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ZAPROSZENIE DO MODLITWY Z RODZINĄ PASJONISTYCZNĄ 
W ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Drodzy Bracia, Siostry i Przyjaciele Rodziny Pasjonistycznej, 

Podczas modlitewnej refleksji i udziału w Radzie Generalnej w kwietniu zeszłego roku, na nowo 

pochyliliśmy się nad kwestią ogromu cierpienia, jakiego doświadcza nasz świat w obecnych czasach – 

cierpienia wynikającego z chorób, wojny, konfliktów, głodu, nadużycia władzy, znęcania się, nierówności, 

niesprawiedliwość, chciwość, egoizm, obojętność. Każdy z nas boryka się z różnego rodzaju trudnościami: 

fizycznymi, psychicznymi, emocjonalnymi czy duchowymi. Tytuł pierwszego rozdziału encykliki papieża 

Franciszka "Fratelli Tutti" zdaje się być bardzo adekwatny: „Ciemne chmury nad zamkniętym światem”. 

Te „chmury” rozciągają się na wszystkie części świata, pogrążając ludzkość w zamęcie, izolacji i spustoszeniu, 

utrudniając rozwój powszechnego braterstwa, pozostawiając wielu ludzi rannych, odrzuconych i samotnych. 

Podczas Rady wspominaliśmy wszystkich naszych braci i siostry, którzy żyją, często również 

doświadczając cierpienia, podczas swojej posługi, wezwani do „podtrzymywania żywej pamięci o męce Jezusa” 
poprzez wyrażanie miłosierdzia i miłości Boga symbolizowanego w pasjonistycznym Sercu noszonym na ich 

piersi. Wspominaliśmy nasze siostry i braci, których serca, podobnie jak serce Jezusa, są „poruszone 

współczuciem” (Mt 9,36) dla cierpiącej Ziemi i ukrzyżowanej ludzkości, głosząc Ukrzyżowanego Chrystusa jako 

moc i mądrość Bożą (1 Kor 1,23-24).

Przywołując naszą postawę - pasjonistów, którzy stoją u stóp Krzyża i kontemplując mękę 
Ukrzyżowanego Jezusa w związku z nieustannym „ukrzyżowaniem” w naszym świecie, Rada Generalna pragnęła, 

abyśmy jako ogólnoświatowa rodzina mogli wyrażać wsparcie i solidarność ze wszystkimi, którzy dzisiaj cierpią, 

jednocząc się z nimi duchowo poprzez uczestnictwo w modlitewnym czuwaniu. 

Wybraliśmy Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa jako odpowiedni dzień dla Rodziny Pasjonistów, 

aby zaplanować godzinę na modlitwę razem z innymi wiernymi i ludźmi dobrej woli. Zastanawiając się nad 

symboliką tego święta i korzystając z przygotowanego nabożeństwa modlitewnego, prosimy Was o noszenie

w swoich sercach wszystkich cierpiących, prowadzając ich do spotkania z miłością i współczuciem płynącym 

z serca Chrystusa. Modlimy się również o łaskę przemienienia serca z kamienia w serca z ciała (por. Ez 3,26).

W imieniu Rady Generalnej i z wdzięcznością ks. Rafael Vivanco (Konsultorowi Generalnemu) za 

przygotowanie, prezentuję Wam załączone nabożeństwo w formie modlitewnego przewodnika.

Zapraszam wszystkich członków Rodziny Pasjonistów do zgromadzenia się jako wspólnota/rodzina 

w piątek 11 czerwca 2021 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, na godzinne czuwanie 

modlitewne w solidarności ze wszystkimi cierpiącymi w tych czasach.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

O. Joachim Rego, C.P.

Przełożony Generalny

6 czerwca 2021 




