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Najdrożsi bracia i siostry, 

Na zakończenie XXVII spotkania Zarządów generalnych Rodziny Świętego Pawła jak zwykle 
kierujemy do was to przesłanie, abyście i wy mogli uczestniczyć w naszym doświadczeniu: 
radosnego czerpania ze wspólnego dziedzictwa, które umacnia braterstwo, ożywia radość z 
powołania paulińskiego, które nas łączy i podtrzymuje w drodze. To doświadczenie obejmuje także 
piękno dzielenia się, z prostota i otwartością, drogą, którą każde ze Zgromadzeń przechodzi rok po 
roku w twórczej wierności charyzmatowi bł. Jakuba Alberionego.  
 

W Roku św. Pawła tematem refleksji i dzielenia się nie mogło być nic innego jak tylko to, co 
dotyczy Apostola narodów w świetle charyzmatycznego doświadczenia naszego Założyciela: 
Święty Paweł w interpretacji ks. Alberionego dla Rodziny Świętego Pawła.  
 

Rozpoczęliśmy to nasze doroczne spotkanie udając się jako pielgrzymi do bazyliki świętego 
Pawła za murami, do grobu Apostola,  miejsca, które jest tak bardzo drogie całej Rodzinie św. 
Pawła. Ks. Sylwio Sassi, Przełożony generalny Towarzystwa Św. Pawła, w pozdrowieniu na 
rozpoczęcie Mszy świętej tak motywował tę naszą obecność: „Pielgrzymka do bazyliki św. Pawła 
była dla Pierwszego Mistrza związana z prośbą o ducha modlitwy i skuteczności apostolskiej, aby 
mógł później przekazać je Instytutom Rodziny św. Pawła. Również my dzisiaj przybyliśmy z tymi 
samymi intencjami, aby nasza modlitwa i refleksja była z pożytkiem  dla naszych Zgromadzeń i 
całej Rodziny św. Pawła. 

 
Poznawać świętego Pawła  
 

Pierwszy dzień naszych prac był poświęcony poznawaniu świętego Pawła. Ks. Antonio Pitta 
przedstawił refleksję na temat: Piotr i Paweł i ewangelizacja pogan. Konferencja, którą 
przeprowadził była okazją do podzielenia się niektórymi aktualnymi problemami oraz metodą 
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ewangelizacji paulińskiej, wczoraj i dzisiaj. Z Ks. Romanem Penna odkrywaliśmy oryginalność 
Apostola Pawła w pierwotnym chrześcijaństwie, przyjęcie i odrzucenie jego geniuszu, zarówno 
wtedy jak i dziś.  
 
Święty Paweł w interpretacji Ks. Alberionego 
 

Później nastąpiło poznawanie o osoby Pawła z Tarsu d strony charyzmatycznej.,. Kim jest 
święty Paweł w myśli ks. Alberionego, którą kierował do każdego ze Zgromadzeń tworzących 
Rodzinę?  Odpowiedzi  na to pytanie poszukiwaliśmy wspólnie. Analiza i interpretacja paulińskiej 
wizji Założyciela, przedstawionej przez braci i siostry, umożliwiły nam dostrzeżenie tego, co jest 
wspólne oraz niektórych szczegółów charakterystycznych  dla poszczególnych zgromadzeń, które 
nas łączą, ale nie prowadzą do ujednolicenia. To czerpanie ze wspólnego źródła charyzmatycznego 
jest zawsze motywem wielkiej radości, ożywia dumę z przynależności do Rodziny i pobudza do 
zaangażowania w lepsze poznanie ks. Aberionego, by uwalniać żywotność duchową i apostolską 
zawartą w pozostawionym nam przez niego dziedzictwie, dla dobra Kościoła i ludzkości. 

 
Święty Paweł w modlitwach Rodziny św. Pawła 
 

Komisja międzyzgromadzeniowa powołana do dokonania rewizji modlitewnika Rodziny 
Świętego Pawła, przedstawiła wynik prac mających na celu dokonanie historyczno – krytycznego 
przejrzenia tekstów, które strzegą drogocennego dziedzictwa charyzmatycznego. Po krótkiej 
prezentacji całości, naszą uwagę skoncentrowaliśmy na modlitwach do Świętego Pawła napisanych 
przez naszego Założyciela. Poszukiwania członków komisji wyprowadziły na światło dzienne 
interesujące fakty, pośród których najciekawsze jest pochodzenie litanii do świętego Pawła 
Apostoła. Z inicjatywy Paulistów, misjonarzy w Chinach, litania została ułożona w języku chińskim, 
w połowie lat 40 ubiegłego wieku. Przetłumaczona na język łaciński i przedstawiona ks.  
Alberionemu, została przez niego przyjęta z wielkim uznaniem i włączona do modlitewnika 
paulińskiego. Starożytny aksjomat lex orandi - lex credendi, potwierdza w ten sposób miłość i 
otwartość wobec wszystkich ludów, które ożywiały serce ks. Alberionego i stanowi dla nas zachętę 
do odkrywania nowych przestrzeni ewangelizacji.  
 
Elementy wspolne 
  Pragniemy podzielić się z wami niektórymi myślami z z różnych konferencji, na które 
wspólnie zwróciliśmy uwagę:  

- kontynuować systematyczne pogłębienie znajomości Apostola Pawła również w tym celu, 
aby przyczynić się do jego lepszego poznania w Kościele i w społeczeństwie;  

- poznawać św. Pawła, aby przyswoić jego mentalność, styl życia i apostołowania godne 
powołania paulińskiego;  

- ożywiać w nas dar mistyki apostolskiej św. Pawła, który żyje w Chrystusie i głosi Go w 
całości Jego misterium;  

- angażować się ciągle, coraz bardziej, aby jako Rodzina być „Świętym Pawłem żyjącym 
dzisiaj w społeczeństwie “, aby działać i być rozpoznawanymi jako Rodzina, która ma w św. 
Pawle wspólnego Założyciela.  

 
Następne spotkanie 

Pragnieniem nas wszystkich jest, aby nasze zainteresowanie osoba św. Pawła nie skończyło się 
wraz z zakończeniem Roku św. Pawła.: pragniemy więc podjąć wspólne zaangażowanie w 
pogłębianie znajomości myśli i życia św. Pawła, tak, by pomogło nam to znaleźć właściwe 
odpowiedzi na pytania, które co jakiś czas przynaglają nas do dania odpowiedzi.  

Z tego względu zgodnie i jednomyślnie, jako zarządy generalne Rodziny św. Pawła 
wyznaczyliśmy następne spotkanie w 2010, w domu Boskiego Mistrza ( Ariccia RM),w dniach 7- 
10 stycznia, by podjąć refleksje na temat: Paweł mistyk – apostoł.  
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Najdrożsi, wspólna refleksja nad świętym Pawłem i  tym, co na jego temat, Pierwszy Mistrz 

powiedział do rożnych Zgromadzeń Rodziny św. Pawła, wzywa także do podjęcia 
odpowiedzialności w naszej posłudze zarządów. Będziemy się starali nie tylko dzielić radością 
wynikającą ze wspólnego studium i poszukiwania, ale przede wszystkim chcemy aby to nasze 
doświadczenie stało się waszym udziałem. Pragniemy być “współpracownikami waszej radości” (2 
Kor 1,24), zapraszając zarządy na rożnych szczeblach, w rożnych okręgach do stwarzania okazji do 
spotkań, studium, refleksji i modlitwy razem wokół figury tego, którego ks. Alberione uznał za ojca, 
mistrza, wzór i Założyciela Rodziny: świętego Pawła Apostoła. I tak jest w rzeczywistości. Z niego 
Rodzina się narodziła, on ją karmił i dawał wzrost, od niego przyjęła prawdziwego ducha (por. AD 
2). 

Pozdrawiamy was serdecznie słowami Apostola narodów: “Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie 
do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg 
miłości i pokoju niech będzie z Wami” (2 Kor 13,11).  

 
UCZESTNICY I UCZESTNICZKI  
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