sjonistów, obawiał się również braku aprobaty 
Stolicy Apostolskiej dla nowego zakonu klau-
zurowego.

Pomysł św. Pawła spotkał się natomiast z ży-
wym zainteresowaniem społeczności we włoskim 
miasteczku Corneto (obecnie Tarquinia). Domeni-
co Costantini, jego żona Lucia Casciola i brat ks. 
Nicola zapewnili fundusze na budowę klasztoru 
i częściowo na utrzymanie pierwszych mniszek. 
Dzięki hojnej pomocy rodziny Costantini uro-
czyste otwarcie klasztoru w Corneto odbyło się 3 
maja 1771 roku. Zamieszkały w nim 
mniszki pasjonistki, których prze-
łożoną  została Maria Krucyfiksa 
Costantini, dla której św. Paweł uzy-
skał od Klemensa XIV pozwolenie 
opuszczenia klasztoru benedykty-
nek w Corneto. Dzięki wsparciu św. 
Pawła od Krzyża  zaszczepiła jego 
ideały w umysłach i duszach powie-
rzonych sobie sióstr. Niestety, zało-
życiel bardzo już wówczas chory 
nie przybył nigdy, by osobiście zo-
baczyć to ostatnie z zainicjowanych 
przez siebie dzieł. 

Kolejne lata nie były łatwe i przy-
niosły wiele dramatycznych wy-
darzeń. W roku 1810, gdy prze-
prowadzano kasatę zakonów we 
Włoszech, zakonnice z Corneto 
zostały zmuszone do opuszczenia 
klasztoru. Po upadku Napoleona 
wróciły do zniszczonego i ogra-

bionego domu. Z wielkim trudem próbowa-
ły go odnowić i utrzymać. Kilka lat później, 
w roku 1819 potężne trzęsienia ziemi dotknęło 
tamtą okolicę. Klasztor został tak zniszczony, że 
nie nadawał się do zamieszkania. Siostry trwały 
tam jednak, żyjąc w skrajnym ubóstwie. Bieda 
i brak perspektyw sprawiły, że przez sto lat 
dom zakonny w Corneto był jedynym klaszto-
rem pasjonistek. 

W 1857 roku  do klasztoru w Corneto wstąpiła 
zamożna Francuzka, która w zakonie przybra-
ła imię Teresy Małgorzaty od Serca Jezusowego. 
Jako jedyna spadkobierczyni majątku swoich ro-
dziców zatroszczyła się o nową fundację w swojej 
ojczyźnie. Drugi klasztor pasjonistek został otwar-
ty w Mamers (diec. Le Mans). Rozpoczął się nowy 
rozdział w historii pasjonistek obfitujący w nowe 
powołania, a tym samym rozwój dzieła św. Pawła 
od Krzyża i matki Costantini. W drugim stuleciu 
istnienia zgromadzenia zostały otwarte kolejne 24 
nowe klasztory. 

Zgodnie z pragnieniem św. Pawła od Krzyża 
całe życie pasjonistek poświęcone jest kontem-
placji ofiarnej miłości Jezusa Chrystusa. Życie 
mniszek wypełnione jest modlitwą w skupie-
niu i ciszy oraz modlitwą liturgiczną, która jest 
nieustannym oddawaniem chwały i dziękczy-
nieniem podczas kolejnych godzin dnia. Litur-

gia godzin w sposób szczególny 
łączy mniszki w nieustannej 
modlitwie całego Kościoła.

Historię zgromadzenia jak 
również obecną działalność pa-
sjonistek wymownie streszcza 
hasło zgromadzenia: „Miłość 
Ukrzyżowanego przynagla nas” 
(2 Kor 5,14). Wszelkie podejmo-
wane dzieła polegają na współ-
pracy z Chrystusem w Jego 
zbawczej misji, na szczególnym 
przeżywaniu Tajemnicy Odku-
pienia i naśladowaniu Zbawicie-
la w Jego kontemplacyjno-czyn-
nym życiu. Siostry otaczają też 
duchową opieką wszystkie po-
dejmowane przez pasjonistów 
dzieła, wstawiając się nieustan-
nie u Boga za tych, którzy pracu-
ją na niwie Pańskiej. 

MNISZKI PASJONISTKI 
DOMINIKA KULPIŃSKA

KULTURA                                                                                                         Anna Najda
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B óg jest miłosierny ale i sprawiedliwy. 
Za dobro wynagradza, za zło karze. 
Sposobem na częściowe odpuszczenie 
kary jest uzyskanie odpustu.

„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary 
doczesnej za grzechy, zgładzonej już co do winy. 
Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio uspo-
sobiony i pod pewnymi, określonymi warunka-
mi, za pośrednictwem Kościoła, który jako sza-
farz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie 
przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług 
Chrystusa i świętych.” Ten zapis z Katechizmu 
Kościoła Katolickiego wydaje się być nieco za-
gmatwany. 

Obecnie prawo nadawania odpustów jest ściśle 
określone przez Penitencjarię Apostolską pod-

ległą papieżowi, 
który wyznacza 
warunki otrzy-
mania odpustu. 
Nadawanie od-
pustów zostało 
usystematyzo-
wane w konstytucji apostolskiej św. Pawła VI pt. 
Indulgentiarum Doctrina.

„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary 
doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy.”

Bóg jest miłosierny, należy jednak pamiętać 
o tym, że jest także sprawiedliwy. Grzechy są 
zgładzone co do winy po ważnej spowiedzi, ale 
sprawiedliwość boża wskazuje jednak odbycie 
kary za te grzechy.

„Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio 
usposobiony i pod pewnymi, określonymi wa-
runkami [...]”

Tę karę możemy znieść, wypełniając warunki 
odpustu. Są dwa rodzaje odpustu: cząstkowy 
i zupełny. Cząstkowy znosi tylko część przy-
gotowanej kary, zupełny uwalnia od całej kary. 
Istnieje szereg warunków uzyskania odpustu 
zupełnego. Z okazji uroczystości Wszystkich 
Świętych osoby chore, poddane kwarantannie 
lub działające przy chorych na Covid-19, aby 
uzyskać odpust zupełny, powinny spełnić je-
den z poniższych warunków:

1. zjednoczenie  duchowe poprzez 
środki masowego przekazu z celebracją mszy 
świętej, 

2. odmówienie różańca,  
3. odprawienie drogi krzyżowej,  
4. zaangażowanie w inną formę poboż-

ności, a przynajmniej odmówienie Wyznania 
wiary, Modlitwy Pańskiej i pobożnego we-
zwania do Najświętszej Maryi Panny.

„[...] za pośrednictwem Kościoła, który jako 
szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawo-
mocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca 
zasług Chrystusa i świętych.”

Zadośćuczynienie przydzielone ze skarbca 
zasług Chrystusa i świętych wiąże się z tym, 
że  człowiek po grzechu pierworodnym zacią-
gnął dług wobec Pana Boga i sam nie potrafiłby 
go spłacić. Z pomocą przyszedł nam Chrystus 
a w ślad za nim święci, którzy swoimi zasłu-
gami wnieśli istotny wkład do owego skarbca 
miłosierdzia.

ODPUST MIŁOSIERDZIEM BOGA 
TOMASZ URBANKOWSKI

Od 22 listopada 2020 r. do 1 
stycznia 2021 r. pasjoniści będą 
obchodzić Rok Święty Jubile-
uszowy. W związku z tym Pe-
nitencjaria Apostolska udzieliła 
specjalnych odpustów, które 

mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami (spo-
wiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna 
i modlitwa w intencjach Ojca świętego) wszyscy 
wierni, którzy w szczerej skrusze i pobożności będą 
uczestniczyć w obchodach jubileuszowych, ofia-
rując łaskę odpustu także w intencji zmarłych jak 
również dusz czyśćcowych, nawiedzając w dniach 
od 22 listopada 2020 r. do 1 stycznia 2022 r. miejsce 
narodzenia św. Pawła od Krzyża w Ovada, samot-
nię Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny na Mon-
te Argentario, samotnię Świętego Anioła w Vetralla 
i klasztor św. Jana i Pawła w Rzymie. Łaskę odpu-
stu można również uzyskać, spędzając odpowied-
ni czas na medytacji wobec doczesnych szczątków 
Świętego Założyciela (relikwii) zakończonej modli-
twą Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwą do 
Jezusa Ukrzyżowanego, Matki Bożej Bolesnej i św. 
Pawła od Krzyża. Natomiast wierni w podeszłym 
wieku, chorzy i wszyscy ci, którzy z powodu po-
ważnych przyczyn nie mogą opuścić swoich do-
mów, mogą uzyskać łaskę odpustu zupełnego, jeże-
li wyrzekną się wszelkiego grzechu z zamiarem, że 
przy najbliższej okazji spełnią trzy zwykłe warunki 
i duchowo będą uczestniczyć w jubileuszowych ce-
lebracjach, ofiarowując Miłosiernemu Panu swoją 
modlitwę, cierpienia oraz ciężary własnego życia.
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„WSZYSCY RODZIMY SIĘ ORYGINAŁAMI, 
ALE WIELU UMIERA JAKO KOPIE” 

ANNA NAJDA

C zęsto spotykamy się ze 
stwierdzeniem, że świę-
tość i normalność to dwie 
przeciwstawne cechy. 

Wielu młodych ludzi (i nie tylko 
młodych) ma zniekształcony ob-
raz świętości, przez co staje się im 
obca, a czasem wręcz odpychająca. 
Kiedy przyjrzymy się postaciom 
współczesnych świętych, widzi-
my, jak błędne jest to myślenie. 
Zaryzykowałabym nawet stwierdzenie, że 
między świętością a normalnością możemy 
postawić znak równości. Pytanie, gdzie szu-
kać takich zwykłych świętych? Czy w erze 
komputerów i Internetu można ich w ogóle 
spotkać? Z odpowiedzią przychodzi nam po-
stać niedawno beatyfikowanego Carlo Acuti-
sa, młodego Włocha, który pokazuje, jak żyć 
pełnią życia i zostać świętym.

Carlo Acutis urodził się 3 maja 1991 r. w Lon-
dynie. Do Pierwszej Komunii został dopusz-
czony w wieku zaledwie 7 lat i od tamtej pory 
nigdy nie opuścił codziennej Mszy Świętej ani 
nie zaniedbał odmawiania różańca. Zawsze sta-
rał się znaleźć chociaż chwilę na adorację Naj-
świętszego Sakramentu, żyjąc w przekonaniu, 
że “stając przed Jezusem w Eucharystii, stajemy 
się święci”. Kiedy Carlo miał 12 lat, rodzina wró-
ciła do Mediolanu, bo zakończył się  kontrakt 
zawodowy jego rodziców Andreasa i Antonii. 
W stolicy Lombardii Carlo dołączył do lokalne-
go Caritasu i zaczął udzielać się charytatywnie, 
pomagając w stołówce i prowadząc  zajęcia  dla 
dzieci ze świetlicy. Był wychowankiem medio-
lańskiego liceum klasycznego im. Leona XIII. 
Wraz z przyjaciółmi tworzył zaawansowane 
projekty informatyczne. Był autorem stron in-
ternetowych o cudach eucharystycznych. Uczył 
się grać na saksofonie. W wakacje 2006 roku 
dowiedział się, że jest chory na białaczkę. Nie 
odebrało mu to ani radości, ani nadziei. Swo-
ją chorobę i życie ofiarował w intencji papieża 
i Kościoła. Zmarł 12 października 2006 r. Na 

jego prośbę pochowano go w Asy-
żu. Wkrótce rozpoczął się proces be-
atyfikacyjny. 10 października 2020 r. 
w Asyżu Carlo Acutis został ogło-
szony błogosławionym.

Może się wydawać, że z tak nie-
zwykłym chłopcem niewiele nas łą-
czy, kiedy jednak poznamy go bliżej, 
okazuje się, że jest zupełnie inaczej. 
Carlo to zwyczajny, prosty chłopak, 
jakich znamy wielu. Nigdy nie prze-

szedł wielkiej przemiany na miarę św. Toma-
sza czy św. Pawła, którzy zobaczyli i uwierzyli, 
z wrogów Kościoła stali się wiernymi czciciela-
mi Boga. Swoją wiarę wyniósł z domu i starał 
się żyć z nią świadomie na co dzień, uczynić 
z niej coś zwyczajnego i naturalnego. Pokazał, że 
w drodze do świętości nie chodzi o to, by unosić 
się podczas medytacji nad ziemią, ale by to na-
sza codzienność odznaczała się mądrością wiary 
i radością, którą ona daje.

Mama chłopca w jednym z filmów na YouTu-
be zaznacza, że jej syn nie był dziwakiem odsta-
jącym od reszty rówieśników. Miał zaintereso-
wania, grono znajomych i plany na przyszłość. 
Wspaniałe jest jednak to, że potrafił do tej swo-
jej rzeczywistości i planów zaprosić Boga. Jako 
dziecko marzył, by w przyszłości zostać infor-
matykiem. Po domu chodził w koszulce z na-
pisem “naukowiec informatyk” i nie poprzestał 
tylko na wypisywaniu algorytmów. Zrozumiał, 
że Internet może być również naszym sprzy-
mierzeńcem. Szymon Żyśko w swojej książce 
“Po tej stronie nieba” trafił w samo sedno tego, 
co zrobił dla ewangelizacji Carlo: “Boga zapro-
sił do Internetu, Internet do Kościoła, a jedno 
i drugie wykorzystywał do pomagania.”

Carlo mawiał, że wszyscy rodzimy się orygi-
nałami, ale wielu umiera jako kopia. Nie warto 
tracić czasu na powielanie i naśladowanie insta-
gramowych profili. Lepiej żyć pełnią życia i za-
prosić do niego Chrystusa. Każdy z nas może 
podążać drogą, którą wytyczył Carlo Acutis. 
To droga codziennej świętości osiąganej dzięki 
wierności Bogu i jego przykazaniom. 
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3-4 października 2020 r. przy 
kościele pw. św. Rafała 
Archanioła w Wilnie od-
było się szczególne wy-

darzenie katolickie w języku polskim - „Polo-
nijne Spotkanie Młodych”. Blisko 100 młodych 
osób zgromadziło się w sercu Wilna nad Wilią, 
aby poznać swoich rówieśników, razem dobrze 
się bawić i tworzyć polskie społeczeństwo opar-
te o wartości chrześcijańskie. 

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Wi-
leńszczyzna, znana wśród miejscowej młodzieży 
jako organizator „Katolickich Dni Młodzieży”. 
Po trzyletniej przerwie udało się przeprowadzić 
spotkanie młodzieży w nowej odsłonie. Polonij-
ne Spotkanie Młodych było propozycją aktyw-
nej, bezalkoholowej i wypełnionej wartościową 
treścią formy spędzania czasu wolnego. W trak-
cie dwudniowej imprezy oprócz modlitwy, cało-
nocnej adoracji i czuwania, młodzież brała udział 
w zajęciach integracyjnych, warsztatach muzycz-
nych, tanecznych i pokazach filmów. Rozmawiali 
o tym, kto jest prawdziwym chrześcijaninem i jak 

młodzież powinna interpretować  słowa wypo-
wiedziane przez Jezusa „Wy jesteście solą ziemi, 
wy jesteście światłem świata”. (por. Mt 5, 13-14) 

Podczas wieczornego koncertu wystąpił 
młody, ale niezwykle zdolny zespół z Solecz-
nik „Strange but Capable”. Specjalnymi gośćmi 
byli Mirek i Marek z „Full Power Spirit”, którzy 
przekonali wileńską młodzież, że da się połączyć 
muzykę chrześcijańską z hip-hop’em. Wygłosili 
również niezwykle inspirującą konferencję pt. 
„Znajdź pomysł na siebie”. 

„Tu są ludzie, z którymi nadajemy na tych 
samych falach duchowych. Gdy my mówimy Oj-
cze Nasz, ludzie tu mówią Ojcze Nasz, do tego 
samego Boga się zwracamy, to znaczy, że jeste-
śmy dla siebie braćmi i siostrami, że granice w tej 
relacji nie mają żadnego znaczenia” - Mirosław 
„Miras” Kirczuk, zespół Full Power Spirit. 

Zadanie zostało sfinansowane przez fundację „Pomoc 
Polakom na Wschodzie” ze środków Kancelarii Pre-
miera w ramach zadania publicznego dotyczącego po-
mocy Polonii i Polakom za granicą.

POLONIJNE SPOTKANIE MŁODYCH 2020  
EWELINA BOROWSKA
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W cyklu „Piękna Polska” pre-
zentujemy ciekawe miasta 
i miasteczka, które warto od-
wiedzić ze względu na ich 

walory historyczne, przyrodnicze czy kul-
turowe. Dziś pragniemy zaprosić do miej-
sca, w którym nie znajdziemy ani spekta-
kularnych zabytków, ani zapierających 
dech w piersiach widoków, ale odnajdzie-
my dotykającą wnętrza ciszę i piękno przy-
rody.

W książce „Moc milczenia” kard. Robert 
Sarah  zwraca  uwagę,  że  dziś  wielu  ludzi 
jest  upojonych  słowami. Niepokój  staje  się 
środkiem uspokajającym, przeciwbólowym, 
zastrzykiem  z  morfiny,  jakąś  formą  snu, 
rozchwianego snu na jawie – dodaje Prefekt 
Kongregacji Kultu Bożego. W otaczającym 
nas zewsząd szumie można  łatwo zagubić 
to,  co  najważniejsze  w  życiu,  ale  przede 
wszystkim trudno usłyszeć szept Boga. Św. 
Grzegorz Wielki pisał, że słyszeć strumienie 
Bożego szeptu, to znaczy dokładnie i pota-
jemnie poznać ukryte drogi Bożego natchnie-

nia. To jednak wymaga podjęcia trudu mil-
czenia, wyjścia na pustynię i doświadczenia 
ciszy. Jak jednak to zrobić, gdy codzienność 
nie pozwala nam wyjechać na Saharę jak bł. 
Karol de Foucauld czy chrześcijanie pierw-
szych wieków,  którzy  porzucali  swoje  za-
jęcia  i  hałas miast,  by na  egipskiej  pustyni 
prowadzić  życie  oddane  całkowicie  Bogu. 
Potrzebę  tę doskonale  rozumiał  św. Paweł 
od Krzyża – założyciel pasjonistów. Już u po-
czątków istnienia zgromadzenia zalecał, aby 
w  klasztorach  była  przygotowana  pewna 
liczba „ubogich a wygodnych pokoi, które 
będą służyły jedynie w celu przeprowadze-
nia rekolekcji dla duchownych i świeckich, 
którzy chcieliby się  tam udać na kilka dni, 
by  zasmakować  słodyczy  pewnej  i  umiło-
wanej samotności u stóp Ukrzyżowanego”. 
Oddalone od  świata  klasztory pasjonistów 
miały stawać się miejscami duchowej odno-
wy,  kosztowania  ciszy, wejrzenia w  siebie 
i doświadczenia Bożej obecności.

Przybyli do Polski w roku 1923 ducho-
wi synowie św. Pawła od Krzyża również 
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nad Wisłą chcieli stworzyć miejsce, w któ-
rym zasmakowanie ożywiającej ciszy 
i modlitwy będzie możliwe. W roku 1932 
został ufundowany przez hrabiego Bog-
dana Szembeka z Wysocka  (1880–1956) 
drugi klasztor zgromadzenia w Polsce. 
Hrabia ofiarował pasjonistom nieurodzaj-
ną żwirową górkę i otaczającą ją działkę 
na swoich włościach we wsi Sadowie koło 
Ostrowa Wlkp. Z początkiem czerwca 
1932 roku rozpoczęła się budowa prowi-
zorycznego klasztoru i kaplicy. W swoich 
wspomnieniach hr. Szembek zanotował: 
„Ludność była uradowana z tego pierw-
szego na daleką okolicę klasztoru. Miałem 
radość dowiedzieć się, że w pierwszym 
roku po poświęceniu [ojcowie] rozdzieli-
li w klasztorze, który nazwali «Golgotą», 
około czy ponad 10 000 Komunii św. […] 
Na najwyższym punkcie postawiliśmy 
trzy krzyże. Na największy krzyż dałem 

mój kochany dąb z ogrodu. Do framugi 
na szczycie klasztoru wstawiłem figurę 
św. Józefa”. Dnia 6 listopada 1932 roku do 
Sadowia przybył Prymas August Hlond, 
by poświęcić kaplicę i klasztor. Przełożo-
ny o. Bartłomiej Rapetti - Włoch, witając 
Księdza Prymasa, powiedział: „Zamiarem 
naszym jest, aby klasztor w Sadowiu był 
domem nowicjatu i domem rekolekcji. Sa-
dowie – to nazwa piękna i prorocza. Oby 
Bóg najwyższy Twoim dzisiejszym błogo-
sławieństwem, Eminencjo, dał taką moc, 
iżby ten klasztor był prawdziwie sadem 
wzniosłych cnót, centrum światła ewan-
gelicznego, oazą odpoczynku dla wielu 
dusz, górą uświątobliwienia i łask”. Na re-
alizację tego marzenia o. Bartłomieja trze-
ba było jednak czekać kilkadziesiąt lat.

1 września 1939 roku nastąpił atak wojsk 
hitlerowskich na Polskę. W wyniku dzia-
łań wojennych klasztor w Sadowiu zna-
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lazł się we włączonym do III Rzeszy Kraju 
Warty. W maju 1941 roku przez Sadowie 
przeszła bojówka Hitlerjugend, niszcząc 
przydrożne krzyże i kapliczki. Nie ostały 
się przed tym wandalizmem ustawione 
nieopodal kościoła trzy krzyże symboli-
zujące Golgotę. Na ich miejscu zatknięto 
później maszty z flagami faszystowskiej III 
Rzeszy. Samotnię pasjonistów w Sadowiu 
niemiecki okupant przeznaczył w lipcu 
1941 roku na szkołę dla młodzieży hitle-
rowskiej (Hitlerjugend). Zarówno kościół 
jak i klasztor odarto z wszelkich znamion 
kościelnych.

Po wyzwoleniu pasjoniści powrócili do 
swojej samotni, jednak zniszczenia wojen-
ne i braki personalne omal nie doprowa-
dziły do zamknięcia klasztoru, w którym 
mieścił się zakonny nowicjat. Ze względu 
na panującą powszechnie biedę w roku 
1945 w Sadowiu przeprowadzono jedynie 
niewielkie, najbardziej niezbędne prace 
remontowe, na które pozwalały skromne 
powojenne warunki. Dwa lata później od-
tworzono tam także ścięte przez Niemców 
krzyże. Niewielki klasztor przez następną 
dekadę był miejscem niezwykle ubogim, 
bez żadnych udogodnień (bieżącą wodę 
i elektryczność doprowadzono tam dopie-
ro pod koniec lat pięćdziesiątych), ale stał 
się prawdziwą szkołą zakonnego życia dla 
nowicjuszy, którzy tam właśnie rozpo-
czynali swoją przygodę z zakonem. Jeden 
z nich zapisał w nowicjackim dzienniku, 
że zimą jest tu tak cicho, iż słychać drep-
czące po śniegu zające.

Sytuacja klasztoru zaczęła zmieniać się 
w latach osiemdziesiątych dzięki wsparciu 
o. Teodora Foley’a – ówczesnego Przełożo-
nego Generalnego. To dzięki niemu w Sa-
dowiu powstał nowy budynek mieszkalny. 
Większa liczba pokoi pozwala przyjąć reko-
lektantów, którzy w tym cichym  miejscu 
chcą się zatrzymać, zastanowić nad wła-
snym  życiem i pozwolić prowadzić Słowu 
Bożemu w liturgicznej modlitwie Kościoła, 
którą odmawiają zakonnicy.

Coraz większy napływ pielgrzymów 
i rekolektantów sprawił, że w 2018 roku 
zdecydowano się znaczną część budynku 
klasztornego przeznaczyć na dom reko-
lekcyjny, który może w tej chwili przy-
jąć do 50 osób. Do Sadowia przybywają 
zarówno grupy zorganizowane, rodziny 
jak i osoby indywidualne, które chcą tu 
odprawić swoje rekolekcje, zakosztować 
ciszy i gościnności miejscowej wspólnoty. 
Do dyspozycji rekolektantów jest kaplica, 
Golgota z drogą krzyżową, park oraz nie-
wielka pustelnia.

Ojciec Thomas Merton napisał, że kiedy 
żyjemy powierzchownie, kiedy wciąż je-
steśmy na zewnątrz siebie, nigdy napraw-
dę w sobie, zawsze podzieleni i rozrywa-
ni na różne strony przez plany i projekty, 
które stoją ze sobą w sprzeczności, wów-
czas odkrywamy, że czynimy wiele rze-
czy, których w rzeczywistości czynić nie 
chcemy, że mówimy to, czego mówić nie 
chcemy, że pragniemy tego, czego w isto-
cie nie potrzebujemy, że marnotrawimy 
naszą energię na rzeczy, co do których 
żywimy ukryte przeczucie, iż są bezwar-
tościowe i bez znaczenia dla naszego ży-
cia. Warto w swoim życiu znaleźć czas na 
chwilę cichej modlitwy, by w niej na nowo 
odnaleźć sens i cel naszego życia. W na-
szym domu zawsze znajdzie się miejsce 
dla szukających duchowego wytchnienia. 
Więcej informacji można znaleźć na stro-
nie: parafiasadowie.cba.pl. Zapraszamy.
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