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Przesłanie do Rodziny Świętego Pawła 
 

Drogie siostry i bracia, 

w tych dniach podjęliśmy refleksję nad naszą tożsamością, kierowani tematem IX Kapi-

tuły Generalnej: „Ożyw dar, który otrzymałeś. Kreatywna wierność w stulecie charyzmatu 

paulińskiego”.  

Potwierdzeniem bogactwa, jakim jest Rodzina Świętego Pawła, była dla nas wasza bli-

skość, wsparcie i modlitwa, które towarzyszyły naszym pracom. W czasie naszych obrad do-

wiedzieliśmy się o licznych inicjatywach i doświadczeniach, które w różnych częściach świa-

ta pozwalają nam wzrastać jako bracia i siostry. Dziękujemy za to Panu i Wam wszystkim.  

Uświadomiliśmy sobie także, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, aby w pełni zrealizo-

wać zamysł naszego Założyciela, błogosławionego Jakuba Alberione, wyrażony pięćdziesiąt 
lat temu podczas miesięcznych rekolekcji dla pierwszych paulistów, przeprowadzonych wła-

śnie w tym domu w Ariccia. Stwierdził on wtedy, że to «Boży Opatrzność sprawiła, że obok 

Zgromadzenia Świętego Pawła narodziły się» różne instytuty Rodziny Świętego Pawła, które 

posiadają swoje własne zarządy, normy, administrację i specyficzne apostolstwo. Błogosła-

wiony Jakub Alberione podkreślił jednak, że «Wszystkie Instytuty razem wzięte tworzą Rodzi-

nę Świętego Pawła. Wszystkie Instytuty mają wspólne pochodzenie. Wszystkie Instytuty mają 
wspólnego ducha. Wszystkie Instytuty mają zbieżne cele» (UPS, III, 185).  

Zwracając się w szczególności do Was, bracia i siostry z Instytutów Paulińskich Życia 

Świeckiego Konsekrowanego, chcemy Was zapewnić o naszej świadomości, że w Rodzinie 

Świętego Pawła jesteście ważni i macie swoje własne miejsce. Jesteśmy też świadomi naszej 

odpowiedzialności w stosunku do Was jako „dzieła własnego” Towarzystwa Świętego Pawła. 

Gorąco pragniemy ulepszyć sposób, w jaki towarzyszymy Wam w waszej drodze.  

Dziękowaliśmy także Bogu za Was, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Współ-

pracowników Paulińskich, za wasze powołanie świeckie w ramach misji Rodziny Świętego 

Pawła. Oby Pan dopomógł nam kroczyć razem z Wami z entuzjazmem i we współdziałaniu.  

Nasi przełożeni generalni postanowili, że rok 2014 będziemy przeżywali wspólnie jako 

„stulecie początku Rodziny Świętego Pawła”. Pragniemy, aby ta rocznica pomogła nam 

wszystkim: 

– lepiej zrozumieć charyzmat bycia Rodziną Świętego Pawła według zamysłu obja-

wionego nam przez Boga za pośrednictwem naszego Założyciela; 

– odnowić współpracę apostolską, uwzględniając komplementarność misji naszych in-

stytutów; 

– osiągnąć, że Rodzina Świętego Pawła – wierna swemu wspólnemu pochodzeniu i du-

chowi – realizować będzie „całościowy program nowej ewangelizacji”, ukazując  

w swoim życiu i działaniu zbieżność swych celów tak ważną dla księdza Alberione. 

Niech Pan towarzyszy nam w tej drodze i w kreatywnej wierności naszemu Założycie-

lowi niech daje nam zdolność „uczynienia czegoś dla ludzi dnia dzisiejszego” we współpracy, 

postępując odrobinę do przodu każdego dnia.  

Ariccia, 14 maja 2010 roku 
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