Drodzy
Dziś rozpoczynamy świętowanie jubileuszu 300 lat istnienia Zgromadzenia Męki Naszego
Pana Jezusa Chrystusa - Pasjonistów. Pandemia koronawirusa powoduje, że ciężko jest
zaplanować wielkie obchody, czy zaprosić na te uroczystości naszych przyjaciół i parafian. W
trzy wieki po rozpoczęciu drogi zakonnej przez naszego Założyciela – św. Pawła od Krzyża,
świętujemy niemal tak skromnie, jak skromne były początki naszego instytutu. Pisząc o
Zgromadzeniu, Paweł Danei zawsze nazywa je małym lub najmniejszym, wskazując, że
prawdziwej wielkości powinniśmy szukać jedynie w Bogu i Jego Chwale. Ziemskie uznanie,
zaszczyty i pochwały przemijają niemal tak szybko, jak się pojawiają, dlatego spróbujmy
przeżyć ten jubileusz jako nasze święto, święto każdej wspólnoty i każdego z nas. Bez
rozgłosu i aplauzu podziękujmy Bogu za powołanie, wszystkich współbraci, których
spotkaliśmy na naszej drodze i całe dobro otrzymane w Zgromadzeniu. Niech w naszych
kościołach wybrzmi Te Deum – radosny hymn wdzięczności i uwielbienia Boga. W naszych
modlitwach pamiętajmy o zmarłych współbraciach, o dobroczyńcach i o powołaniach do
Zgromadzenia. Zachęcajmy wiernych, by towarzyszyli nam duchowo w czasie tego roku
świętego swoją modlitwą.
Od kilku dni działa już nowa strona naszej prowincji (www.passio.info.pl) z podstroną
poświęconą jubileuszowi (www.passio.info.pl/jubileusz).
Dziś o godzinie 10:30 będzie można obejrzeć transmisję z otwarcia drzwi jubileuszowych w
bazylice św. Jana i Pawła w Rzymie i Mszę św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Kard. Pietro
Parolina – Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej. Transmisja będzie dostępna pod
następującymi adresami:
https://www.youtube.com/watch?v=Jaf_77A_BtU&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/events/231244831681121/
https://www.tv2000.it
Kuria Generalna udostępniła sporo materiałów, które również można wykorzystać. Poniżej
znajdziecie linki do materiałów przesłanych przez Generalat:
Film promocyjny (tu j. angielski, dostępny także w innych językach):
https://www.youtube.com/watch?v=2lWti2O8Yr0&feature=youtu.be
Materiały prasowe (część dopiero będzie udostępniana warto więc co jakiś czas zajrzeć):
https://drive.google.com/drive/folders/1neNkkpjF_vltVYT1_aHVMfWNL4BUyR8k
Oficjalna strona jubileuszu: http://jubilaeumcp.org
o. Łukasz Andrzejewski CP – Prowincjał
Modlitwa jubileuszowa:
Jezu, Ty oddałeś życie na krzyżu, abyśmy mogli uczestniczyć w życiu Boga i poznać Jego
dobroć. Niech miłość płynąca z krzyża przemieni nasze serca, abyśmy nieśli twoją miłość i
miłosierdzie tym, których spotkamy na naszej drodze, zwłaszcza zaś cierpiącym. Daj światło
Ducha Świętego ludziom młodym przez łaskę pasjonistowskiego powołania. Natchnij ich do
poświęcenia życia dla ożywiania pamięci Twojej Męki w sercach ludzi. Niech Maryja
Bolesna, która wiernie stała przy krzyżu, będzie nam przykładem, a święty Paweł od krzyża
przewodnikiem na drodze życia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

