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MOWA NA OTWARCIE 
XIX Kapituły Prowincjalnej ASSUM (Polska/Ukraina/Republika Czeska) 

Sadowie, Polska | 27 czerwca - 1 lipca 2022 r. 

Moi drodzy bracia, 
 
Pozdrawiam was darem pokoju Chrystusowego i szczerze dziękuję za ciepłe i życzliwe przyjęcie, 
którego zawsze doświadczałem i które odczuwam ponownie w waszej obecności. Wzywam was, 
abyście przeżyli te dni Kapituły w duchu braterskiej komunii, z sercem dzielnym i wsłuchanym w to, 
czego Bóg żąda od was w tym momencie waszej historii i zawsze w świetle tego, co będzie służyło 
dobru wspólnemu rodziny pasyjonistowskiej w tej Prowincji, aby promować świadectwo naszego życia 
i misji zachowania żywej pamięci o Męce Jezusa. 
 
W sposób szczególny pozdrawiam tych członków prowincji, którzy nie są z nami obecni, zwłaszcza 
chorych i tych, którzy są na etapie formacji początkowej. W sposób szczególny pragnę wyróżnić 
naszych braci na Ukrainie, z którymi chcemy być solidarnini. Bardzo się cieszę, że w sierpniu 
ubiegłego roku mogłem odwiedzić naszą wspólnotę i fundację na Ukrainie, by poznać naszą misję 
w tym kraju. Was wszystkich, którzy nie jesteście obecni na tej Kapitule, zapewniam, że będziemy 
o was świadomie pamiętać w naszych myślach i modlitwach i jesteśmy przekonani, że wy również 
będziecie wspierać pracę tej Kapituły swoją modlitwą, swoim zainteresowaniem i że będziecie nam 
towarzyszyć duchem. Jestem także świadom naszych umiłowanych braci, którzy zmarli od czasu 
ostatniej Kapituły. Wspominamy ich z wdzięcznością za dar ich życia i powołania jako pasjonistów i 
prosimy o ich wstawiennictwo w pracach tej Kapituły. Niech spoczywają teraz w pokoju Bożej 
obecności. 
 
Doceniam obecność i udział Konsultora Generalnego – o. Ciro Benedettini, który przeprowadził 
wizytację w waszej prowincji przed tą Kapitułą. Dziękuję mu za jego wysiłek i za przygotowane 
sprawozdanie, które bardzo mi pomogło. Daje mi to również okazję, aby na samym początku 
podziękować wam wszystkim w Prowincji za wasze wysiłki ewangelizacyjne w przeżywaniu i 
głoszeniu radości Ewangelii Męki Pańskiej oraz pragnę was zachęcić i wezwać, abyście jako 
pasjoniści z nadzieją patrzyli w przyszłość w waszym zaangażowaniu w tworzenie wspólnot 
radosnych i integrujących, zwłaszcza wobec coraz większego zeświedczenia, nawet w religijnym 
środowisku często podzielonym przez egoizm, nietolerancję, rywalizację i wykluczenie. 
 
W tych niepewnych czasach, kiedy nasze życie i plany mogą zostać nagle zakłócone przez trwającą 
światową pandemię, dziękujemy Bogu, że możemy się tu zgromadzić, aby wypełnić to, co jest 
wymagane od każdego podmiotu w Zgromadzeniu co cztery lata: dokonać oceny, refleksji, 
rozeznania oraz opracować plany i strategie dla skutecznego świadectwa naszego 
pasjonistowskiego życia i misji. 
 
Mam świadomość, że kapituła ta jest obchodzona w czasie poważnego kryzysu humanitarnego, który 
rozgrywa się u progu waszego kraju. Kryzys ten jest wynikiem bezsensownej i godnej ubolewania 
inwazji Rosji na Ukrainę, która miała i nadal ma wpływ na życie wszystkich ludzi w Polsce i w 
okolicznych krajach. Choć ten akt wojny jest tragiczny i zły, to jednak, jako uczniowie Jezusa żyjący w 
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tej rzeczywistości, powinniśmy wierzyć, że Pan daje nam Pasjonistom, możliwość prawdziwego 
przeżywania naszego charyzmatu w działaniu, odpowiadając na wołanie i cierpienie Jego 
"ukrzyżowanego" ludu. Dlatego jestem poruszony tym, w jaki sposób pozwoliliście waszym 
pasjonistowskim sercom dotrzeć ze współczuciem, troską, życzliwością, gościnnością i miłosierdziem 
do wszystkich ludzi wysiedlonych i dotkniętych wojną zarówno na Ukrainie jak i w Polsce. Jestem 
również dumny, że mogę być świadkiem wiary i odwagi naszych braci na Ukrainie i tych z was, którzy 
podejmują ryzyko, aby udać się tam z niezbędnymi zapasami, aby pozostać z ludźmi, oferując im 
wsparcie i solidaryzując się z nimi. Dziękuję wam za wasze świadectwo podtrzymywania żywej pamięci 
o Męce Jezusa, jak mówią nasze Konstytucje (nr 3): 
 
Świadomi, że Męka Chrystusa trwa na tym świecie aż do Jego powtórnego przyjścia w chwale, dzielimy 
troski i radości ludzkości w jej drodze do Ojca. Pragniemy dzielić nieszczęścia ludzi, zwłaszcza ubogich i 
opuszczonych, pocieszając ich, niosąc ulgę w ich cierpieniach. 
 
Proponuję, aby Prowincja dała czas i forum do refleksji i oceny doświadczeń wynikających z waszej 
humanitarnej i duszpasterskiej odpowiedzi na potrzeby przesiedleńców i uchodźców, które 
pojawiły się w wyniku konfliktu na Ukrainie. Może to być materiałem do modlitewnego rozeznania 
prowincji w świetle naszej misji w przyszłości. Regularne modlitewne rozeznawanie, zarówno w 
odniesieniu do naszego życia osobistego, jak i do naszego życia wspólnotowego i misji, jest 
kluczowe. Motywuje nas nie to, co chcemy osiągnąć, ale słuchanie, które inspiruje nas do 
poszukiwania tego, czego chce Bóg i jak Bóg nas wzywa i postanawia posługiwać się nami w tym 
czasie historii. Należy zachęcać do modlitewnego rozeznawania, nie tylko w odniesieniu do 
poszczególnych osób czy grup, ale jako procesu tworzenia wizji i planowania prowincji. Jest to 
proces, który musi was zaangażować w modlitewną kontemplację, wzajemny dialog i pełne 
szacunku dzielenie się z nadzieją na odkrycie Bożego marzenia [dream] dla naszego wspólnego 
świadectwa i misji w tych czasach. Jak zapewnia Bóg swój Lud przez proroka Jeremiasza: " Jestem 
bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was (…) zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, 
by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie" (Jr 29, 11). 
 
W tej kończącej się kadencji prowincjalnej dostrzegam, że dwa inne ważne wydarzenia miały wpływ 
na nasze życie - wydarzenia, które stanowiły dla nas wyzwanie, abyśmy trzymali się kotwicy wiary i 
pokładali naszą ufność i nadzieję w Bogu. Wydarzenia te to: jubileusz Zgromadzenia upamiętniający 
300. rocznicę fundacji oraz światowa pandemia Covid-19. 
 
Jubileusz, przez który zostaliśmy wezwani do osobistej i wspólnotowej odnowy w Chrystusie, dał 
wam, miejmy nadzieję, okazję do refleksji poprzez spojrzenie wstecz na naszą historię, dzieje i 
duchowość. Czyniąc to, mamy nadzieję, że rozpoznaliście rękę Boga i zobaczycie Boski plan 
współdziałający z naszymi ludzkimi planami i decyzjami, aby wiernie urzeczywistnić natchnioną 
wizję i charyzmat św. Pawła od Krzyża, tzn. "memoria passionis", aby "zachować żywą pamięć o 
Męce Jezusa, jako największym i najbardziej dojmującym dziele Bożej miłości". Obchody i celebracja 
naszego jubileuszu poruszyła nas ponadto do wdzięczności. Wspominając naszych braci 
pasjonistów, którzy mieli wizję i odwagę zasiać ziarna charyzmatu i ustanowić obecność 
Zgromadzenia w Polsce, Czechach i na Ukrainie, które otworzyły Boże życie i łaskę, aby dotknąć 
życia tak wielu ludzi i które nadal inspirują ludzi takich jak wy dzisiaj do przyjęcia przywileju i 
odpowiedzialności za Bożą misję w przyszłości. 
 
Jubileusz wezwał nas do skupienia się na podstawowym temacie chrześcijańskim, jakim jest 
"odnowa", a w szczególności na Odnowieniu naszej misji. Jednakże, jak nieustannie 
przypominałem, odnowienie naszej misji zakłada odnowienie nas samych. Ich wzajemnie 
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powiązana natura sugeruje, że nie może być odnowy misji bez odnowy i przemiany misjonarzy. Jest 
to odpowiedzialność, która jest jednocześnie osobista i wspólnotowa. Dlatego wezwano do 
przeżywania tego Jubileuszu jako momentu "kairos" i łaskawej okazji do odnowy, która dotyczy 
nieustannego ewangelicznego wezwania do nawrócenia, zapraszającego nas w otwartości, pokorze 
i uczciwości do przyjęcia tej łaski. Nawrócenie jest odpowiedzią na łaskę. To dzięki łasce Bożej 
zostajemy przemienieni, a nie tylko dzięki naszym własnym wysiłkom. 
 
Pandemia Covid-19 to kolejne wydarzenie historyczne, które miało decydujący wpływ na nas 
wszystkich. Stworzyło ono przestrzeń dla nas, abyśmy "odczytali znaki", prawdziwie słuchali i 
rozeznawali w modlitwie. Nie możemy udawać, że nasze życie nie zostało głęboko dotknięte (na 
dobre i na złe) przez to, czego doświadczyliśmy podczas tej pandemii, a być może także przez to, co 
nadal przeżywamy. Nie możemy też zakładać, że po ustąpieniu pandemii po prostu wrócimy do 
punktu wyjścia. Nie! Zamiast tego musimy z nadzieją patrzeć w przyszłość i tworzyć taką przyszłość, 
jakiej pragniemy, a raczej taką, jakiej pragnie Bóg. 
 
W samym środku ogromnego cierpienia i przytłaczającej straty, jakie przyniosło nam doświadczenie 
pandemii, musimy szukać możliwości, które się przed nami otworzyły i które są nam przedstawiane. 
Wszyscy przeżywaliśmy ten dziwny czas i bezprecedensowe doświadczenie z trudem, smutkiem i 
żalem, ale także z wdziękiem, kreatywnością, nową siłą i nadzieją. I choć najłatwiej jest po prostu 
wrócić do poprzedniego stanu rzeczy i kontynuować to, co się skończyło, nie sądzę, by był to 
właściwy sposób postępowania, ponieważ ryzykujemy, że staniemy się nieistotni, starzy i 
pozbawieni świeżości. Pandemia nie jest tylko chwilowym zakłóceniem i przerwą w naszym życiu; 
jest to raczej moment przełomowy dla świata, tzn. krytyczny punkt zwrotny w czasie, w którym 
wszystko się zmienia i już nigdy nie będzie takie jak dawniej. Jak powiedział papież Franciszek 
podczas audiencji generalnej 19 sierpnia 2020 r.:   
 

Pandemia jest kryzysem, a z kryzysu nie wychodzimy tacy sami jak wcześniej: albo wyjdziemy 
z niego lepsi, albo gorsi. Musimy wyjść z niego lepsi i zbudować coś innego... Wyjście z 
pandemii będzie wymagało działania zakorzenionego w konkretnej miłości, zakotwiczonego 
w nadziei i opartego na wierze, w przeciwnym razie wyjdziemy z kryzysu gorsi.      
 

Żyjemy w okresie zmian - w tym granicznym czasie i przestrzeni pomiędzy, gdzie stary świat został 
pozostawiony za sobą, ale nie dotarliśmy jeszcze do tego, co ma nadejść. Jest to czas, w którym nie 
mamy pewności ani kontroli, ale jest to czas łaski, który właśnie czyni nas pustymi i otwartymi, a 
przez to najbardziej podatnymi na nauczanie. Jest to czas, w którym jesteśmy wezwani do życia 
kontemplacyjnego; jest to okazja do przemiany. 
 
A zatem, patrząc z perspektywy tej Kapituły w przyszłość, wzywam was do osobistej i wspólnotowej 
refleksji: w jaki sposób błogosławieństwa odnowy płynące z jubileuszu, zmagania i możliwości 
wynikające z pandemii oraz wezwanie do solidarności wynikające z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego 
motywują waszą wizję i oświecają wasze plany na przyszłość? Możemy zapytać samych siebie: Jakie 
jest nasze powołanie i odpowiedź jako pasjonistów w tej sytuacji i w tych czasach? Jak reagujemy 
na kryzys w tych czasach? Co się zmieniło? Co powinno się zmienić? Dokąd zmierzamy? Jakie jest 
wezwanie i kierunek rozeznawania, aby odtąd iść naprzód?  
 
W świetle obecnego wezwania Zgromadzenia do "odnowienia naszej misji" proponuję, abyśmy 
kontynuowali "wizję solidarności". Jest to wizja, którą Kapituła Generalna naszego Zgromadzenia 
postanowiła opisać jako "nowy sposób bycia razem jako Pasjoniści w naszej misji dla życia świata" 
(Kapituła Generalna 2000). Proponuję więc, abyśmy nie zapominali ani nie ignorowali, ale nadal 



4 |  S t r o n a  

 

dążyli do ewangelicznej solidarności jako wartości, która stanowi podstawę naszej tożsamości i 
życia jako pasjonistów dzisiaj. Ta ewangeliczna solidarność jest dla nas aktem utożsamienia się Boga 
z nami, w darze Jego jedynego Syna, Jezusa, który "ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, 
stając się człowiekiem (...), przyjął śmierć na krzyżu" (Flp 2, 6ff). Przez ten akt solidarności Bóg 
zbawia świat. 
 
"Solidarność jest współczesnym wyrazem zaangażowania na rzecz dobra wspólnego"...., ale 
wymaga od nas poczucia ofiary i hojności w dawaniu siebie. Ewangeliczna cnota solidarności 
rozszerza pojęcie "dobra wspólnego" i zakłada, że dla nas, chrześcijan i pasjonistów, konieczne jest 
działanie na rzecz dobra wszystkich, zwłaszcza tych, którzy są ubodzy i zepchnięci na margines, 
zarówno w ramach naszej wspólnoty, jak i poza nią. Jest to dla nas szczególne wyzwanie, ponieważ 
żyjemy w świecie i społeczeństwie, które kusi nas w kierunku indywidualizmu i egocentryzmu, a 
nie komunii i wspólnoty. Wierzę, że jeśli jesteśmy szczerzy wobec siebie i innych, znamy i widzimy 
oznaki (czasem sprytnie zamaskowane) wirusa "indywidualizmu", który wkradł się i infekuje nasze 
konsekrowane życie wspólnotowe. Czy może to być czynnikiem spadku liczby nowych powołań i 
alarmującej liczby zakonników, którzy opuścili Zgromadzenie, aby pracować w diecezjach? Podczas 
ostatniej wizytacji generalnej podkreśliliście, że jest to poważny problem, który wpływa na morale 
w prowincji. Być może jest to obszar życia Prowincji, którym należy się zająć, ale należy to zrobić 
wspólnie, z pełnym szacunku udziałem wszystkich i w duchu modlitwy, dialogu, słuchania, zaufania, 
uczciwości i zaangażowania dla wspólnego dobra. 
 
Prawdą jest, że pandemia zwiększyła stres psychiczny, psychologiczny i finansowy nas wszystkich, 
ale uwypukliła także naszą "współzależność". Czy nam się to podoba, czy nie, wszyscy jesteśmy ze 
sobą powiązani i musimy odnosić się do siebie nawzajem w solidarności. Jako wspólnota 
pasjonistów jesteśmy ze sobą związani i zależni od siebie nawzajem we wspólnej misji. Naszą 
współzależność należy przekształcić w solidarność. Wirus indywidualizmu infekuje harmonię między 
współzależnością i solidarnością, tworząc zależność jednych od drugich. Przyczynia się to do 
powstawania sytuacji nierówności i marginalizacji. Jest to spowodowane egoizmem, który utrwala 
i podtrzymuje grzeszne struktury. 
 
Pragnę podziękować wam za pragnienie, jakie wyrażacie w poszukiwaniu i promowaniu nowych 
powołań do naszego życia, oraz za wysiłki, jakie podejmujecie w rozeznawaniu i wyborze nowych 
kandydatów. Zachęcam was jednak do przyjęcia, że jest to odpowiedzialność wspólna dla 
wszystkich - poszukiwanie, zachęcanie i pomaganie młodym ludziom w rozeznawaniu Bożego 
powołania. Nie można tego pozostawić wyłącznie osobie mianowanej "duszpasterzem powołań" 
lub małemu zespołowi. Doświadczenie pokazuje, że nasze radosne, wspólne świadectwo życia, 
nasze przyjaźnie, nasze osobiste podejście i interakcje, nasze poczucie, że jesteśmy mile widziani, 
oraz nasze zainteresowanie pomocą młodym ludziom w ich poszukiwaniach przynoszą dobre 
owoce. Przeciwnie, nieostrożna postawa z naszej strony i wszelkie oznaki oporu ze strony 
zakonników wobec przyjmowania i podążania za młodymi ludźmi, którzy okazują zainteresowanie 
naszym życiem, nie są atrakcyjne i pozostawiają ich niezdecydowanych.  
 
Formacja - początkowa i ciągła - została uznana przez naszą Kapitułę Generalną za obszar 
priorytetowy. Oznacza to, że każda jednostka musi dbać o to, aby na ten obszar przeznaczać 
zarówno zasoby ludzkie, jak i finansowe. Konieczne jest także posiadanie planu sukcesji, dzięki 
któremu odpowiedni zakonnicy będą identyfikowani i szkoleni jako nowi formatorzy na przyszłość.  
 
Wyrażam uznanie dla Prowincji za wasze wysiłki w promowaniu naszej duchowości pasyjnej, 
zwłaszcza poprzez Stowarzyszenia Czarnego Szkaplerza i Matki Bożej Pięknej Miłości oraz Szkołę 
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Mądrości Krzyża. Są to dobre inicjatywy, które mają charakter pobożnościowy, duchowy, 
formacyjny i ewangelizacyjny. Cieszę się, że słyszę o waszych wysiłkach, aby rozwijać i być obecnym, 
istotnym i promować naszą duchowość za pomocą środków społecznego i masowego przekazu oraz 
innych platform cyfrowych. Wiemy, że okazało się to skutecznym środkiem ewangelizacji podczas 
ograniczeń pandemicznych i nadal nim jest. 
 
Cieszę się również z informacji o rozbudowie infrastruktury w Sadowiu i o planach podobnej 
rozbudowy w Rawie w celu stworzenia ośrodków rekolekcyjnych / centrów duchowości. Mam 
nadzieję, że projekty te będą mogły dojść do skutku i zostać zrealizowane w interesie rozwoju naszej 
specyficznej pasyjnej posługi modlitwy, przepowiadania, formacji duchowej i kierownictwa 
duchowego. Mam jednak nadzieję, że przed podjęciem jakichkolwiek znaczących nakładów 
finansowych dokonano wstępnej oceny możliwości realizacji takich projektów. Oczywiście, 
zwłaszcza w dzisiejszym klimacie religijnym, należy włożyć wiele wysiłku w promocję tych ośrodków 
oraz w opracowanie takich programów, które byłyby atrakcyjne i odpowiadałyby na duchowy głód 
i pragnienie współczesnych ludzi.  
 
Wreszcie, korzystam z okazji, aby szczerze podziękować prowincjałowi o. Łukaszowi 
Andrzejewskiemu i jego konsultorom za ich posługę kierowniczą, administrację finansową i nadzór 
duszpasterski nad prowincją w ciągu ostatnich 4 lat. Wasza troskliwa i konsekwentna posługa 
poprowadziła Prowincję w czasach, które okazały się bardzo trudne. Dziękuję wam wszystkim za 
waszą hojność, wiarę i zaangażowanie na rzecz braci i misji oraz życzę wam wszelkiego 
błogosławieństwa na przyszłość. 
 
Przyzywając obecności i natchnienia Ducha Świętego na nasze spotkanie, prosząc Maryję, Patronkę 
tej Prowincji, aby nam towarzyszyła, oraz wzywając przez modlitwę błogosławieństwa naszego 
Świętego Założyciela, św. Pawła od Krzyża, aby nas prowadził, ogłaszam 19th Kapitułę Prowincji 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny za otwartą! 
 
 

~ O. Joachim Rego, CP 
Przełożony Generalny 


