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Każdy pasjonista prędzej czy później doznaje nostalgii po 
przekroczeniu progu swojej małej celi, podobnej do tej, w 
której Paweł Danei, za sprawą Ducha Świętego, 
doświadczał narodzin naszej duchowej tożsamości. Takie 
nostalgiczne uczucia pojawiają się zwłaszcza na początku 
formacji bądź w momentach refleksji: podczas rekolekcji, 
spotkań, synodów lub kapituł. Niewątpliwie okres 
przygotowań do jubileuszu również może przyczynić się do 
tego rodzaju zadumy. 

Castellazzo jest jak bezpieczna przystań i symbol życia. 
Paweł spędził tam czterdzieści decydujących dni od 
23 listopada do 1 stycznia 1720-1721. Po południu 
22 listopada biskup Gattinara podczas skromnej 
ceremonii, w swojej prywatnej kaplicy, nałożył na Pawła 
tunikę pustelnika. Biskup nie potrafił pohamować 
wzruszenia, widząc zamiłowanie młodzieńca do idei 
samotności i głębokiej chęci stworzenia wspólnoty braci. 
Już wtedy Paweł przeczuwał, że wkrótce będzie miało 
miejsce wyjątkowe wydarzenie. W istocie, z 
charyzmatycznego punktu widzenia, w tym momencie 
narodziła się rodzina Pasjonistów, z prawnego punktu 
widzenia miało to miejsce ponad 20 lat później.

Po pewnym czasie przełożeni Pawła pozwolili mu 
powtórnie oddać się odosobnieniu i poświęcić modlitwie 
w kościele San Carlo w Castellazzo. Nakazano mu spisać 
wszystko, czego doświadczy w swoim sercu. W 
porozumieniu z proboszczem zdecydował się zamieszkać 
w małym dziesięciometrowym pomieszczeniu na parterze 
pomiędzy apsydą, zakrystią i dzwonnicą kościoła. 
Świadkowie opisywali tę przestrzeń jako skrajnie ubogą. To 
zawilgocone pomieszczenie o niepomalowanych ścianach, 
służyło jako magazyn narzędzi kamieniarza podczas prac 
remontowych w kościele. Najważniejsze dla Pawła było to, 
że cela była połączona z kościołem i miała okno 
wychodzące na ulicę. Teresa, jego 18-letnia siostra, 
bacznie obserwowała każdy ruch swojego brata. Pewnego 
dnia w przypływie współczucia dla Pawła i warunków, 
w jakich żył, sforsowała okno i wśliznęła ciepły koc.

Jego plan dnia wyglądał mniej więcej następująco:
- w nocy trzy godziny modlitwy; w ciągu dnia udział we 
wszystkich Mszach Św., sprzątanie kościoła i kolejne 
godziny spędzone przed tabernakulum. Jego postawa 
robiła „ogromne wrażenie” na ludziach w jego otoczeniu. 
Zawsze modlił się na boso, ubrany w strój, który budził 
prawdziwe zdumienie miejscowej ludności. Oczy szeroko 
otwarte i pełne radości, ale z widocznymi oznakami 
zmęczenia wynikającymi z całonocnych czuwań i licznych 
postów. Po południu refleksja nad minioną częścią dnia 
oraz spisanie relacji dla biskupa. Żywił się jedynie chlebem 
i wodą, które ofiarowali mu przyjaciele. Sypiał niewiele 
i niespokojnie. Za jego posłanie służyła słoma, wyłożona w 
korycie, który w istocie był pojemnikiem na wapno.

novena. On No-vember 28, as he prayed, he had a 
vision of the Virgin Mary who affirmed him and urged 
him to move forward. When he started to write, it was 
like opening the flood-gates of a waterfall. The pen 
managed to reach the 

Jego czterdziestodniowy dziennik jest dokładnym zapisem 
tego, jak wiele wydarzyło się w jego duszy za sprawą 
działania Boga. Między 2 a 7 grudnia napisał regułę 
Zgromadzenia, którą lata wcześniej Bóg natchnął jego 
serce. Poprzez odprawianie nowenny, otwierał się na 
przyjmowanie Bożej łaski. Podczas modlitwy, 
28 listopada, miał wizję Maryi Dziewicy, która go  
zachęcała i utwierdzała w podjęciu kolejnych kroków na 
drodze realizacji Bożego planu. Kiedy na nowo zaczął 
pisać, czuł jakby otwierały się wrota wodospadu. Pióro 
starało dotrzymywać tempa prędkość serca. Tak sam św. 
Paweł wspominał ten czas: „Pisałem tak szybko, jakby 
słowa były dyktowane z katedry profesorskiej".

Następnie nadeszły dwadzieścia cztery dni twarzą w 
twarz z Bogiem. Bóg wiary, słodki i tajemniczy, który nie 
oferuje drogi usłanej różami; jest pocieszeniem lecz 
dopuszcza również cierpienie. Kiedy Paweł został 
poddany bolesnej próbie, modlitwa stopniowo stała się 
jego głównym zajęciem; Eucharystia zajęła centralne 
miejsce jego codzienności. W tym czasie przeżywał szereg 
doznań: zapał, spokój, pocieszenie, wzruszenie, 
skupienie, czułość, natchnienie.  Niekiedy indziej zapadała 
jednak duchowa ciemność, a w sercu pojawiał się chłód. 
Czuł, jakby jego wnętrze zostało „pogrzebane” pośród 
rozrywek i pokus. Takie stany skutkowały głęboką irytacją, 
której upływ dawał w trudnym do pohamowania 
zniecierpliwieniu: jednym razem na młodzieńca, 
hałasującego za oknem bądź innym razem na kapłanów, 
spóźniających się na Mszę. W jego sercu pojawiały się 
pokusy, a w głowie bluźnierstwa. Nawet w czasie jednego 
z najpiękniejszych świąt, Bożego Narodzenia, Paweł 
doświadczał duchowej pustki. Cierpiał na bóle głowy, 
głód, zimno, wyrzuty sumienia, że zostawił rodzinę. Czuł, 
że znalazł się w prawdziwej „otchłani nieszczęść”.

1 stycznia 1721 roku jego pustelniczy czas dobiegł końca. 
Następnego dnia opuścił celę Castellazzo i udał się do 
Alessandrii, aby omówić z biskupem wszystko, czego 
doświadczył w tych dniach. 3 stycznia, kiedy ukończył 27 
lat, nowa duchowa iskra rozpaliła jego serce.
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W Castellazzo ziarno spadło na glebę, w Rzymie zaczyna 
umierać - znak, że zapuszcza korzenie i wkrótce wyda 
owoce. Kiedy zdaje się, że uda się Pawłowi spotkać z 
Papieżem, aby przedstawić stworzoną przez siebie 
regułę i dostać aprobatę zwierzchnika Kościoła, z 
powodu nieodpowiedniego stroju dla uczestnika 
papieskiej audiencji, nie zostaje on nawet wpuszczony 
do budynku. Chociaż to doświadczenie mogłoby 
pogrzebać jego plany, w rzeczywistości Paweł poczuł 
jeszcze większą determinację w spełnieniu swojego 
duchowego pragnienia. Poprzez śluby Męki Pańskiej 
wprowadza w Kościele nowy duchowy dynamizm, który 
sprawia, że ziarno zaczyna kiełkować. W istocie, każdy 
charyzmat życia konsekrowanego jest stwórczym 
blaskiem Ducha Świętego. Urzeczywistnianie planu 
zbawienia dokonuje się przez osobę powołaną do 
szczególnej misji dla dobra ludzkości i ożywioną Bożym 
miłosierdziem. W obliczu odmowy, Paweł doznaje 
przypływu nowego zapału. Podczas swoich duchowych 
medytacji, jeszcze głębiej stara się zgłębić wydarzenia 
paschalnej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania, które 
będą kształtować resztę jego życia i dadzą owoc w 
postaci rodziny Pasjonistów.

Biskup Arborio Gattinara, który był również duchowym 
ojcem Pawła, był pod wielkim wrażeniem dziennika 
i zarysów reguły, którą przedstawił jego podopieczny. W 
wyniku czego zgadza się na kontynuację pustelniczo- 
apostolskiego życia Pawła w Castellazzo, choć 
zachowuje pewne wątpliwości co do słuszności tej 
decyzji. Gdy po kilku miesiącach Paweł chce skrócić 
warunki i uzyskać akceptację papieża dla swojego planu, 
biskup pozwala mu odejść bez udzielenia żadnych rad 
bądź wskazówek jak się odnaleźć się w tego rodzaju 
środowisku.

Pod koniec sierpnia 1721 roku Paweł przebywa 
samotnie w Genoi. Spędzony tam czas z ludzkiej 
perspektywy mógłby się wydawać czasem straconym. 
Bóg jednak potrafi dostrzec wartość w tym co dla 
człowieka niewidoczne. Paweł przybywa do Civitavecchii 
9 września i po kilku dniach kwarantanny udaje się do 
Rzymu przez miejscowość Aurelia. Przemierza 70 
kilometrów po terenach pustynnych, rejonach 
malarycznych oraz przez przedmieścia Rzymu, 
zatrzymując się w napotkanych po drodze przydrożnych 
schronieniach. Do stolicy Włoch dociera przez jedną z 
rzymskich bram: Porta Cavalleggeri. Następnego dnia, 
po nabożeństwach i spowiedzi w bazylice św. Piotra, 
przybywa na Kwirynał, gdzie ma nadzieję spotkać 
papieża Innocentego III w celu uzyskania aprobaty dla 
ponownie spisanej reguły.

Strażnicy pałacowi i pracownicy domu papieskiego 
bacznie przyglądali się przybyszowi wymieniając 
spojrzenia między sobą. Niby nie było nic gorszącego w 
jego wyglądzie, jednak szata, którą prawdobodobnie 
nosił przez cały dzień i noc, bose stopy, zaniedbana 
broda i rozczochrane włosy, wzbudzały wątpliwości. 
Pojawiły się pytania i prześmiewcze komentarze.
 

Kto cię tu wysłał? Co ty sobie myślałeś? Biorąc pod 
uwagę ile zła jest w dzisiejszych czasach na świecie 
lepiej nikomu nie ufać, smammare! - co w dialekcie 
rzymskim oznacza "zabieraj się stąd". Błagania Pawła 
były daremne. Nie mógł on pojąć, że spotkanie z 
Papieżem wiąże z obowiązkiem publicznej prezentacji w 
najwyższej klasy garderobie.

Przez pewien czas odczuwał gorycz z powodu 
niepowodzenia kolejnej próby, ale nawet to 
doświadczenie nie powstrzymało płomienia, który Duch 
Święty rozpalił w jego sercu. Twórcza miłość nie 
pozostawia miejsca zmęczeniu.

Odświeża się na fontannie, której dzisiaj już nie ma 
w wyniku budowy Palazzo della Consulta, pyta 
o najkrótszą drogę do Bazyliki Najświętszej Marii Panny 
i biegnie tam, aby schronić się i włożyć w ręce Pani dar, 
który ma głęboko w sercu: pełne oddanie się tajemnicy 
Męki Jezusa - istocie jego reguły, której nie było dane 
poznać papieżowi. Przed ukochanym przez Rzymian 
obrazem Matki Bożej w kaplicy Borghese, Paweł złożył 
prywatną przysięgę, że wraz z braćmi, których Bóg do 
niego pośle, poświęci swoje życie głoszeniu Męki Jezusa 
i pozostawi żywą pamięć w Kościele. Ta, która przy 
innych okazjach interweniowała i oświetlała ścieżki, po 
raz kolejny daje odczuć swoją obecność. Tym razem 
interwencja Matki Bożej objawia się w uczuciu 
zjednoczenia i pocieszenia, wypełniając serce 
pewnością, towarzyszącą przez kolejne wiele lat. W 
historii św. Pawła jest to kolejny przełomowy moment, 
podobny do postu w Castellazzo. Wszystkie inne sprawy 
to jedynie tło dla prawdziwego, natchnionego dzieła. 
Kolejne niepowodzenie w Rzymie nie zdołało złamać 
Pawła. 

Kolejne wydarzenia miały miejsce prawdopodobnie 
między 23 a 25 września 1721 r. Nad patrycjuszowskim 
i papieskim Rzymem nadchodzi kolejny dzień początku 
jesieni, być może najlepszy okres w roku. Widok 
wzgórza Esquilino na miasto w kierunku Tibe 
i Cupolone, zapiera dech w piersiach. Paweł przechodzi 
przez miasto, kierując się do domu Trinità dei Pellegrini, 
niedaleko Ponte Sisto. Tam zatrzymuje się na noc, przed 
ponowną podróżą rozpoczynającą się już wczesnym 
rankiem tym razem po wodach Tybru do Civitavecchia. 
W tym czasie nikt nie spodziewał się, że ubogi 
i nieznany Paweł Danei, pewnego dnia będzie 
wyniesiony na ołtarze. Lecz on nie zwątpił w sens 
swojego duchowego przedsięwzięcia. Po dotarciu do 
Civitavecchia informuje listownie swojego brata, Jana 
Baptystę, że jeśli będzie konieczne, uda się nawet na 
drugi koniec świata, gdyby miałoby to pomóc w 
uzyskaniu zgody papieża na założenie umiłowanej 
wspólnoty czcicieli Męki Pańskiej.
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Charyzmat jest jak strzała miłości, którą Duch Święty celuje w 
serce człowieka. Rozpala je i daje siłę do pokonywania trudności 
i zdobywania celów, które po ludzku mogłyby wydawać się 
nieosiągalne. Niekiedy jednak strzała ta zadaje również ból 
oraz powoduje krwawienie, zniechęcenie i lęk, których 
przeżywanie graniczy z doświadczeniem śmierci. Dokładnie tak 
jak ziarno, które obumiera, aby przynieść owoc; jednak w tym 
przypadku to nie jest nasienie rośliny, ale pochodzi ono od 
bliźniego. Jest nim przede wszystkim Ukrzyżowany; ale może 
być nim każdy z nas, był nim również Paweł od Krzyża. 
Charyzmat Męki Jezusa wydawał się oczywisty w teorii, jednak 
jego realizacja wymagała ciężkich prób, adaptacji i pokonywania 
trudności, które trwały przez całe życie Pawła. Biografia 
Założyciela jest zatem również historią naszego charyzmatu.

Mając to na uwadze podróże Pawła, szczególnie liczne w jego 
wczesnych latach życia, można nazwać podróżami 
charyzmatycznymi, ponieważ charyzmat był siłą napędową 
wszystkich jego inicjatyw. Pierwsze przedsięwzięcie, które 
trwało od końca sierpnia do 28 listopada 1722 r. przedstawia co 
najmniej trzy wymiary umocnienia charyzmatycznego. Brak 
oczekiwanej zgody papieskiej przemienia się w zwycięstwo 
ofiary Męki Pańskiej. Podczas rejsu powrotnego z Rzymu do 
Genoi czas spędzony na Monte Argentario inspiruje go do 
podjęcia decyzji o udaniu się w drogę powrotną i rozpoczęciu 
nowego rozdziału w swoim życiu. Zgiełk Agro Romano 
[rzymskiej miejscowości] i Maremma Toscana [rejon 
toskańskich mokradeł] wraz z bezowocnymi spotkaniami z 
duchownymi i zderzenie się z życiem miejscowej ludności 
sprawiły, że Paweł poczuł wewnętrzne osamotnienie 
i opuszczenie przez ludzi wiary. W tym czasie jeszcze mocniej 
zapragnął głosić miłość Ukrzyżowanego.

Druga podróż charyzmatyczna rozpoczęła się w Castellazzo 22 
lutego 1722 r. Był to czas podjęcia pierwszych poważnych 
inicjatywy rozwijania charyzmatu. Paweł i jego brat Jan 
Baptysta, również ubrany w pustelniczą tunikę przez biskupa 
Gattinara, zostali życzliwie powitani przez biskupa Fulvio Salvi 
i zatrzymali się na Monte Argentario. Niegotowi jeszcze na 
uzyskanie oficjalnej aprobaty dla złożenia wspólnoty, w pełni 
oddali się doskonaleniu swoich planów. Ich styl życia był 
odzwierciedleniem niedościgniętego, najwyższego ideału 
elementów założycielskich wspólnoty Pasjonistów: samotność, 
wspólnota braterska, post, ubóstwo i surowość, studium Słowa 
Bożego, nieustanna modlitwa w dzień i w nocy. Jednak nie 
minęło wiele czasu, kiedy zdali sobie sprawę, że charyzmat to za 
mało. Konieczne było również głoszenie Męki Pańskiej. Dlatego 
w każdą niedzielę, gdy schodzili ze wzgórza na Mszę Św., 
w porozumieniu z miejscowymi pasterzami, włączali się 
w katechezę - Paweł we miejscowości Portercole i Jan Baptysta 
w Santo Stefano. Od samego początku charyzmat kształtował 
nie tylko wymiar monastyczny, ale również apostolski. Mogli 
przecież zająć się czymś, z ludzkiego punktu widzenia, 
pożytecznym i praktycznym, jak uprawa ziemi lub odnowa 
pustelni bądź renowacja kaplicy. Oni jednak spełniali swoje 
charyzmatyczne powołanie podczas głoszenia miłości 
Ukrzyżowanego. Ich działalność spotkała się z tak pozytywnym 
odbiorem, że biskup i pozostali duchowni rozważali 
zaangażowanie pustelników w duszpasterską działalność swojej 
diecezji.

Na spotkaniu z biskupem Gaety, Carlem Pignatellim, Paweł 
usłyszał takie słowa: „Niebawem znajdziesz odpowiednie 
miejsce dla swojego powołania i będziesz mógł rozpocząć ciężką 
pracę na chwałę Boga i zbawienie dusz”. 

Monte Argentario było idealnym miejscem do oddania się 
samotności i kontemplacji, ale nie dla wypełniania w pełni ich 
apostolatu. Po upływie zaledwie dziewięciu miesięcy, boleśnie 
odczuwali brak wystarczającej posługi apostolskiej. Pomimo 
wahań pod koniec roku obaj udali się do Gaety, gdzie spędzili 
dwa kolejne lata. 

Wspólnota przyjmowała nowych członków, którzy mieszkali w 
pustelni Madonny Łańcucha i zostali powierzeni Pawłowi przez 
biskupa. Styl życia w Gaecie był podobny do tego na Monte 
Argentario, jednak z większymi możliwościami rozwijania 
apostolatu. Nauczali katechizmu w katedrze oraz innych 
kościołach. Ponatdo coraz częściej zwracano się do nich z 
prośbą o duchowe kierownictwo. W pierwszym roku Paweł 
głosił nawet rekolekcje kandydatom do święceń. Pomimo 
początkowej sceptycznej reakcji nowicjuszy, byli oni pod koniec 
bardzo zadowoleni z wysłuchanych nauk.  Pomimo rozkwitu 
apostolatu, bracia borykali się z życiem we wspólnocie. Grupa 
nie była jednorodna. Jeden z nowych członków nawet chciał 
pretendować do tytułu założyciela. Biskup w swojej 
korespondencji z Pawłem również nie okazywał oczekiwanego 
wsparcia. Bracia wyrażali niezadowolenie ze stylu życia 
narzuconego przez założyciela, który również nie był pewien 
swojej roli. Paweł za wszelką cenę starał się utrzymać 
nowopowstającą wspólnotę. Zaczął jednak zdawać sobie 
sprawę, że taki stan może nie przetrwać próby czasu.

Na początku lata 1724 r. bracia Danei wyruszyli w nową podróż 
w wymiarze geograficznym i charyzmatycznym, do biskupa 
miasta Troia, Emilio Giacomo Cavalieri. Zaproszenie mogło być 
po części wynikiem sugestii biskupa Pignatelli, którego męczyło 
sumienie w związku z niespełnieniem należycie swoich obietnic. 
Cavalieri był uważany za jednego z najbliżej świętości na ziemi 
i najbardziej wyedukowanych pastorów swoich czasów. 
Prowadził on życie pokutno-kontemplacyjne, podobne do tego 
które praktykował sam Paweł. Był on właściwą osobą, do 
odczytania Bożych znaków w sercu Założyciela i skierowania go 
na właściwą drogę, aby nadać pragnieniu Pawła strukturę 
instytucjonalną i dać charyzmatowi możliwość przyjęcia się w 
Kościele. Przed nimi jeszcze długa i ciężka podróż, jednak wizyta 
w Troi napełniła ich serca pokojem.

Kardynał Arborio Gattinara towarzyszył Pawłowi, swojemu 
Dobremu Pasterzowi, ale nie zgłębił wystarczająco tajemnicy 
prorokowania. Nie rozumiał w pełni założycielskiej idei 
wspólnoty, ani nie miał wystarczająco zapału, by ją rozwijać. 
Biskup Fulvio Salvi był świadomy, że Paweł został obdarzony 
duchem nowej misji, ale nie miał wystarczająco czasu, aby 
pokierować młodym pustelnikiem. Z żalem zgodził się na 
opuszczenie Monte Argentario. W liście polecającym braci 
Danei, Fulvio Salvi wychwalał wzorowego ducha Pawła 
i napomknął, że wspólnota, którą chciał stworzyć pustelnik, to 
„ubodzy Jezusa”. Był to pierwszy przypadek użycia tego 
wyrażenia w jakimkolwiek dokumencie. Chociaż biskup Cavalieri 
był niewątpliwie wyjątkowym duchownym i prorokiem swoich 
czasów, nie udało mu się jednak w pełni rozpoznać charyzmatu 
jaki nosił w sercu Paweł.
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Realizacji charyzmatu, jako boskiego natchnienia duszy, często 
towarzyszą przeciwności i niepowodzenia, ze względu na 
grzeszną naturę człowieka. Podobnie dzieje się również 
z wcieleniem Słowa i z dziełem Kościoła - wspólnoty ludzkiej 
ustanowionej przez Boga.

Po latach poszukiwań pomocy w realizacji swojego 
przedsięwzięcia w różnych diecezjach Włoch, historia Pawła 
Danei nabiera tempa. Za radą biskupa Cavalieri z Troi powraca 
do Rzymu. Poznaje tam ludzi, którzy będą mu towarzyszyć 
i wspierać pomocą przez kolejnych wiele lat. Odwiedzając 
Bazylikę św. Piotra w marcu 1725, zwrócił uwagę młodego 
biskupa. Zaintrygowany strojem Pawła i jego pobożnością, 
podszedł i rozpoczął rozmowę. Paweł podzielił się historią 
swoich doświadczeń i projektem, dla którego zabiegał 
o aprobatę papieża, jednak dotychczas bez powodzenia. Nowo
poznanym biskupem był Marcello Crescenzi, który w tamtym
momencie nie był wystarczająco wpływowy, aby zaaranżować
spotkanie z papieżem. Był on zaś przyjacielem kardynała
Marcello Corradiniego, który miał takie możliwości. Obaj
duchowni podzielali szczery entuzjazm dla planów przybyłego
pustelnika, który zdawał się być przepełniony miłością do
ukrzyżowanych na ziemi i pragnieniem dzielenia się nią z całym
światem. Dzięki pomocy kardynała Corradiniego 21 maja 1725r.
Paweł został przedstawiony Benedyktowi XIII. Opowiedział on
papieżowi o swoim pragnieniu ustanowienia wspólnoty braci,
którzy poświęcą swoje życie medytacji i głoszeniu Męki
Chrystusa. Papież był pod wrażeniem gorliwości swojego gościa.
Pobłogosławił go i „ustnie” zatwierdził jego projekt. Paweł od
razu rozpoczął działania, nie zaprzątając sobie głowy
formalnościami.

Nadeszły kolejne dwa niespokojne lata wielu zmian. Dzięki 
błogosławieństwu biskupa Pignatelli, bracia Danei, Paweł i Jan, 
zatrzymali się na pewien czas w Gaecie w Sanktuarium Matki 
Bożej Civita. Odmówili prośbie biskupa Cavalieri, który zachęcał 
do uczynienia jego miasta Troi, miejscem ich stałego pobytu. 
Punktem docelowym stał się Rzym, gdzie wielokrotnie z dużym 
powodzeniem służyli w pobożnym dziele opieki nad ubogimi 
chorymi, założonym przez kard. Corradiniego. W Rzymie Paweł 
i Jan zostali wyświęceni na kapłanów. Swój pasjonistyczny 
charyzmat realizowali przede wszystkim pośród ukrzyżowanych 
przez chorobę, ale ich posługa nie kończyła się jedynie na tym. 
Na początku 1728 roku dwaj bracia zostawili wszystko i wrócili 
do Monte Argentario, skąd już nigdy nie wyjechali. Bóg 
przygotowywał dla nich nowe plany. Paweł miał 34 lata, był 
pełen energii, a przy tym bogate doświadczenie życiowe 
i perspektywy na przyszłość. Ponieważ był księdzem i miał 
papieską aprobatę oraz wsparcie kurii rzymskiej, ufał, że to 
pomoże mu w zbudowaniu wspólnoty braci. W przeciągu 3 lat 
(1730 – 1733r.) dołączyło do wspólnoty 8 członków, jednak 
wraz z końcem 1733 grupa się rozproszyła. Paweł mówił o nich 
jako o „chwastach zasianych na polu”, ale w dużej mierze była 
to kwestia bardzo surowego stylu życia i wysokiego rygoru: 
„bardziej niebiański niż ludzki, bardziej do podziwiania niż do 
naśladowania”. 

W tym czasie nowy biskup Soany i Pitigliano, Cristoforo 
Palmieri, zaoferował braciom Danei swoje pełne wsparcie. Nie 
tylko przyznał im uprawnienia do posługi, ale również pomagał 
we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach i misjach, które bracia 
chcieli realizować. Dzięki poparciu płynącemu z Rzymu, 
wyznaczył ich także na misjonarzy apostolskich na terenie 
całego kraju.

Tym samym w Kościele instytucjonalnym Pasjoniści byli 
początkowo wspólnotą misjonarzy, nie zakonników. Paweł był 
przede wszystkim kaznodzieją, dopiero później założycielem. 
Pierwsza misja pasjonistów, która odbyła się w Talamone, 
Orbetello w 1730 r., była niebywałym sukcesem.

Pod koniec roku 1730 Paweł, po sześciu nieudanych próbach, 
rozpoczął w końcu budowę pierwszego domu dla wspólnoty 
braci. Skomplikowana biurokracja kościelna umieściła 
terytorum Monte Argentario pod jurysdykcją rzymskiego 
kardynała Lorenzo Altieri, co przysporzyło niezliczonych 
trudności w uzyskiwaniu licencji i koniecznych uprawnień. 
Ponadto mieszkańcy pobliskich miast Portercole i Orbetello, 
którzy nie popierali przedsięwzięcia Pawła, nieustannie burzyli 
konstrukcję budynku; musieli jednak stawić czoła 
kontrofensywie św. Michała Archanioła.

Chociaż pierwszy kamień położono w 1733 r., prace zostały 
zawieszone z powodu wojny między Hiszpanią a Austrią, 
walczących o stan Prezydiów Toskanii, do którego należało 
również Monte Argentario. Pomimo wygranej wojsk 
hiszpańskich, obaj generałowie poprosili Pawła o duchową 
pomoc dla swoich żołnierzy. Przez ponad rok był on kapelanem 
wojskowym. Często ryzykując życiem, pomagał rannym i 
umierającym wśród gwizdów kul i eksplozji bomb. W ten 
sposób towarzysząc ukrzyżowanym przez wojnę wypełniał swój 
pasjonistyczny charyzmat. Po latach, 14 września 1737 r., w 
święto Podwyższenia Krzyża, otwarto pierwszy dom braci 
Pasjonistów – Dom Ofiarowania.

W tym czasie Paweł całkowicie oddał się pracy nad uzyskaniem 
oficjalnego zatwierdzenia reguły. Po naniesieniu poprawek 
zgodnie z uwagami biskupa Cavalieri, tekst musiał zostać 
poddany opinii komisji pod przewodnictwem kardynała Altieri, 
który tym razem okazał się bardziej życzliwy dla Pawła. 
Ostatecznie jednak, odmówiono akceptacji z powodu wciąż zbyt 
wysokiego poziomu surowości i rygoru. Ponadto postawiono 
warunek minimalnej liczby członków wspólnoty, która wynosiła 
12 zakonników, podczas gdy w tym czasie było ich jedynie 
trzech. Nie dostali oni również zgody na zwolnienie spod władzy 
biskupiej. Paweł niestrudzenie wielokrotnie udawał się do 
Rzymu, w celu przekonania duchownych do swojego projektu. 
Dzięki wpływom kardynała Carlo Rezzonico oraz innych 
poważanych rzymskich namiestników, nowy papież Benedykt 
XIV powołał komisję, która miała pomóc w realizacji pragnienia 
Pawła. Kiedy Papież zobaczył treść reguły, wykrzyknął: „Ta 
rodzina Męki Jezusa Chrystusa powinna narodzić się w Kościele 
jako pierwsza, a przybywa jako ostatnia”. 15 maja 1741 r. został 
podpisany dokument oficjalnie akceptujący regułę. Pozostało 
jeszcze nadanie oficjalnego statusu rodzącej się wspólnocie. 
Paweł  miał wtedy czterdzieści siedem lat, osiągnięcie 
wyznaczonego celu zajęło mu ponad 20 lat. Był to trudny czas 
doświadczeń śmierci, ale także triumfalnego zmartwychwstania. 
11 czerwca 1741 r. pięciu księży i jeden brat złożyli śluby 
zakonne, przyjmując nowe imiona. Od tego momentu Paweł nie 
był już „Danei", ale był Pawłem od Krzyża. 
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