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Moi Drodzy Bracia, Siostry i Przyjaciele Pasjonistowskiej Rodziny,
cóż za rok, prawda? Nie mam tu bynajmniej na myśli wielkich przygotowań, 
w które wszyscy się zaangażowaliśmy, ani wspaniałych obchodów Roku 
Jubileuszowego naszego Zgromadzenia. To, o czym myślę prawdopodobnie jest 
dalekie od wszelkich naszych dotychczasowych doświadczeń; coś, co 
prawdopodobnie pozostawi głęboki ślad w naszym życiu, a z pewnością zostanie 
zapisane w podręcznikach do historii dla przyszłych pokoleń. Obecnie na porządku 
dziennym używamy słów „pandemia”, "koronawirus" bądź „COVID-19”, odnosząc 
się do sytuacji, która zatrzymała świat i dotkliwie wpłynęła na wiele aspektów 
naszego życia fizycznego, psychicznego, społecznego i gospodarczego, 
pozostawiając niewysłowioną traumę i skutkując w milionach ofiar śmiertelnych.  
Przez większą część tego roku to właśnie COVID-19 znalazł się w centrum naszego 
codziennego funkcjonowania zmuszając nas do przejścia w tryb stałego 
  



podejmowania środków prewencji i prób przetrwania, w nadziei 
na szczepionkę, która, jak wierzymy, będzie naszym "wybawieniem".  W ostatnich 
dniach, jak gdyby bożonarodzeniowy prezent, szczepionki zostały  zatwierdzone 
i wprowadzone na rynek, dając nową nadzieję na pokonanie COVID-19. Bez 
wątpienia jesteśmy wdzięczni Bogu oraz naukowcom i badaczom za ten dar! Pojawia 
się jednak pytanie czy oczekiwanie na to "wybawienie" nie zajęło miejsca 
adwentowego przygotowania na wspomnienie narodzin Zbawcy?

Przez ostatnie tygodnie Adwentu podejmowaliśmy się duchowych porządków, 
aby stworzyć przestrzeń na przyjęcie do naszego życia JEZUSA CHRYSTUSA - 
naszej prawdziwej NADZIEI! On jest prawdziwym Zbawicielem świata. On jest 
prawdziwym DAREM, OBIETNĄ ŻYCIA WIECZNEGO - przez Boga, z Bogiem 
i w Bogu. Duchowe, niecierpliwe „oczekiwanie w nadziei” w okresie Adwentu jest 
teraz zwieńczone radością i ulgą podczas obchodów świąt Bożego Narodzenia: "Oto 
Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg 
z nami" (Mt 1:23). Nie zapominajmy, że On towarzyszy nam również podczas 
tej pandemii i nieustannie jest z nami w czasie wszelkich kryzysów.

Odnajdźmy pocieszenie i radość, siłę 
i pokój, obietnicę i nadzieję w orędziu 
ogłoszonym przez aniołów w Betlejem 
i odnowionym w nas: „dziś w mieście 
Dawida narodził się wam Zbawiciel, 
którym jest Mesjasz, Pan”. (Łk 2, 11). 
Zbawiciel dzieli z nami ludzkie 
doświadczenia i jest obecny na 
naszych drogach, wskazując ścieżki, 
którymi należy podążać, zgodne 
z wartościami królestwa Bożego.

Można je odnaleźć w wyzbyciu się samego siebie, w solidarności i bezbronnej miłości. 
W odróżnieniu od dróg proponowanych przez wartości tego świata, którym dominują 
pogoń za władzą, rywalizacja i ucisk najsłabszych.

Niech obchody 300. rocznicy powstania naszego Zgromadzenia Pasjonistów, które 
świętujemy jako Rok Jubileuszowy pod hasłem: Odnowić naszą misję - wdzięczność, 
proroctwo, nadzieja, dadzą nam siłę do ponownego przyjęcia Jezusa Chrystusa jako 
naszego Zbawiciela. Podążając za Jego przykładem, nieśmy Jego słowa światu, który 
potrzebuje zbawienia. 



Poniższe słowa, spisane przez malezyjskiego księdza na podstawie popularnej 
modlitwy św. Franciszka, mogą stać się modlitwą i zobowiązaniem do podjęcia 
próby odnowy naszego życia.

W poszanowaniu wszelkich środków wprowadzonych przez władze rządowe i przedstawicieli 
opieki zdrowotnej dla dobra wspólnego oraz w duchu troski o innych:

~ O. Joachim Rego, C.P.  

Przełożony Generalny

PANIE,
uczyń mnie Twoim narzędziem do dzielenia się Jezusem w te święta Bożego 

Narodzenia.
Tam gdzie brakowało u mnie wdzięczności, pozwól mi dziękować,

Tam gdzie nie potrafiłem przebaczyć, naucz mnie pojednania,
Tam gdzie byłem szorstki w swoich słowach i czynach, pokaż mi jak być czułym.

Uczyń mnie Twoim narzędziem do dzielenia się Jezusem w te święta 
Bożego Narodzenia.

Jeśli osądzałem innych, pozwól mi okazać współczucie i zrozumienie,
Jeśli obawiałem, teraz chcę mówić z miłością,

Jeśli brakowało we mnie troski, pozwól mi wzbudzić współczucie.

O JEZU,
spraw, abym nigdy nie zapomniał, że przyszedłeś, aby zamieszkać wśród nas, 

abym mógł ujrzeć Twoją miłość, 
abym mógł poczuć Twoje objęcie,
abym wiedział, że jestem kochany.

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia
dla Waszych wspólnot, rodzin i przyjaciół.

Nie zapomnijcie o tych, którzy mogą potrzebować Waszej pomocy 
oraz 

najlepsze życzenia szczęśliwego, przepełnionego nadzieją
 Nowego Roku.




