
OTWIERAJĄCE PRZESŁANIE 
NA WIELKOPOSTNY PROGRAM 

JUBILEUSZOWY
Drodzy Bracia, Siostry i Przyjaciele Rodziny 
Pasjonistowskiej,

przyjmijcie moje braterskie pozdrowienie, na 
początek tego Wielkiego Postu – drogi, której 
celem jest nasze nieustanne i coraz głębsze 
zaangażowanie w odpowiadanie na wezwanie 
Jezusa do NAWRÓCENIA: «Czas się wypełnił 
i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię!» (Mk 1,15).

Wezwanie do nawrócenia jest duchową zachętą 
do odnowy umysłu i serca, kształtowanych 
przez wartości ewangeliczne. Czas ten jest 
okazją do pogłębienia naszego powołania, 
cytując słowa piosenki Godspell: "Aby widzieć 
Cię wyraźniej; kochać Cię mocniej; z każdym krokiem 
być bliżej Ciebie, dzień po dniu."

Ze względu na ułomność natury ludzkiej, musimy zdać sobie sprawę, że nawrócenie - 
odnowa umysłu i serca - powinno stać się codzienną, stałą potrzebą… oraz, że jest to 
łaska pochodząca od naszego cierpliwego i kochającego Boga; dana za darmo każdemu, 
kto szczerze poszukuje tej „drogocennej perły”. Nie odbywa się to jednak bez wysiłku 
z naszej strony. Wezwanie do nawrócenia i pokuty jest zawsze osadzone w kontekście 
naszej relacji z Bogiem: zaproszenie i odpowiedź – dwustronne zaangażowanie.

Jako Pasjoniści przeżywamy wyjątkowy czas: obchody trzeciego stulecia powstania 
Zgromadzenia Pasjonistów. Uznając duchową wagę tego wydarzenia, dostrzegliśmy 
konieczność upamiętnienia go w formie Roku Jubileuszowego: momentu „kairos” 
i doskonałej okazji do podjęcia odnowy.  Wybrany temat przewodni Jubileuszu, który 
rozbrzmiewa nam w tym roku to: Odnowienie naszej Misji - Wdzięczność,

Proroctwo, Nadzieja. Nieustannie jednak musimy sobie 
przypominać, że odnowa naszej misji zakłada odnowę nas 
samych. Nie ma odnowy misji bez odnowy i przemiany 
misjonarzy. To jest misja Chrystusowa, a my jesteśmy 
misjonarzami posłani w Jego imię. Zatem „nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię”.



W związku z przygotowaniami i podejmowanymi działaniami z okazji rocznicy 
powstania Zgromadzenia, które rozpoczęło się 22 listopada 2020 r., Rada Generalna 
poczuła potrzebę wspierania i podtrzymywania tempa przebiegu Roku 
Jubileuszowego, który kończy się 1 stycznia 2022 r. Dlatego podjęliśmy decyzję, 
że wielkopostny okres liturgiczny, którego celem jest nawrócenie, jest odpowiednim 
momentem, aby zaprezentować kolejny element programu obchodów Jubileuszu, 
w odpowiedzi na postawiony cel „odnowy” w świetle charyzmatycznego pragnienia 
naszego Założyciela: św. Pawła od Krzyża.

Dwóch członków Rady, o. Rafael Vivanco i o. Juan Ignacio Villar, otrzymało zadanie 
przygotowania serii katechez na nadchodzące tygodnie Wielkiego Postu. Zawarte 
w nich refleksje są kontynuacją słów Ewangelii na każdą niedzielę, odnosząc je do 
doświadczeń św. Pawła od Krzyża, zapisanych w jego Dzienniku Duchowym podczas 
40-dniowych rekolekcji w Castellazzo, jak również w świetle naszych obecnych 
czasów.

Z przyjemnością prezentuję Wam tę wielkopostną inicjatywę. Tak jak szczerze 
zachęcam Was do osobistej refleksji nad bogatymi treściami serii katechez, widzę 
również ich prawdziwą wartość we wspieraniu wspólnotowego zaangażowania. 
W każdym tygodniu jesteśmy zaproszeni, aby sięgnąć do tego duchowego zasobu, jako 
źródła wielkopostnej i jubileuszowej nadziei na odnowę oraz nawrócenie dla każdego 
członka naszej Pasjonistowskiej Rodziny.

Z najlepszymi życzeniami owocnego przeżywania Wielkiego Postu i odnawiającej 
życie wielkanocnej radości,

O. Joachim Rego, C.P.
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