Triduum przygotowujące do święta
BŁOGOSŁAWIONEGO JAKUBA ALBERIONEGO
w 50. rocznicę jego „dnia narodzin” dla nieba

DZIEDZICTWO ZAŁOŻYCIELA
DZIEŃ DRUGI – 24 LISTOPADA 2021

DUCHOWOŚĆ KOMUNIKACJI
Duchowość to wymiar, który nadaje smak naszemu życiu zakonnemu. Jesteśmy kształtowani przez działanie
Ducha, który sprawia, że przestajemy być pojedynczymi osobami jedynie zgromadzonymi razem, a stajemy się
ludźmi zdolnymi do życia w jedności (komunii) z innymi. Komunikowanie się nie jest prostą czynnością, ale jest
naszym sposobem życia, ponieważ dzięki temu przeplatają się w nas relacje z Bogiem, z bliźnim i z samym sobą…
Dziś modlimy się, aby członkowie Rodziny Świętego Pawła – dzięki wstawiennictwu Błogosławionego Jakuba
Alberionego – stawali się wobec Kościoła i całego świata świadkami Jezusa Mistrza Drogi, Prawdy i Życia, który
jest centrum naszego życia.
PRAWDA
■ Wsłuchajmy się w słowa Świętego Pawła Apostoła
Współczesne społeczeństwo potrzebuje silnych motywacji, aby wybudzić się z apatii i obojętności. Wiemy, że
odpowiedzią na wszystkie ludzkie pytania jest Osoba Jezusa Chrystusa: nawet jeśli świat Go ignoruje, to jednak
Go potrzebuje. Błogosławiony Jakub Alberione intensywnie odczuł to wyzwanie ludzkości i, podobnie jak Święty
Paweł, poświęcił całe swoje życie udzielaniu właściwych odpowiedzi na wszelkie wyzwania/pytania świata.
Z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 3, 8-12)
To mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, aby poganom ogłosić Ewangelię o
niepojętym bogactwie Chrystusa i ujawnić wszystkim, na czym polega spełnianie się tajemnicy ukrytej od wieków
w Bogu, który wszystko stworzył. I oto teraz zwierzchności i władze na wyżynach niebieskich poznają przez
Kościół wieloraką mądrość Bożą, zgodnie z odwiecznym planem, który wypełnił się w Chrystusie Jezusie, naszym
Panu. W Nim mamy otwartą drogę i dostęp do Ojca, pełni ufności dzięki wierze w Niego.
■■ Wsłuchajmy się w słowa Papieża
Z radością zauważamy, że wiele intuicji naszego Założyciela weszło niejako w sferę codziennego życia Kościoła
powszechnego. Jedną z tych intuicji jest z pewnością absolutnie centralne miejsce Jezusa Chrystusa, który jest
Drogą, Prawdą i Życiem. On jest źródłem, treścią i siłą każdej ewangelizacji. Błogosławiony Jakub Alberione
dobrze to podsumowuje: sens naszego życia to „żyć Jezusem Chrystusem Drogą, Prawdą i Życiem i dawać Go
światu”.
Z orędzia Świętego Jana Pawła II do młodych
W samym centrum… znajduje się Jezus Chrystus jako nasza Droga, Prawda i Życie (por. J 14, 6)… Tak, Jezus jest
dla nas drogą, jedyną drogą, która prowadzi do Ojca. Tą drogą musi pójść każdy, kto chce osiągnąć zbawienie…
Istnieje wiele błędnych dróg, wiele łatwych rozwiązań, a także wiele niejasności. W takich chwilach nie
zapominajcie, że tylko Chrystus, tylko Jego Ewangelia, Jego przykład, Jego przykazania są drogą pewną, wiodącą
do pełnego i trwałego szczęścia… Prawda stanowi najgłębszy wymóg ludzkiego rozumu… Chrystus jest Słowem
prawdy, wypowiedzianym przez samego Boga jako odpowiedź na wszystkie pytania ludzkiego serca. To On w
pełni odsłania przed nami tajemnicę człowieka i świata… Prawdziwą pełnię życia można znaleźć tylko w

Chrystusie, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Tylko Chrystus może zaspokoić serce człowieka. Tylko On daje
siłę i radość życia, bez względu na jakiekolwiek zewnętrzne ograniczenia i przeszkody. Tak, odkrycie Chrystusa
to najpiękniejsza przygoda waszego życia. Ale nie wystarczy odkryć Go tylko raz jeden. Każde bowiem odkrycie
Go staje się zachętą do tego, by jeszcze bardziej Go szukać i coraz lepiej poznawać… Takie jest nasze
najważniejsze zadanie. Jak dobrze rozumiał to Święty Paweł, gdy pisał: „Dla mnie bowiem żyć to Chrystus” (Flp
1, 21) (Orędzie Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata z okazji IV Światowego Dnia Młodzieży, 27
listopada 1989).

■■■ Wsłuchajmy się w słowa Założyciela
Założyciel Rodziny Świętego Pawła był zawsze świadomy, że wszelkie wysiłki na rzecz ewangelizacji byłyby
bezużyteczne, gdyby nie były zakorzenione w dobrze przeżywanej duchowości. Odkrycie nabożeństwa do Jezusa
Mistrza Drogi, Prawdy i Życia było dla niego pełną i ostateczną odpowiedzią na tę potrzebę. Chciał przekazać ją
swoim duchowym synom i córkom, aby żyjąc nią sami, mogli ją przekazywać dalej Kościołowi i całemu światu.
Z pism Błogosławionego Jakuba Alberionego
Rodzina Świętego Pawła dąży do integralnego przeżywania Ewangelii Jezusa Chrystusa Drogi, Prawdy i Życia, w
duchu Świętego Pawła, pod wejrzeniem Królowej Apostołów. Tajemnicą wielkości jest wzorowanie się na Bogu,
żyjąc w Chrystusie. Stąd [niech będzie] zawsze jasna zasada, aby żyć i działać w Kościele i dla Kościoła; aby
włączać się jak dzikie oliwki w życiodajną oliwkę Chrystusa-Eucharystię; aby rozmyślać i żywić się każdym
zdaniem Ewangelii, zgodnie z duchem Świętego Pawła (AD 93, 95).
DROGA
Winorośl i jej gałązki są biblijnym obrazem, który jest punktem odniesienia dla zjednoczenia osoby z Boskim
Mistrzem, aby zagwarantować odpowiednie owoce. Ksiądz Alberione powiedział kiedyś do Sióstr Świętego
Pawła: „Sok, który sprawia, że winorośl rośnie i się powiększa, jest tym samym sokiem, który przenika do gałęzi
i sprawia, że gałęzie rodzą liście, a następnie dają winogrona, ich owoce. Tak samo jest z Jezusem: Jego łaska,
która jest życiodajną limfą, musi przejść od Jezusa do nas, którzy żyjemy przez Jezusa” (FSP 56, str. 199).
Pozwólmy się oświecić światłem Jezusa Mistrza, aby odkryć, co musimy zmienić, aby limfa łaski i życia Boskiego
Mistrza płynęła w nas i przez nas swobodnie, tak aby mogła docierać do wszystkich.
ŻYCIE
Błogosławiony Jakub Alberione zawsze powtarzał, że jeśli chcemy, aby nasza misja przyniosła owoce zbawienia,
to jesteśmy wezwani do tego, aby stać się Jezusem Chrystusem we wszystkich wymiarach naszego istnienia.
„Chodźmy i pijmy Życie — mówił nasz Założyciel — aby spożyć Jezusa! Odejdźmy potem, niosąc wszędzie
Chrystusa przed sobą. Pozwólmy Mu, aby żył i pracował tylko On. Pozostańmy w naszym działaniu, ukryci w Nim
i zagubieni w Nim, ponieważ «Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus»” (AS, str. 62).
Zwróćmy się zatem do naszego Boskiego Mistrza słowami modlitwy, ułożonej przez Błogosławionego Jakuba
Alberionego.
Modlitwa do Boskiego Mistrza
Mistrzu, Twoje życie wyznacza mi drogę; Twoja nauka utwierdza i rozjaśnia moje kroki; Twoja łaska mnie
podtrzymuje i wspiera w drodze do nieba. Ty jesteś doskonałym Mistrzem: dajesz uczniowi przykład, nauczasz
i umacniasz go, aby Cię naśladował. „Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego
Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne”. „Od Boga Mistrz przychodzi”.
Mistrzu, Ty masz słowa życia wiecznego. Ty, który oświecasz każdego człowieka i który jesteś samą Prawdą,
zastąp Tobą samym mój umysł, moje myśli. Nie chcę rozumować w inny sposób, niż Ty nauczasz, ani osądzać
inaczej, niż według Twoich sądów, ani myśleć inaczej niż Ty, który jesteś fundamentalną prawdą, daną mi
przez Ojca: „Jezu Prawdo, żyj w moim umyśle”. Twoje życie staje się zasadą, drogą, jedyną rzeczywistą i

nieomylną pewnością. Wszystko, począwszy od żłóbka, poprzez Nazaret aż po Kalwarię, wyznacza Bożą drogę
miłości do Ojca, nieskończonej czystości, miłości do ludzi, ofiary… Spraw, abym ją poznał.
Spraw, abym zawsze szedł po Twoich śladach ubóstwa, czystości, posłuszeństwa. Każda inna droga jest szeroka…
ale nie jest Twoja. Jezu, nie chcę znać i gardzę każdą inną drogą, która nie byłaby wyznaczona przez Ciebie.
Chcę tego, czego Ty pragniesz: w miejsce mojej woli ustanów Twoją wolę. Niech w moim sercu ukształtuje
się Twoje serce. Niech miejsce mojej miłości do Boga, bliźniego, siebie samego zajmie Twoja miłość. Niech
moje ludzkie i grzeszne życie zostanie zastąpione Twoim życiem Bożym, najczystszym, nadprzyrodzonym. „Ja
jestem życiem”. Oto więc, abyś Ty mógł wejść we mnie, poświęcę całe moje zaangażowanie Komunii Świętej,
Mszy Świętej, nawiedzeniu Najświętszego Sakramentu, nabożeństwu do Twojej Męki. Niech to życie objawi
się w uczynkach, „aby życie Chrystusa objawiło się w was”, tak jak to było ze Świętym Pawłem: „żyje we mnie
Chrystus”. Żyj we mnie, Jezu Życie wieczne, Życie w całej pełni. Amen.
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