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SŁOWO WSTĘPNE

ŚwiętyPawełzapewniałswoichbracizEfezu,żewszystko,coBógdoko
nujepośródnich,dzieje siępo to,abyobjawiło się „przemożnebogactwo
Jegołaski”(Ef2,7).PodobnieczynirównieżbłogosławionyksiądzJakub
Alberione(18841971),wydobywającnaświatłodziennewydarzenia,któ
retworzącharyzmatycznąhistorięRodzinyŚwiętegoPawła.Podwpływem
nalegańzestronyswoichpierwszychsynówduchowych,w1953rokuprzele
wanapapierwszystkiedoświadczenia,którezapisałysięwjegosercujako
cudałaskiBożej.Pragniewtensposóbukazać,żenadzwyczajnewydarze
nia,któremiałymiejscewrodzącejsięnowejrodziniezakonnej,niebyły
jegozasługą,alejedynie„przemożnymbogactwemłaski”.

KsiądzAlberionejużwpierwszympunkciezaznacza,żepowinienopowie
dziećpodwójnąhistorię:historięBożegomiłosierdziaiupokarzającąhistorię
brakuodpowiedzinabezmiernąBożąmiłość.Zapiski,któresątreściątych
autobiograficznychwspomnień,sąprzedstawieniem„przemożnegobogactwa
łaski”,jakąBógwswoimmiłosierdziuzechciałwylaćnaRodzinęŚwiętego
Pawła.SiebiesamegoksiądzAlberioneuważazaosobę„niegodnąiniezdol
ną”(AD350),którąjednakBógzechciałsięposłużyćdlawypełnieniaswej
woli.Czującsięjak„pędzelzamarnegrosze”(AD350)iślepywobecdzie
ła,któremawykonać,podkreśla,żetojedyniegeniuszBożegomiłosierdzia
jestsiłąsprawcząpowstałejfundacji.KsiądzAlberioneniechceopowiadać
osobiesamymidlategowswojejnarracjistawiasiebiewtrzeciejosobie.

Słowa św. Pawła skierowane do Efezjan: „przemożne bogactwo Jego
łaski”(abundantesdivitiaegratiaesuae)stanowiąnietylkotytułksiążki,
alerównieżjejistotnąosnowę.Sięgającpotewspomnieniabędziemymogli
uchwycićwszystkieruchyBoskiegoArtysty,którewykonał,trzymającwdło
ni „marny pędzel”. Lektura wydarzeń towarzyszących powstaniu Rodziny
ŚwiętegoPawłamożestaćsiędlakażdegopomocądoodkryciaigłębszego
zrozumieniaosobistychdoświadczeńduchowych,abyjeszczepełniejizwięk
szą miłością wykorzystać swoje powołanie, zużywając wszystkie siły dla
wypełnieniaChrystusowejmisjiwświecie.

Ks. Witold WiśnioWsKi

PrzełożonyRegionalnyTowarzystwaŚwiętegoPawła
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WPROWADZENIE

Minęło prawie pół wieku od czasu pierwszej, częściowej publikacji
autobiografii ks. Jakuba Alberionego, która z czasem przyjęła nazwę
Abundantesdivitiae.Obecne,noweipoprawionewydaniejeszczebardziej
uzasadniazdobytyprzezniąrozgłosiokreślenie,jakiezostałojejnadane
wpodtytule:CharyzmatycznahistoriaRodzinyŚwiętegoPawła.

Teautobiograficznewspomnieniarzucająświatłozarównonaosobi-
stekolejelosuks.Alberionegojakoczłowiekaizałożyciela,jakrównież
nadziełaprzezniegozapoczątkowaneikierowane.Możemyporównać
jedoswoistejKsięgiRodzaju,wyłaniającejsięzmorzahistoriiKościoła,
gdzieś w połowie drogi między hagiografią a relacją teologiczno-kano-
niczną,traktującąokościelnejfundacji.Stanowiąonedokument,który
ukazujenowedoświadczenieKościoła,mającesweźródłowautentycz-
nymcharyzmacie,wyrażającymsięwwielościforminstytucjizakonnych,
objętych jednąnazwą:„RodzinaŚwiętegoPawła”.Dziękiautobiografii
poznajemywięcprawdziwemotywacje,którekierowałyżyciemidziełem
jednegoznajbardziejpłodnychzałożycielinaszychczasów.

1. Ge ne za i dzie je tek stu

Natematpoczątkówtekstuposiadamyświadectwozpierwszejręki,
zostawioneprzezpaulistę,ks.GiovanniegoRoattę1:

„NaszZałożycielnapisałAbundantesdivitiae,książkę-syntezęswoich
pierwotnychinspiracji,wnastępującychokolicznościach.

Zbliżała się czterdziesta rocznica założenia naszego Zgromadzenia
(1914-1954)iktóryśznas(ks.[Giovanni]Gambi,ks.[Renato]Perino,
ks.[Giovanni]Roatta)pomyślał,żedobrzebyłobywykorzystaćtęoka-
zjędopogłębieniaznajomościnaszegopaulińskiegopowołaniaiosoby
naszegoZałożyciela,abyzyskaćwiększąświadomość,atakżeabymożna
byłozaprezentowaćowoctejpracyszerszemugronuodbiorców.Pewne-

1Świadectwospisaneprzezks.AntoniadaSilvę iopublikowanewConoscereDonAlberione,
I(1982)35.



godniajasam[ks.Roatta]przedstawiłemtęideęZałożycielowi,który
miodpowiedział:«Róbcieto,copodpowiadawamDuchŚwięty.Faktem
jest,żejeszczenicniespisaliśmyaninieopublikowaliśmy;aledotarłyjuż
domnie sugestie (odks.PettinatiegoGuidazArgentyny iod innych)
okoniecznościprzedstawieniatego,coBóguczyniłpośródnas.Iprzeko-
nanyjestem,żenadszedłmoment,abytouczynić».

Poszukaliśmywspółpracownikówizaczęliśmypracę,któraciągnęłasię
przezkilkabardzointensywnychmiesięcyażdopoczątku1954roku.

W pewnym momencie zostałem wezwany przez ks. Alberionego,
którymipowiedział:«Chciałbymprzedstawićto,cowydajemisięważ-
ne,abypomojejśmierciniemówionojużomnie,aletylkoośw.Pawle:
onjestZałożycielem,wzorem,ojcemiinspiratorem.Trzeba,abytoon
przenikałpracę,którąrozpoczęliście».Przytaknąłemmuikontynuowa-
liśmynasząpracę.Kilkadnipóźniejprzywołałmnieznowuimiałdla
mniekolejnąniespodziankę:pokazałminajpierw,apóźniejprzekazał
kilkaukończonych jużpism, raczejdużego formatu, zapisanych jego
drobnąkaligrafią.Powiedziałprzytym:«Zobaczcie,czymogąwamsię
przydać».Byłytorękopisytego,copóźniejzłożyłosięnaksiążkęAbun
dantes divitiae. Przeczytaliśmy je z wielką uwagą, ale ze względu na
dalekoposunięteprace,niemogliśmyichuwzględnićwukończonym
jużprawieopracownaniu.

Rękopisytepozostałyumnieażdoczasu,kiedyukazałsiędrukiem
wielkitomzatytułowany:Miprotendoinavanti(1954).Pouporządkowa-
niuwszystkichmateriałówwykorzystanychdotejpracy,ks.Maggiorino
Povero,któryzajmował sięczęścią fotograficznądzieła,poprosiłmnie
o przekazanie wyżej wymienionych dokumentów, aby je przechować.
Chętnie mu je oddałem. Ponownie wypłynęły one na światło dzienne
dużo później [z okazji specjalnej Kapituły Generalnej w 1969 roku],
kiedytopierwszyrazzostałyopublikowanepodtytułem:Iosonoconvoi,
zprzeznaczeniemprzedewszystkimdowewnętrznegoużytkuKapituły.

Ponawiając wielokrotnie lekturę tych mizernych i prostych stronic,
corazbardziejzdawałemsobiesprawęzichwyjątkowegoznaczeniadla
naszejhistorii,dlanaszegocharyzmatu idladrogiduchowej,naktórą
dziękiBożemudziałaniuweszłairozwinęłasięnaszaRodzinazakonna.

DomBoskiegoMistrza,Ariccia,10stycznia1980roku”.

G.ROATTA
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TekstAbundantesdivitiae niestanowilekturyłatwejprzedewszystkim
dlatego,żezostałzbudowanyzwielowarstwowychnotatek.Pierwszajego
wersjapowstałazrękopisu2,składającegosięzluźnychkartekpozbawio-
nychstałejnumeracji;drugazaśzmaszynopisu,którywwielumiejscach
znacznieróżnisięodoryginału,choćcechujegotasamabezpośrednia
rękaks.Alberionego–onsampoprawiałredakcję.

Pierwszewykorzystanierękopisubyłoprzeznaczone–jakjużpowie-
dziano–naobchodyczterdziestoleciafundacjiTowarzystwaŚwiętego
Pawła. Ten zamiar ks. Alberionego został wyrażony także w innych
pismach z tamtego okresu, jak na przykład w biuletynie San Paolo3.
Rękopis posłużył więc częściowo na potrzeby redakcji tomu Mi pro
tendo inavanti (‘Podążamku temu,coprzedemną’),aw1969roku
zdużymipoprawkamistyluukazałsiędrukiempodtytułemIosonocon
voi4(‘Jajestemzwami’),zprzeznaczeniemnapotrzebyuczestników
specjalnychKapitułGeneralnychTowarzystwaŚwiętegoPawłaiSióstr
ŚwiętegoPawła

Wroku1971nasztekstzobaczyłświatłodziennepodnowymtytułem:
Abundantesdivitiae gratiaesuae:StoriacarismaticadellaFamigliaPaolina
(‘PrzemożnebogactwaJegołaski.CharyzmatycznahistoriaRodzinyŚwię-
tego Pawła’ – skrót AD). Redaktor tego pierwszego wydania, ks. Józef
Barbero,przejrzałtekstiwzbogaciłgowprzypisyocharakterzeobjaśnia-
jącymihistorycznym.Dodrugiegowydaniategodzieła(Rzym1975)ten
samredaktordodałwiadomościnatematkształtowaniasięhistoriitekstu
AD,któreoparłnaporównaniudwóchredakcji:rękopisuimaszynopisu,
szukajączgodnościmiędzytekstamiiintegrującobydwateksty.
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2Rękopiszawierawsumie39kartek:18wformacie18x24cm;kolejnych18wformacie11,3
x17cm;2kartkisąwformacie15x17,8cmijedna9,3x14,5cm.Niektóreznich(4)biorą
sięzpołączeniadwóchkartekpociętychisklejonych.Oprócztego,spośród39kartek29jest
zapisanych tylkona jednejstronie,7– takżenaodwrocie;na jednejznajdująsiępodanena
odwrocieprzychodyekonomicznezlistopada1952r.;napozostałychdwóchkartkachznajdu-
jąsię fragmentywymazane(byćmożezpierwszejwersji tekstu).Zapisanychmamywięc46
stronic(plusdwiewymazane).Ponadtoz39kartek31posiadaugórypodwójnąnumerację,8
matrzyoddzielnenumerynapisaneprzezróżneosoby,którepróbowałynadaćtymstronicom
porządeklogicznyalbohistoryczno-chronologiczny.
3SanPaolo, lipiec-sierpień1954;zachowałasię równieżhomiliaks.Alberionegowygłoszona
zokazjiwspomnieniarocznicyfundacji20sierpnia1914r.
4Broszura48stron,format11,5x17,7cm,bezmiejscaidatywydania.RównieżSiostryŚwię-
tegoPawłaprzygotowałyosobnewydanie,którenosidatę2października1969r.izawiera56
stronformatu11x15cm.



Nowewydaniekrytyczne,podredakcjąEzechielaPasottiegoiLuigie-
goGiovanniniego,wzbogaconeolicznetekstyzamieszczonewzałączni-
ku,opublikowanezostałowroku1985.Publikacjawłączonadonowej
seriiOperaOmnia(‘Dzieławszystkie’)opierałasięnarękopisieiwyposa-
żonazostaławrygorystycznyaparatkrytyczny.

Przygotowującobecnewydanie,uznanozasłuszneopracowanienie
tyletekstuzgodnegozrękopisem,iletegopóźniejszego,zaczerpniętego
zmaszynopisu,któryzostałpoprawionyiprzyjętyprzezks.Alberionego,
a więc uznany za najbardziej odpowiadający jego ostatecznej myśli.
Równocześnieuproszczonoaparatkrytyczny,wykluczonoztekstuzna-
kigraficzne,któreniebyłynumeramiprzypisów,zachowujączwydania
z1985rokujedynieprzypisyitekstyumieszczonewzałącznikach.

2. Ty tuł

Wyrażenie: Abundantes divitiae gratiae suae, zostało zaczerpnięte
zListudoEfezjan(2,7)ibyłoręczniezapisaneprzezAutorawnagłów-
kupierwszejstronymaszynopisu.JesttowyrażeniePawłowe,szczególnie
bliskieks.Alberionemu,którewrazzautodefinicjąJezusawEwangeliiwg
św.Jana(14,6)stanowijedenzfundamentówduchowościpaulińskiej.

Jana iPawłanieda się rozdzielić.CidwajApostołowieodsamego
początkuobecnisąwduchowościRodzinyŚwiętegoPawła iczęstosą
cytowaniwAD–azwłaszczacałyfragmentzEf2,5-7(por.AD4).Przy
jegopomocyZałożycielwyszczególnia„bogactwa”nowejinstytucji,przy-
wołanewkontekściezmieniającychsięwydarzeńiideiodkońcawieku
XIXporok1954.Otychbogactwachpowiemyniebawem,tymczasem
zauważmy,żetytułADrzucabiblijno-Pawłoweświatłonato,coAutor
mówiosobieioswoimdziele,któreodczuwałiwidziałjakodziełoBoga.

Cytaty biblijne przywołują drogę wiary, prawie biblijny exodus,
iwBożymświetleukazująrozwójdzieła,zapragnionegoprzezniebiosa
dlaludziXXwieku,którymOpatrznośćpokieruje(por.AD43;45)aż
douzyskaniaprzezeńdojrzałości.

Zanimks.Alberioneprzedstawipokornepoczątkiswejinstytucji,wswo-
jejnarracjiwidzisiebiejakoczłowieka„prowadzonego”(„Otonapółślepy,
który jestprowadzony, a idączostajeodczasudoczasuoświecony, aby
mógłwciążpostępowaćnaprzód”–AD202),awięcposłusznego„sługę”.
Zarazemjednakodkrywawsobieczłowiekaświadomego,żejestduchowym
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przewodnikiemi„Mistrzem”dlaswoichsynów,alebezniepotrzebnegokon-
centrowaniasięnasobieinawetbezupodobaniawotrzymanychdarach.

3. Pro ble my in ter pre ta cji

PrzedstawiającgenezętekstuADwspomnieliśmyjuż,żezostałnapi-
sanyokazjonalnie,narocznicęczterdziestoleciaistnieniaZgromadzenia.
Taokolicznośćzgóryniejakoumiejscawiagowkategorii„wspomnień”
izarazemstawiawielepytańnatematjegowartościikryteriówlektury.

a)Czyjesttoautobiografia?

Abyzdefiniować,czymjest„autobiografia”,SłownikDuchowościpoświę-
catemutematowipokaźnestudium5,prezentującautorów,tytułyikryte-
ria interpretacji. Do najsłynniejszych autobiografii zalicza się „poematy
o sobie” św.GrzegorzazNazjanzu6 iWyznania św.Augustynazwieku
IV;Życieśw.TeresyodJezusa(zAvila)iHistoriępowołaniaimisji(albo
Opowieśćpielgrzyma)św.IgnacegoLoyoli7zwiekuXVI,czybliższenam
Dziejeduszyśw.TeresyMartin(odDzieciątkaJezus),wyniesionejostatnio
dogodnościDoktoraKościoła.

Nieumniejszającwagi tymprzykładomnależy jednak stwierdzić, że
wzorem,któryks.Alberionenaśladowałchybanajbardziej,jestśw.Paweł
–chociażnaśladowałgoniewtym,codotyczystylu,leczducha.Tasama
pokora nawróconego, ta sama wdzięczność wobec Chrystusa, który go
wyciągnąłzciemności,abyuczynićnarzędziemswojegoŚwiatła;tasama
końcowa intencja: uwielbićBożeMiłosierdzie i krzewićdzieło ewange-
lizacji. Paweł głosił Ewangelię, opowiadając o swoich doświadczeniach
duchowych. Gdy był zmuszony ujawnić swoje „wizje”, używał trzeciej
osoby(por.2Kor13,3-4),Oczywiściete„wizje”,chociażzminimalizowa-
neprzezApostołazewzględuna„słabość”,przezktórąobjawiasięBoża

11WPROWADZENIE

5Por.F.Vernet,Autobiographiespirituelle,w:DictionnairedeSpiritualité,IV(1935)1141-1159.
6Wwersjiłacińskiej:PoëmataHistoricadeSeipso,awszczególnościpoematXIskładającysię
z1949wersów.
7TekstkrytycznymożnazobaczyćwMonumentaIgnatiana,FontesNarrativi,I,323-507.Tekst
tenwzbudzaszczególnezainteresowaniezewzględunanieustanne„rozeznawanie”duchowe
ipsychiczne,jakieIgnacypodejmujewobecsamegosiebieorazprzezfaktwykorzystanianarra-
cjiwtrzeciejosobie,jakuczynitopóźniejks.AlberionewAD.



„moc”(por.1Kor12,9),sąświadectwemowielkimznaczeniu,leczzara-
zemtrudnymdoprzekazaniatym,którzyichniedoświadczyli.

Prawdopodobnieks.Alberioneznalazłsięwpodobnejsytuacji,cośw.
Paweł.Doświadczenieduchowychdarówsamowsobiejestniepowtarzal-
ne:czyopowiadanieonichinnymosobommożeprzynieśćjakiśskutek?To
tłumaczypewnąniezręcznośćwwyjawianiuosobistychtajemnic.Wydaje
się,żedonapisaniaotychsprawachskłoniłoZałożycielapragnieniepozo-
stawienia braciom najlepszej cząstki samego siebie – czyli tego, co Bóg
dokonałwnimiprzezniegodlacałejwspólnotychrześcijańskiej.

b)Czyjesttohistoria?

Wtymmiejscumożnazapytać, czynajlepszymkluczemdo lektury
ADniebyłby ten samklucz, który zastosowałAutor?KsiądzAlberio-
ne„opowiada”całąserięwspomnień,wktórychłatwomożnaodnaleźć
kierunekisenspewnejhistorii.Bardziejniżjakaśnaukaczykolejelosu
wybranego człowieka, jest to historia Boga, którą on chce przekazać
swojej Rodzinie. Historię tę należy rozumieć jako historię kierowaną
zgóry–„historięświętą”,którajednakmusizostaćrozwiniętapoprzez
zaangażowanietego,ktobierzewniejczynnyudział.

Patrzączkrytycznegopunktuwidzenia,mogąpojawićsięwtymmiej-
scupytanianatematnp.historyczności iweryfikowalności„snów”lub
innychszczegółówzwiązanychzesłynnąnocąprzełomulat1900i1901
(por. AD 13). Jakby nie było, niektóre doświadczenia potrafią nazna-
czyćcałeżycie.Byćmożeks.Alberione,podobniejakśw.Paweł,miał
taksilnedoświadczenieświatłaiobecnościChrystusa,żewpłynęłotona
zmianębiegujegożycia.Tegorodzaju„doświadczenieDucha”waktual-
nejteologiinazywasię„charyzmatemzałożyciela”:jesttołaskaiświatło
doświadczoneosobiściepoto,abyzostałyprzekazaneinnym.Takżena
płaszczyźnie historycznej to światło odgrywa znaczącą rolę i pociąga
szeregkonsekwencjidlatychwszystkich,którzywtegorodzajudoświad-
czeniachodnajdująswojekorzeniecharyzmatyczne8.
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Jeślitakajestprawda,tojakiesąpoprawnekryteriainterpretacjiAD?
Niecodalejspróbujemyudzielićodpowiedzinatopytanie, tymczasem
pozwolimy sobie na krótką refleksję dotyczącą „umiaru”, który jest
dostrzegalnywopowiadaniuks.Alberionego.

Czytając AD, można łatwo zauważyć pewną ukrytą postawę, którą
dobrzeodzwierciedlasłowo:„dystans”.Chodzitutajodystans,któryAutor
zachowujewobecsamegosiebie,abypozwolićmówićfaktom;jesttotakże
dystanswobecwielkichwydarzeń,któreobserwujewokółsiebieioddziałań
tamtegoczasu.KsiądzAlberione„odsuwasię”nabok,abylepiejzobaczyć,
zebrać i ocenić „bogactwa”, którymiBógobdarzył jegoosobę iRodzinę
przezniegozałożoną.

Historię, którą przeżył ks. Alberione, zrozumiemy najlepiej wtedy,
gdyutożsamimysięznimlubgdyzdobędziemysięnaswoistą„empa-
tię”. Musimy nauczyć się „czytać” rzeczywistość oczyma Założyciela,
bez żadnej zasłony, chyba żebędzie topokorawłaściwapiemonckim
chłopom – kategorii społecznej, do której przynależność dawała ks.
Alberionemu poczucie dumy (por. AD 125): a były to osoby proste,
zniespożytymisiłamidopracy,obłyskotliwejpercepcji,zawszeopartej
narealizmiedniacodziennego.

Tak więc tekst AD jawi się jako rozległy pejzaż, przeznaczony nie
tylko do kontemplowania, ale także do przemierzania wzdłuż starych
inowych szlaków;nie tylkopo liniihoryzontu, ale takżewperspekty-
wiewieczności.Wizjawieczności!„WizjawszystkiegowBogu,wżyciu
wiecznym,przezświatłochwały”(AD194).

Patrząc z takiej perspektywy, opowiadanie o „przemożnych bogac-
twachłaski…abyujawniłysięwprzyszłychwiekachzasprawąnowych
aniołówziemi–zakonników”(AD4)zyskujecharakterpodręcznikado
modlitwy i medytacji, jako tekst natchniony. Lektura AD przypomina
nieco lekturęListów św.Pawła:możnadziękinimkontemplować rze-
czywistośćBoskąiziemskąw„większymświetle”–wtym,którepromie-
niujeodMistrza(por.AD153).JesttoświatłoJezusaZmartwychwsta-
łego,tosamo,któreoświeciłoSzawła(por.AD159)wczasiejegodrogi
nawróceniazJerozolimydoDamaszku,odStaregodoNowegoTesta-
mentu.Jednymsłowem,naszsposóbodczytaniaADbędzieobiektywny
iowocnywtakimstopniu,wjakimoprzemysięnaperspektywienietylko
historycznej,aletakżebiblijnejicharyzmatycznej.Tylkowtedybędziemy
mogliuchwycić„bogactwa”darówiłask,któresąnamofiarowane.
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4. „Bo gac twa” Ro dzi ny Świę te go Paw ła

KsiądzAlberionejawisięwADjakoczłowieknatchniony,podobnie
jakśw.Paweł,kiedyopowiadaoswoichapostolskichdoświadczeniach.
Obajprzekazującharis–„dar”iwońkonsekracji,którauczyniłaichapo-
stołamiiprorokamiChrystusa.

Właśniesłowo„prorok”mogłobybyćokreśleniem,którenajlepiejcha-
rakteryzujeks.Alberionego.Rzeczywiścieczujesięonprorokiem,awyrazi
tokonkretnieniecopóźniej,kiedy„podrękąBoga”rozpocznieniezwykłą
misję.Dlanasto„proroctwo”zawierasięwświadectwiewielubogactw,
któreniniejszestronicepomogąnamnanowoodnaleźćioszacować.

a)Bogactwonaturyiłaski

Wnaszymtekścieks.Alberioneużywasłów:„łaska”,„nadprzyrodzo-
ność”,„świętość”,„misja”,abywskazaćdrogędointegralności:odnatury
dołaski,odrozumudowiary.PrzyjmującBożewezwaniedoszczególnej
misji, trzeba koniecznie się „wznieść”, abymócwszystkich iwszystko
„wznieść”kuprawdzieEwangelii.

Taposługa„prawdy”i„łaski”wzmacnianajestprzezaktosobistego
„wzniesienia”wpostaciżyciakonsekrowanego,które jestprawdziwym
ubogaceniemtych,którzyzostają„zakonnikamiisiostramizakonnymi”,
abysięgać„donajwyższejdoskonałości,właściwejtym,którzypraktykują
takżeradyewangeliczne,idozasługzwiązanychzżyciemapostolskim…
[iaby]nadaćwięcejjedności,więcejstabilności,więcejciągłości,więcej
nadprzyrodzonościapostolstwu”(AD24).

Dlaks.Alberionegopunktemwyjściakażdegopowołaniaapostolskie-
go jestklimatwiary i gorliwości,którypozwalaodczuć„udrękę”prze-
żywanąprzezśw.Pawła:abyzanieśćludzidoBogaiBogadoludzi.To
„pobożność”otwieraoczyiserceapostoła,ukazując–takjakDziewicy
zWieczernika,KrólowejApostołów–że„światpotrzebujeJezusaChry-
stusaDrogi,PrawdyiŻycia”(AD182).

Takżemisja,zewzględunaswójspecyficznycharakter, jest„łaską”,
przekazywaniembogactwaBogadlazbawieniaświata;onajesttąłaską,
któranadajeteologiczneznaczeniewymaganiomapostolskimiformacyj-
nym,anawetsamymKonstytucjomposzczególnychInstytutówRodziny
ŚwiętegoPawła.Zprymatu„łaski”czy„świętości”–innegosłowawyra-
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żającegotęsamąrzeczywistość–ks.Alberioneuczyniprogramswojego
życia.„Weśnie…wydawałomusię,żeotrzymałodpowiedź.JezusMistrz
mówiłbowiem:«Nielękajciesię,Jajestemzwami.Stądchcęoświecać.
Żałujcie za grzechy»… Powiedział o tym kierownikowi duchowemu,
zaznaczając, jakim światłem była ogarnięta postać Mistrza. Odpowie-
działmu:«Bądźspokojny;senczynie,to,cozostałopowiedziane,jest
święte.Uczyńztegopraktycznyprogramżyciaiświatładlaciebieidla
wszystkichczłonków»”(AD152;154).

Kolejnymdaremłaskibyłodlaks.Alberionegoodkrycieśw.Pawła,któ-
rygozachwyciłzewzględunaswoją:„osobowość,świętość,serce,zaży-
łośćzJezusem”–jakoapostołuniwersalny,wzórświętościioddaniasię
Ewangelii.Stądzasada:„PierwszątroskąRodzinyŚwiętegoPawłabędzie
świętość życia, drugą – świętość nauczania” (AD 90). Doświadczenie
życiapaulińskiegozawszebędziepotwierdzać,że„czynzewnętrzny”zale-
żyod„wewnętrznegodziałaniałaski”.Wtensposób„wszystko:natura,
łaska,powołanie–dlaapostolstwa”(AD100).Misjatomiłośćdoludzi.
BezzażyłejrelacjizPanemniemożnastaćsięprawdziwym„apostołem”.

Dlategokoniecznyjestrachuneksumienia,zwłaszczaw„momentach
szczególnych trudności”, który pozwala zauważyć domniemane „prze-
szkodywdziałaniułaski”iusunąćje,takabywdomuzrobiłosięmiejsce
dlaBoskiegoMistrza.AzNimmożliwystaje sięwzrost„wmądrości,
wlatachiwłasce,ażdopełniidoskonałościwiekuJezusaChrystusa”;
ażdoutożsamieniasięzNim,czylido„chrystyfikacji”(por.AD160).

b)Bogactwoperspektywhistorycznych

Opróczdoświadczeńłaski,obficieopisanychwtychwspomnieniach,
jeszczeinnebogactwowydajesiętrwaćwsamej„historii”,wrozciągłości
jejhoryzontu.

KsiądzAlberionemówio„podwójnejhistorii”,którąponownieroz-
ważawkluczumedytacji imodlitwy,widzącwniej: „HistorięBożego
Miłosierdzia,abywyśpiewaćpiękneGloriainexcelsisDeoetinterrapax
hominibus. Oprócz tego… upokarzającą historię braku odpowiedzi na
bezmiernąBożąmiłość…noweibolesneMiserere…”(AD1).

W historii główną rolę odgrywa Stwórca; historia jest „mistrzynią”,
która ciągle naucza, albo inaczej: jest nieustanną lekcją prowadzoną
przezBoskiegoMistrza.DlategomłodyJakubzwielkąpasjączytahisto-

15WPROWADZENIE



rięwjejprzeróżnychwymiarach:Kościoła,literaturypowszechnej,sztu-
ki,wojen,żeglugi,aszczególniemuzyki,prawa,religiiifilozofii.

Whistoriiwidziałonpotwierdzenieuniwersalnościzbawienia,awięc
również uniwersalności misji. Najpierw ze studium historii, a potem
z jejnauczaniazaczerpnął sposób„wielkiegomyślenia”,myśleniaeku-
menicznego, które wywarło konkretny wpływ na decyzję faktycznego
wkroczenia w swoje środowisko życia: nie jako szeregowiec, ale jako
przewodnik torujący wszystkim drogę; jako założyciel instytucji, która
musinasposóbapostolskidotrzećdowszystkich.Otodlaczegoopowia-
dając o „bogactwach łaski”, ks. Alberione włącza swoją małą historię
wpowszechnąhistorięzbawienia.

Kiedystajesięzpowodupowołania„osobąpubliczną”,niezamierza
wycofywać się w sferę prywatności, lecz przyjmuje powołanie kapłań-
skie rozpoznane już w dzieciństwie jako wezwanie do współodpowie-
dzialnościzazbawienieświata.Rozumiewięckoniecznośćodpowiednie-
goprzygotowaniasiędomisjiipotrzebę„rozwinięciacałejosobowości
ludzkiej dla własnego zbawienia i dla bardziej płodnego apostolstwa:
umysł,serce,wola”(AD22).

Zaistniałeokoliczności–takżetebardzobolesne–pomogłymuwe
własnymrozwojuiwbardziejefektywnymdziałaniudladobrainnych.

Jaksamzauważa,tworzyćhistorięKościoładanegoczasutoznaczy
iśćzaChrystusemwrazzczłowiekiem.Takapostawajestźródłempew-
ności, żewybrało sięwłaściwykierunekpośródwieluprądówkultural-
nych, pomiędzy modernistami a konserwatystami, pomiędzy uczniami
Ewangeliianauczycielamiwątpliwegoautorytetu.KsiądzAlberioneuczy
sięmyślećipracowaćnasposóbduszpasterski.

Liczne odniesienia do wydarzeń i dat historycznych, które przewi-
jająsięprzezcałeAD,ukazująwagę, jakąks.Alberioneprzykładałdo
historycznegoumiejscowieniaswojegodzieła–tzn.dotworzeniahistorii
zbawieniawrazzludźmiswojegopokolenia.Dlategogotówbyłpodjąć
niebezpiecznytrybżycia,płacącswojąosobązawiernośćmisjipowierzo-
nejmuprzezOpatrzność,gdybyzaistniałatakapotrzeba.

Wosobistymdoświadczeniuks.Alberionegoznalazłysięchwile,kiedy
jegożyciebyłozagrożone–takżezpowodunadmiernejpracy.Poprzez
poważnykryzyszdrowia,którywydawałsięwpływaćwsposóbnieodwra-
calnynakontynuacjęjegodzieła,Założycieldoświadczył,żebezBoganic
niemożnauczynićiżeżycierozgrywasiętaknaprawdędziękiwierze.
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Wezwanie:„naprzódzwiarą”–ponowychdrogach,zsiłąapostolskiej
miłości,którapotrafiodrodzićzapałirozmachmisyjnyśw.Pawła–stało
siękolejnymwyrażeniemzbawczejhistorii,awnaszymprzypadkujestto
charyzmatycznyparadygmatdlacałejRodzinyŚwiętegoPawła.

c)Bogactwotematykiduchowej

WADistniejewielkiebogactwoantropologiczne,zawartewtriadzie:
„umysł,wola,serce”.CałyczłowiekjestdlaBogaidlaświata.Itakjak
całyczłowiekmabyćzbawionywpełniwszystkichelementów,którego
tworzą,takteżcałebogactwoosobowościiludzkichuzdolnieńmabyć
wykorzystanedlaapostolstwa.Formacjamusiwięcbyćintegralna:„Cały
człowiekwJezusieChrystusie,dlacałkowitejmiłościBoga:inteligencja,
wola,serce,siłyfizyczne”(AD100).

Jesttamtakżewielkiebogactwoteologiczneiascetyczne,którepozwa-
la na „przywłaszczenie” sobie całego Chrystusa w sposób integralny
poprzez„nabożeństwo”,azarazemmetodę„droga,prawda,życie”.Dlate-
go:„RodzinaŚwiętegoPawładążydointegralnegoprzeżywaniaEwangelii
JezusaChrystusa,Drogi,PrawdyiŻycia,wduchuśw.Pawła…”(AD93).
Ztegowzględumodlitwa,formacja,apostolstwo,naukabędą„zawszetak
ukierunkowaneirozwijane,żebyJezusChrystus,naszBoskiMistrz,który
jestDrogą,PrawdąiŻyciem,byłprzeznascorazbardziejicorazgłębiej
poznawanyiabyChrystusuformowałsięwpełniwumyśle,woliisercu.
Wtensposóbstaniemysięwyjątkowymimistrzamidusz,ponieważnaj-
pierwbyliśmypokornymiipilnymiuczniamiChrystusa”(AD98).

Cały Bóg: Trójca Przenajświętsza. Ksiądz Alberione rzadko wymie-
niaDuchaŚwiętego,odnoszącsięznacznieczęściejdo„łaski”–której
autorem jest Duch. Ale „wszystko musi kończyć się na styl niedzieli
–wielkimGloriainexcelsisDeoetinterrapaxhominibusnachwałęNaj-
świętszej Trójcy, śpiewaną przez aniołów jako program życia, apostol-
stwa i odkupienia [dokonanego przez] Jezusa Chrystusa; paulista żyje
wChrystusie”(AD183).

Kościół– rozumianyogólnie jakoCiałoChrystusa, ludBoży ihierar-
chicznekierownictwo–zawieraniewyczerpalnebogactwaBoga,ponieważ
obejmujecałenauczanieBoskiegoMistrza,JegoprzykładyiJegożycie.To
zKościołaRodzinaŚwiętegoPawłaczerpiewszystkoodsamegopocząt-
ku,azwłaszczaodkiedypowziętodecyzjęopierwszejfundacjiwsamym
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centrumchrześcijaństwa:„JestsięwRzymie,abylepiejodczuć,żeRodzina
ŚwiętegoPawłajestwsłużbieStolicyŚwiętej;abyczerpaćnaukę,ducha,
aktywność apostolską bezpośrednio ze źródła, od Papiestwa. Rzym jest
nauczycielemświata,lecztakżemaotwartedrzwinaludzkość;zRzymu
wyruszająposłańcywewszystkichkierunkach”(AD115).

5. Mię dzy hi sto rią a te raź niej szo ścią

Tekst AD powstawał w 1953 roku. W czasie tych miesięcy przysło-
wiowa pracowitość ks. Alberionego wzniosła się na najwyższy poziom.
Wokółniegonawszystkichfrontachkotłowałysięniezliczoneprzedsię-
wzięcia izamiary,aon,oddzieciństwaprzyzwyczajonydooddychania
powietrzemwielkichprzestrzeniiwsłuchiwaniasięwsygnaływychodzące
odKościołapowszechnego,czułwiosenneprzebudzenieidącezapoko-
jemz1945roku,któremusprzyjałcharyzmatycznyautorytetPiusaXII.

Inicjatywy o naprawdę wielkim rozmachu splatały się z silnymi
ruchami lokalnymi, takimi jaknp. krucjatadla „LepszegoŚwiata” czy
Peregrinatio Mariae, które były wyrazem szerszego przebudzenia pod
wpływem uroczystych celebracji Jubileuszu Roku 1950 i Roku Maryj-
nego 1954. Rodziły się debaty teologiczne i nieśmiałe znaki reformy
liturgicznej,pastoralnejitd.,którewyznaczyłydrogęKościoławtamtych
czasach.KsiądzAlberionechciałdonichdołączyćpoprzezswojearty-
kuły zamieszczane na łamach czasopism: Vita pastorale (‘Życie dusz-
pasterskie’), Orizzonti (‘Horyzonty’) czy Madre di Dio (‘Matka Boża’),
wktórychpropagowałm.in.odnowępastoralnączyponowneodkrycie
Maryi, wysuwając propozycję dogmatycznego zdefiniowania prawdy
opowszechnymPośrednictwieMaryi.Debatomtymtowarzyszyłyczęsto
cierpienia,sprzeciwyinapięciaspołeczno-polityczne,któreprzygotowy-
wałygruntpodSobórWatykańskiII.

Nieuszły teżuwadzeks.Alberionegowielkiewydarzeniazmiędzy-
narodowejscenypolitycznejówczesnychczasów(wystarczywspomnieć
„zimnąwojnę”iokolicznościtowarzysząceśmierciStalinaw1953roku).
Były to wydarzenia, które śledził dzięki gazetom, a czasami poprzez
kontakt z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w życie publiczne.
Wiadomo,żeks.Alberioneniebyłskłonnydoukładówizawszeszedł
zawskazaniamiKościoła,opierającsięnaEwangeliiiobserwującfakty
jakbyzgóry,oczymaBoga.
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W tych ramach dokonywała się najbardziej intensywna działalność
Założyciela,włącznieznajbardziejbezpośrednimiproblemami, jaknp.
pracezwiązanezwykończeniemidekoracjąsanktuariumKrólowejApo-
stołów, które chciał inaugurować w czasie Roku Maryjnego. Kontrola
pracizmorawydatkówpochłaniaływiększączęśćjegoczasuienergii,ale
stanowiłytylkojedenzzewnętrznychaspektówjegodziałalności.Owie-
le bardziej dręczyły go „udręki płynące z troski o wszystkie kościoły”
(por.2Kor11,28),czylisprawyzwiązanezbudowląduchowąiprawną,
któraniebyłanawetkompletna,boprzecieżbrakowałojeszczezgroma-
dzeniaSióstrApostolinekiinstytutówagregowanych.

Po głębokim kryzysie lat 1946-1948, który zagrażał istnieniu Sióstr
Pobożnych Uczennic, proces kanonicznego zatwierdzenia zgromadzeń
żeńskich teraz posuwał się szybko. 15 marca 1953 roku miało miejsce
zatwierdzenienaprawiepapieskimSióstrŚwiętegoPawła,anastępnie22
kwietnia1953rokuzatwierdzononaprawiediecezjalnymSiostryJezusa
DobregoPasterza.AletowszystkoniezwalniałoZałożycielaodobecno-
ścianioddodawaniaodwagi,kiedypojawiałysiętrudnościizastoje.

Wtymsamymczasieks.Alberione troszczył sięo formacjęducho-
wąiapostolskąwspólnot,podejmujączadanieswoistejkatechezy,która
wyrażałasięwmedytacjachikazaniachgłoszonychcodzienniewspólno-
tomzamieszkującymRzymiokolice,aszczególniewspólnotomzgroma-
dzonymwkrypciesanktuarium.Tencyklkazań,któreodbywałysięod
1952do1954rokuibyłyprzerywanejedyniepodróżami,tworzy„kurs
formacyjny”,którywrazzkursemmiesięcznych rekolekcjiduchowych
wAriccia(por.UtperfectussithomoDei)dajepogłębionąlekturęwarto-
ściskładającychsięnacharyzmatRodzinyŚwiętegoPawła.

Równocześnie wyniknęła potrzeba lepszej organizacji apostolstwa,
popartaprzezks.Alberionegokonkretnymi inicjatywami,któreujrzały
światłodziennewtychmiesiącachiktórebyłyprofetycznymizapowie-
dziami mającego nastąpić rozwoju: wystarczy pomyśleć o utworzeniu
centrówwydawniczychozasięgukrajowymimiędzynarodowym,ozaan-
gażowaniuwprzygotowaniefilmówkatechetycznychiprodukcjidługo-
metrażowych,jaknp.MaterDei(‘MatkaBoża’)czyIlFigliodell’Uomo
(‘SynCzłowieczy’)itd.

Do tego wszystkiego dochodził jeszcze obowiązek animowania
oddalonychwspólnotpoprzezcałąseriępodróżyozasięgumiędzykon-
tynentalnym.Byłotodziełonajbardziejuciążliweistresującezewszyst-
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kich:rozpoczętebezpośredniopowojniepierwsząpodróżądoAmeryki
(1946),poktórejnastąpiłypodróżewstronęWschoduiobuAmeryk
(1949),anastępniepodjętenanowowlatach1952-1953wizytywkra-
jachDalekiegoWschodu,Oceaniiikontynentuamerykańskiego.Pod-
czas tych podróży – jak opowiadają ówczesne przełożone generalne
Sióstr Świętego Pawła i Pobożnych Uczennic, mistrzyni Tekla Merlo
iMatkaLuciaRicci,któremutowarzyszyły–ks.Alberioneprzeszedł
takpoważnekryzysyswojegozdrowia,żenierazjegożyciewisiałona
włosku.Aleonnigdyniechciałzmienićtrasaniprogramów,ponieważ
przejętybyłtylkoiwyłącznierespektowaniemobowiązkówpodjętych
wobecoczekującychgowspólnot.Świadectwemducha,jakitowarzyszył
tympodróżom,sąutworzonenabazienotatekzrobionychwsamolocie
szkicetakichmodlitw,jak„WezwaniadoJezusaMistrza”(nakreślone
wczasie,gdyprzelatywałnadAndami)alborozważaniaocharakterze
misyjnym, jak np. informacje na temat sytuacji religijnej obserwowa-
nychzgóryludów,zapisane,kiedyprzelatywałnadłańcuchemHima-
lajów w stronę Półwyspu Indyjskiego (por. Carissimi in San Paolo,
s.1007-1043).

Ipomyśleć,żemiędzyjednąadrugąpodróżąks.AlberionepisałAD!
Z jego refleksji trudno jest oddzielić teraźniejszość i świat, który badał
nie jako turysta, ale „wnikliwym okiem” apostoła i proroka. Wydarze-
niaprzeżywaneosobiściebądźznanezgazetstawałysięprzedmiotem
medytacji. „Od kanonika Chiesy nauczył się przekształcać wszystko
wprzedmiotmedytacjiimodlitwyzanoszonejdoBoskiegoMistrza,aby
adorować, dziękować, wynagradzać, prosić” (AD 68). Informacja na
tematświatajestuprzednimwarunkiemkażdegoapostolskiegodziałania.
Znajomośćtabudujeprogramozasięguświatowym.

6. Kon klu zje i wska zów ki do ty czą ce lek tu ry

Pragniemynakoniecpodaćkilkawskazówekprzydatnychdlaowoc-
nejlekturyipoprawnegozrozumieniasensuAD:

a)Jakkażdarzeczywistośćwstanieewolucji,wielewydarzeńopisa-
nychlubtylkowspomnianychwADnabierapełnegoznaczeniadopiero
zperspektywypóźniejszejdziałalnościpisarskiejiapostolskiejZałożycie-
la.DlategodlazrozumieniaADfundamentalneznaczeniemapięćdzie-
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siątinstrukcjidanychprzezks.AlberionegowAricciapodczasmiesięcz-
nychrekolekcjiw1960roku,zebranychwpublikacjiUtperfectussithomo
Dei(‘AbydoskonałybyłBożyczłowiek’).Pozycjata,uzupełniającwjakiś
sposóbAD,tworzywrazznimijakbytestamentZałożyciela,bezktórego
niemożnamówićoautentycznejinterpretacjijegospuścizny.

b)Abyskuteczniewejśćwnurtcharyzmatycznejhistoriizapoczątko-
wanejprzezks.Alberionego,niewystarczydosłowniepowtórzyćwkon-
tekściedniadzisiejszegoRodzinyŚwiętegoPawłato,coZałożycielpisał
w1953roku.

c) Stałe „odświeżanie” mentalności i codziennych postaw ma duże
znaczeniedlazachowaniaciągłościztym,costanowibogactwotekstu:
iść zduchemczasu, posuwać sięnaprzód, zrzeszać sięworganizacje,
„wybiegaćmyślamiwprzyszłość”,angażującsięwswojeśrodowisko.

d) Także „wizje”, inspiracje i „sny” mogą okazać się przydatne dla
odkrywania woli Bożej, wychodząc poza granice suchego intelektuali-
zmu, zniewalającego legalizmuczypseudonaukowości, którawyklucza
wszelką„nadprzyrodzoność”i„łaskę”.

e)Czymśnieodzownymjestnieustającerozeznawanie,awięckierow-
nictwoduchowe,porady,lekturyukierunkowanenawłasnyrozwójina
jasnośćwizjiduszpasterskiej,mającejnauwadzepotrzebyświata.

f) Trzeba bez lęku przyjąć postęp i nowoczesność jako codzienne
wyzwaniedospełnianianaszegoapostolskiegopowołania.

g)Współpracapomiędzyposzczególnymiinstytutamiiświeckimista-
nowikoniecznywarunekrozwojutychinstytutówjakoRodziny;tenwaru-
nekpozwalaowocnie realizowaćduchowy imisyjnyprogram: „Święty
Pawełżyjącydzisiaj”.

h)Trzebadocenićrodzajliteracki„narracji”jakośrodkadoprzekaza-
niaprzesłaniaBoskiegoMistrzawstyluEwangeliiiDziejówApostolskich.

i) Poleca się na zakończenie studium historii, rozumianej nie tylko
jako„wspomnienie”przeszłości,aletakże jakomagistravitae(‘nauczy-
cielkężycia’);jesttoobowiązkowadrogadlaprzyswojeniasobiekorzeni
paulińskichiichharmonijnegowzrostu.

Te i inne spostrzeżenia mogłyby zostać ujęte w jeszcze prost-
szychwyrażeniach,jaknp.:prymatDuchanadśrodkami,nadprzyrodzo
nościnadnaturą,łaskinadinstytucją;wszechmocwiarypomimoludzkich
ograniczeń:apostołmożebyćsłabyiubogi,alezBogiemmożewszystko.
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Podsumowując,lekturaADwzbogacanasowymiarpamięci,azara-
zempozwalaujrzećnowy,wymagającyprogram„rzeczydozrealizowa-
nia”–szlakprowadzącydo„bogactw”,którewciążpozostajądozdoby-
cia.ADjawiąsięwięcnamnietylkojakohistoriaprzeszłychwydarzeń,
ale przede wszystkim jako klucz do odczytania naszej teraźniejszości
iproroctwodlaprzyszłościcałejRodzinyŚwiętegoPawła.

Rzym,4kwietnia1998roku

A.COLACRAI–E.SGARBOSSA
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UWAGI WSTĘPNE

1.Tekstwykorzystanywniniejszymwydaniutomaszynopis lubtzw.
druga redakcja, która została przygotowana przez samego ks. Alberio-
nego z pomocą dwóch sekretarzy piszących na maszynie: ks. Antonia
Specialegoibr.SilvanadeBlasia.Zostałaonajednakwniektórychmiej-
scachdopracowanaiuzupełnionaodniesieniamidooryginałurękopisu.
Wszystkieteinterwencjesązaznaczonewprzypisach.

2.Przypisyumieszczonewdolnejczęścistronypochodząodredak-
cji;większośćznichzaczerpniętozpoprzednichwydańz1971roku(G.
Barbera)iz1985roku(E.Pasottiego–L.Giovanniniego)iuzupełniono
przezredaktorówtegowydania.

3. Numeracja, która znajduje się na marginesie i zapisana jest
pogrubionączcionką,zostaławprowadzona jużdopierwszegowyda-
nia przygotowanego przez ks. Barbera, a następnie powtórzona
wkolejnychwydaniach.Służyonadooznaczeniaparagrafówigłów-
nychidei,którezostałyprzekazanewporządkuciągłym.Dotejnume-
racjiodnosząsięIndeksy.

4. Zachowano oryginalne tytuły, które występują w tekście maszy
nopisu lubzostaływprowadzoneręczniealbozapisanemałymiliterami
ipodkreślone–bezpokazywaniajednakżadnychwyróżnień.Wszystkie
teoryginalnetytułysąwobecnymwydaniupodtytułami,którezapisano
tutajpogrubionąkursywą.

Pozostałewyrażeniawpodtytułach,dodaneodredakcji,zapisanesą
czcionką prostą i pogrubioną. Tytuły pisane wielkimi literami również
zostaływprowadzoneprzezredaktorówimajądopomócwłatwiejszym
uchwyceniustrukturytreści,oznaczającjejgłównesekcje.

5.Jakzawszewtekstachks.Alberionego,oryginalnysposóbopracowa-
niajestczęstoniedoskonały(atumamydoczynieniaztąsytuacjąwjesz-
czewiększymstopniuzewzględunafragmentarycznośćnotatek):ortogra-
fia,interpunkcjaistrukturaskładniniesązbytdopracowane.Staranosię



wsposóbjaknajbardziejmożliwyujednolicićużycieinicjałówiznaków
przestankowych,zachowującjednocześniespecyfikęstyluks.Alberionego.

Wniektórychprzypadkachpodjęliśmypróbęuzupełnienianiepełne-
go,oryginalnegozdania,dodającsłowawnawiasachkwadratowych[…]
albodającwprzypisiemożliwąrekonstrukcję,wedługnajbardziejpraw-
dopodobnegoznaczenia.
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PRZEDMOWA

„Abundantesdivitiaegratiaesuae”1

Jeżeli–ulegającwaszymprośbom–zechciałby2opowiedzieć
coś,cojeszczepamiętaicouważaciezapożytecznedlaRodziny
ŚwiętegoPawła3,powinienopowiedziećpodwójnąhistorię:histo-
rięBożegoMiłosierdzia,abywyśpiewaćpiękne„Gloriainexcelsis
Deoetinterrapaxhominibus”4.

Oprócz tego [musiałby opowiedzieć] upokarzającą historię
brakuodpowiedzinabezmiernąBożąmiłośćimusiałbyskompo-
nowaćnoweibolesneMiserere5„proinnumerabilibusnegligentiis,
peccatis et offensionibus”6. Rozważając krok po kroku tę drugą
historię,medytujeoniopłakujecodzienniejejróżnefaktywroz-
mowachzJezusem,mającnadzieję,żezawstawiennictwemMaryi
iśw.Pawładoznacałkowitegoprzebaczenia.

Tadrugahistorianapełniłagogłębokimprzekonaniem,zktó-
regoczyniprzedmiotżywejprośby:abywszyscyuznaliśw.Pawła
Apostołazajedynegoojca,mistrza,wzór,założyciela.Onjestnim

1

2

1Towyrażenie,zaczerpniętezListuśw.PawłaApostoładoEfezjan(2,7),zostałodopisane
ręcznieprzezks.Alberionegownagłówkumaszynopisu.
2Autor,ks.JakubAlberione,wtrzeciejosobiepiszeotym,codotyczyjegosamego.
3Kiedyks.Alberionepisałtenotatki,wgrudniu1953r.RodzinaŚwiętegoPawłaliczyłacztery
zgromadzeniazakonne:PobożneTowarzystwoŚwiętegoPawła(założone20.8.1914),Poboż-
ne Towarzystwo Sióstr Świętego Pawła (15.6.1915), Pobożne Uczennice Boskiego Mistrza
(10.2.1924)iSiostryJezusaDobregoPasterza(7.10.1938).Wprzyszłościpojawiąsięjeszcze
Siostry Maryi Królowej Apostołów – Apostolinki (8.9.1959) i cztery instytuty agregowane
(8.4.1960):JezusaKapłana(dlaksiężydiecezjalnych),ŚwiętegoArchaniołaGabriela(dlamęż-
czyzn),MatkiBożejZwiastowania(dlakobiet) iŚwiętejRodziny(dlamałżonkówirodzin).
4„ChwałanawysokościBogu,anaziemipokójludziom”;por.Łk2,14iMissaleRomanum,
OrdoMissae.
5„Zmiłujsię”;por.Ps51[50].
6„Zaniezliczonezaniedbania,grzechyiobrazy”;por.MissaleRomanum,OrdoMissae:„Suscipe…”.
W przestawieniu dokonanym przez ks. Alberionego względem tekstu mszalnego (na początku:
„negligentiis”=grzechywynikającezzaniedbania)akcentpołożonyjestnajedenztematów,doktó-
rychczęstopowracał(por.PaoloApostolo,red.G.DICORRADO,Roma1981,nr13,18,27,36itd.).



naprawdę.PrzezniegoRodzinaŚwiętegoPawłazrodziłasię,onją
karmiłiwychowywał,odniegowzięładucha.

Jeżeli chodzi o ten ubogi wrak, to wypełnił on7 jakąś część
Bożejwoli,alemusizniknąćzescenyizpamięci,nawetjeżelijako
najstarszymusiał braćodPana i dawać innym.Tak jakkapłan,
któryposkończonejMszyśw.zdejmujeornatipozostajewobec
Bogatym,kimjest.

Powtarzam8często: „Pater,non sumdignus vocari filius…;pec
caviincoelumetcoramte…;weźmniezasługę”.Iwtakisposób
zamierzam przynależeć do tej przedziwnej Rodziny Świętego
Pawła:jakosługa,teraziwniebie,gdziebędęzajmowałsiętymi,
którzyużywająnowoczesnych inajskuteczniejszychśrodkówdo
czynieniadobra:wświętości,inChristo[et]inEcclesia9.

„ConvivificavitnosinChristoIesu:etconresuscitavit;etconsedere
fecit incoelestibus:utostenderet insaeculissupervenientibusabun
dantesdivitiasgratiaesuaeinbonitatesupernosinChristoIesu”(Ef
2,5-7)10.Przemożnebogactwałaski11,zewzględunaswądobroć,
ofiarowałBógRodzinieŚwiętegoPawławJezusieChrystusie;aby
ujawniłysięwprzyszłychwiekachzasprawąnowychaniołówzie-
mi–zakonników.

Panwylałzmądrościąrównąmiłościlicznebogactwa,któresą
wRodzinieŚwiętegoPawła:„…utinnotescatperEcclesiammultifor
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3

4

7Podmiotem,którymwcześniejbyłśw.Paweł,znówstajesięks.Alberione.
8Tozdaniezostałodopisaneręcznieprzezks.Alberionego,któryużywatutajpierwszejosoby
liczbypojedynczej.TekstzaczerpniętyzŁk15,18-19(„Przypowieśćosynumarnotrawnym”).
9„WChrystusieiwKościele”;por.1Kor1,2;Ef3,21.
10DokładnycytatzaczerpniętyzWulgatybrzminastępująco:„Etcumessemusmortuipec
catis,convivificavitnosinChristo,cuiusgratiaestissalvati,etconresuscitavitetconsederefecit
incoelestibusinChristoIesu…”(„umarłychzpowoduwystępków,przywróciłnasdożycia
zChrystusem.Łaskąjesteściezbawieni!OnwChrystusieJezusieożywiłnasiposadziłna
wyżynachniebieskich, abywnadchodzących czasachukazaćniezwykłe bogactwo swojej
łaskipoprzezdobroć,jakądarzynaswChrystusieJezusie”–Ef2,5-7).
11KsiądzAlberioneodnajdujewtymsformułowaniuśw.Pawłasłowo-klucz,któreotwieraiopi-
sujecałątajemnicęBożejmiłości,objawionejwnimiwRodzinieŚwiętegoPawładladobra
całegoświata.



missapientiaDei”12.WszystkojestodBoga13:wszystkoprowadzi
nasdoMagnificat14.

Zastanawiając się teraz nad małą Rodziną Świętego Pawła,
możnabyjąporównaćdostrumieniawody,którypłynąc,powięk-
szasięzasprawądeszczu,zasprawątopniejącychgórskichlodow-
ców,zasprawąwielumałychźródeł.Zebranewtensposóbwody
zostająpotemrozdzieloneiskierowanedokanałów,abynawad-
niaćżyznerówninyiwytwarzaćenergię,ciepłoiświatło.

Onbardziejpoddającsięniżprowokując,raczejpomagałzlewa-
niusięigromadzeniuwódwdolinie,takjakpotempomógłwoli
Bożejwpodzialewóddlaróżnychnarodów,kupożytkowiwielu;
czekając, aż kanały połączą się na nowo, aby wpaść do morza
szczęśliwejwiecznościwBogu.
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5

6

12Por.Ef3,10;cytatkompletnybrzmi:„Utinnotescatprincipatibusetpotestatibusincoelestibus
perEcclesiammultiformissapientiaDei”(„PrzeztoterazwielorakawprzejawachmądrośćBoga
poprzezKościółstaniesięjawnaZwierzchnościomiWładzomnawyżynachniebieskich”).
13Por.1Kor3,22-23.
14Por.Łk1,46-55.



I 
 

PIERWSZE ŁASKI. 
POWOŁANIE I SZCZEGÓLNA MISJA

„Momentywiększejłaski”: po wo ła nie ka płań skie

Doświadczył kilku momentów większej łaski, które określiły
jegopowołanieiszczególnąmisję.

Popierwsze:powołaniekapłańskie;podrugie:szczególneukie-
runkowanieżycia;potrzecie:przejścieodideiorganizacjikatoli-
kówdoorganizacjizakonnej.DeogratiasetMariae!15

Pamięta jeden dzień z roku szkolnego 1890-189117. Nauczy-
cielka Cardona18, bardzo dobra, prawdziwa Róża Boża, bardzo
wrażliwawwypełnianiuswoichobowiązków,zapytałaniektórych
spośród 80 uczniów, co chcieliby robić w przyszłości, w swo-
im dalszym życiu. On był drugim z zapytanych. Przez chwilę
pomyślał,potempoczułsięoświeconyiodpowiedziałrezolutnie,
budząc zdziwienie uczniów: „Zostanę księdzem”. [Pani Cardo-
na]dodałamuodwagiibardzopomogła.Byłotopierwszejasne
światło.Przedtemodczuwałjakąśskłonność,aleniejasno,wgłę-
biduszy,bezżadnychpraktycznychkonsekwencji.Odtegodnia

7

816

9

15„BogudziękiiMaryi”.
16Paragrafoznaczonynumerem8wwydaniuz1971r.,umieszczonytutajprzezks.Giuseppa
Barbera,zostałprzeniesionynaswojepierwotnemiejsceponumerze46.
17 Sześcioletni Jakub uczęszczał wtedy do „zerówki” w szkole podstawowej w Cherasco
(Cuneo).
18RosinaCardona,urodzonawTurynie,wmłodymwiekuprzeprowadziła siędoCherasco,
gdziespędziłacałeswojeżycienauczającwszkolepodstawowej.Wrokuszkolnym1891-1892
prowadziłaklasę,która liczyła88uczniów.WporządkualfabetycznymAlberionebył trzeci.
PaniCardonazmarławCherascowmarcu1917r.wwiekulatsześćdziesięciu(por.Gazzetta
d’Alba,24.3.1917).Imię„Rosina”pochodziodsłowarosa–‘róża’.



koledzy, a bywało że i bracia, zaczęli przezywać go „ksiądz”,
czasaminaśmiewającsięzniego,czasamiprzywołującgowten
sposóbdoporządku…Towydarzeniemiałodlaniegoswojekon-
sekwencje:nauka,pobożność,myśli,zachowanie,nawetzabawy
–wszystkoszłowtymkierunku.Równieżwrodziniezaczętoto
dostrzegaćikierowaćjegosprawamikutemucelowi.Tegorodza-
jumyśluratowałagoodwieluniebezpieczeństw.

Odtegodniakażdarzeczumacniaławnimtędecyzję.
Uważa,iżbyłotoowocemmodlitwmatki19,którazawszestrzegła

gowsposóbszczególny,atakżetejbardzopobożnejnauczycielki,
którazawszeprosiłaPana,abyktóryśzjejuczniówzostałkapłanem.

ZostałdopuszczonydowcześniejszejKomuniiśw.,wbrewzwy-
czajowi20,przedswoimikolegami.

Potemproboszcz21, kapłanbardzouduchowiony, inteligentny
iowielkiejintuicji,zawszemupomagałitowarzyszyłażdoołta-
rza22. Pobłogosławił jeszcze pierwsze plany związane z Rodziną
ŚwiętegoPawła.
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10

11

12

19MatkaJakuba,TeresaRosaAllocco(Alocco–Olocco),urodziłasięwBra7.6.1850;wyszła
za mąż 11.2.1873 za Michele Alberionego (Albrionego). Została wdową 26.11.1904. Zmarła
wBra13.6.1923r.
20JakubzostałdopuszczonydoPierwszejKomuniiśw.prawdopodobniew1892r.,przedWiel-
kanocą (którawtedywypadała17kwietnia),wkościele św.MarcinawCherasco.Sakrament
Bierzmowaniaotrzymał15.11.1893r.zrąkbiskupaAlby,JózefaFranciszkaRe(1848-1933).
21Proboszczembyłks.GiovanniBattistaMontersino(1842-1912),od1874r.prałatkościoła
św.MarcinawCherasco.
22JakubAlberioneurodziłsięwSanLorenzodiFossano(Cuneo)4.4.1884;następnegodnia
zostałochrzczony.NiedługopotemcałajegorodzinaprzeniosłasięwokoliceCherasco(wdie-
cezjialbejskiej).WCherascoJakubuczęszczałtakżedopierwszejklasygimnazjum(1895-96).
Naukę kontynuował w pobliskim seminarium archidiecezjalnym w Bra (archidiecezja turyń-
ska),gdzieuczęszczałoddrugiegodopiątegorokugimnazjum(1896-1900).Jesienią1900r.
wstąpiłdoseminariumwAlbieitamodbywałstudiafilozofiiiteologii.Obłóczynymiałymiejsce
8.12.1902.ŚwięceniakapłańskieprzyjąłwKatedrzewAlbie29.6.1907r.zrąkbpaGiuseppa
FrancescaRe.



Noc świa tła: szczególnamisja

Noc,któradzieliławiekpoprzedniodobecnego23,byładecydu-
jącadlaspecyficznejmisji i szczególnegoducha,wktórymmiało
sięnarodzićiżyćjegoprzyszłeApostolstwo.Odbywanouroczystą
iprzedłużonąAdorację24wKatedrze(wAlbie),wobecwystawione-
goJezusa,pouroczystejMszyśw.odprawionejopółnocy.Semina-
rzyścizfilozofiiiteologiimoglizatrzymaćsiętakdługo,jakchcieli.

JakiśczaswcześniejodbywałsięKongres(pierwszy,wktórym
brałudział);dobrzezrozumiałmowęToniola25,spokojnąleczgłę-
bokąiprzekonującą.CzytałzaproszenieLeonaXIII26domodlitwy
zawiek,którysięrozpoczynał.Jedenidrugimówiliopotrzebach
Kościoła,onowychśrodkachzła,oobowiązkuprzeciwstawienia
druku–drukowi,organizacji–organizacji,okoniecznościwyjścia
zEwangeliądomas,okwestiachspołecznych…

Szczególne światłoprzyszłood świętejHostii,większe zrozu-
mieniewezwaniaJezusa:„Veniteadmeomnes”27.Wydawałomu
się,żerozumiesercewielkiegoPapieża,wezwaniaKościoła,praw-
dziwąmisjęKapłana.Wydawałomusię jasneto,oczymmówił
Toniolonatematobowiązkubyciaapostołamidniadzisiejszego,
posługującymi się środkami używanymi przez przeciwników.
Poczuł się głęboko zobowiązany, aby się przygotować do uczy-
nieniaczegośdlaPanailudzinowegowieku,zktórymimiałżyć.
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23Chodzionocz31.12.1900na1.1.1901r.
24AdoracjaeucharystycznaodbyłasiępodpatronatemDziełaAdoracjiNocnych,którepopro-
siłopapieżaospecjalnewskazanianatęokazję.Por.A.F.DASILVA,IlcamminodegliEsercizi
SpiritualinelpensierodiDonG.Alberione,CentrodiSpiritualitàPaolina,Ariccia1981,s.42
orazR.F.ESPOSITO,IlGiubileosecolaredel19001901el’enciclica„Tametsifutura”,Palestra
delClero,marzec-kwiecień1996,s.169-196,zbogatądokumentacjąźródłową.
25GiuseppeToniolo,socjolog iekonomistakatolicki(ur.7.3.1845wTreviso;zm.7.10.1918
wPizie),wybitnyznawcakatolickiejnaukispołecznej,animatorDziełaKongresówipierwszy
prezesZwiązkuLudowego(por.AD60).
26LeonXIII–GioacchinoVincenzoPecci(1810-1903),wybranynapapieża20.2.1878r.Jego
encyklikaTametsi futuraprospicientibus(Acta, t.20,s.294-314)zostaławydana1.11.1900r.,
tj.dwamiesiącewcześniejodwspomnianejnocy(por.R.F.ESPOSITO,IlGiubileosecolare…).
27„PrzyjdźciedoMniewszyscy”(Mt11,28).



Miałwmiarę jasnepoczuciewłasnejnicości,a równocześnie
usłyszał: „Vobiscum sum usque ad consummationem saeculi”28
wEucharystiiiżeodJezusaHostiimożnabyłootrzymaćświatło,
pokarm,umocnienie,zwycięstwonadzłem.

Gdy wybiegał myślami w przyszłość, wydawało mu się, że
wnowymwiekuwspaniałomyślneduszebędączućtosamo,co
onczuje, i żezrzeszając jeworganizacjębędziemożnazreali-
zować to, co tak często powtarzał Toniolo: „Zjednoczcie się.
Jeżelinieprzyjacielznajdzienassamych,zwyciężynas jednego
podrugim”29.

Cieszyłsięjużwtedyzaufaniemkolegówkleryków.Onznimi,
oniznim–wszyscyczerpiączTabernakulum.

ModlitwapouroczystejMszyśw. trwałaczterygodziny:aby
wiekzrodziłsięwChrystusie-Eucharystii;abynowiapostołowie
uzdrowiliprawo,szkołę, literaturę,prasę,obyczaje;abyKościół
otrzymałnowyzapałmisyjny; abydobrzezostaływykorzystane
nowe środki apostolstwa; aby społeczeństwo przyjęło wielkie
nauczanieencyklikLeonaXIII,wyjaśnianeklerykomprzezkano-
nikaChiesę30, dotyczące szczególniekwestii społecznych iwol-
nościKościoła.
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28„AotoJajestemzwamiprzezwszystkiedni,ażdoskończeniaświata”(Mt28,20).Zdanie
wcałościbrzmi:„Etecceegovobiscumsumomnibusdiebususqueadconsummationemsaeculi”.
29CytatkojarzysięzwołaniemKarolaMarksa(1818-1883),którypodburzałrobotnikówdo
walki klas: „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!” (Manifest Komunistyczny, 1848).
Rówieśnikiem,leczzarazemprzeciwnikiemMarksawparlamencieberlińskimbyłznanybiskup
MoguncjiWilhelmvonKetteler(1811-1877),deputowanySpołecznegoCentrumChrześcijań-
skiego. Jegowezwaniado jednościwszystkich chrześcijan zostałyprzyjęteprzez socjologów
chrześcijańskichzrzeszonychwVolksverein (ZwiązkuLudowym) iUniiFryburdzkiej,wśród
którychbyłrównieżToniolo.Kettelerzyskałprzychylnośćpierwszychpaulistówswoimsformu-
łowaniem:„Gdybyśw.Pawełżyłdzisiaj,zpewnościąbyłbydziennikarzem”.
30FrancescoChiesa(1874-1946),kapłan,wykładowcawseminariumwAlbie,rektorparafiiśw.
Damiana,kierownikduchowyks.Alberionego,ogłoszonyCzcigodnymSługąBożym11.12.1987
r.–por.A.VIGOLUNGO,„Novaetvera”.Can.FrancescoChiesa,EdizioniPaoline,Alba1961;
L.M.ROLFO,IlbuonsoldatodiCristo,EdizioniPaoline,Alba1978;E.FORNASARI,Hodato
tutto…,EdizioniSanPaolo,CiniselloB.1993.



Eucharystia,Ewangelia,Papież,nowywiek,noweśrodki,nauka
hrabiego Paganuzziego31 dotycząca Kościoła, potrzeba nowego
zastępuapostołów–takwyryłymusięwumyśleiwsercu,żepotem
zawszedominowaływmyślach,wmodlitwie,wpracywewnętrznej,
waspiracjach.PoczułsięzobowiązanysłużyćKościołowi,ludziom
nowegowiekuidziałaćrazemzinnymi,wramachorganizacji.

Ogodziniedziesiątej ranocośmusiałoprzenikaćz jegownę-
trza,ponieważjedenzkleryków(późniejszykanonikGiordano32)
spotykającgo,wyraziłzdziwienie.Odtejporytemyślizdomino-
wały lektury, naukę, modlitwę, całą formację. Idea początkowo
bardzoniejasna,rozjaśniałasię,awrazzupływemlatstawałasię
takżekonkretna.

Pozostawaławgłębimyśl,żerzecząkoniecznąjestrozwinięcie
całej osobowości ludzkiej dla własnego zbawienia i dla bardziej
płodnegoapostolstwa:umysł,serce,wola;jaktozostałozaznaczo-
newnapisienagrobieprzyjacielaBorella33.

Pro jekt fun da cji: 
odorganizacjidożyciawspólnego-zakonnego

Myślał najpierw o katolickiej organizacji pisarzy, techników,
księgarzy,sprzedawcówkatolickich,[którymnależy]wskazaćkie-
runek,daćzatrudnienieiduchaapostolskiego…

Około1910roku,wmomenciewiększegooświecenia,uczynił
krok definitywny: pisarze, technicy, kolporterzy, ale zakonnicy
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31GiovanniBattistaPaganuzzi(1841-1923),hrabia,adwokat,przewodniczącyDziełaKongre-
sów.
32LuigiGiordano,urodzonywCortemilia(Cuneo)w1878r.,święceniakapłańskieotrzymał
28.6.1903;zmarł30.12.1939.
33Tozdaniezostałodopisaneręczniewmaszynopisie.–AgostinoBorellourodziłsięwCanove
diGovone20.10.1883r.;zmarł2.6.1902.ZostałuczczonyprzezklerykaAlberionegowzruszają-
cąmowąpogrzebową.Por.SonocreatoperamareDio(zawieraDziennikimłodzieńczezapiski),
red.G.Barbero,s.73-85.



izakonnice.Zjednejstronyprowadzićduszedonajwyższejdosko-
nałościwłaściwejtym,którzypraktykujątakżeradyewangeliczne,
i do zasług związanych z życiem apostolskim. Z drugiej strony
nadać więcej jedności, więcej stabilności, więcej ciągłości, wię-
cej nadprzyrodzoności apostolstwu. Utworzyć organizację, ale
zakonną,gdziesiłysązjednoczone,gdzieoddaniejestcałkowite,
gdzienaukabędzienajczystsza.Takiestowarzyszenieosób,które
kochająBogacałymumysłem,zewszystkichsił,zcałegoserca34
ipoświęcająsiępracydlaKościoła,zadowalającsięBoskąnagro-
dą: „otrzymacie stokroć więcej i posiądziecie życie wieczne”35.
Cieszyłsię,widzącczęśćztychosóbjakostróżówKościołaziem-
skiego,aczęść–tryumfującychwKościeleniebieskim.

Namodlitwie,którązanosiłrankiemdoPana,podnosząckie-
lich,pierwszaideadotyczyłatejczęściWspółpracowników,którzy
dzisiaj36sąjeszczebardzonieliczni–współpracownikówintelektu-
alnych,duchowych,ekonomicznych.DrugaideadotyczyłaRodzi-
nyŚwiętegoPawła:[oto]intencje,któreJezusMistrzwysłuchuje
każdegodnia.

Około roku 1922 zaczął odczuwać większy ból, jak tyl-
ko zamieszkał w pierwszym nowo zbudowanym domu37. Miał
sen38. Ujrzał liczbę dwieście, ale nie zrozumiał. Potem usłyszał
głos:„Kochajwszystkich,duszwspaniałomyślnychbędziewiele.
Będziesz jednakcierpiał za sprawąodstępstw i sprzeniewierzeń,
alewytrwaj–otrzymaszlepszych”.Liczbadwieścieniemiałanic
wspólnegoztym,cousłyszał.
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34Por.Mk12,30.KsiądzAlberione,nawiązującdo schematu „umysł–wola–serce”, zmienia
brzmieniefragmentuEwangeliiwgśw.Marka,przenoszącwyrażenie„zcałegoserca”zpocząt-
kunakoniec.
35Por.Mt19,29.
36Tzn.wgrudniu1953r.
37Przeniesieniezwynajętegodomupołożonegoprzyul.Vernazzadowłasnegomieszkania,sta-
nowiącegopierwszączęśćDomuśw.Pawła,odbyłosię10sierpnia1921r.
38Por.AD151.



Mimowszystkotenbólpozostałmunazawszejakcierńzato-
pionywsercu39.

Dzia ła nie Bo ga i „po dwój ne po słu szeń stwo”

BógzgromadziłwRodzinieŚwiętegoPawławielebogactw:„divi
tiasgratiae”40.Wydawałomusię,żeniektórebogactwanapływają
bardziejjakonaturalnyrezultatwydarzeń;innebardziejznaukosób
oświeconychiświętych,któretowarzyszyłyokresowiprzygotowaw-
czemu, narodzinom i dzieciństwu Rodziny Świętego Pawła; inne
[bogactwapłynęły]bardziejotwarciezdziałaniaBożego.

Kilka razy Pan po ojcowsku zmusił go do zaakceptowania
darów, do których czuł instynktownie wstręt. To samo dotyczy
pewnychbodźcówdokroczenianaprzód.Zazwyczajnaturaiłaska
działałytakzłączone,żeniepozwalałynadokonanierozróżnienia
międzysobą,alezawsze[zmierzały]wtymsamymkierunku.

Dlawiększegospokojuiufnościmusipowiedzieć:

1)żezarównopoczątekjakirozwójRodzinyŚwiętegoPawła
zawszeprzechodziłyprzezpodwójneposłuszeństwo:przezinspi-
racjęustópJezusaEucharystycznego,potwierdzonąukierownika
duchowego41, i równocześnieprzezwolęwyrażanąprzezprzeło-
żonychkościelnych.
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39Tenból,jak„cierńzatopionywsercu”(por.2Kor12,7),możnalepiejzrozumiećwświetle
podobnegoopowiadaniaz1938roku:„Kiedynadszedłczaskupnaterenu,młodzibraciaprzy-
szliwtomiejscenarekreację;jarozglądałemsiętuitam…imyślałem,czyjestwoląBożą,abym
podjąłtenwydatek…iwydawałomisię,żenachwilęzapadłemwsen;słońceświeciło,dopóki
budowanodomy;późniejsłońcesięprzyciemniło,ajawidziałem,żenajwiększybólsprawiali
cipowołani,którzypóźniejtopowołaniemieliporzucić…”(MV138).Wartozwrócićuwagęna
adnotację,którąks.Alberionedopisałręcznie,wykluczającwszelkiepowiązaniawizjizliczbą
„200”.
40Por.Ef2,7;AD4,wrazzodpowiednimiprzypisami.
41Chodzioks.FrancescaChiesę.



Kiedy chodziło o rozpoczęcie, Biskup42 wskazał na nadejście
godzinyBożej (oczekiwał43 uderzeniadzwonu), powierzającmu
prasę diecezjalną44, która otworzyła drogę do apostolstwa. I tak
samogdynastąpiłrozwój,ponieważwidziałprzebiegsprawy,zgo-
dził sięna jegoprośbęzwolnićgozurzędówwsłużbiediecezji:
„Zostawiamy cię wolnym, poradzimy sobie inaczej; poświęć się
całyrozpoczętemudziełu”.

[Ksiądz Alberione] płakał wtedy gorzko, czując się bardzo
przywiązanymdodiecezji,aleodrokuwłaśnieotoprosiłikierow-
nikduchowypowiedział,żetakabyławolaBoża;

2)żebezRóżańcaczułsięniezdolnymnawetdopowiedzenia
kazania.Równocześniejestprzekonany,żemożnabyłodokonać
wieluinnychrzeczy,mająctrochęwięcejcnót,amniejmałodusz-
ności45;

3)żeczłonkowieInstytutu46iosobyzzewnątrznadrabialijego
niezliczonebraki.Iwięcej–choćmusitutajdochowaćtajemnicy
–żeRodzinaŚwiętegoPawładoznałalicznychijasnychznaków,
że Pan jej potrzebuje, ciesząc się nadprzyrodzoną interwencją
Jegomądrościidobroci.
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42Byłnimks.bpGiuseppeFrancescoRe,wymienianyjużkilkakrotniewprzypisach.Urodzony
2.12.1848r.,biskupemAlbyzostał30.12.1889;zmarł17.1.1933.
43Podmiotemzdaniawtrąconegojestbezwątpieniaks.Alberione.
44„Prasądiecezjalną”,czyligazetą,doktórejks.Alberioneczynialuzję, jestGazzettad’Alba,
tygodnikzałożonyw1882r.przezpoprzedniegobiskupaAlby,LorenzaPampiriego(byłbisku-
pemwlatach1879-1889).Kierowanietymczasopismemzostałopowierzoneks.Alberionemu
wieczorem8września1913r.
45Wyrażenie:„mniejmałoduszności”,zostałodopisaneręcznieprzezks.Alberionegodomaszy-
nopisu.
46„Instytut”oznaczatutajwszystkieinstytucjezałożonewtedyprzezks.Alberionego.



Pierw sze pod su mo wa nie: 
re la cje międzyRodzinamiPaulińskimi47

Spodobało sięPanu,abynaszeZgromadzeniabyłycztery,ale
możemypowiedzieć:„CongregavitnosinunumChristiamor…Simul
ergo inunumcongregamur,nenosmentedividamur, caveamus”48.

Jestmiędzynimiścisłepokrewieństwo,ponieważwszystkiezro-
dziły się z Tabernakulum. Jeden duch: żyć Jezusem Chrystusem
i służyćKościołowi. Jedni reprezentująwszystkich,wstawiającsię
przedTabernakulum,innirozpowszechniają,jakbyzwysoka,naukę
JezusaChrystusa, jeszcze inniprzystępujądopojedynczychdusz.

Istniejemiędzynimiścisławspółpracaduchowa,intelektualna,
moralna,ekonomiczna.

Jestpodziałzarząduiadministracji,alePobożneTowarzystwo
ŚwiętegoPawłajestżywicielką49pozostałychtrzechZgromadzeń.

Jest podział, a jednak istnieje głęboka więź miłości, szlachet-
niejszaniżwięzykrwi.

Istniejemiędzyniminiezależność,alejestwymianamodlitwy,
pomocy, na wiele sposobów. Działalność jest rozdzielona, lecz
będziewspółuczestnictwowradościachicierpieniach,iwnagro-
dziewiecznej50.
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47 Sformułowanie „Rodziny Paulińskie” (liczba mnoga wkrótce ustąpi miejsca pojedynczej,
wskazującnawszystkieinstytucjerazem)zostajezarazpotemzastąpionesłowem„zgromadze-
nia”.Podkoniec1953rokuistniałycztery:brakowałoSióstrApostolinekiinstytutówagrego-
wanych.WPolscezostałaprzyjętanazwa:„RodzinaŚwiętegoPawła”.
48„ZgromadziłanaswjednomiłośćChrystusa…Podobniewięc,jakwjednozostaliśmyzgro-
madzeni, te samemyśli, uczucia zachowujemy” (por.MszałRzymski,WielkiCzwartek,Msza
WieczerzyPańskiej).
49Altrice (odàlere – żywić): ta, która żywi.Por.F.PIERINI,Ruolo dellaSocietà SanPaolo
„altrice”dellaFamigliaPaolinasecondoDonAlberione,w:Ilministerodell’unitànellaF.P.,Ed.
ArchivioStoricoGeneraledellaF.P.,Roma1987,s.135n.
50„Iwnagrodziewiecznej”–dopisaneręcznie.
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DOŚWIADCZENIA I UKIERUNKOWANIA

Młodość: po wo ła nia

Wczasieletnichwakacji(naprzestrzenilat1909-1918)odpra-
wiał rekolekcje duchowe w różnych instytutach zakonnych.
W czasie wolnym starał się skontaktować z przełożonymi dla
zaznajomieniasięzmetodamiobieranymiwrekrutacjiiformacji
osób.Zauważyłpilnąpotrzebępreferowaniabardziejmłodychniż
dorosłych,uformowanychjużgdzieindziejidoinnychzadań.

Zwyczaj przyjmowania młodych aspirantów, ustanowiony
wKonstytucjach(art.21 i178)51, jestprawdziwymbogactwem.
Życieprzeżywanewielelatprzedślubamiprzygotowujemłodego
człowiekadopodjęciadecyzjizpełnąświadomością.

Życiepaulińskieposiadawrzeczywistościniewieleumartwień
zewnętrznych, leczdomaga sięcałegociągupoświęceń:apostol-
stwojestwrzeczywistościwielkimtrudem;wymagaprzyzwyczaje-
niadoofiariwspaniałomyślnegooddaniasię.

UpodobanieBoże: bra cia Ucznio wie

W tym okresie52 poznał głębiej myśl św. Bazylego, św. Bene-
dykta,św.FranciszkazAsyżu,św.JanaChrzciciela[de]LaSal-
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51CostituzionidellaPiaSocietàSanPaolo,Roma1950;art.21:„JakożezamiaremTowarzystwa
ŚwiętegoPawłajestkształtowaniesobieczłonków,jakzostałotoustalonewart.178,zzasady
nienależyprzyjmowaćaspirantów,którzywcześniejotrzymaliświęcenia,pozostawiającniena-
ruszonymprzepisart.18.8i19.1”.Art.178:„TowarzystwoŚwiętegoPawłaprzygotowujesobie
przyszłychczłonkówjużodnajmłodszychlatwswoichdomachstudiów,wktórychaspirancisą
otaczaniszczególnątroskąiukierunkowywaninaspecyficznepowołanie.StądteżTowarzystwo
powinnoposiadaćwłasnedomystudiów,dlanaukinapoziomieklasycznymiśrednim”.
52Trudnoodokładnesprecyzowanietegookresu.Mógłtobyćczas,wktórymks.Alberioneodby-
wałswojerekolekcjeduchowewjakimśzgromadzeniuzakonnymmiędzy1909a1918r.(por.
AD36).Niemożnajednakwykluczyćokresupierwszychlatkapłaństwa(1907-1910)lubpracy



le53, którzymieliwielemęskichpowołań świeckich.AwięcPan
rozprzestrzenił po świecie wiele dusz wspaniałomyślnych, które
powołujedosiebie,dodoskonałości,obokkapłanów.Ktookaże
miłosierdzie iotworzy imdrzwi,ukierunkowując ichna specjal-
ną świętość? Czy będzie można z tych młodych synów Bożego
upodobaniauczynićogrodylilii,różifiołków?54

Aponadto,dlaczegoniemożnabyichjeszczewłączyćdojakie-
gośapostolstwa?Jakpewnegodniapowstałyinstytuty,wktórych
kapłan-zakonnikznajdowałotwartądrogędodziełgorliwościitro-
skiodusze,dziśtrzebadaćbratuświeckiemumożliwośćuczestnic-
twawgorliwościkapłana,daćmuprawiekapłaństwo!

Kapłanpisze,pracętechnicznąwykonujeBrat,którypomnaża
irozpowszechnia.Dobrzetakjest:„Vosautemgenssancta,rega
lesacerdotium!”55.Głębokozwiązaniwżyciuzakonnym,Kapłan
iBrat,zjednoczeniwtymsamymapostolstwie,abyprzygotować
sobieniebiańskąkoronę!

OtoUczniowie56!Przepowiadaniekapłanaprzypomocynowo-
czesnych środków wyzwala się z niewoli zwykłych robotników
i pomnaża się nieskończenie; dzieło Ucznia, który uwzniośla,
napełnia radością, pomnaża jego działalność; Bóg uwielbiony,
Ewangeliagłoszona,duszeoświecone.
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podjętejworatoriumchłopięcym,kiedytoks.Alberione„musiałstudiowaćmetodykatechetycz-
ne”(por.AD78)wlatach1910-1914.
53Znaniświęcizałożyciele:św.Bazyli(ok.330-379),św.Benedykt(480-547),św.Franciszek
zAsyżu(1181/2-1226),św.IgnacyLoyola(1491-1556)iśw.JanChrzcicieldeLaSalle(1651-
-1719)–założycielBraciSzkółChrześcijańskich(BraciSzkolnych).
54„Lilie,różeifiołki…”–kwiatybędącesymbolamicnótewangelicznych,wspominanekażdego
dniawmodlitwachwspólnotowych.Por.inwokację:„Maryjo,spraw,abywtymdomuzakwitły
lilieczystości…różemiłości…fiołkipokory…”(PreghieredellaPiaSocietàSanPaolo,1922,s.6).
55„Wyzaśjesteścienarodemświętym…królewskimkapłaństwem”.Cytatdosłownybrzmi:„Vos
autemgenuselectum,regalesacerdotium,genssancta…”(por.1P2,9).
56Por.Costituzioni…,art.6:„PobożneTowarzystwoŚwiętegoPawłaskładasięzdwóchgrup
członków–klerykówiświeckich,którzyróżniącsięmiędzysobąnamocypostanowieniaBoże-
go,alejednoczącsięwtymsamymTowarzystwie,majądążyćdotegosamegocelu,zgodnieze
swoimpowołaniem,zdolnościamiistanem.ŚwieccynosząmianoUczniów”.



PostępowanieBoga

OpatrznośćBożadziałała zgodnie ze swoją zwyczajnąBoską
metodą: fortiter et suaviter57 – przygotowując i ukierunkowując
wszystkonajedencel,oświecająciotaczającpotrzebnąpomocą,
skłaniając do czekania na odpowiednią godzinę, rozpoczynając
zawsze od żłóbka; działając tak naturalnie, żeby nie móc łatwo
odróżnićłaskiodnatury;lecz,oczywiście,[angażując]obydwie.

ZdrugiejstronynienależynaginaćwoliBożej;wystarczyczu-
wać,pozwolićsięprowadzić,starającsięwróżnychobowiązkach
angażowaćumysł,wolę,serce,siłyfizyczne…

Człowiekmazawszetakwielebraków,wad,błędów,niedocią-
gnięćiwątpliwościcodoswegodziałania,żemusiwszystkozłożyć
wręceBożegoMiłosierdziaipozwolićsięprowadzić.[KsiądzAlbe-
rione]nigdyniezmuszałOpatrzności;oczekiwałnaznakiBoże.

OSiostryPasterzankizaczął sięmodlićod1908roku,ale to
Zgromadzeniepowstałopo30latach58.

Tak naprawdę nie miał on zwyczaju czynić notatek, nie wie-
dząc, co powiedzieć o wielu rzeczach, odczuwając niechęć do
mówieniaotymi[odczuwając]upokorzeniazewszystkichstron.
PozostawiłbychętniejtowszystkowrękachBogawiedząc,żeOn
wszystkoodsłoniwdniusąduostatecznego,naswojąchwałę.

Niekiedy potrzeba było, aby sprawy dojrzewały w spokoju
iciszy.Pannakazywałkrótkiokrespobytuwłóżku.Pozamknięciu
sięwswoimpokojunadzieńczydwa,wychodziłzniegoumocnio-
ny,pokazująckierownikowiduchowemuplany(którypoprawiał
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57„Stanowczoiłagodnie”(por.Mdr8,1).
58ZgromadzenieSióstrPasterzanek (Siostry JezusaDobregoPasterza) sięga swoimipocząt-
kami1936r.;jednakdopiero7.10.1938r.następujeotwarciepierwszegodomuwGenzanok.
Rzymu(diecezjaAlbanoLaziale).
59Jakzostałozaznaczonewcześniej,tenparagrafzostałtutajprzeniesionyzgodniezoryginałem
maszynopisu.



je,rozwijającstosowniedopotrzeby)ijeżelitrzebabyło,przedsta-
wiałwładzykościelnejizabierałsiędodzieła.Niezawszeczasbył
odpowiedni, leczPanpomagałrozpoznawaćrzeczy,pozostawia-
jącswojemusłudzepracę,takżeibłędy…apoteminterweniował,
bynaprawićbłędyiupadkiidziałaćzamiastniego60.

„Wiel kie za mie sza nie” i Rzym

Instytutrodziłsięwroku191461,wczasiegłębokichprzemian.
Pod koniec lipca, kiedy zobowiązał się do zakupu drukarni,

pojawiłysiępierwszedeklaracjewojenne,wnastępstwiektórych
konfliktprzybrałrozmiaryświatowe62.FranciszekJózef63nieprzy-
jąłwezwaniaPiusaX64dopokojuanijegomodlitwopokój.

Wśródkleruażdo1900rokupanowałydwaprądy:jedenwier-
nydyrektywomStolicyŚwiętej;drugiprzesiąkniętyliberalizmem
Mazziniego,Cavoura,Minghettiego65…

Jednaczęśćtrwającawciążprzystarychmetodachżyciaidusz-
pasterstwainieobecnawnowychpotrzebach;drugaczęśćzanie-
pokojonapostępującymsocjalizmemiprzekonanaokonieczności
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60„Idziałaćzamiastniego”zostałodopisaneręcznie.
61KsiądzAlberionezainicjowałprzyszłeTowarzystwoŚwiętegoPawła14lipca,przedstawiając
biskupowiGiuseppowiFrancescowiReprojektfundacji.20lipcabiskupwyraziłustnązgodę;24
lipcazostaławynajętaczęśćdomupaniWiktoriiDegiacomiwAlbie,przyPiazzaCherasca;26
lipcakupionopierwszemaszynydrukarskie.Kilkadnipóźniejzostaliprzyjęcipierwsichłopcy
ipokrótkimnabożeństwie20sierpnia1914r.,dzieńtenzostałuświęconyjakodatapowstania
PobożnegoTowarzystwaŚwiętegoPawła.Byłtodzieńwspomnieniaśw.BernardazClairvaux
orazśmiercipapieżaśw.PiusaX.
62WkonsekwencjizamachuwSarajewie(wktórymzginąłksiążęFranciszekFerdynandwraz
z żoną), 28.7.1914 r. Austria wypowiedziała Serbii wojnę. Do konfliktu dołączyły wkrótce
NiemcyiRosja,pociągajączasobącoraztoinnekrajeeuropejskie.
63FranciszekJózef(1830-1916),cesarzAustriiod1848r.
64 Giuseppe Melchiorre Sarto urodził się w Riese (Treviso) 2.6.1835 r. Został wybrany na
papieża4.8.1903r.,przyjmującimięPiusaX.Zmarł20.8.1914,a29.5.1954r.odbyłasięjego
kanonizacja.
65Bylitowłoscypolitycy,bohaterowie„powstania”narodowego,głoszącyliberalnehasła,które
przeniknęłyrównieżdoKościoła:GiuseppeMazzini(1805-1872),CamilloBenso,hrabiaCavo-
ur(1810-1861)iMarcoMinghetti(1818-1886).



skruszenia jarzma dominującej masonerii poprzez odpowiednie
systemy,organizacje,dostosowanedziałania.

Ijaktozwyklebywa,niektórzyprzeceniającdziałanielekceważy-
limodlitwę,konsekwencjączegobyłopotępienieamerykanizmu66.

Potem duszpasterstwo obrało kierunek zgodny z przykładem
idziałaniemPiusaX,idącpodrogachkonstruktywnych.PiusXuka-
zywałsięiprezentowałwfascynującymświetle:nowyJezusChry-
stusrozpoznawalnypośródmas.

Przezjakiśokresniebyłowkulturzeniczegodobrego,jeślinie
pochodziłozFrancji;potemwszyscyzwrócilisięwkierunkuuczo-
nychniemieckich67.

Wielkiezamieszanieidezorientacjapojawiłysięwrazzszybkim
rozszerzaniem się modernizmu68: w literaturze, sztuce, dyscyplinie
kościelnej, w dziennikarstwie, teologii, filozofii, historii, Piśmie św.
itd.Wielu, szczególniemłodychksięży,zbłądziło.Czujne i rezo-
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66LeonXIIIwLiścieTestembenevolentiae,skierowanymdoarcybiskupaBaltimoru22.1.1899
r.,potępiłtzw.amerykanizm.Nazwatazostałaprzyjętanaokreśleniepoglądu,którydopuszcza
wkwestiachdoktrynalnychzbytdalekoposuniętąmodyfikacjęlubprzemilczanieniewygodnych
dogmatów,liberalizmirelatywizmwsprawachmoralności,awduchowościprzeakcentowanie
siłnaturalnychiprzerostaktywności.
67Wodpowiadającymfragmencierękopisuks.Alberionegoznajdujemynastępującesformułowa-
nia,któremogłybyćpierwsząwersjąparagrafów48-62:„LeonaXIII,idealnegobudowniczego,
zastąpiłpapieżpraktyk…”(por.AD50;60-62);„Odkrycia,którezrewolucjonizowałyprodukcję.
Kino,radio,telewizjaznajdowałysiędopierowzalążkubądźteżbyłybliskienarodzenia,podczas
gdyorganizacja,prasaiszkołastanowiłyprawdziwesiływpisanewKonstytucje,ukształtowane
przezcodzienneżycie”(por.AD54);„Bogactwopłynąceodwydarzeń….”(por.AD48);„Wiel-
kiezamieszaniewumysłach,wprasie,wżyciui[…]wduchuwywołałmodernizm,któryswoje
korzeniezapuściłszczególniegłębokowmłodymduchowieństwieiklerykach”(por.AD51).
68Modernizm,nazywany„synteząwszelkichherezji”,tozespółpoglądówfilozoficzno-teologicz-
nych,któreukształtowałysięnaprzełomieXIXiXXwieku.NegowałmożliwośćpoznaniaBoga
naturalnym rozumem, kwestionował prawdziwośćproroctw i cudów jako dowodów Objawie-
nia,przeczyłzałożeniuKościołabezpośrednioprzezJezusaChrystusa,prymatowiPiotraoraz
Boskiemu pochodzeniu Tradycji. Twierdził, że wiara jest irracjonalnym uczuciem religijnym,
wyłonionymzpodświadomości(tzw.immanentyzm),natomiastdogmatyzmieniająsweznacze-
niewrazzrozwojemludzkiejświadomości.ModernizmzostałpotępionywdekrecieŚwiętego
OficjumLamentabili z3.7.1907 r. iw encyklicePiusaXPascendiDominici gregis z8.9.1907
(ponadtopapieżnakazałksiężomiwykładowcomuczelnikatolickichskładaniespecjalnejprzy-
sięgiantymodernistycznej).Zważywszy,żew tymsamymrokuZałożycielotrzymałświęcenia
kapłańskie,tedwadokumentywywarłynaniegoinajegoapostolskieplanywielkiwpływ.



lutnedziałaniePiusaXoświeciłoiprzywołałodoporządkuludzi
dobrejwoli.

Kolejnypunkt:noweodkryciazrewolucjonizowaływielerzeczy.
Jeżelichodzioaspektspołeczny,topoważnechorobynękały

całysystemprodukcji,dystrybucjiikonsumpcjibogactw.Liberal-
nezasadyodziedziczoneporewolucjifrancuskiejpogarszałysytu-
ację69.Nazasadziereakcjiszerokorozprzestrzeniałsięsocjalizm,
niosącmaterializmiwalkęklas.LeonXIIIwskazywałśrodkizarad-
czewróżnychencyklikach70;szczególnynaciskkładłnaprawdzi-
wą demokrację chrześcijańską71. Także z tego powodu pośród
duchowieństwa[powstały]nowepodziały:wielurzuciłosięwkie-
runku działania ekonomicznego, bez wystarczającej przezorno-
ści72;inniokazywaliwyraźnyopórnawskazaniaStolicyŚwiętej73.

Wsprawachpolitycznychodwoływano sięwtedydowolności
sumienia74, pomiędzy non expedit75 a przekonaniem wielu, któ-
rzyodczuwali(jakpóźniejwyraziłsięPiusX)potrzebęochrony
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69Należyprzeztorozumieć,żeteliberalnezasadypogarszającesytuacjęzakłóciłycałysystem
ekonomiczny;liberalizm(lubkapitalizm)ekonomicznysprowokowałnazasadziereakcjisocja-
lizm,atakżekomunizm.
70NajbardziejznanajestencyklikaRerumNovarum(1891),formułującaporazpierwszyspo-
łecznądoktrynęKościołaipotępiającasocjalizm.
71Por.encyklikaGravesdecommunirez18.1.1901r.
72Przykłademtakiegopolitycznegozaangażowaniamogąbyćdwajksięża:RomoloMurri(1870-
-1944)iLuigiSturzo(1871-1959).Pierwszyzostałpotępionyjakomodernista.Obajuważanisą
zaojcówwłoskiejChrześcijańskiejDemokracji.
73Przedstawicielamiekstremistycznegostronnictwafilo-socjalistycznegobyłks.ErnestBuona-
iuti(1881-1946)iinniksiężaztzw.„rzymskiejgrupyradykalnej”.
74Wceluzgłębieniategotematupor.D.MASSÈ,IlcasodicoscienzadelRisorgimentoitaliano
dalleoriginiallaConciliazione,SocietàApostolatoStampa,Alba1946.
75TakimNonexpedit(„Niejestwłaściwe”)byłzakaznadanywłoskimkatolikomprzezPiusa
IX13.10.1874r.,któryzabraniałuczestniczeniawżyciupolitycznym.Katolicyniemoglibyć
wyborcamiorazwybieranyminastanowiskapolityczne.Zakazbyłkonsekwencjąnadużyćze
strony rządu włoskiego przeciwko Stolicy Apostolskiej. Za pontyfikatu Piusa IX w Rzymie
wybuchło powstanie, które obaliło rządy papieskie i doprowadziło do utworzenia Republiki
Rzymskiej(20.9.1870),naczelektórejstanąłGiuseppeMazzini.DopieropomocFrancuzów
pozwoliłastłumićpowstanie,apapieżpowróciłnaWatykan.



najwyższychdóbrduszyiojczyzny.Takżetu:podziały,dyskusje,
zajmowaniebardzoróżnychpozycji.

I już wtedy wysuwały się nowe środki przekazywania myśli:
prasa,rozwijającasięwcoraztomocniejszeorganizacje;kino,na
którenajpierwspoglądanoznieufnością,zyskiwałocorazobszer-
niejsząpozycję;szkołastawałasiępolem,naktórymniewierzący
ikatolicyrywalizowaliodusze;radioitelewizjaszybkomiałysię
narodzićjakojużdojrzałe.

StądcałyszeregdokumentówStolicyŚwiętej,którewzywałykato-
lików,abystawalinawysokościnowychzadań.Podczasgdyzauważa-
łosięwieluobojętnychilekkomyślnych,[byliteż]katolicyiduchow-
ni świadomie i mądrze działający według dyrektyw papieskich76.

Te sprawy i doświadczenia rozważane przed Najświętszym
Sakramentemsprawiły,żedojrzewałoprzekonanie:zawsze,tylko
iwewszystkim,Rzym.Wszystkobyłoszkołąinadawałokierunek.

Niemazbawieniapozanim[Kościołemrzymskim];niepotrze-
ba innych dowodów, aby ukazać, że Papież jest wielką latarnią
zaświeconą przez Jezusa dla ludzkości każdego wieku. Pierw-
si członkowie składali czwarty ślub „posłuszeństwa Papieżowi
wtym,codotyczyapostolstwa”oddanegonasłużbęWikariuszowi
JezusaChrystusa77.

Duchspołeczny

ZtegopowoduBożaOpatrznośćzarządziła78długiokresprzy-
gotowawczy.
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76Owe„dyrektywypapieskie”możnaodnaleźćw:Documentipontificisullastampa(1878-1963),
Tip.PoliglottaVaticana;Documentipontificisullaradioesullatelevisione(1929-1962),Tip.Poli-
glottaVaticana;E.BARAGLI,Cinemacattolico:documentidellaSantaSedesulcinema,Città
Nuova,Roma1965.
77Ostatniezdaniezostałodopisaneręcznieprzezks.Alberionego.
78Tak jestw rękopisie.Natomiastmaszynopispodaje tenczasownikwczasie teraźniejszym
(„zarządza”)–uważamyjednak,iżjesttobłądbędącynastępstwemprzepisywania.



–Praca na rzecz Katolickiego Uniwersytetu w Mediolanie
(wlatach1905-1906),mającanaceluzebraniedatkówdlaKomi-
tetuzałożycielskiego79.

– Kursy konferencji społecznych, studia społeczne w latach
studiówteologicznychinastępnych,kongresyocharakterzespo-
łecznym,wktórychmusiałbraćudziałzpoleceniaprzełożonych,
współpracazorganizacjamiidziełamispołecznymi80;znajomości
zdziałaczamiAkcjiKatolickiej,międzyinnymizkard.Maffim81,
prof.Toniolem,hrabiąPaganuzzim,ekonomistąRezzarą.

BardziejangażującybyłokresporozwiązaniuDziełaKongre-
sów82.IdączaprzykłademNiemiec,PiusXzastąpiłjeZwiązkiem
Ludowym dla katolików83. Motywy były poważne; związek ten,
ogólnierzeczbiorąc,niezostałdobrzeprzyjęty; trzebabyłopra-
cowaćwśródwieludobrych,lecznieufnych,jakiwśródlicznych
zagorzałychprzeciwników.

Wielesięwtedypisało84wGazzettad’Alba.Wlatach1911-1914
trzeba było przejść przez większą część parafii w diecezji, aby
poprzezwygłaszaniekonferencjidoprowadzaćdojegozakładania,
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79KatolickiUniwersytetNajświętszegoSercawMediolaniezostałoficjalniezałożony7.12.1921
r.,a2.10.1924r.zostałprawnieuznanyprzezpaństwowłoskie.
80Natemattejdziałalnościpor.G.BARBERO,GiacomoAlberione.Unuomo–un’idea,Roma
1988,s.184-194.
81PietroMaffi(1858-1931),kardynał,arcybiskupPizy,byłwielkimsympatykiemidoradcąks.
Alberionego.–Toniolo,Paganuzzi:por.przypisdoAD14;20.NiccolòRezzara(1848-1915)
byłznanymdziałaczemkatolickim.
82OperadeiCongressiedeiComitatiCattolici(DziełoKongresówiKomitetówKatolickich)było
głównąorganizacjąkatolikówwłoskich,zaangażowanychnapoluspołecznym,powstałąw1874
roku.PiusXuznałjejdziałalnośćzamałoskutecznąirozwiązał30.7.1904r.
83ZwiązekLudowy(L’UnionePopolare)byłstowarzyszeniempowstałymweWłoszechporoz-
wiązaniuOperadeiCongressi.Miałjednoczyćkatolikówwszystkichklasspołecznychprzyjednej
doktrynie,wjednejspójnejorganizacji,zgodniezzaleceniamiencyklikiPiusaXIlfermoproposito
z11.6.1905r.WNiemczechZwiązekLudowynosiłnazwęVolksverein(por.AD17iprzypis).
84 Wydaje się wielce prawdopodobne, że większość artykułów na temat Związku Ludowego
należy przypisać kanonikowi Chiesie, który był przewodniczącym sekcji diecezjalnej tego
Związku.Dyrektorpisma,ks.Alberione,zpewnościąbyłautorempodkreśleńorazinnychkrót-
kichuwag,aczkolwiekjegopodpisnigdysiętamniepojawił(por.A.DAMINO,Bibliografiadi
DonGiacomoAlberione,Ed.ArchivioStoricoGeneraledellaF.P.,Roma1994,s.187).



pokonującróżnetrudności.Byliśmyprawiesami:dwieosobykie-
rowaneprzezbiskupa85.

Kiedy Pius X, doskonały znawca czasów, prowadzony przez
Boga doprowadził do złagodzenia non expedit86, [ks. Alberione]
zaangażowałsięszczególniewwyborynarzeczkandydatówkato-
lickich,pracującprzezwielelatzdobrymskutkiem.Terezultaty
znalazłyswójpunktkulminacyjnywwyborach,wktórychPartia
Ludowa87otrzymaławspaniałepoparcieiutworzyławparlamen-
cie ugrupowanie, które było silnym murem zaporowym przeciw
masonerii88isocjalizmowi;ażdoczasunadejściafaszyzmu89.

Działanieimodlitwazostałyukierunkowanenapracęspołecz-
nąocharakterzechrześcijańskim,którazmierzaładouzdrowienia
rządów,szkoły,praw,rodziny,relacjipomiędzyklasamiinaroda-
mi.AbyChrystusDroga,Prawda iŻycie zakrólowałw świecie!
RodzinaŚwiętegoPawłamawielkiezadanieiodpowiedzialność.

Uniwersalizm

ŚwiętyPaweł:świętyuniwersalny.Podziwinabożeństwozaczęły
sięszczególnieodstudiumimedytacjiListudoRzymian.Odtejpory
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85TymiosobamibylikanonikChiesaiks.Alberione.KanonikChiesanapisałztejokazjibro-
szuręzatytułowaną:L’UnionePopolarespiegataaicontadini(‘ZwiązekLudowywyjaśnianyrol-
nikom’),wydanąwdrukarnialbejskiejw1908r.Drugiewydaniebroszuryukazałosięw1912
r.Odnośniedoroliks.AlberionegowzakładaniuZwiązku,por.tygodnikLaSettimanaSociale
z25.11.1911,któryprzytaczalistęmiejscowości,gdzieobajteolodzywygłosilikonferencje.
86PiusXwencyklice Il fermoproposito z1905r.dałbiskupomprawoudzielaniakatolikom
pozwolenianauczestnictwowżyciupolitycznym.Wtensposóbdoparlamentuweszlipierwsi
katoliccydeputowani.
87WłoskaPartiaLudowapowstaławRzymiezinspiracjiks.LuigiegoSturzego,najegoAppello
alPaese–odezwędonarodu,podpisaną18.1.1919r.
88Negatywnystosunekks.AlberionegodomasoneriiinspirowanybyłencyklikąHumanumgenus
LeonaXIIIz20.4.1884r.iinstrukcjąŚwiętegoOficjumAdgravissimaavertendaz10.5.1884r.–Por.
R.F.ESPOSITO,LaMassoneriael’Italiadal1800ainostrigiorni,EdizioniPaoline,Roma1969.
89Byłtoruchpolityczny,założonyw1919r.weWłoszechprzezBenitaMussoliniego(1883-
-1945),któryprzyjąłformętotalitarnejdyktaturynacjonalistycznejiw1922r.stałsięjedyną
partią:NarodowąPartiąFaszystowską.



jegoosobowość,świętość,serce,zażyłośćzJezusem,jegodokona-
niawdogmatyceiwmoralności,znamięzostawionenaorganizacji
Kościoła, jego gorliwość dotycząca wszystkich ludów – stały się
przedmiotem medytacji. Wydał mu się prawdziwym Apostołem,
takwięckażdyapostołikażdeapostolstwomogłyczerpaćodniego.

Świętemu Pawłowi została poświęcona Rodzina90. Świętemu
PawłowinależytakżeprzypisaćuzdrowienieP.M.91

RodzinaŚwiętegoPawłacharakteryzujesięszerokąotwartością
nacały świat,wcałymapostolstwie: studia, apostolstwo,poboż-
ność,działanie,wydawnictwa.Wydawnictwadlawszystkichkate-
goriiosób;wszystkiekwestieifaktyosądzanewświetleEwangelii;
aspiracjetesame,któremaSerceJezusaweMszyśw.;wjedynym
apostolstwie,jakimjest„daćpoznaćJezusaChrystusa”[por.J17,
3],oświecać iwspieraćkażdeapostolstwo ikażdedobredzieło,
miećwsercuwszystkichludzi;dawaćodczućobecnośćKościoła
wkażdymproblemie:miećduchaprzystosowania izrozumienia
dlawszystkichpotrzebpublicznychiprywatnych;dawaćcałykult,
prawo,zespoleniesprawiedliwościimiłości.

Przezpięćlatczytałdwarazydzieniejakiśfragmentpowszech-
nejhistoriiKościołaRohrbachera92;przeznastępnepięć latczy-
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90DwazgromadzeniazRodzinyŚwiętegoPawłamająśw.Pawłazaswojegoszczególnegopatro-
na:sąnimiTowarzystwoŚwiętegoPawłaiSiostryŚwiętegoPawła.Równieżpozostałeinstytuty
tejrodzinyzakonnejodwołująsiędoduchaidoapostolstwaśw.Pawła,jakieukazanesąwjego
ListachiwDziejachApostolskich.
91 P.M. = Primo Maestro (Pierwszy Mistrz). Sam tytuł Mistrza (Maestro) został zasugerowany
przezopataSerafiniMauroOSB(1859-1925),sekretarzaŚwiętejKongregacjids.Zakonów,jako
określenie właściwe dla przełożonego generalnego powstającego Towarzystwa Świętego Paw-
ła.StądteżwdekreciebiskupaAlby,FrancescoRe,z12.3.1927pojawiasiętermin:„Pierwszy
Mistrz”naokreślenieZałożycielaTowarzystwaŚwiętegoPawła.Tytułtenzastąpiłużywanewcze-
śniejsformułowanieSignorTeologo(„PanTeolog”–por.G.BARBERO,NelXIXCentenariodel
martiriodiS.Paolo:IlSacerdoteGiacomoAlberioneegliIstitutiPaolini,PalestradelClero46[1967]
246-261). Niedługo potem (28.7.1929) sam Założyciel poprosił członków Rodziny Świętego
Pawłaonazywaniego„PierwszymMistrzem”.–Wspomnianeuzdrowieniemiałomiejscew1923
r.,kiedyZałożycielowiniedawanowięcejniżkilkamiesięcyżyciawobecpostępującejgruźlicy.
92René-FrançoisRohrbacher(1789-1856)opublikowałwNancywlatach1842-1849zawartą
w29tomachHistoiredel’Eglisecatholique(‘HistoriaKościołakatolickiego’),któraweWłoszech
ukazałasięw1876r.izostaładoprowadzonadoczasówLeonaXIII.



tałhistorięnapisanąprzezHergenröthera93;przezosiemlatczas
wolny[wykorzystywałna]lekturęhistoriipowszechnejautorstwa
Cantù94,poszerzając jąohistorię literaturypowszechnej, sztuki,
wojen,żeglarstwa,muzykiwszczególności,prawa,religii,filozofii.

Pomogłamuwtymbardzotakżefunkcjabibliotekarzawsemi-
narium.Bibliotekabyławmiarędobrzezaopatrzonawstarewyda-
nia,bardzosłabownowe;aleudałosięzdobyćpieniądzeinabyć
wiele nowych pozycji, tak samo jak udało się zaopatrzyć we
wszystkienajlepszeczasopismaiencyklopedieorazsłownikinauk
katolickich. La Civiltà Cattolica95 czytana od 1906 roku, potem
L’Osservatore Romano, Akta Stolicy Świętej, encykliki (od Leona
XIII)–byłyciągłympożywieniem.

OdkanonikaChiesynauczyłsięprzekształcaćwszystkowprzed-
miotmedytacji imodlitwyzanoszonejdoBoskiegoMistrza,aby
adorować,dziękować,wynagradzać,prosić.

Dla pewnego porządku wydawnictw: najpierw służba ducho-
wieństwu, dzieciom, młodzieży, masom i tym, którzy na masy
wywierająnajwiększywpływ, jaknauczyciele;następniemisjom,
kwestiomspołecznym,intelektualistomitd.

Wydawnictwa [mają być] w duchu paulińskim, wyrażonym
wsłowachśw.Pawła,którypowskazaniunato,coistotne:„żyć
w Chrystusie” [por. 2 Tm 3, 12] i dodaje w Liście do Filipian:
„De cetero, fratres, quaecumque sunt vera, quaecumque pudica,
quaecumque iusta, quaecumque sancta, quaecumque amabilia,
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93JosephHergenröther(1824-1890),od1879r.kardynał,wydałswojesławnedziełoHandbuch
derallgemeinenKirchengeschichte(‘HistoriapowszechnaKościołakatolickiego’)wWürzburgu,
wlatach1876-1880.WłoskietłumaczeniezostałoopublikowaneweFlorencjiwlatach1907-
-1911(polskie–wWarszawiewlatach1901-1905).
94CesareCantù(1804-1895),włoskihistoryk,literat,politykipatriota.WydałswojąStoriauni
versale(‘Historiępowszechną’)w35tomach,wlatach1883-1891.
95LaCiviltàcattolicatoznaneczasopismo,wydawaneprzezwłoskichjezuitówod6.4.1850r.
L’OsservatoreRomano,religijnydziennikinformacyjnyukazującysięod1.7.1861r.,jestoficjal-
nymdziennikiemStolicyApostolskiej;AktaStolicyŚwiętej–toprawdopodobnieActaSanctae
Sedis (ASS),którew1909r.zostałyzastąpioneprzezActaApostolicaeSedis,Commentarium
officiale(AAS)ipublikowanesądodzisiajjakooficjalnyorganStolicyApostolskiej.



quaecumquebonaefamae,siquavirtus,siqualausdisciplinae,haec
cogitate.Quaedidicistisetaccepistisetaudistisetvidistisinme,haec
cogitate:etDeuspaciseritvobiscum”(Flp4,8-9)96.

Duchliturgiczny

Wielkimpożytkiem[okazałasię]lekturaksiążekG.Duranda,
Gavantiego,Barina,Destefaniego,Guerangera,Carontiego,Schu-
stera, Veneroniego, Eisenhofera, Lefèbvra97. Tak samo pomogła
mulekturaczasopismEphemeridesLiturgicae98iRivistaLiturgica
(Finalpia)99.Niezwykłewrażenie[wywarłonanim]dziełoPiusa
Xdotycząceśpiewusakralnego100,brewiarza,nauczanialiturgii.

Przezkilkalatmusiałnauczaćliturgii.Mianowanypotemcere-
moniarzem,zakrystianinemwseminarium,ceremoniarzembisku-
pimzzadaniemprzygotowaniaksięgi rytuałów, rozkoszował się
corazbardziejwmodlitwieKościołai[wmodlitwie]zKościołem.

Teobowiązkiwzbudziłypragnienie,abykościołybyłyprzystoso-
wanedopięknychceremoniiliturgicznych.Pewnegodniabiskup
wyjawiłmu:„Swegoczasuwolałemnauczaćdogmatów;potemwola-
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96„Wkońcu,bracia,miejcienauwadzewszystko,cojestprawdziwe,cogodneczciisprawiedli-
we,coczyste,miłeiszlachetne,wszystko,cojestcnotąizasługujenapochwałę.Czyńcieto,
czegosięnauczyliścieicoprzyjęliście,cousłyszeliścieizobaczyliściewemnie.ABógpokoju
niechbędziezwami”(Flp4,8-9).Wwersecie9ks.Alberione,byćmożewwynikucytowania
zpamięci,zmieniakilkasłów.Dokładnycytatbrzmi:„Quaeetdidicistisetaccepistisetaudistis
etvidistisinme,haecagite…”.
97 Guglielmo Durando (ok. 1230-1296) był biskupem Mendy, znawcą prawa kanonicznego
i liturgistą.Liturgistamibyli również:BartolomeoGavanti (1569-1638),LuigiRodolfoBarin
(1883-1933), Gaspare Destefani (1884-1952), Prospère Guéranger (1805-1875), Emanuele
Caronti(1882-1966),AlfredoIldefonsoSchuster(1880-1954,dziśbłogosławiony),PietroVene-
roni(1862-1935),LudwigEisenhofer(1871-1941)iGaspareLefèbvre(1880-1966).
98CzasopismoliturgicznezałożonewRzymieprzezCalcedoniaManciniegow1887r.
99RivistaLiturgicapowstaław1914rokuzinicjatywyEmanuelaCarontiego.Wydawanaprzez
benedyktynówzklasztorówwPragli(k.Padwy)iFinalpie(k.Sawony),miałanaceluszerokie
propagowanieliturgiiiwkrótcestałasięoficjalnymorganemodrodzonegoruchuliturgicznego
weWłoszech.
100Por.PiusX,motuproprioTralesollecitudini,z22.11.1903r.



łemteologięmoralną;dziśuważamzabardziejpożytecznewyja-
śnianiemodlitwliturgicznych,wrazznauczaniemdogmatycznym
imoralnym,jakiesięznimiwiąże”.Byłatodlaniegowskazówka.

Konsekwencje:
WRodzinieŚwiętegoPawłazaczętoprzywiązywaćdużąwagę

do śpiewu gregoriańskiego i muzyki sakralnej; w swoim czasie
podjętopracęnadwydaniemMszalika101,którybyłprzygotowywa-
nywszkole;potembiuletynliturgiczny102,LavitainCristoenella
Chiesa,PobożneUczennice103zcelemliturgicznym;wszystkouzna-
jączaliturgięwjejpełnymirealistycznymznaczeniu.

BoskiMistrzobecnywNajświętszymSakramenciezamieszku-
jew150kaplicachRodzinyŚwiętegoPawła104.

TrzygłówneKościoły

[Kościoły]BoskiegoMistrza105,KrólowejApostołów106iŚwię-
tegoPawła107–odpowiedniodotrzechgłównychnabożeństw108.
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101 Pierwszy Mszalik, zawierający teksty łacińskie wraz z tłumaczeniem, został zredagowany
przezczterechkleryków-paulistów:A.G.Colasantego,G.B.Chiesy,A.B.Nosettiego,A.B.Sega-
tyiwydanywAlbiew1935r.
102BollettinoParrocchialeLiturgico(‘ParafialnyBiuletynLiturgiczny’)zacząłukazywaćsięw1932r.
103PobożneUczenniceBoskiegoMistrzasądrugimzgromadzeniemżeńskimzałożonymprzez
ks. Alberione. Jednym z ich głównych celów jest szczególne zaangażowanie w przeżywanie
liturgiiipomocwtejkwestiiinnym.Od1952rokudodziśwydająmiesięcznikliturgicznyLa
vitainCristoenellaChiesa(ŻyciewChrystusieiwKościele).
104Danetepochodzą,naturalnie,zostatnichmiesięcy1953r.
105KościółBoskiegoMistrzazostałwstępniezaplanowanyprzezZałożycielajużwroku1915,
kiedyprowadziłswojądziałalnośćwspólniezks.GiuseppemRosą(1875-1930).Zostałzbudo-
wanydwadzieścialatpóźniejwAlbie,przyBorgoPiave,gdziepowstałrównieżdommacierzy-
stySióstrŚwiętegoPawła.Poświęceniadokonał25.10.1936r.ówczesnybpAlby,LuigiGrassi.
Zbiegiemczasustałsiękościołemparafialnym.InnawielkaświątyniapoświęconaBoskiemu
MistrzowipowstaławRzymieprzyViaPortuense,równieżzinicjatywyks.Alberionego.
106KościółKrólowejApostołówpowstałwRzymiewcentrumzabudowańpaulińskich,między
ulicamiAlessandroSeveroiAntoninoPio.ZostałwzniesionyjakovotumdziękczynnedlaKró-
lowejApostołówzajejmacierzyńskąopiekęwczasiewojny.Budowętejświątynirozpoczęto
w1945r.,konsekracjamiałamiejsce30.11.1954r.Jesttosanktuarium-BazylikaMniejszaicen-
trumduchowejjednościwszystkichczłonkówRodzinyŚwiętegoPawła.



Zostałomupowierzonenauczaniesztukisakralnej.Stądteżlek-
turatekstów,zwiedzaniezabytkówsztuki,dyskusjenałamachcza-
sopisminatemat:„sztukadlażycia,dlaprawdy,dladobra”109.

Swegoczasuzapisałsięnawetjakoczłonekdostowarzyszenia
„PrzyjaciółSztukiChrześcijańskiej”110.

Trzykościołyzostaływzniesionezgodniezzasadami,opubliko-
wanymikilkalatwcześniejwAppuntidiTeologiapastorale111.

Szkickażdegoznichdałarchitektowi,którymiałopracowaćpro-
jekt,wyznaczającogólnyplanpracy,abykościółcharakteryzował
siępewnąjednościąirealizowałtematwkażdejczęści:architektu-
rze,rzeźbie,malarstwie,witrażach,sprzęcie.Przedewszystkim,aby
odpowiadałcelowi,dlaktóregobudowany jestkościółpauliński.

Katechizm

Zawsze działanie zewnętrzne i działanie wewnętrzne łaski.
Przez sześć lat, jeszcze jako kleryk, był katechetą w Katedrze
iwparafiiŚwiętychKosmyiDamiana.Najpierwzostałwprowa-
dzonyw studiumpedagogikiprzezBraciSzkolnych (wtedybyli
jeszczewAlbie);następnie(w latach1910-1914)musiał studio-
waćmetodykatechetyczne,organizacjękatechezywparafii, for-
macjęduchową,intelektualnąipedagogicznąkatechetów.

Trzyletnia praca katechetyczna w oratorium dla chłopców,
nauczanie religii dla wychowanków publicznego liceum, uczest-
nictwo w kongresach katechetycznych itd. Oto wszystkie kroki,
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107Kościółśw.PawłapowstałwAlbiewcentrumzabudowaństanowiącychdommacierzysty
TowarzystwaŚwiętegoPawła. Inauguracjamiałamiejscewpaździerniku1928roku.Por.G.
CINAGLIA,E.FORNASARI,IltempiodiSanPaoloinAlba,Storiaearte,Alba1988.
108Por.UPSII,243-244.
109Odniesieniewprostdodyskusjinadzasadą„sztukadlasztuki”,podtrzymywanąprzezpóź-
nychromantyków.
110 Z inicjatywy ks. Celsa Costantiniego, późniejszego kardynała, stowarzyszenie to od 1913 r.
wydawałoczasopismoArteCristiana,promującesztukęsakralną,szczególniewsłużbieliturgii.
111AppuntidiTeologiapastorale(‘Zapiskiteologiipastoralnej’),wydaneporazpierwszyw1912
r.wAlbie,zawierająrozdziałpoświęconybudowiekościołów,s.469-481;por.takżeAD83.



którerozporządziłałaskawaikochającaOpatrzność;itopomimo
naszejnędzy ibrakuodpowiedzi, „attingita fineusquead finem
fortitersuaviterquedisponensomnia”112.

AktaStolicyŚwiętejdotyczącekatechizmu,dobretekstykate-
chetyczne, praca nad formowaniem katechetów, projekcje fil-
mów katechetycznych, obrazy ścienne, pomoce katechetyczne:
wrękachBogawszystkookazałosiępomocne.

Zwłaszcza kiedy przez biskupa został powołany do Diece-
zjalnejKomisjiKatechetycznej, złożonej z trzechkapłanów,dla
opracowaniatekstówdoposzczególnychklasidiecezjalnychpro-
gramówkatechetycznych,uczyniłzkatechizmuszczególnyprzed-
miotstudiówiapostolstwa.

Dzieło katechizacyjne było zawsze uważane jako pierwszo-
rzędneifundamentalne:„Idźcie,przepowiadajcie,nauczajcie”113.
ObecnieweWłoszechizagranicąpracakatechetycznaRodziny
ŚwiętegoPawłastajesięcorazbardziejrozległaiintensywna.

Duchduszpasterski

Tobogactwodojrzało i przyszłodlaRodzinyŚwiętegoPawła
tak, jakinne–zasprawądziałania iświatłaJezusa-Hostiiorazza
sprawązadańpowierzonych[ks.Alberionemu]ispełnianychprzez
posłuszeństwo. W trzech parafiach spełniał szczególną posługę
duszpasterską114.Wwieluprzepowiadał,spowiadał,głosiłkonferen-

53II.DOŚWIADCZENIAIUKIERUNKOWANIA

79

80

81

82

112„Sięgapotężnieodkrańcadokrańcaiwładawszystkimstanowczo,leczłagodnie”(por.Mdr
8,1).Por.takżeAntyfonędoMagnificatzNieszporówz17grudnia.
113Por.G.BARBERO,DonGiacomoAlberionecatechistaecompilatoredicatechismi,w:R.F.
ESPOSITO,LaTeologiadellapubblicisticasecondo l’insegnamentodiDonGiacomoAlberione,
EdizioniPaoline,Roma1970,s.203-207;por.takżeSussidiperlaCatechesi,styczeń-luty1972.
114 Parafiami, do których nawiązuje ks. Alberione, były prawdopodobnie: parafia św. Bernarda
wNarzole,gdziew1908r.ks.Alberionebyłwiceproboszczem;parafiaśw.PiotrawKajdanach,
wBenevello;iparafiaśw.KosmyiDamianawAlbie.Równiedobrzemożechodzićoalbejskąkatedrę
(por.AD104)lubteżoparafięwGuarene(por.M.L.RICCI,M.ScolasticaRivata,Roma1996,s.28).



cje,prowadziłakcjękatolicką115.Zdobyłróżnekontaktyidoświad-
czenia dusz i posług. Odczuwał coraz bardziej: „Idźcie, głoście,
nauczajcie,udzielajciechrztu”116.Właśniewtedypomyślałoutwo-
rzeniuwspółpracowniczekduszpasterzy–„SióstrPasterzanek”117.

Przezdwalata,wczasiecotygodniowychkonferencji,zdwuna-
stomakapłanamirozważałśrodkidobregoiwspółczesnegodusz-
pasterstwa.Na ten tematprowadziłposzukiwania iotrzymałna
piśmiesugestieodok.piętnastuwikariuszydekanalnych.Wyszła
z tegoksiążka (1913)Appunti diTeologiaPastorale118.Kardynał
Richelmyzauważawewstępie119,żezostaływniejwskazaneśrod-
kinajbardziejdostosowanedowspółczesnychczasów.

Gdychodzioduszpasterskicharakterapostolstwapaulińskiego,
wielezaczerpnąłoddwóchwielkichmistrzów:Swobody120Cura
d’anime nelle grandi città i Kriega121 Teologia pastorale, cztery
tomy,któreprzeczytałdwarazywciągudwóchlat.

PosługękapłańskąoddałpodopiekęMaryiKrólowejAposto-
łówitegosamegouczyłklerykówimłodychkapłanów122.

Kładłnacisknakatechezęiprzepowiadanienażywoizalecał,aby
mutowarzyszyłosłowoBożepisane(szkoławymowy1912-1915),
biorącpoduwagęwszystkiekategorieosób,szczególniemasy.
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115Por.G.BARBERO,Storiadellapastorale:pastoralepraticaepastoraleteoricadelsacerdote
GiacomoAlberione(18841971),PalestradelClero52(1973)311-317.
116Por.Mt28,19;Mk16,15.
117DorealizacjitejideiZałożycielprzystąpiłdopierow1936r.,asamopowstaniePasterzanek
datujesięna1938r.(por.AD46iodpowiadającyprzypis).
118 Zapiski teologii pastoralnej – pierwsze wydanie w postaci powielonego maszynopisu nosi
datę1.8.1912;drugiewydanie(czylipierwszedrukowane)ukazałosięwTuryniew1915r.–
Wikariuszedekanalni,inaczej:dziekani.
119Wewstępiedodrugiegowydaniaz1915rokuznajdująsięsłowapochwałyizachętywypowie-
dzianeprzezkard.AugustynaRichelmy’ego(1850-1923),arcybiskupaTurynu.
120HenrykSwoboda(1861-1923),teolog.Włoskawersjajegodzieła:Curad’animenellegrandi
città(‘Troskaoduszewwielkichmiastach’)ukazałasięwRzymiew1912r.
121KorneliuszKrieg(1838-1911),niemieckiteologipastoralista.
122Por.przypisdoAD201.



Sól,światło,miasto: chrze ści jań ska ani ma cja kul tu ry

„Wyjesteściesolą,wyjesteścieświatłem,wyjesteściemiastem
położonymnagórze”–wstosunkudoświata(por.Mt5,13-14).
TojestideaBoskiegoMistrza.

Napierwszymmiejscudawaćnaukę,którazbawia.Przenikać
Ewangelią całą myśl i wiedzę ludzką. Mówić nie tylko o religii,
aleowszystkimmówićpochrześcijańsku;nasposóbzbliżonydo
katolickiegouniwersytetu,który,o ile jestkompletny,mawykła-
dyzteologii,filozofii,literatury,medycyny,ekonomiipolitycznej,
nauk przyrodniczych itd., lecz wszystko jest przekazywane po
chrześcijańskuiwszystkoukierunkowanenakatolicyzm.

Taksamosocjologia,pedagogika,geologia,statystyka,sztuka,
higiena, geografia, historia, wszelki ludzki postęp itd. – według
rozumupodporządkowanemuwierze;towszystkopowinnadawać
RodzinaŚwiętegoPawła123.

Od 1895 do 1915 roku było wiele wypaczeń124 w nauczaniu
społecznym, teologicznym, ascetycznym do tego stopnia, że
wstrząsnęłotopodstawamiwszelkiejprawdyiKościoła;cowięcej,
dążyłodoichzniszczenia.IlSantoautorstwaFogazzara125byłtego
dobitnymprzykładem;dlawiększościten,ktogoniewychwalał,
byłzacofany.Alepotemzostałpotępiony.

Wszystkostanowiłodlaniegoszkołę.PierwszątroskąRodziny
ŚwiętegoPawłabędzieświętośćżycia,drugą–świętośćnauczania.
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123Pierwszapróbaaktualizacjitegoprogramuzostałapodjętaprzezks.Alberionegowlatach
trzydziestych,kiedywyznaczyłgrupęklerykówimłodychkapłanówpaulińskichwceluprzy-
gotowania podręczników dla szkół gimnazjalnych i licealnych, ze wszystkich przedmiotów
objętychprogramemnauczania.Samzaproponowałmetodęiczuwałnadjejzastosowaniem.
Jednakże największym przedsięwzięciem była próba zainicjowania w latach pięćdziesiątych
EncyklopediiJezusaMistrza(por.AD185-200orazCISP1195n).
124Por.AD49n.
125AntonioFogazzaro(1842-1911),powieściopisarz,w1905r.napisałkontrowersyjnąpowieść
Il Santo (‘Święty’); dekret potępiający ją ukazał się 5.4.1906. Por. L. CARONTI, Fogazzaro,
Subiacoe„IlSanto”,EdizioniPaoline,Alba1989.



W roku 1904 przez cztery miesiące musiał przygotowywać
akademię[seminaryjną]kuczciśw.TomaszazAkwinu,ustalając
argumenty i prowadząc kleryków w ich przygotowaniu. Temat
ogólny:„Tomistycznapodstawamyślipośródchaosu idei”.Jego
okolicznościoweprzemówienie:„Dwudziestopięciolecieencykliki
AeterniPatris,dotyczącejfilozofii”126.

Odniósł z tego duchową korzyść i ukierunkowanie. Nie ma
żadnejświętościtam,gdzieniemaprawdy,aprzynajmniejmiło-
ścidoprawdy;świętośćumysłustanowipierwszączęść.Żadnego
ukierunkowania bez logiki; żadnego szerokiego spojrzenia bez
metafizyki;żadnadroganiejestpewna,jeśliniejestwKościele.

Duchpauliński

Rodzina Świętego Pawła dąży do integralnego przeżywania
EwangeliiJezusaChrystusa,Drogi,PrawdyiŻycia,wduchuśw.
Pawła,podwejrzeniemKrólowejApostołów.

Nie ma w niej zbyt wielu cech charakterystycznych ani wyjąt-
kowychnabożeństw, ani zbytecznych formalizmów; ale szuka się
życiawChrystusieMistrzuiwKościele.Duchaśw.Pawłaczerpie
sięzjegożycia,zjegolistów,zjegoapostolstwa.Onjestwciążżywy
wdogmatyce,wteologiimoralnej,wkulcie,worganizacjiKościoła127.

TajemnicąwielkościjestwzorowaniesięnaBogu,żyjącwChry-
stusie.Stąd[niechbędzie]zawsze jasnazasada,abyżyć idziałać
wKościeleidlaKościoła;abywłączaćsięjakdzikieoliwkiwżycio-
dajną oliwkę128 Chrystusa-Eucharystię; aby rozmyślać i żywić się
każdymzdaniemEwangelii,zgodniezduchemśw.Pawła.
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126Por.LeonXIII,AeterniPatris.Encyklikaukazałasię4.8.1879r.idotyczyłastudiówfilozofii
św.TomaszazAkwinu.
127Por.AD64.
128Por.Rz11,24.



StądteżdopodstawowychartykułówKonstytucji129należą:
Artykuł154:„Pobożnośćniechszczególnieiciąglebędzieoży-

wianapoprzezstudiumJezusaChrystusaBoskiegoMistrza,który
jestDrogą,PrawdąiŻyciem,wtakisposób,abywszyscywopar-
ciu o Jego Boski przykład wzrastali w mądrości, łasce i cnocie,
czczącBogazgłębokimoddaniemwduchuiwprawdzie,imiłując
goszczerzeumysłem,wolą,sercemiuczynkami”.

Artykuł177:„Wprzyswajaniuróżnychprzedmiotówiwnaucza-
niutrzebazmierzaćkutemu,abystudiabyłyzawszetakukierun-
kowaneirozwijane,żebyJezusChrystus,naszBoskiMistrz,który
jestDrogą,PrawdąiŻyciem,byłprzeznascorazbardziejicoraz
głębiejpoznawanyiabyChrystusuformowałsięwpełniwumyśle,
woli isercu.Wtensposóbstaniemysięwyjątkowymimistrzami
dusz,ponieważnajpierwbyliśmypokornymi ipilnymiuczniami
Chrystusa”.

Artykuł224:„Nauczanie,któremabyćprzekazywanewwydaw-
nictwach,dotyczywiary,obyczajówikultu,izaczerpniętejestzczy-
stychźródełPismaŚwiętego,TradycjiiMagisteriumKościoła”.

Cały człowiek w Jezusie Chrystusie, dla całkowitej miłości
Boga: inteligencja, wola, serce, siły fizyczne. Wszystko: natura,
łaska,powołanie–dlaapostolstwa.Wóz,któryporuszasięoparty
naczterechkołach:świętość,studium,apostolstwo,ubóstwo130.
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129CostituzionidellaPiaSocietàSanPaolo,wydaniez1950roku.
130Por.J.M.H.GALAVIZ,Elcarropaulino,Mexico1992(włoskietłumaczenie:Il„carro”paoli
no,Ed.ArchivioStoricoGeneraledellaF.P.,Roma1993).



III 
 

W KIERUNKU FUNDACJI

Rok1913stanowiłkrokwkierunkurealizacjipragnień.Wykła-
dyzhistoriiogólnejpodczasstudiówfilozofii,ajeszczebardziej
historia Kościoła na studiach teologicznych, stwarzały mu oka-
zję do ukazania bólów i potrzeb narodów, ich lęków i nadziei;
azwłaszcza[stwarzałyokazjędoukazania]koniecznościinicjatyw
iśrodkówodpowiednichdoobecnegowieku.

Ułożyłztąintencjądwiemodlitwy:jednązaWłochy,drugąza
innenarody,proszącPana,abywzbudziłinstytucjędlategocelu.
[Modlitwyte]byłyodmawianeprzezwszystkichklerykówprowa-
dzonychprzezklerykaGiaccarda131.Celebrowanowówczasrocz-
nicępokojuofiarowanegoprzezKonstantyna132Kościołowi,stąd
teżklerycylepiejrozumielito,ocoprosiliPana.

Pierwszeprzygotowania

MającwciążnauwadzeprzyszłypoczątekRodzinyŚwiętego
Pawła,myślałoosobach.Atenależałoprzygotować,szukającmło-
dychchłopcówidziewcząt,iformującich.

101

102

103

131Autornieprzedstawia tutaj faktówchronologicznie, leczantycypujeprzyszłewydarzenia.
–GiuseppeGiaccardourodziłsięwNarzole(Cuneo)13.6.1896r.W1908r.spotkałks.Albe-
rionego,którybyłwikarymwjegomiejscowościiktóryposłałgodoseminariumwAlbie.Jako
kleryk4.7.1917r.przeszedłdo„SzkołyDrukarskiej”izostałmianowanyMistrzemaspirantów.
Przyjął święcenia kapłańskie19.10.1919,pierwszeprywatne śluby zakonne złożył 5.10.1921
r., a publiczne w marcu 1927 r., kiedy Towarzystwo Świętego Pawła otrzymało kanoniczne
zatwierdzenie.NaprofesjiotrzymałimięTymoteusz.ZmarłwRzymie24.1.1948r.;JanPaweł
IIbeatyfikowałgo22.10.1989r.–Por.G.BARBERO,GiaccardoGiuseppeTimoteo,w:Biblio
thecaSanctorum,VI,Roma1965,kol.320-322;E.FORNASARI,Unprofetaobbediente.Beato
TimoteoGiaccardo…,EdizioniPaoline,Alba1989.
132Konstantynzostałcesarzemw306r.;zmarł22.5.337r.EdyktMediolański,owolnościkultu
chrześcijańskiego,zostałogłoszony13.6.313r.,awięcw1913rokuobchodzono1600rocznicę
tegowydarzenia.



WNarzole (Cuneo), gdziew1908 rokuprzezdziewięćmie-
sięcy praktykował posługę parafialną (antycypując zakończenie
studiów), spotkał chłopców o dobrych cechach umysłu i serca.
Wśród nich był Giaccardo Giuseppe, pobożny i inteligentny.
Skierowałgodoseminarium,pokrywająckoszty.Akiedyzostał133
przeniesionydoAlby(koniecroku1908)jakokierownikducho-
wywseminarium,troszczyłsięwsposóbszczególnyojegoducha,
przygotowującgodlaRodzinyŚwiętegoPawła.

W Benevello134, głosząc w parafii rekolekcje dla młodzieży,
zauważył jednego [chłopca], który słuchał ze szczególną uwa-
gą. Poznając go lepiej, skierował135 go do niższego seminarium
wBra;potemdlazapoznaniasięzmetodąwychowawcząśw.Jana
Bosco136umieściłgowInstytucieSalezjańskimwTurynie.Byłto
ArmaniTorquato137.

W Castellinaldo (Cuneo), poznał innego młodzieńca: Costę
Desideria38. Doskonała rodzina, a on sam pobożny, uporządko-
wany, inteligentny. Zaprosił go, licząc się z zamiarem otwarcia
pierwszegodomu;aonposłuszniewstąpił.

Pełniącfunkcjękierownikaduchowegoinauczycielakleryków,
łatwobyłomówićowielkichpotrzebachKościoławtychpierw-
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133Podmiotemjesttutajks.Alberione.
134 Benevello, tak jak Castellinaldo (por. AD 106), to mała miejscowość w okolicach Alby
(Cuneo).PochodziłzniejtakżeMaggiorinoVigolungo(1904-1918),któryzmarłwopiniiświę-
tościpodwóchlatachżyciapaulińskiego.
135Wmaszynopisiejest„zaprosił”(invitò),inaczejniżwrękopisie(inviò–„wysłał,skierował”).
Wynikatoprawdopodobniezbłęduprzyprzepisywaniu.
136ŚwiętyJanBosco(1815-1888),wielkiwychowawca,pracowałrównieżnapolu„dobregodru-
ku”(por.L.GIOVANNINI,Le„LettureCattoliche”diDonBoscoesempiodi„StampaCattolica”
nelsecoloXIX,Liguori,Napoli1984).
137TorquatoArmani,imięzakonneTito,ur.15.5.1899r.,wstąpiłdoZgromadzenia20.8.1914,
a5.10.1921złożyłpierwsześluby;przyjął święceniakapłańskie20.12.1924,zmarłwAlbano
Laziale6.12.1980r.
138DesiderioCosta,imięzakonneGiovanniCrisostomo,ur.3.5.1901r.wCastellinaldo(Cu-
neo),wstąpiłdoZgromadzenia20.8.1914;pierwsześlubyzłożył5.10.1921iprzyjąłświęcenia
kapłańskie22.12.1923;zmarłwAlbanoLaziale30.1.1989r.



szychlatach[nowego]wieku.Wtymwszystkimodegrałtakżerolę
całykompleks spraw iosobistych relacji z alumnami, zktórych
wielu, po otwarciu pierwszego domu paulińskiego139, poprosiło
owstąpienie.Starano sięwnimuwspółcześnić sposóbkształce-
nia,wychowania,przygotowaniadoapostolstwa.Niektórzyzostali
przyjęci, ktoś został zaproszony [wprost]. Delikatne okoliczno-
ści140imiłośćdodiecezji(którajednakniecierpiałanabrakkleru)
przyczyniłysiędoograniczeniaprzyjęć.

Doskonali klerycy wracali z wojny (1914-1918) zahartowa-
ni w cnotach, także w nowych doświadczeniach i cierpieniach,
i wciąż z szerokimi ideałami apostolstwa. Życie na froncie
iwszpitalachwojskowychukazałonowepotrzebyluduchrześci-
jańskiegoiojczyzny,którejsłużylioniwiernieipochrześcijańsku.

Wstąpili:ks.Trosso,ks.Borrano,ks.Fenoglio,ks.Robaldo,ks.
Chiavarino,ks.Manera141.
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139Przymiotnik:„pauliński”,obecnywmaszynopisie,zostałumieszczonywnawiasiedopisanym
ręcznie i oznaczony znakiem „x”, najprawdopodobniej w celu ewentualnego usunięcia tego
sformułowania.
140Jesttoaluzjadonapięćwkontakatachzseminariumizczęściąlokalnegoduchowieństwa.
141SebastianoTrosso,imięzakonneBenedetto,ur.8.9.1894r.wCorneliano(Cuneo);wstą-
pił do Zgromadzenia 28.8.1920; złożył profesję 5.10.1921; święcenia kapłańskie otrzymał
w29.6.1922r.;zm.wAlbie14.10.1952r.–PietroBorrano,imięzakonneFrancescoSave-
rio,ur.18.3.1901r.wSanDamianod’Asti;wstąpił3.7.1920;profesja5.10.1921;święcenia
kapłańskie22.12.1923;zm.wCanfield(USA)16.4.1993r.–AngeloFenoglio,imięzakon-
neFrancescodiSales,ur.25.11.1893r.wGorzegno(Cuneo);wstąpił12.7.1920;profesja
5.10.1921; święcenia kapłańskie 29.6.1922; zm. w Albano Laziale 24.1.1980 r. – Cesare
Robaldo,imięzakonneGiovanniEvangelista,ur.24.5.1896r.wGorzegno(Cuneo);wstąpił
12.7.1920;profesja5.10.1921;święceniakapłańskie29.6.1923;zm.wRzymie31.5.1977r.
–GiovanniChiavarino,imięzakonneVincenzo,ur.1.12.1900r.wBossolasco(Cuneo);wstą-
pił13.7.1920;profesja5.10.1921;święceniakapłańskie22.12.1923;zm.wAlbie12.5.1994
r. – Alfredo Manera, imię zakonne Filippo, ur. 9.2.1897 r. w Serravalle Langhe (Cuneo);
wstąpiłw1920;profesja5.10.1921;święceniakapłańskie29.6.1923;zm.wRzymie9.2.1941
r. – Do tych nazwisk w rękopisie zostały dodane jeszcze dwa: Giovanni Battista Ghione,
imięzakonneAgostino,ur.30.6.1893r.wCortemilia(Cueno);wstąpił21.9.1920;profesja
5.10.1921;święceniakapłańskie29.6.1922;zm.wRzymie3.2.1960r.iGiovanniBasso,imię
zakonneAgostino,ur.wRoddino(Cuneo)3.5.1896r.;profesja5.10.1921;święceniakapłań-
skie15.10.1922;zm.wAlbie7.9.1976r.



JeżelichodzioSiostry,tojużw1911rokurozpocząłredakcję
książkiLadonnaassociataallozelosacerdotale142,abyzobrazować,
ile może uczynić kobieta współpracując z kapłanem; wyjaśnia
wszczegółach,co[kobieta]możezrobićnapoluapostolstwadru-
ku, apostolstwa społecznego iduszpasterstwa.Takiemożliwości
sąszczególnieszerokie,gdychodziokobietękonsekrowanąBogu,
osiostręzakonną.Książkataprzygotowałaśrodowiskonaprzyję-
ciewezwania,którezostałoskierowanedoksięży–abyprzysyłać
powołaniażeńskie,kiedynadejdziegodzinaBoża.Irzeczywiście,
wswoichlicznychwydaniachwłoskichizagranicznychprzyniosła
dobreowoce.

Dlapowołańmęskichwieleznaczyłyrelacjeosobiste,kontakty,
duchowieństwo;szczególnieVitaPastorale143,którarozsyłanabyła
dowszystkichproboszczów.

Minęło jednak wiele lat, zanim można było dać jasną ideę
dotyczącąpowołania,któremiałowsobietylenowego,aRodzina
ŚwiętegoPawłamogłazapewnićwszystkimstabilność144.

BardzoużyteczneokazałosiętakżeczasopismoUnioneCoope
ratori145, któreukazywało się tematycznie iwmiaręmożliwości,
jakiebyły.
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142PierwszewydanieksiążkiLadonnaassociataallozelosacerdotale(‘Kobietastowarzyszona
zkapłańskągorliwością’)ukazałosięwAlbienakłademSzkołyDrukarskiejw1915roku;por.
DonneeuominioggiaserviziodelVangelo:Ladonnaassociataallozelosacerdotale,Ed.Centro
diSpiritualitàPaolina,Roma1993.
143VitaPastorale(‘Życieduszpasterskie’)–czasopismozałożonew1916rokuprzezks.Alberionego.
144Toostatniezdanie:„RodzinaŚwiętegoPawłamogłazapewnić…”niewystępujewrękopisie,
leczzostałodopisanedomaszynopisu,anastępnieumieszczonewnawiasie.
145Napoczątkuczasopismotonosiłotytuł:UnioneCooperatoriBuonaStampa(‘UniaWspółpra-
cownikówDobregoDruku’–wlatach1918-1928),następniezostałonazwaneUnioneCoopera
toriApostolatoStampa(‘UniaWspółpracownikówApostolstwaDruku’–wlatach1928-1950),
Unione Cooperatori Apostolato Edizioni (‘Unia Współpracowników Apostolstwa Wydawnictw’
–wmarcu1950r.),IlCooperatorePaolinoApostolatoEdizioni(‘WspółpracownikPaulińskiApo-
stolstwaWydawnictw’–wrzesień-październik1950)iwreszcieIlCooperatorePaolino(‘Współ-
pracownikPauliński’–od1952r.).
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TRUD WZRASTANIA I PERSPEKTYWY

Były racje, które– jak sięwydawało–nakazywałypoczekać
jeszczezotwarciempierwszegodomu:wciążlicznezajęcia,kie-
rownictwo duchowe stu osiemdziesięciu kleryków i młodszych,
dyrekcja i administracja tygodnika diecezjalnego, trzynaście
godzinwykładówcotydzień146,posługiiróżneobowiązkiwdie-
cezji,czasy,którestawałysięniejasneizapowiadałybliskąkata-
strofę1914roku.

Należy dołączyć do tego słabe zdrowie: „Nie uratujecie go;
bierzegogruźlica”147–mówilidobiskupa.Zapytałwięc[ks.Albe-
rione]:„Lękamsię,żepostępujęwielcenieroztropniegromadząc
osobynarzeczmisji,gdyzagrażapoważneniebezpieczeństwo,iż
je opuszczę w połowie drogi”148. Odpowiedzią było: „Pan myśli
itroszczysięlepiejodciebie;idźnaprzódzwiarą”149.Odtądnie
miałwięcejwątpliwości.

Czytowszystkobyłoiluzją?Otojegomękiduchowetrwające
kilkalat.

Pewnegodniamodlącsię,otrzymałjakieśświatło:„Tymożesz
się mylić, ale Ja się nie mylę. Powołania przychodzą tylko ode
Mnie,nieodciebie:tojestzewnętrznyznak,żejestemzRodziną
ŚwiętegoPawła”.
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146„Trzynaściegodzinwykładówcotydzień”–zostałodopisaneręczniewmiejsce:„różne
wykłady”.
147Wówczasgruźlicauchodziłazachorobęnieuleczalną.
148Wrękopisieznajdujesięuściślenie,iżtopytaniebyło„ostatniąobiekcjąskierowanądokie-
rownikaduchowego”(zdanietozostałopóźniejwykreślone).
149Wrękopisiewidniejenastępującawersja:„Panbędziesiętroszczyłonichlepiejodciebie;
będzieszżyłtakdługo,ażdoprowadziszdziełodokońca”.



WRzymie otwar ci na świat

NajpierwzostałotworzonydomformacyjnywRzymie150;po
dziesięciu latach on także przeniósł się do Rzymu151. Z Alby
patrzyłosięnaWłochy;zRzymu,wsposóbszczególny,nainne
narody.

Ostateczne powody są jasne: jest się w Rzymie, aby lepiej
odczuć,żeRodzinaŚwiętegoPawłajestwsłużbieStolicyŚwiętej;
abyczerpaćnaukę,ducha,aktywnośćapostolskąbezpośrednioze
źródła,odPapiestwa.Rzymjestnauczycielemświata, lecztakże
ma otwarte drzwi na ludzkość; z Rzymu wyruszają posłańcy we
wszystkichkierunkach.

Tęmyślnosiłwswoimsercuodchwili,kiedyprzyjechałdoRzy-
muwcelureprezentowaniadiecezjinaKongresieZwiązkuLudo-
wego152imógłzatrzymaćsięnamodlitwieprzygrobieśw.Pawła.

Ekspansywność

Rodzi się z ducha katolickiego i z Bożego mandatu: „Idźcie
inauczajciewszystkienarody” [por.Mk16,15].Zostajewlana
wbierzmowaniu,wzrastawświęceniach.ŚwiętyPaweł jestwiel-
kimpodróżnikiem.

W wieku ośmiu lat poznał i został zachęcony do udziału
w Dziele Świętego Dzieciństwa153, które każdego roku wspomi-
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150DomformacyjnywRzymiezostałotworzonyprzezks.TymoteuszaGiaccardais.Amalię
Peyrolo(1899-1980)wstyczniu1926r.przyul.Ostiense75/E.SiedzibęTowarzystwaŚwięte-
goPawłaprzenoszonokilkakrotnie,ażwkońcuznalazłaonamiejscewnowymdomuprzyul.
Grottaperfetta,dzisiaj:AlessandroSevero.
151KsiądzAlberioneprzeniósłsiędoRzymulatem1936r.
152Najprawdopodobniejpodróż tamiałamiejscew1911 r.Należy jednakwziąćpoduwagę
takżelata1918-1920,wktórychZwiązekzorganizowałwRzymietrzykongresynarodoweRad
Diecezjalnych.
153OperadellaSantaInfanzia(‘DziełoŚwiętegoDzieciństwa’)zostałozałożonew1843przez
ks.Forbina-Jansona(1785-1844)iotrzymałozatwierdzenieStolicyŚwiętej18.7.1846r.



nanebyłowŚwiętoObjawieniapoprzezzbieranieofiarimodlitwę
wśróddzieci.

Od dwunastego do szesnastego roku życia czytał prawie
codziennie Roczniki Rozkrzewiania Wiary i Świętego Dzieciń-
stwa154;późniejczytałmisyjnepublikacjesalezjańskie,OjcówBia-
łych155,InstytutuMatkiBożejPocieszenia156iMisjiZagranicznych
zMediolanu157.

Wdrugiejklasiegimnazjum158 zapisał siędoDziełaRozkrze-
wiania Wiary159 i Świętego Dzieciństwa, płacąc odpowiednie
składki.Byłpodwrażeniembiografiiwielkichmisjonarzy,wktó-
rychobficiesięrozczytywał160.
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154RocznikiDziełaRozkrzewianiaWiaryujrzałyświatłodziennewLyonieweFrancjiw1828r.
WydaniewłoskieRocznikówŚwiętegoDzieciństwazostałozapoczątkowanewGenuiw1853
r.Od1924 rokuukazywały siępodzmienionym tytułem:Santa Infanzia (‘ŚwięteDzieciń-
stwo’).
155 Misjonarze Afryki, zwani Ojcami Białymi ze względu na kolor habitu, zostali założeni
przez Charles’a Martiala Lavigeriego (1825-1892), arcybiskupa Algieru, późniejszego kar-
dynała,aod1884r.arcybiskupaKartaginyiPrymasaAfryki.Wczwartejklasieszkołygim-
nazjalnej Jakub Alberione wraz z kolegą seminaryjnym Pietra Valettiego (zm. 18.2.1970),
późniejszymkapłanem,zdecydowali,żezostanąmisjonarzami.Nieznalifrancuskiego,więc
napisali po łacinie list do Rektora Seminarium Ojców Białych w Kartaginie. Odpowiedź
przyszłana adres Jakubapodczaswakacji (1899) wMontecapriolo. Poproszono młodych
aspirantówmisjonarzyozwróceniesiędoProkuraturyOjcówBiałychwRzymie,czegoobaj
chłopcy–jaksięwydaje–jużnieuczynili.
156InstytutM.B.PocieszeniadlaMisjiZagranicznychpowstałwTurynie.Wczerwcu1902r.
rozpocząłaktywnośćmisyjnąwdzisiejszejKenii.Jegozałożycielembyłks.GiuseppeAllamano
(1851-1926).
157Papieski InstytutŚwiętychApostołówPiotra iPawła iŚwiętychAmbrożego iKaroladla
Misji Zagranicznych z Mediolanu został założony 31.7.1850 r. przez Angela Ramazzottiego
(1800-1861).
158DrugaklasagimnazjumpokryłasięzpierwszymrokiempobytuwseminariumwBra:1896-
-1897.
159DziełoRozkrzewianiaWiaryzostałoutworzoneprzezPaulinęMarięJaricot(1799-1862)
wLyoniew1820r.,skąd3.5.1922przeniesionojegosiedzibędoRzymu.
160Tozainteresowanie lekturą „misyjną”zostałopotwierdzone świadectwemzłożonymprzez
ks.GiovanniegoRoattę19.4.1982r.:„Pewnegorazuzapytałemgo,czypogłoskiotym,żeza
młodu,aszczególniewokresie letnichwakacji,był«pożeraczem»romansówi innychlektur,
jestprawdą.Odpowiedziałmi:«Tak,czytałembardzodużo,alenieromanseczyjakiekolwiek
książki,leczdługąserięopowiadańmisyjnych,którewtamtymokresiebyłyczęstopublikowa-
ne»”(ConoscereDonAlberione,I,1982,s.41).



Gdy został kapłanem, musiał zbierać ofiary, współpracować
narzeczpowołańmisyjnych,przepowiadaćzokazjiszczególnych
okolicznościnatematmisji,rozmawiaćzosobami,którepracowa-
ływwielkimdzieleewangelizacjiniewiernych.

NajwiększewrażeniewywierałynanimAzjaiAfryka.Imbardziej
człowieknabieradystansudosiebie,tymgłębiej iszerzejrozumie
potrzebęubogich,którzynieposiadajądarówniebieskichprzynie-
sionychzniebaludziomprzezJezusaChrystusa.Itoodczuciestaje
siębardziej żywe,kiedywchodzi sięwzażyłą relację zPanem161.

DaribogactwoWspółpracowników

BiskupAlby162,tercjarzdominikański,mianowałgodyrektorem
tercjarzy dominikańskich w diecezji. Przy tej okazji miał wiele
kontaktówzOjcamiDominikanami,czytałksiążki iczasopisma
zakonu.Roczniewygłaszałdonichdwanaściekonferencji,utrzy-
mywałkontaktyzposzczególnymitercjarzamiiwtedyzauważył,
żewpraktycewieluznichwykazywałopewnezaangażowanie,aby
udoskonalićżycieindywidualne.Brakowałonatomiastświadomo-
ściapostolstwadla innych,właściwejśw.Dominikowi.Próbował
to uzupełnić i spostrzegł, że wielu zrozumiało i także działało
wtymkierunku.Byłatodobradroga.

GdypowstałoPobożneTowarzystwoŚwiętegoPawła,w1916
rokuiwlatachnastępnychmyślałnadtym,żenależałobydołą-
czyć coś w rodzaju trzeciego zakonu, to znaczy osoby, które
chciałyby doskonalić swoje życie chrześcijańskie według ducha
paulińskiego,łączącztymapostolstwowypełnianeprzezmodli-
twę, uczynki, ofiary: „Unię Współpracowników Apostolstwa
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161 Gorliwość misyjna ks. Alberionego znalazła wyraz w różnych fundacjach paulińskich na
terenach misyjnych, a na płaszczyźnie duchowej – w licznych pismach i modlitwach, m.in.
wKoroncedoKrólowejApostołów(por.LepreghieremarianediDonAlberione.Storiaecom
mento,Ed.ArchivioStoricoGeneraledellaF.P.,Roma1988).
162Byłnimwówczasks.bpGiuseppeFrancescoRe.



Wydawniczego”163.Wieluodpowiedziałowspaniałomyślnie.Sto-
licaŚwiętaubogaciłaUnięwodpusty.

Towarzystwo Świętego Pawła celebruje każdego roku, jako
wyrazwdzięczności,dwatysiąceczterystaMszyśw.zawszystkich
Współpracowników.Liczbaczłonków(wcałymświecie)nadzień
dzisiejszyprzekraczazpewnościąmilion164.

Wmodlitwiezawszemiałosięnauwadzeintencję,abyzostali
zbawieni ci wszyscy, którzy pomagają Rodzinie Świętego Pawła
modlitwą,dziełami,ofiarami,przysyłaniempowołańitd.iabypo
śmiercimogli,od razu lub jaknajszybciej,kontemplowaćBoga,
posiadaćGo,kochaćicieszyćsięNimnawieczność.

Praca

DziękujePanu,żepochodzizrodzinygłębokochrześcijańskiej,
chłopskiej, bardzo pracowitej. Wśród znajomych i sąsiadów ich
pracowitośćbyłaprzysłowiowa.

Dzieci, także najmniejsze, wzrastały w bojaźni Bożej i każdy
musiałwykonywaćmniejsze lubwiększeprace,odpowiedniodo
sił–poczynającodopiekinadkurczętami,skończywszynacięż-
kichpracachpolowych165.

Naukakosztowaławielewyrzeczeń,takżewszkolepodstawowej166.
Nieznanemubyłyletniewakacjeaniteżzimowyodpoczynek.
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163„UniaWspółpracownikówDobregoDruku”(UnioneCooperatoriBuonaStampa–jaksięwów-
czasnazywała)zostałazatwierdzonaprzezbiskupaAlby30.6.1917r.Następnie22.3.1937jej
siedzibazostałaprzeniesionadoRzymuzapozwoleniemkard.FrancescaMarchettiegoSelvag-
gianiego(1871-1951);wdekrecienazwazostałazmienionana:„PobożnaUniaWspółpracowni-
kówApostolstwaDruku”–niewspominasięjeszczeoapostolstwiewydawniczym.Odpaździer-
nika1918r.Uniazacząławydawaćswojeczasopismo–dziśmiesięcznikIlCooperatorePaolino.
164Należypamiętać,żestatystykidotycząroku1953.
165Wlatach1886-1910rodzinaAlberionówmieszkaławCascinaAgricolanarówninieChera-
sco,przyViaFraschette25,wregioniezwanymMontecapriolo.
166JakubAlberionewlatach1890-1895uczęszczałdoszkołypodstawowejwCherasco.Następ-
niepodjąłnaukęwpierwszejklasiegimnazjalnej(równieżwCherasco).PóźniejwstąpiłdoNiż-
szegoSeminariumArchidiecezjalnegowBra,wktórymukończyłpozostałeklasygimnazjalne
(1896-kwiecień1900).



Takżewlatachnastępnych(od11do23rokużycia)rekreacja
polegałanajwyżejnazmianiezajęcia.Otojednozwydarzeń:wra-
cajączseminariumiidącprzezłąki,jużbyłyprzygotowanegrabie
doskładaniasiana;izanimjeszczedoszedłdodomu,zrzucałkurt-
kęibutyidołączałdobraci,pracującażdokolacji.Wakacjespę-
dzałnapraktykowaniupobożności, studiowaniu,pracy;podczas
nichuczyłsięiczytałwięcejniżwczasierokuszkolnego167.

Wseminarium168niebyłozbytczysto.Powstałowięcwśród
klerykówiaspirantów„KołoDziecięciaJezus”.Jegoczłonkowie
zobowiązywalisiędoutrzymywaniaczystościwjakimśpomiesz-
czeniu, w kaplicy, na korytarzu, w sali wykładowej, w pokoju
sypialnym,naklatceschodowejitd.;towszystkowramachrekre-
acjiidniwolnych169.

Jużwokresiekleryckim,a jeszczebardziejpóźniej, rozważał
wielkątajemnicępracowitegożyciaJezusawNazarecie.Bóg,któ-
ryodkupujeświatpielęgnująccnotydomoweiciężkopracującaż
dotrzydziestegorokużycia.

Pracaodkupieńcza,pracaapostolska,pracamęcząca.Czyodda-
nienaaktywnąsłużbęBoguwszystkichsił,takżetychfizycznych,nie
jestdrogądoskonałości?CzyBógniejestnajczystszymaktem?Czy
niezawierasięwtymprawdziwezakonneubóstwo,ubóstwoJezusa
Chrystusa?CzyniemawtymczcioddawanejprzezpracęJezusowi-
-Robotnikowi?Czyobowiązekzarabianianachlebniepowinienbyć
wypełniany[jeszcze]bardziejprzezzakonników?Czynietakabyła
reguła,którąśw.Pawełnałożyłnasiebie?Czyniejesttoobowiązek
społecznyitylkowypełniającgo,apostołmożestawaćwobecinnych
iprzepowiadać?Czynieczyninaspokornymi?Czyistotąapostol-
stwarodzinpaulińskichniejestpiórowręce,jakipióromaszyny?
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167Wlatach1897-1907JakubspędzałwakacjeletniewewspomnianejwyżejCascinaAgricola.
Wszystkowskazujenato,żeodroku,wktórymprzyjąłświęceniakapłańskie(1907),niesko-
rzystałnigdywięcejzwakacji.
168MowaoseminariumwAlbie.
169Por.A.VIGOLUNGO,„Novaetvetera”,Can.FrancescoChiesa,dz.cyt.,s.173.



Czypracanie jestzdrowiem?Niezachowujeodpróżniactwaiod
wielu pokus? Czy nie wypada, aby dobroczynność i kwestowanie
służyłytylkoiwyłączniedlanowychinicjatyw(np.budowykościo-
ła, nowych środków apostolskich albo przekazaniu dóbr ubogim
lubnapowołania)?JeżeliJezusChrystuswszedłnatędrogę,toczy
niedlatego,żetenpunktbyłjednymzpierwszychdoodnowienia?
Czypracaniejestśrodkiemzasług?JeżeliRodzinapracuje,toczy
wzasadniczympunkcienieosadzażyciawChrystusie?170

Te myśli i zasady były jeszcze bardziej rozważane po wizycie
wBrukseli,szczególniewJ.O.C.(JeunesseOuvrièreCatholique)171.

Stądobfitośćpracywprowadzonejdozgromadzeńpaulińskich.
Zmieniając zajęcia, mamy odpoczynek. Wszyscy do pracy! –
moralnej,intelektualnej,apostolskiej,duchowej.

W Konstytucjach są artykuły, które nie pozwalają Rodzinie
ŚwiętegoPawłastarzećsięczystawaćnieużytecznądlaspołeczeń-
stwa.Wystarczy,żebędądobrze interpretowane iwprowadzane
wżycie:zawszepojawiąsięnowepoladziałalności,ukierunkowa-
neiopartenajedynymapostolstwie.

Opatrzność

Od1904do1944rokuodczuwałciąglejakąśwewnętrznąudrękę
związanązpodstawowymproblemem:jakzachowaćjednośćducha
przyrównoczesnejniezależnościadministracyjnejiprawnejczterech
zgromadzeńpaulińskich?172Gdyzostałamutakwestiaprzedstawio-
naw1916rokuprzezpewnegodobregokapłana,ks.Rossi173,oscylo-
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170Tejtematyceks.AlberionepoświęciłbroszuręIllavoronellefamigliepaoline(‘Pracawrodzi-
nachpaulińskich’),zestycznia1954r.(por.CISP1075-1096orazIllavoroelaProvvidenza,red.
A.DAMINO,Roma1987).
171PełnanazwaJ.O.C.brzmi:JeunesseOuvrièreChrétienne.Jesttoorganizacjakatolickiejmło-
dzieżyrobotniczej,założonaw1925rokuwBelgiiprzezks.JosephaCardijna.
172Por.AD33-35.
173Byćmożechodzioks.GiuseppaRossiego(1878-1941),proboszczawmiejscowościMacellai
diPocapaglia(Cuneo).



wałmiędzyorganizacjąizarządzaniemśw.JanaBosco,aorganizacją
izarządzaniemproponowanymprzezśw.JózefaBenedyktaCotto-
lenga,wodniesieniudoodpowiednichinstytucji174.Skończyłosięna
tym,żezaczerpniętoodjednegoidrugiegoświętego.

Podporządkować się Prawu Kanonicznemu obowiązującemu
od1917roku175iszukaćjednościduchowejwJezusieChrystusie
BoskimMistrzu.Byłtodługiokreseksperymentówiwahań,także
wbólach176.

Takasamaudrękawsprawachadministracjiiśrodkówutrzyma-
nia, aby dać bazę ekonomiczną Rodzinie Świętego Pawła. U św.
Cottolenga,św.JanaBoscoiśw.JózefaCafassa177byłaróżnicaducha
natymtle.Tutakżezastosowanozasadęzłotegośrodka:pracajako
środekwychowawczy,jakoapostolstwo,jakonaturalnyśrodekutrzy-
mania;adobroczynnośćnarzecznowychinicjatywidomów,szcze-
gólniekościołówwbudowie. Idąc zaduchemczasu, ustanowiona
zostałatakżekasaoszczędnościowa„NiskiKredyt”178,którapozwo-
liłanazłapanieoddechu,gdychodziłoonajpilniejszepłatności.
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174 Obaj święci Założyciele powołali do istnienia „rodziny” zgromadzeń, tak męskich, jak
i żeńskich.Wrelacjachpomiędzyzgromadzeniami jednej rodzinyks.Boscokładłnaciskna
odseparowanie,natomiastCottolengoprzyjmowałjedność,wtymrównieżwładzy,zakładając
posłuszeństwogałęziżeńskichprzełożonemugeneralnemuzgromadzeniamęskiego.
175CodexJurisCanoniciogłoszonyzostałprzezpapieżaBenedyktaXVwUroczystośćZesłania
DuchaŚwiętego1917rokuizacząłobowiązywaćwtymsamymdniunastępnegoroku.Unieza-
leżniłzgromadzeniażeńskieodwładzyprzełożonegozgromadzeniamęskiego.
176UzupełnieniemmożesłużyćpracaF.MUZZARELLI,AdpedesPetri,w:Miprotendoinavan
ti,EdizioniPaoline,Roma1954,s.493-566orazG.ROCCA,LaformazionedellaPiaSocietà
SanPaolo(19141927),Roma1982.
177Święty JózefCafasso (1811-1860)przezprawiedwadzieścia lat byłdyrektorem Instytutu
EklezjalnegowTurynie.
178 Do tej inicjatywy przyczynił się również ks. Giaccardo, o którym ks. Alberione pozostawił
wymowneświadectwo:„WowymczasieZgromadzenieznajdowałosięwtrudnejsytuacji,została
więcstworzonaWiejskaKasaOszczędności–NiskiKredyt.On[Giaccardo]takumiałzjednać
sobiezaufanie,żeZgromadzenieniemalnatychmiastotrzymałośrodkidodalszegorozwoju.Wszy-
scywiedzieli,żebyłbardzodokładnywrachunkowości;dlategomoglimuzaufać…iufali.Niski
Kredytistniał,dopókibyłatakapotrzeba.Kiedycelzostałosiągnięty,potrzebyiinteresywierzycieli
zostaływpełnizaspokojone.OdprawiononabożeństwodziękującOpatrznościzato,żeposłużyła
sięwielomadobrymiwspółpracownikami,aoninieomieszkaliokazaćswejserdecznościiwdzięcz-
nościMistrzowiGiaccardo”(PredichedelPrimoMaestro,Roma,24stycznia1953,s.64).



UfnośćwBogu,ciężkapraca,uporządkowanaizrównoważona
administracjazapewniłydrogęBożejOpatrzności.

Zgromadzeniapaulińskiemająodrębneapostolstwa,leczwystar-
czającedlażycia, rozwoju ipomnożeniadziełkażdegoznich179.

Ewangelia

Był czas (rok szkolny 1906-1907), w którym otrzymał więcej
światłanatematwielkiegobogactwa,jakiegoPanchciałudzielić
Rodzinie Świętego Pawła: rozpowszechnianie Ewangelii, które
dziś rozciąga się na ok. 20 krajów, w różny sposób, zwłaszcza
poprzezDniEwangelii.

OdPiusaXwprowadzonoobowiązek studiowaniaPisma św.
przezkleryków180.

Wsierpniu1907zorganizowałontrzyniedzielebiblijne,wykłada-
jącBiblięnasposóbkatechezyizzastosowaniemkatechetycznym181.

WtychlatachrzadkobyłaczytanaEwangeliaitotylkoprzez
niektóre osoby; tak jak rzadko przystępowano do Komunii św.
Istniało swego rodzaju przekonanie, że nie można dać ludowi
Ewangelii,atymbardziejcałejBiblii.LekturaEwangeliistanowiła
prawiewyłącznośćniekatolików,którzyjąinterpretowalinaspo-
sóbprywatny.

Potrzebabyłotrzechrzeczy:
a)AbyEwangeliaweszładokażdejrodzinyitorazemzkate-

chizmem. Ewangelię należało interpretować zgodnie z nauką
Kościoła,zatemzuwagamicałegokatechizmu:wiara,moralność,
kult.Jakożeludzierezygnowalizniedzielnychnieszporów,trzeba
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179Por.tekstks.Alberionego,datowany23.5.1954iopublikowanywCISP137n.orazwUPSI,
371-382;III,182-191;IV,212-221.
180Por.PiusX,ListApostolskiQuoniaminrebiblica,z27.3.1906r.
181Adnotacjawmaszynopisiedopisana ręcznieprzezks.Alberionego, którywystępuje tutaj
jakopodmiot.



byłokonieczniewyjaśniaćEwangelięwkażdąniedzielępodczas
Mszyśw.WtensposóbczyniłonwKatedrzewAlbie,gdytylko
zostałkapłanem.Zwyczajtenprzeszedłpotemdoinnychparafii.
StądwzięłasięEwangeliazprzypisamikatechetycznymi.

b)AbyksięgaEwangeliistanowiławzóriinspiracjędlakażdego
wydawnictwakatolickiego.

c)AbyEwangeliaotaczanabyłaczcią;należyprzechowywaćją
zeczcią.Przepowiadaniemusisięczęściejdoniejodwoływaćina
niejsięwzorować;aprzedewszystkimżyćniąwmyślach,wsercu,
wuczynkach.

Stądtrzydzieściadoracjiwygłoszonychinapisanych(potemopu-
blikowanych)natematPismaśw.wogólności,azwłaszczaEwange-
lii182,któredużopóźniejzostałyprzeprowadzoneuśw.Pawła183.

Każdegoroku,wdzieńśw.Cecylii,zatrzymywałsięnasłowach:
„VirgoChristiEvangeliumsempergerebatinpectore”184.

Ewangelianoszonaprzysobie185przez32latabyłarzeczywiście
skutecznąmodlitwą.

Itakw1903rokuwśródklerykówwAlbierozpoczęłosiędzieło
rozpowszechnianiaBiblii (wydanieMondovì,wtedy jednoznaj-
lepszych)ibardzoszerokierozpowszechnianieEwangelii(wyda-
niewatykańskie)186;pośródklerykówdałsięzauważyćwielkizapał
ipowstałypierwszeDniEwangelii.
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182MowaoksiążceLeggeteleSs.Scritture,esseviparlanodiGesùCristo(GvV,39).Dieciore
diadorazionesullaS.Bibbia,tenutedalM.G.Alberione,S.S.P.,Alba-Roma,PiaSocietàFigliedi
SanPaolo(1933).Wartozauważyć,żechodzio„dziesięćgodzinadoracji”,zktórychkażda
podzielonabyłanatrzypunkty,anastępnienatrzyrozdziały.
183Tzn.wkościeleśw.PawławAlbie.
184 Tekst liturgiczny brzmi: Virgo gloriosa semper Evangelium Christi gerebat in pectore suo…
(„Chwalebna Dziewica zawsze nosiła na sercu Ewangelię Chrystusa”), w: Breviarium Roma
num,Nieszporyzewspomnieniaśw.Cecylii,AntyfonadoMagnificat.Najprawdopodobniejks.
AlberioneprzypisywałtemuzdaniusensdosłownymaterialnegonoszeniaEwangelii.
185JakożeAutorpisałtezdaniaw1953roku,zwyczajnoszeniaEwangeliisięgaroku1921.
186CytowanewydaniaEwangeliito:LasacraBibbiasecondolaVolgata,przetłumaczonanajęzyk
włoski iwzbogaconawprzypisyprzezks.A.Martiniego,arcybiskupaFlorencji,Mondovì1897;
orazIlSantoVangelodiN.S.GesùCristoegliAttidegliApostoli,PiaSocietàdiSanGirolamoperla
diffusionedeiSantiVangeli,Roma;towydaniew1926rokuzostałowznowioneporazpięćdziesiąty.



Rozwójosobowości

Rozwójosobowości:naturalny,nadprzyrodzony,apostolski.
W Rodzinie Świętego Pawła cele są dobrze określone; są

wskazane środki, których nie brakuje, szczególnie gdy idzie
oczas,wktórymduszawgodzinnej adoracjiwchodziwkomu-
nięzBogiemidojrzewaorazasymiluje istosuje to,copoznała;
askłonnościzostająpogodzonezwolnościąiducheminicjatywy.

Ogólnie rzecz biorąc, kto z tego skorzystał, uczynił wielki
postęp:wduchu,wtymcodotyczyczęściadministracyjnej,wstu-
diach,wapostolstwie,wformacjiogólnej.

Może był nadmiar wolności, przez co niektórzy jej nadużyli,
ponosząckonsekwencje,jakieztegowynikły.

To prawda, że ten sposób domaga się głębokiego przeświad-
czenia, tzn. pouczenia, dogłębnych przekonań. Przystępowanie
do sakramentów, kierownictwo duchowe, myśl o rzeczach osta-
tecznych–utrzymująosobęnasłusznejdrodze,a jeżeli zbacza,
zpowrotemjąprzywołują.Jesttosposóbtrudniejszyidłuższy,ale
bardziejpożyteczny.

Wychowaniemanaceluuformowanieczłowiekadodobrego
korzystaniazeswojejwolności,nachwilęobecnąidlawieczności.
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V 
 

PODSTAWY CHARYZMATYCZNE

Więcejświatła… „Sen”

W chwilach szczególnych trudności, analizując całe swoje
postępowanie, czy nie było z jego strony stawiania przeszkód
łasce,wydawałomusię,żeBoskiMistrzchciałdodaćotuchyInsty-
tutowi,któryistniałzaledwieodkilkulat.

We śnie187, który miał potem, wydawało mu się, że otrzymał
odpowiedź. Jezus Mistrz mówił bowiem: „Nie lękajcie się, Ja
jestemzwami.Stądchcęoświecać.Żałujciezagrzechy”188.

Słowo„stąd”wychodziłozTabernakulumzcałąmocą;żebydać
dozrozumienia,żeodNiego–Mistrzaotrzymujesięcałeświatło189.

Powiedział o tym kierownikowi duchowemu zaznaczając,
jakimświatłembyłaogarniętapostaćMistrza.Odpowiedziałmu:
„Bądźspokojny;senczynie,to,cozostałopowiedziane,jestświę-
te.Uczyńztegopraktycznyprogramżyciaiświatładlaciebieidla
wszystkichczłonków”.

Odtąd wciąż coraz bardziej ukierunkowywał wszystko na
TabernakulumizTabernakulumczerpał190.

151

152

153

154

155

187Sen,októrymmowa,miałmiejsceprawdopodobniew1923roku,kiedyPierwszyMistrz
ciężkozachorował,leczwcudownysposóbzostałuzdrowiony,jaksamotymwspominawAD
64.InnyopistegosnuznajdujesięwMV139;por.przypisdoAD158.
188Prawdopodobniesłowatebyłysłyszanepołacinie:„Nolitetimere,Egovobiscumsum.Abhinc
illuminarevolo.Corpoenitenstenete”.Ostatniczłonwezwania(„Corpoenitenstenete”)dosłow-
niebrzmi:„Utrzymujciesercepokutujące”imożebyćtakżetłumaczony:„Trwajciewciągłym
nawracaniu” lub„Nawracajcie sięnieustannie”–por.Abyśnanoworozpalił charyzmatBoży,
MateriałyzI,IIiIIIForumRodzinyŚwiętegoPawła,Częstochowa2000,str.256-265.
189Tenfragmentobecnywrękopisieiwewszystkichwydaniachdrukiem,wniewyjaśnionyspo-
sóbzostałpominiętywmaszynopisie.Przyjmujesię,żejesttoprzeoczenieosobyprzepisującej
tekst,niezauważoneprzezks.Alberionegopodczaskorekty.
190Równieżtenfragmentobecnyjesttylkowrękopisie.



Otojakonsamrozumiałwcałokształciesytuacjidanewyrażenia:
a)Anisocjaliści,anifaszyści,aniświat,anipośpiech,aninie-

spodziewanachwilapanikiwierzycieli,aniklęski,aniszatan,ani
cierpienia,aniwaszaniewystarczalnośćwewszystkim[niemogą
wamprzeszkodzić],alezabezpieczciesię,abypozwolićMizostać
zwami;niewyrzucajcieMnieprzezgrzech.„Jajestemzwami”,to
znaczyzwasząRodziną,którąchciałem,która jestMoja, którą
żywię,doktórejnależęjakoGłowa.Niewahajciesię!Nawetjeżeli
jestwieletrudności;tylkoabymJamógłzawszebyćzwami!Nie
grzechy…191

b)„Stądchcęoświecać”.Toznaczy,żeJajestemwaszymświa-
tłem i że posłużę się wami, aby oświecać. Daję wam tę misję
ichcę,abyściejąpełnili.

Światło, w które przyobleczony był Boski Mistrz, siła głosu
akcentująca „chcę” i „stąd”, i wskazanie wyciągniętą ręką na
Tabernakulumzostałyzrozumianejakozaproszenie,abywszystko
czerpaćodNiego,BoskiegoMistrza,zamieszkującegoTabernaku-
lum;żetakajestJegowola;żeztejRodziny,wówczaszagrożonej,
miało wyjść wielkie światło… Dlatego [ks. Alberione] uznał za
słuszne, abypoświęcićgramatykędla sensu,pisząc „Abhinc”192.
Każdy niech uważa, że jest przekaźnikiem światła, głośnikiem
Jezusa,sekretarzemewangelistów,św.Pawła,św.Piotra…;żepióro
wręcewrazzpióremkałamarzamaszynydrukarskiejsprawujątę
samąmisję…193
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191Wtymmiejscurękopisuks.Alberionepozostawiadośćobszernąprzestrzeńwolnegomiejsca,
zupełnienietypowo,jakbyniebyłdokońcausatysfakcjonowanyichciałjeszczecośdopisać.
192Abhinc–toprzysłówekłaciński.Wsensieścisłymużywanyjestjakoprzysłówekmiejsca:stąd,
odtegomiejsca,częstowykorzystywanyjestteżprzezklasykówwznaczeniuprzenośnymicza-
sowym.Trudnopodaćjednoznacznypowód,dlaktóregoks.Alberionezaznacza,że:„uznałza
słuszne,abypoświęcićgramatykędlasensu”.Wedługregułgramatycznychwystarczającebyłoby
określeniehinc, jednakAutor,prawdopodobniewceluułatwieniazrozumienia,posługujesię
połączeniemabhinc(piszącosobno,anierazem,jakbyćpowinno),abypodkreślić„wskazanie
[przezBoskiegoMistrza]wyciągniętąrękąnaTabernakulum”:abhincoznaczaćwięcbędzie
wyraźnie:„zTabernakulum”.
193 Wyrażenie: „że pióro…”, obecne w rękopisie, zostało wykreślone z maszynopisu. Jednak
przytoczeniegouważamyzasłuszne.



c)„Żalzagrzechy”oznaczaciągłeuznawanienaszychgrzechów,
wad,niewystarczalności.Rozróżniaćto,cojestBoże,odtego,co
jest nasze: Bogu cała cześć, nam pogarda194. Następnie pojawi-
ła się modlitwa wiary: „Pakt, czyli Tajemnica Powodzenia”195.

In te gral na du cho wość Bo skie go Mi strza196

Wstudiowaniuróżnychduchowości:benedyktyńskiej, francisz-
kańskiej, ignacjańskiej, karmelitańskiej, salezjańskiej, dominikań-
skiej,augustiańskiejujawniałosięcorazwyraźniej,żekażdaznich
maswojedobrestrony;aleupodstawstoizawszeJezusChrystus,
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194Senstejpogardymożnalepiejzrozumieć,sięgającdopierwszegoopisusnu,z1938r.,zamiesz-
czonegoprzezZałożycielawMihivivereChristusest:„BoskiMistrzprzechadzałsięimiałblisko
siebieniektórychzwas,ipowiedział:«Niebójciesię,Jajestemzwami;stądchcęoświecać;tylko,
zachowujciepokorę…i–wydajemisię–[żedodał]żałujciezagrzechy…»”(MV139).
195 „Pakt” (zwany również „TajemnicąPowodzenia”)byłodmawianywewspólnotachpauliń-
skichodok.1917r.,awformiespisanejpojawiłsięporazpierwszyw1922r.Brzmiałonwtedy:
„Panie Jezu,przyjmijcienaszpakt, któryWamprzedstawiamyprzez ręce św.Pawła iMaryi,
KrólowejApostołów.Mymusimyuzyskaćbardzowysokistopieńdoskonałości,większyniżten,
któryosiągajązakonnicyżyciakontemplacyjnego–choćnaszepraktykibędąmniejliczne;my
musimymiećszersząwiedzęniżta,którejwymagasięwjakimkolwiekinnymzawodzie–choć
będzieowielemniejgodzinnaszegostudium;mymusimypotrafićpracowaćdladrukuwięcej
niż jakikolwiek innydrukarz–choćpracujemymniejod innych ipodokiemniedoskonałych
mistrzów;mymusimymaterialnie,podwzględemwiktu,ubrańitd.byćbardziejzaopatrzeni–
choćnaszezasobysąznikomeirówneprawiezeru.Dlategoteż,przekonani,żeWychcecieod
nastegowszystkiego,zawieramyzWamipakt,którywypływazufności,jakąpokładamywtych
Waszych słowach: «Ocokolwiekprosićbędzieciew ImięMoje,otrzymacie».Znaszej strony
obiecujemyizobowiązujemysię:1)uczynićwszystko,comożliwe,wstudium,pracy,modlitwie
iwpraktykowaniuubóstwa;2)czynićwszystkoiwyłączniedlaWaszejchwały;3)pracowaćdla
dziełaDobregoDruku.ProsimyWas,abyściedalinamwiedzę,którejpotrzebujemy;świętość,
którejżądacieodnas;zręcznośćwpracy,którajestnamniezbędna;towszystko,cojestpoży-
tecznedla[zaspokojenia]naszychnaturalnychpotrzeb.Będziemytoczynićwtensposób:ucząc
sięczterydojednego,uświęcającsiędziesięćdojednego,radzącsobiezpracąpięćdojednego,
[zdobywając]dobramaterialnesześćdojednego.Pewni,żeWyzaakceptujecietenpakt–także
zpowoduwieloletnichprób–prosimyWasoprzebaczenienaszejmałejwiaryinaszejniewier-
ności.IprosimyWasobłogosławieństwoioumocnieniewwierzeistałościażdośmierci”.Ta
modlitwawraz zhistorią jej redakcji zostałaprzytoczona i opatrzonakomentarzemprzezA.
COLACRAI;por.Segretodiriuscita,Ed.ArchivioStoricoGeneraledellaF.P.,Roma1985.
196Numery159i160,którychpozbawionyjestrękopis,zostałydoklejonewmaszynopisiepo
numerze154,aprzedwyjaśnieniemsnu.Znajdująsięjednakwtymmiejscu,śledzącnumerację
zastosowanąwwydaniachz1971i1985r.



BoskiMistrz,ikażdaduchowośćakcentujewjakiśszczególnyspo-
sób jeden z Jego aspektów. Jedni bardziej prawdę (św. Dominik
i jego naśladowcy), inni bardziej czynną miłość (św. Franciszek
inaśladowcy),jeszczeinnibardziejżycie(św.Benedyktinaśladow-
cy).Sąitacy,którzyłącządwaaspektyitd.Leczgdypotemprze-
chodzisiędostudiowaniaśw.Pawła,spotykasięucznia,któryzna
BoskiegoMistrzawcałejpełni.OnżyjeNimcałym;badagłębokie
tajemniceJegonauki,serca,świętości,człowieczeństwaiBoskości:
widziGojakoNauczyciela,Hostię,Kapłana;przedstawianamChry-
stusacałego,takjaksamsięokreślił–Drogę,PrawdęiŻycie197.

W tej wizji zawiera się religijność, dogmat, moralność i kult;
w tejwizji jestJezusChrystus integralny.Przez tonabożeństwo
cały człowiek zostaje ogarnięty, zdobyty przez Jezusa Chrystu-
sa.Wtensposóbpobożność jestpełna,azakonnikorazkapłan
wzrastają w mądrości (wiedza i mądrość niebiańska), w latach
(męskość198icnoty)iwłasce(świętość)ażdopełniidoskonałości
wiekuJezusaChrystusa;ażdoprzemianywczłowieku lubczło-
wieka:„Vivoego,iamnonego;vivitveroinmeChristus”199.Wtym
nabożeństwiezbiegająsięwszystkienabożeństwadoOsobyJezu-
saChrystusa,Człowieka-Boga.

Bożaasystencja

Byłosporoosób,którepoświęciłysiebienaofiarędlarozwoju
Instytutu;odniektórychznichPanprzyjąłofiarę.KlerycyzSemi-
narium w Albie, chociaż nie wiedzieli dokładnie, o co chodzi,
od1910rokucodziennieskładali intencje200swojegokierownika
duchowego.Agdyw1915rokuwybuchławojna,jeszczenafron-
cieodnawiali swojeofiary,którym towarzyszyłaofiara ichżycia
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197Por.J14,6.
198Słowotojestużytewsensie„wiekudorosłego”,„dojrzałości”.
199„Żyjęwięcjużnieja,ależyjewemnieChrystus”(Ga2,20).Cytatdosłownybrzmi:„Vivo
autemiamnonego,vivitveroinmeChristus”.
200Byćmoże,jakwynikazkontekstu,tozdaniepowinnobrzmiećnastępująco:„składalimodli-
twyiofiarywedługintencji…”.



wystawionegocałyczasnaniebezpieczeństwa:niektórzyzmarlina
fronciealbozpowoduchorobytamnabytej.

Wśródosób,którychofiarażyciazostałaprzezPanaprzyjęta–na
ilepoludzkutomożnaosądzić–byliklerycy:Borello,Fanteguzzi;
ikapłani:Saffirio,Destefanis,Villari201.WrazzMaggiorinemVigo-
lungą202możnawspomniećjeszczeinnychzPobożnegoTowarzy-
stwa Świętego Pawła. Można wspomnieć panią Cavazzę-Vitali203
wrazzgrupąSióstr[ŚwiętegoPawła],poczynającodCalliany204.

Rodzinypaulińskiesąrezultatemniezliczonychofiar,modlitw,
wyrzeczeńprzezwielelat.

Przeztępomoc,zktórejonsamniepotrafiwpełnizdaćsobie
sprawy,PaktzBogiem,któryodmawiasięwrazzinnymimodlitwa-
miipracęwczterechgałęziach205–nieustającebłogosławieństwo
Bożewewszystkichkierunkach206.

77V.PODSTAWYCHARYZMATYCZNE

162

163

201 Agostino Borello (1883-1902) był przyjacielem młodego Alberionego, o którym powie-
dział, że zawdzięcza mu swoje powołanie (por. przypis do AD 22). – Angelo Fanteguzzi
(1893-1917).–EnricoSaffirio(1884-1918).–GiacomoDestefanis(1887-1917).–Ermene-
gildoVillari(1884-1921).
202 Maggiorino Vigolungo (6.5.1904-27.7.1918) był uczniem Szkoły Drukarskiej Małego
Robotnikaod15.10.1916 r. ażdodnia śmierci.Pouznaniuheroiczności jego cnót został
ogłoszonyCzcigodnym28.3.1988r.
203AmaliaCavazzaVitali(1866-1921),właścicielkaBarbaresco(Cuneo).Wspomagałarodzące
siędziełoks.Alberionegonawszelkie sposoby:modlitwą,pomocą finansową,żywnościową,
współpracującrównieżjakopisarka.ZałożyłaDziełoWieczystychMszyŚwiętychprzyPoboż-
nymTowarzystwieŚwiętegoPawła,wpłacająckwotęnasześćrocznychmszy.NapisałaIdoveri
delleSposeedelleMadri(‘Obowiązkiżonimatek’),ScuolaTipografica,Alba1918.
204 Clelia Calliano (1892-1918) zmarła, kiedy Siostry Świętego Pawła, mieszkające wówczas
wAlbieprzyViaAccademia5,zostałypoproszoneoprzeniesieniesiędoSuzy(Turyn).Wśród
innychosób,któreofiarowałyswojeżyciezafundacjeks.Alberionego,należywymienićAngelę
MarięBoffi(1886-1926),przełożonąSióstrŚwiętegoPawławlatach1915-1922,poktórejposłu-
gęprzełożonejprzejęłaTeresaMerlo,wzakonies.MariaTekla(1894-1964),obecnieCzcigodna.
205 „Cztery gałęzie” to cztery istniejące wówczas zgromadzenia, wymienione wcześniej jako
„rodzinypaulińskie”(por.AD33-35).Ta interpretacjawydajesiębardziejewidentnaod tej,
która„czterygałęzie”utożsamiaz„czteremakołamiwozupaulińskiego”(por.AD100).
206Zdaniebardzozłożone,prawdopodobniezpowodupominięciajakiegośsłowa.Jednazmoż-
liwych interpretacji brzmiałaby następująco: „Do tego wkładu [ofiar, wyrzeczeń itd.] należy
dołączyćpomoc[zwysoka],zktórejonniepotrafiwpełnizdaćsobiesprawy:wiaręwpakt
zBogiem,nieustannebłogosławieństwoitd.”.



Stworzyłwokółsiebiekrągosóbcnotliwychipobożnych,które
nieustanniemodliłysię,odprawiającswojeadoracje.Naczelestał
kanonikChiesa.

Byłosięnarażonymnarozmaiteniebezpieczeństwa:osobiste,
ekonomiczne,oskarżeniapisemneiustne;żyłosięwzagrożeniu
dzieńpodniu.ŚwiętyPawełzawszebyłratunkiem.

Wtym,codotyczyłowydatków,szukanoradyistawianosobie
pytanie: czy to jest konieczne? Czy mam prawe intencje? Czy
uczynilibyśmyto,gdybyśmymielizarazumrzeć?Jeżeliodpowie-
dzibyłytwierdzące,zawierzałosięBogu.

Czasamipotrzebybyłypilneiwielkiejwagi,awszystkieśrodki
iludzkienadziejebyłyzamknięte.Modlonosięistaranosięwyeli-
minowaćgrzechorazwszelkiebrakinapoluubóstwa.I[przycho-
dziły]nieprzewidziane rozwiązania,pieniądzeodnieznajomych,
ofiarowanepożyczki,nowidobroczyńcyiinnerzeczy,którychon
nigdyniepotrafiłsobiewyjaśnić…Latamijały;liczneprzepowied-
nienieuchronnegobankructwa,oskarżeniaoszaleństwo…znikały,
iwszystko,chociażprzeztrudy,alekończyłosięwpokoju.

Nikt z wierzycieli nie utracił grosza… i zawsze dostawcy,
budowniczowie,firmypodtrzymywaliswojezaufanie.Dobroczyń-
ców,którychmiłośćzaowocowałapotrójnie,byłowielu…iwiele
też było faktów przeciwnych. Mistrz Giaccardo mówił: „Żal mi
pewnych opozycjonistów, chociaż [działają] w dobrej wierze,
ponieważ znam już wielu ukaranych”. On jednak odpowiadał:
„Wiem,że są liczniejsici,którzyotrzymalibłogosławieństwoza
przysłaniepowołańizawspomaganieRodzinyŚwiętegoPawła”.

Życzliwośćiprzychylnośćzestronybiskupanigdynieustały,
podobnie zresztą jak ze strony najbardziej poważanych księży
wdiecezji.

Pośródgłównychdobroczyńcówbyli:kanonikChiesa,biskup
Re,paniCavazza-Vitali,jedenzwujkównależącychdorodziny207,
prawiewszyscywikariuszedekanalnidiecezji,niezliczeniWspół-
pracownicy.
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207ByłnimGiacomo(Jakub)Alberione(1838-1914).Por.AD171.



Bardzomupomogłyradykard.Maffiego,kard.Richelmy’ego,
kan.Allamana.Wsprawachekonomicznychpomocokazalimu:
kan.Priero,ks.Sibona,ks.Dallorto,ks.Brovia.Otrzymał także
wielepomocyduchowejodkan.Novy,ks.Fassiny,ks.Rossiego,
ks.Moliny,kan.Danussy,kan.Varaldiego.

PierwszemaszynyzostałyopłaconeprzezwujkaJakuba.

WpierwszychlatachsocjaliścizAlbykilkarazygrozili,żespalą
drukarnię,domigazety.Byłynawetnocebezsenne,spędzonena
czuwaniu, abyprzynajmniej najmłodsi – gdyby zaistniał przypa-
dek–niebylinarażeninaniebezpieczeństwoalbozabardzosię
niewystraszyli.Podobniebyłowpoczątkachtworzeniasięfaszy-
zmu; kiedy groźby zaczęły przeradzać się w próby zastraszenia
istawałysięfaktem,współpracownicy,którzypożyczalipieniądze
nabudowę,tracilizaufanie.Stądpojawiałysiękłopotyipoważne
troski;aleniktnietraciłufności208.

ZawszeodmawianoRóżaniec,wzywanośw.Pawła,odprawia-
noAdoracjewedługintencjiPierwszegoMistrza.

Duchipraktyka

WSeminariumwAlbiezastałklimatduchowościprostej,głę-
bokiej,czynnej.

Jedenzjegowujkówwyznaczyłdlaseminariumarcybiskupiego
wTurynie209obfitestypendium,któremiałobyćprzyznaneaspiran-
towidokapłaństwaspośródjegokrewnych,awraziebrakutakie-
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208Toostatniewyrażenie:„aleniktnietraciłufności”zostałodopisaneręczniewmaszynopisie.
Byćmożeks.Alberioneniezorientowałsię,iżjesttopowtórzenie,którebrzmijakzaprzeczenie
wcześniejszegostwierdzenia(„tracilizaufanie”).Innamożliwainterpretacjawynikałabyzroz-
różnieniapomiędzyosobamizzewnątrz,któretraciłyzaufanie,aczłonkamiRodzinyŚwiętego
Pawła(naczelezZałożycielem),którzypomimowszystkotrwaliwufności.
209ArchidiecezjaTurynumiaławieleseminariów,zarównoniższych,jakiwyższych,wtakich
miejscowościachjak:Turyn,Chieri,Bra,Giaveno,Rivoli.OdnośniedoseminariumwBrapor.
G.BARBERO, I beiSeminari d’Italia: Il seminarioarcivescovile diBra,PalestradelClero43
(1964)192-204.



go,[innemualumnowi]wedługuznaniaArcybiskupa210.Wolał211,
płacącczesne,pozostaćwAlbie,zpowodudobregoducha,który
tam panował. Przełożeni, spowiednik, kierownik duchowy byli
ludźmiwielkichzalet,gorliwości,doświadczenia;klimatbyłrodzin-
ny,studiapoważne,choćniepierwszejjakości,koledzybudujący.

Przepowiadaniebyłoobfite;medytacjeilekturyduchoweoraz
biografieświętychostatnichwieków.Wszystkoinspirowanenaśw.
FranciszkuSalezym, św.AlfonsieLiguorim,NaśladowaniuChry
stusa,św.JanieBosco,św.Cottolendze212.

Wkażdąniedzielę,przezokreskilkulat,wzniosłerozważanie
natematczystościnaukiwnajbardziejdyskutowanychkwestiach
inatematobowiązkuposłuszeństwaautorytetowiKościoła,wygła-
szane zawsze przez Biskupa, o którym trudno było powiedzieć,
wczymbył lepszy: czyw teologii, czyw filozofii, czywprawie
kanonicznym,czywsocjologii213.

WprowadzanozwyczajcodziennejKomuniiśw.,któregowtedy
niebyłojeszczewwieluseminariach.

Dyscyplinaniebyłaciężka,leczkształtowanogłębokieprzeko-
nania;niemniej jednak cała rzeczywistość różniła siębardzood
TowarzystwaŚwiętegoPawła.

Tymwszystkim,czego się tamnauczyłzpożytkiem,zechciał
ubogacićRodzinęŚwiętegoPawła, starając sięo jaknajwiększe
dostosowaniedoczasówidodającto,colepiejsłużyłodlaosadze-
niażyciana„ipsoangularilapideChristoIesu”214.
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210ZpewnościąJakubAlberionebędącwseminariumwBra,niekorzystałzżadnegostypen-
dium.Ztekstumożnawywnioskować,żewujekustanowiłowostypendium,gdyjegokrewny
znajdowałsięjużwseminariumwAlbie.
211Podmiotemjestks.Alberione.
212DotychautorównależałobyjeszczedodaćPieraGiulianaEymarda,któregoks.Alberione
czytał,zgłębiałinaśladował;por.A.F.DASILVA,IlcamminodegliEsercizi…,s.36.
213BiskupowiReprzypisywanejestautorstwoznanegolistubiskupówpiemonckich:Lalettera
dell’EpiscopatoPiemontese,wktórymbroniąonistanowiskapapieskiegoprzeciwmodernistom.
EnricoRosaSJ,odpowiadajączRzymuwsprawiezatwierdzeniarodzącejsięRodzinyŚwięte-
goPawła,takpiszedobiskupa:„JestemJegoEkscelencjiniezmierniewdzięcznyzainterwen-
cjęwczasachmodernizmuwpostaciwyśmienitego listuEpiskopatuPiemonckiego.Miałon
ogromny oddźwięk, a także… wielką skuteczność przeciwko błędom, głównie w północnych
Włoszech”(por.G.ROCCA,Laformazione…,zał.nr87).
214„Nakamieniuwęgielnym,którymjestsamChrystusJezus”(por.Ef2,20).



Nabożeństwa

DawnybiskupAlby,Galletti215, pozostawiłdiecezji, a zwłasz-
czaseminarium,jakoduchowedziedzictwo„nabożeństwoeucha-
rystyczne”.

Współpracował216 z doskonałymi kapłanami nad wprowa-
dzeniem w diecezji dekretów bł. Piusa X, dotyczących częstej
Komuniiśw.,Komuniidzieci,Komuniichorych,zwracającuwagę
przedewszystkimnawiatykudzielanynaczas217.

Pełniącprzezokoło10latposługękierownictwaduchowego218
w seminariach (niższym iwyższym)219,musiałprowadzićmedy-
tacje i zajmować się zwyczajnym przepowiadaniem. Ten, który
przedtempełniłtęfunkcję,miałzwyczajdedykowaniapierwszego
tygodniamiesiącanabożeństwomdoAniołaStróża, dusz czyść-
cowych, św. Józefa, Eucharystii, Najświętszego Serca Jezusa,
NajświętszejMaryiPanny,NajświętszejTrójcy.Kontynuowałten
sam zwyczaj zgodnie z pragnieniami przełożonych seminarium,
widząc,żejestbardzopożyteczny.

Później,gdypowstałaRodzinaŚwiętegoPawła,wprowadziłten
samzwyczaj;dostosowałgotylkodoszczególnychpotrzeb,czy-
niącmiejscenanabożeństwodośw.PawłaApostołaidoBoskiego
Mistrza, które zawieraw sobiewszelkienabożeństwado Jezusa
Chrystusa,któregorozważamyjakoDziecięwżłóbku,robotnika
w Nazarecie, nauczyciela w życiu publicznym, ukrzyżowanego
dla odkupienia, Eucharystię w Tabernakulum, kochające Serce
wdarachrozdzielanychobficieludzkości.
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215EugenioGalletti(1816-1879)zostałmianowanybiskupemAlbyw1867roku.
216Podmiotemjestks.Alberione.
217Por.PiusX,SacraTridentinaSynodus, dekret z20.12.1905.Kiedyks.Alberionepisał te
słowa,PiusXbył jeszczebłogosławionym;dopierokilkamiesięcypóźniej(29.5.1954)został
kanonizowany.
218KsiądzAlberionepełniłfunkcjękierownikaduchowegoseminariumwAlbienieprzerwanie
od1908do1920r.
219Seminariatemieściłysięwjednymbudynku,tylkoseminarzyścibylipodzieleninadwiegrupy.



NabożeństwodoKrólowejApostołówzostało takżewpojone
najpierwwseminarium:podJejpatronatembyłykonferencjedusz-
pasterskie(1912-1915),wykładyzsocjologii,pierwszekrokinowo
wyświęconychkapłanów.Maryjajestwspół-Apostołką,takjakjest
Współodkupicielką.

Maryjaotrzymałapodwójnezwiastowanie:odAniołaGabriela,
któryoznajmiłJejBoskiemacierzyństwowzględemJezusaChry-
stusa,izwiastowanieodJezusaChrystusaUkrzyżowanego,który
oznajmiłjejpowszechnemacierzyństwowzględemswojegoCiała
mistycznego,którymjestKościół.

Żadnegowiększegobogactwaniemożnadaćtemuświatuubo-
giemuipysznemu,niżJezusaChrystusa.

MaryjadałaświatułaskęwJezusieChrystusie;nieprzestajeGo
dawaćpoprzezwieki: jestuniwersalnąPośredniczkąłaskiiwtej
misjijestnasząMatką.

ŚwiatpotrzebujeJezusaChrystusaDrogi,PrawdyiŻycia.[Mary-
ja]dajeGozapośrednictwemapostołówiapostolstw.Onaichwzbu-
dza,formuje,towarzyszyim,wieńczyichowocamiichwałąwniebie.

Wszystkomusikończyćsięnastylniedzieli–wielkim„Gloria
inexcelsisDeoetinterrapaxhominibus”220,nachwałęNajświętszej
Trójcy,śpiewanąprzezaniołówjakoprogramżycia,apostolstwa
iodkupienia[dokonanegoprzez]JezusaChrystusa;paulistażyje
wChrystusie221.

W seminarium, za zgodą biskupa, wprowadził codzienną
Komunięśw.,miesięcznydzieńskupienia,adoracjęNajświętszego
Sakramentuwpierwszypiątekmiesiąca,drugąMszęśw.wniedzie-
lę.Widzącdobrerezultaty,ubogaciłtymRodzinęŚwiętegoPawła.
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220Por.MissaleRomanum,Gloria;orazŁk2,14.
221Por.2Tm3,12.Toostatniewyrażenieróżniebrzmiwrękopisieiwmaszynopisie.Wpierw-
szymprzypadkuznajdujemy„PawłoweżyciewChrystusie”(ilpaolinovivereinCristo);wmaszy-
nopisienatomiast:„paulistażyjewChrystusie”(ilpaolinoviveinCristo).Pierwszawersjaozna-
czałaby:to,cowcześniejzostałoprzedstawione,odpowiada„życiuwChrystusie”wgśw.Pawła.
W drugim przypadku słowo paolino, rozumiane jako rzeczownik, wskazywałoby na członka
RodzinyŚwiętegoPawła,któryżyjewChrystusie.



VI 
 

PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ

Rzeczydozrealizowania

I.„SUMMAVITAE”222

Dziś daje się zauważyć wciąż rosnące nieuporządkowanie:
chorobę scjentyzmu i technicyzmu223. Wszystkie nauki wzięte
razem ikażdazosobna,wynalazki i odkrycia stanowią rozdzia-
ły wielkiej księgi stworzenia. Każda z nauk jest poznawaniem
stwórczegodziełaBoga,każdamasłużyćczłowiekowijakośrodek
prowadzącydoBoga,takjaksłużączłowiekowioko,język,wola.
Leczpodobniejakdziejesięuniektórychludzi,którzyniepytają
samych siebie: „Skądpochodzę,dokąd idę,dlaczego żyję?”, tak
samo [dzieje się] z poznaniem, z wynalazkami, z odkryciami;
ludzie,cieszącsiętylkoichposiadaniem,niepytają:„Ktojeuczy-
nił,dlaczegomijedał,czemuonesłużą?”.

WszystkomusisłużyćczłowiekowiwukierunkowaniunaJezu-
saChrystusa,naBoga,zgodnieznauczaniemśw.Pawła:„Omnia
vestrasunt,vosautemChristi,ChristusautemDei”224.

Pogłębione nauki prowadzą do Jezusa Chrystusa, który jest
drogądoBoga;tzn.przygotowująnaprzyjęcieobjawieniaJezusa
Chrystusa,któryjakoBóg–stwarzającyrzeczyioświecającyczło-
wieka, abymógł je poznać– zechciał objawić inne prawdy, nie
utrwalonewnaturze,abywywyższyćczłowieka;[i]wtensposób
przygotowaćczłowiekadooglądaniaBoga,oiletenbędziedobrze
używałrozumu,przyjąwszyiuwierzywszywObjawienie.

185

186

222CałatatematykajestpogłębionawSanPaoloz1959r.(por.CISP1195-1254;UPSII,149-161).
223 Scjentyzm topogląd filozoficzny związany z empiryzmem imaterializmem.Głosi on, że
prawdziwa wiedza to wiedza doświadczalna, oparta na naukach empirycznych. Technicyzm
oznaczaprymattechnikiwżyciuspołecznym.
224„Wszystkojestwasze,wyChrystusa,aChrystusBoga”(1Kor3,22).



Jakgrzechprzyniósłnieuporządkowaniewobyczajach,wkul-
cie, pomiędzy ludami, tak samo przyniósł nieuporządkowanie
wfilozofiiiw[innych]naukach.Zasprawąludzkiejpychy:„Eritis
sicutDii”225,częstokroćnieprowadząonedoteologii,dowiary;nie
służączłowiekowi,aleczyniągoniewolnikiem,takżeprzeszkadza-
jąwosiągnięciucelu.

Ludzkawiedzajestszlachetnąbronią,leczczęstojestwykorzy-
stywana przeciwko człowiekowi. Ale czy my, kapłani, kontynu-
atorzydzieła JezusaChrystusa,wypełniamynaszeposłannictwo
dominowanianadnauką ioświecaniaorazprowadzenia intelek-
tualistów,abypogłębialiswojąwiedzęiwjejgłębiznaleźliJezusa
ChrystusaiBoga?Abykapłanmógłdziałaćwtymkierunkuipro-
wadzićintelektualistówodrozumudoObjawienia,odwiedzyludz-
kiejdowiedzyBożej,musiszukaćintelektualistówtam,gdzieoni
są;takjakSynBożystałsięczłowiekiem,abyznaleźćczłowieka,
zagubionąowcę,iprzyprowadzićgodoBogaOjca.Dlategopro-
gramypapieskiewymagają,abydzisiajkleryknabyłowielewięcej
ludzkiejwiedzyniżkiedyś,przedPiusemX.

Należy: 1) studiować, przynajmniej w stopniu dostatecznym,
naukiludzkie;2)zjednoczyćróżnenaukiwfilozofiinauk;3)uka-
zywać filozofię jako bezpośrednie narzędzie, które wprowadza
wObjawienie.

W modlitwie226 ze święta św. Alberta Wielkiego227, mówi się:
„OBoże,który św.Albertabiskupa idoktorauczyniłeświelkim
wpodporządkowywaniuwiedzyludzkiejBoskiejwierze,dajnam
naśladowaćzbliskajegonauczanie,takabyśmymoglicieszyćsię
doskonałymświatłemwniebie”.

Obecniebrakujezjednoczeniawszystkichnaukwjednejfilozo-
fii,którawprowadzałabyintelektualistówwbramyteologiiizapa-
laławnichpragnienieinnegoświatła,światłaChrystusa,poprzez
któredojdziesiędopełnegoświatławniebie.
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225„StanieciesięjakBóg”(por.Rdz3,5).
226Por.kolektaz15listopada,MissaleRomanum,PropriumdeSanctis(tłum.red.).
227Św.AlbertWielki(1193-1280),kanonizowanyw1931r.,jestpatronemnaukprzyrodniczych.



W czasie studiów teologicznych, zgłębiając oprócz traktatów
szkolnychSummę(filozoficznąiteologiczną)św.Tomaszairoz-
mawiającczęstozkan.Chiesąnatematzamiaru[tego]świętego,
aby zebrać nauki starożytne (szczególnie filozofię Arystotelesa)
ipołączyćjewjedno,dochodziłosięzawszedotejsamejkonklu-
zji:„Jednoczmysięwmodlitwie,abyBożaOpatrznośćwzbudziła
nowegoAkwinatę,którypołączyrozproszoneczłonki,toznaczy
różnenauki,wnową,metodyczną i jasną–nawet jeślikrótką–
syntezęiuformujeznichjednociało”.

Wtensposóbintelektualiści,opróczBożejpomocy[wpostaci]
łaski,będąmielirównieżpomocludzkązestronyswojejwiedzy:
każda nauka, poprzez filozofię, będzie wysyłać własny strumień
światła teologii; i wielorakie nauki znajdą także swoją jedność
wróżnorodności, iwpokorzewiaryotrzymamytrzecieobjawie-
nie:lumengloriae228.

TowszystkoznajdujesięwBoskimMistrzu:naukiprzyrodni-
cze, które poznaje się naturalnym światłem rozumu; nauki teo-
logiczne objawione przez Jezusa Chrystusa, które przyjmuje się
światłem wiary; wizja wszystkiego w Bogu, w życiu wiecznym,
przezświatłochwały.

Powielumodlitwachzdecydowanosięnanapisanieszkicuina
podjęciepewnejpróbywjakimśpodręcznikuteologii229.Kanonik
Chiesaznałnarody:niemiecki,angielski,francuski,wśródktórych
spędziłtrochęczasu;posiadałdoktoratzteologii,filozofiiiobojga
praw,byłdobrymznawcąnaukhumanistycznych(niewewszyst-
kichichszczegółach,alewpodstawowychzasadach,użyciu,zasto-
sowaniu,celuitd.).

Przestudiowanowramachkonsultacjibardzowieletraktatów,
[wśród których] wiodącym był De exemplarismo divino230, lecz
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228Lumengloriae(‘światłochwały’)jestnadprzyrodzonąłaską,którauzdalniarozumdopene-
tracjisprawBożych.KoniecznośćlumengloriaezostałaokreślonaprzezSobórwVienne(Fran-
cja);por.konst.Adnostrumqui,z6.5.1312r.,w:Denz.-Schönm.891n.
229Por.F.CHIESA,Lectionestheologiaedogmaticaerecentiorimentalitatietnecessitatiaccomodatae.
230  „OBoskimprzykładzie”–por.E.DUBOIS,Deexemplarismodivino seude trinoordine
exemplarietdetrinorerumordineexemplato,Roma1897.



tenwysiłekprzezwielunawetniezostałdostrzeżonyalbozostał
potraktowanyjakonaiwnailuzja…

AjednakadoracjeBoskiegoMistrza,któreon231napewnocele-
brujewniebie,gdzieobiecywałtowarzyszyćśw.PawłowiApostoło-
wi,uniwersaliście,wwiecznymśpiewieChrystusowi,Odwiecznej
Prawdzie;iadoracje,któresąodprawianenaziemiprzezRodzinę
ŚwiętegoPawła, łącznie zPobożnymiUczennicami (któremają
tęmisjędowypełnienia)–wyjednająuBoskiegoMistrzaEucha-
rystycznegotęłaskę.Jeżelijestprawdą,żewszystko,ocokolwiek
prosićbędziemywimięJezusaChrystusa,zostanienamdane232,
towierzymy,czekamy,pracujemypokornieizwiarą.

Pobożne Towarzystwo Świętego Pawła będzie często rozwa-
żało:„Adquidvenisti?”233.Niechnosizawszewsercuintelektuali-
stów;EwangeliajestrzecząBożą:wistocieodpowiadawszystkim
umysłom, jest zdolna zaspokoić wszystkie pytania, [odpowiada-
jąc]ludziomwszechczasów.Jeżelizdobędziesięintelektualistów,
będziesięłowićsiecią,anietylkonahaczyk.

Takwięc[dokonasię]kompletneobjęciedwóchsióstrwChry-
stusie-Bogu:rozumuiwiary.

II.STUDIAAKADEMICKIE

Należydojśćdokońcastudióważdootrzymaniastopniakade-
mickichzfilozofii,socjologii,teologii,prawa.SeminariumwGenui
było papieskim wydziałem, który udzielał stopni [naukowych]234.
KanonikChiesapowiedziałmu:„Tonie jest tak,żepoprzezdok-
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231PodmiotemjestkanonikChiesa.
232Por.J14,13.
233„Pocoprzybyłeś?”–jesttopytanie,poprzezktórewyrażasiętroskęocelżycialubjakiegoś
przedsięwzięcia.
234PrzyseminariumwGenuiznajdowałosiękolegiumteologiczne,AlmumetApostolicumgenuen
siumtheologorumS.ThomaeAquinatisCollegium,skupiająceksiężyzróżnychwłoskichdiecezji,
którzyuzyskiwalikolejnestopniewstudiachteologicznych.KsiądzAlberioneuzyskałtutajbaka-
laureat(najniższystopieńakademicki)18lutego1907r.,licencjat17grudnia1907r.idoktorat
9kwietnia1908r.Dokumentnadającymutytuł„doktorateologii”nosidatę10kwietnia1908r.



torat zdobywa się wiedzę, ale doktorat jest najbardziej uroczystą
deklaracjąipotwierdzeniem,żemożeszspełniaćświęteposłannic-
two.Będzieszmógłwejśćwobowiązkikapłańskiezwiększąufno-
ścią,myśląc:«Podjąłemtrud,abystaćsię– jeżelichodzionaukę
–zdolnymdonauczaniachrześcijańskiejdoktryny;terazmyślę,że
mogęliczyćwtymwszystkim,czegomibrakuje–ategojestwięcej
–naBoskąobietnicę:Dabitverbumevangelizantibus»235”.

Szczególneświatłoprzyszło30czerwca1906roku236.
TobogactwozostaniedaneprzezBogaRodzinieŚwiętegoPaw-

ławtakimstopniu,wjakimodpowienaswojąmisję.
Możnapracowaćwtymkierunku.

III.CZEŚĆMARYI,POŚREDNICZCEŁASK

WczasiejednegozesnówzapytałMaryję,comogłabyterazzro-
bićRodzinaŚwiętegoPawławdowódwdzięcznościijakiegohoł-
duoczekiwałabyodchrześcijaństwawtymhistorycznymmomen-
cie.Maryjaukazałasięprzyobleczonawzłocisto-białeświatłojako
pełnałaski.Usłyszał:„JestemMaterdivinaegratiae”237.

Toodpowiadanaaktualnepotrzebybiednej ludzkości iprzy-
czynia siędo lepszegopoznania roli, jakąMaryjapełniobecnie
wniebie:„uniwersalnejPośredniczkiłask”238.
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235„DasłowogłoszącymEwangelię”(por.Ps67wgWulgaty).
236Nieznanejestbliższeznaczenieowego„światła”.Byćmożemaonozwiązekześwięceniami
subdiakonatu,któreklerykJakubprzyjąłdzieńwcześniej(29.6.1906).
237„JestemMatkąBożejłaski”.
238JakbardzodrogibyłtenmaryjnytytułdlaZałożyciela,wynikazkilkufaktów,którełączą,
niczymzłotanić,całe jegożycie.PierwsząswojąksiążkęzadedykowałBłogosławionejMaryi
DziewicyŁaskawej(B.M.VerginedelleGrazie)zCherasco(1912),pisząc:„Zwdzięcznoścido
Maryiw1909rokurozpocząłapostolstwo[wydawnicze]małąksiążką:LaMadonnadellegra
zie[‘MatkaBożaŁaskawa’].RozpoczynaćzMaryją,takjakBoskiMistrz[kiedyrozpoczynał]
dziełoodkupienia– togwarancjaszczególnych łask;BógustanowiłMaryjędrogądoJezusa,
aJezusadrogądoOjca”(fragmentrękopisuz1953r.).Jednązjegoostatnichtroskbyłowspie-
ranieCentrumMaterDivinaeGratiaewRosta(Turyn),prowadzonegoprzezLuiginęG.Proverę
iLydięBoniccę.Godnyuwagijestrównieżpostulat,jakiks.AlberionewniósłnaSobórWaty-
kańskiII,ozatwierdzeniestosownegodogmatu(por.A.DAMINO,DonAlberionealConcilio
VaticanoII,Ed.ArchivioStoricoGeneraledellaF.P.,Roma1994,s.19n).



Otonapółślepy,któryjestprowadzony,aidąc,zostajeodcza-
sudoczasuoświecony,abymógłwciążpostępowaćnaprzód:Bóg
jestświatłem239.

Niektóreinnerzeczymożnabędziezobaczyćwprzyszłości.

DziękujęPanuzanastępującedary:
1)Wczasiestudiówfilozofiiprzywdziałemsznurśw.Tomasza

naznakzachowaniaczystości.
2) W czasie studiów teologii zapisałem się do istniejącego

wśródkleryków„KołaNiepokalanej”.
3)Wczasiestudiówteologicznychnależałemdo„KołaDzie-

cięciaJezus”.
4)OtrzymałemnastępnieszkaplerzNiepokalanej,MatkiBożej

zGóryKarmel,MatkiBolesnej.
5) W czasie pierwszego roku kapłaństwa byłem zapisany do

gronaKapłanówAdoratorów.
6)Dużodobraprzyniosłamiprzynależnośćdotrzeciegozako-

nudominikańskiegoibyciejegokierownikiemdlamiastaAlby.
7)Przedewszystkim[dziękujęza]Apostolstwomodlitwy,od

1902roku.
8) [Dziękuję za przynależność] do „Przejścia św. Józefa”

i[nabożeństwo]do„MatkiBożejdobrejśmierci”240.

88 ABUNDANTES  DIVITIAE  GRATIAE  SUAE

202

203

204

239„Otonapółślepy…”–fragmentdopisanyręcznie,charakteremniemalżenieczytelnym,co
wskazujenastanzdrowiaks.Alberionegowtymokresie.
240Tymdopisanymręcznie fragmentemks.Alberionepragnąłzakończyć,wduchudziękczy-
nienia,zbiórprzykładów„przemożnychbogactwłaski,któreBógofiarowałRodzinieŚwiętego
Pawła”(por.AD4).



ZAŁĄCZNIKI

UWAGA

Dołączamywtymmiejscuserięzałączników,zawierającychtek
sty,którewydałynamsięszczególniepomocnedolepszegopozna
nia i zrozumienia„przemożnychbogactw łaski,któreBógofiarował
RodzinieŚwiętegoPawła”.

Biorącpoduwagęprzedmiot,któregodotyczą,dzielimyteksty
na następujące podgrupy: Towarzystwo Świętego Pawła, Siostry
Świętego Pawła, Pobożne Uczennice Boskiego Mistrza, Siostry
Pasterzanki, Siostry Apostolinki, Współpracownicy. Pod koniec
umieszczamy„Oświadczenie”ks.Alberionegoijego„Pożegnanie”,
którezawieram.in.„Testamentduchowy”.

Sukcesywna numeracja opiera się na wydaniu krytycznym
z1985roku.Brakującenumery(205214,225239,251278,294
303)odnosząsiędofragmentów,któresiępowtarzają(zniewiel
kimiróżnicamipomiędzywersjąrękopisuimaszynopisu).Dlatego
nieuważaliśmyzakonieczne,abyjeprzytoczyć.



ZAŁĄCZNIK I 
 

NA TEMAT  
TOWARZYSTWA ŚWIĘTEGO PAWŁA

1. Świa dec two o pierw szych pau li stach

Posiadamytrzyredakcjetegoważnegotekstu(rękopis,maszynopis
idruk),oznaczonegowrękopisiedatą„Rzym,9VI1954”.Zamiesz
czamytrzeciąwersjęuważając,iżmaonacharakterostateczny.

[W poprzednich wydaniach numery te obejmowały redakcje
rękopisuimaszynopisu,któretutajpomijamy].

Muszę powiedzieć, że przez cztery lata ks. Tito i ks. Costa1,
doktórychszybkodołączyliks.Ambrosio(16października1915
roku)2iks.Marcellino(16października1916roku)3,należelido
najbardziejofiarnychiinteligentnychwżyciupaulińskim;rzeczy-
wiścieDuchŚwiętywielezdziałałwtychduszach.

Byłytolata,wktórychjedyniewiaraimiłośćdoBogapodtrzy-
mywałytychpierwszychsynówśw.Pawła.Rzadkokiedywmoim
życiu spotykałem osoby o tak wyjątkowej pobożności, cnotach,
oddaniu.

Trudności zewnętrzne?… Pan nie pozwolił napotykać ich za
dużo…Niebyłosięanigodnym,anizdolnymdoichprzetrzyma-
nia.NiemniejjednakIwojnaświatowa(1914-1918)byładlaInsty-

205-
214

215

216

1Natematks.TitaArmaniegoiks.DesideriaCostypor.AD105-106iodpowiadająceprzypisy.
2 Michele Ambrosio, imię zakonne Dominik, ur. 17.6.1902 w Canale (Cuneo); wstąpił do
Zgromadzenia 16.10.1915; pierwsze śluby złożył 5.10.1921; święcenia kapłańskie otrzymał
18.12.1926;zm.wAlbie7.3.1971.Wzruszająceiudokumentowanewspomnieniapoświęciłmu
A.GIOVANNINI,DonDomenico,EdizioniPaoline,Alba1971.
3BartolomeoMarcellino, imię zakonnePaolo, ur. 24.11.1902;wstąpił 16.10.1916; pierwsze
śluby 5.10.1921; święcenia kapłańskie otrzymał 18.10.1925; zm. w Ospedaletti (Imperia)
16.4.1978.SzczególniezasłużonydlafundacjipaulińskiejwJaponii.



tutu tak ciężkąpróbą, żeostatniąwojnę (1939-1945)możnado
niejporównaćjakjedendopięciu.

Prawdziwymi trudnościami są zawsze te wewnętrzne. Chodzi-
ło o to, aby dobrze opanować koncepcję i ukierunkowanie na
kapłana-pisarza,natechnikęwyniesionądorangiapostolstwa,na
dystrybucję,któraprzeniknęłabykażdąduszęiwspółczesnąmyśl.
Wśródludzizawszezdarzająsiębłędy;Panwswoimmiłosierdziu
iświętościzawszeupokarzapysznych.

Wśródwieluobowiązkówbyłemzmuszonypozostawićwycho-
wanków przez większą część dnia w rękach innych wychowaw-
ców, którzy chociaż dobrzy, nie pojmowali ducha paulińskiego
iwychowywalimłodych jakbybyli zprzytułku,przeznaczenido
wyuczeniasięzawodudrukarza.Wielerazyniemożnabyłopowie-
dziećtego,cokonieczne;trzebabyłomilczeć.Lecztamcipierwsi
czterejbylinajwierniejsi,rozsądni,najżarliwsiwwypełnianiuotrzy-
manychpoleceń.Późniejnastąpiłpodziałpomiędzymałymirobot-
nikamiks.Rosy4,atymiczteremapaulistami,doktórychdołączyli
inniiRodzinaŚwiętegoPawłazaczęłabardzodobrzesięrozwijać.
Bywało,żebyłemoniąspokojny ipewny,nawetpodczasmojej
nieobecności:takwielkabyłaichmiłośćdorodzącejsięRodziny.

Pierwszegosierpnia1916rokuwstąpiłmałyMateuszBorgogno5,
któryjakomłodszywiekieminaukąodczterechpoprzedników,ze
swoją bystrością i inteligentnym oddaniem apostolstwu umiał od
razuokazaćsięprzydatnyRodzinieŚwiętegoPawławdzialeskładu.
„Dlakażdegoznas,nowoprzybyłego,spoglądanienatwarzetych
pierwszychbyłojakbyprzebywaniemwobecnościSignoraTeologa6:
czuliśmysiępełnientuzjazmu”–takieświadectwodajedzisiajjeden
zmłodzieńców,którzywstąpilipomiędzy1918a1919rokiem.
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4KsiądzGiuseppeRosa(1875-1930)ściślewspółpracowałzks.Alberionemodwrześnia1914
ażdopoczątku1916r.;wlatach1924-1925wynikłpomiędzynimispór,którymzainteresowała
siętakżeKongregacjaSoboru,przyktórejznajdujesiędokumentnr3211dotyczącytejsprawy.
Por.G.ROCCA,Laformazione…,s.511-513.
5 Matteo Borgogno, imię zakonne Bernard, ur. 13.4.1904. w La Morra (Cuneo); święcenia
kapłańskieotrzymał18.12.1926;zm.wAlbanoLaziale(Rzym)26.7.1985.
6Por.przypisdoAD64.



Podczaskolejnychlatwieluinnychprzeżywałotrudności,skła-
dałoofiarę,aichwiernośćbyłagodnaprzykładu;alenicniedorów-
na przekonaniu towarzyszącemu początkowemu okresowi, kiedy
towyraźniemożnabyłorozpoznaćBoskąaprobatę,poktórejszyb-
komiałanastąpićtakościelna;szłosięnaprzódzcorazpewniejszą
wiarą,żetoniebyłailuzja,ależekroczyłosiępoBożejdrodze.

Zawsze pamiętam tych drogich Braci, którzy nosili pierw-
sze i największe ciężary ze zrozumieniem wyprzedzającym ich
wiek.Ichprosta ipewnawiara,którapozwalała imodpoczywać
wrękachBoga,ichmiłośćdoBoga,doduszigłębokiepragnienie
świętościotworzyłydrogędlawielupowołań.

2. List z Su zy do pierw szych pau li stów

22 sierpnia 1924 roku ks. Alberione napisał z Suzy poniższy list,
któryzawierarefleksję,jakączyniłonsamiktórąproponowałswoim
duchowym synom, aby pomóc im coraz lepiej odpowiadać na powo
łaniepaulińskie.Założyciel odczuwa i przekazuje całąwielkość tego
powołania,łączącjebezpośredniozideą„sprawozdania”(doktórego
powracatakżewAD),jakieonipauliścibędąmusieli„zdaćBogu”.

DobracizPobożnegoTowarzystwaŚwiętegoPawła.

Napisałemdowaswczoraj,alewypada,abytakżedzisiajpowie-
dziećwamoczymś,coPandałmipoznaćwdzieńśw.Bernarda.

Nie wiem, czy poczujecie się bardziej zadowoleni, czy też
wystraszeni–możenapoczątkubardziejwystraszeni–ponieważ
takjakuczyniłTeolog7,taksamoiwypomyślicieowielkim„spra-
wozdaniu”,którebędziemymusielidaćBogu.

Niewiem,czynieprzychodziwamczasaminamyśl,żebydoko-
nać porównania naszego tak małego domu z wielkim drzewem
RodzinySalezjańskiej,zogromnymdębemRodzinyśw.Ignacego;
czyzdwomabratnimizakonami,jakimisąDominikanieisynowie
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7Chodzioks.Alberionego.



św. Franciszka, a jeszcze bardziej z cudownym rozmnożeniem
synówśw.Benedykta.

Więcdobrze–towszystkojestniemalniczymwporównaniu
ztym,czegochce,oczekuje,żądaodnasPan.

Czytamwłaśnieżycietegomisjonarzaiposzukiwaczaprzygód,
jakim był św. Franciszek Ksawery, i mogę wam powiedzieć, że
do czynienia takiego dobra przeznaczona jest więcej niż poło-
wa z was; inni [przeznaczeni są] do czynienia trzykrotnie tyle,
anawetwięcej.JakiecudamieściwswoimsercuJezus!

Cudamiłościiłaski,powołań.Niewierzę,abyściejużsłyszeli
orzeczach,którePanpragnienamdać;skorotakżeJezusmówił
Apostołom,żema imdoprzekazania sprawy,októrych jednak
milczałażdonadejściaDuchaŚwiętego,jakoże„nonpotestispor
taremodo”8. Iwyniebędzieciemogliznieść,ponieważ jesteśmy
jeszcze wszyscy bardzo dalecy od pokory, wyrzeczeń, miłości,
ubóstwa,wiary,którychżądaPan.

Mamychociażnamiastkętegowszystkiego?

Drodzy przyjaciele, przeczytajcie ten list podczas adoracji
NajświętszegoSakramentu;pomyślmy,żełaskisą,„sprawozda-
nie”nasczeka;chcąc,czyniechcąc,światjestnasz:biada,jeśli
go nie weźmiemy. Jestem prawie przerażony i muszę obiema
rękamichwycićsięJezusa,którymówi:„Egosum,nolitetimere,
omniapossum”9.

NapisanowSuzie,22sierpnia1924roku
TEOLOG
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8„Terazjeszczeznieśćniemożecie”(por.J16,12).
9„ToJajestem,niebójciesię,mogęwszystko”(por.J6,20).



ZAŁĄCZNIK II 
 

ŚWIADECTWO O PIERWSZEJ MISTRZYNI 
SIÓSTR ŚWIĘTEGO PAWŁA

KsiądzAntonioSpeciale,sekretarzks.Alberionego,piszewswoim
Dziennikupoddatą14kwietnia1954rokuwWielkąŚrodę:

„[Pierwszy Mistrz10] odprawia wcześnie [Mszę św.], jak zwykle
wKrypcie,iok.5.15udajesiędokaplicyDomuGeneralnego,gdzie
oczekujekapłanówztejwspólnoty,abyimpowiedzieć,żebyodprawili
sobiemedytacjęprywatnąwkaplicy.

PierwszyMistrzpozostaje tamdo7.30,wysłuchującdwóchMszy
św.,wktórychczytanajestEwangeliaoMęce.

Powyjściuzkaplicyidziedopokojuipiszeartykułotrzechzgro
madzeniach żeńskich, w formie wspomnień dla Rodziny Świętego
Pawła,którepóźniejukażąsiępodtytułem:Abun dan tes divitiae gra
tiae su ae; zatrzymuje sięprzedewszystkimnapowołaniuPierwszej
MistrzyniTekliMerlo(FSP)inajejdobrejpracy.

[…](Zachowałsięoryginałnapisanyjegoręką,któryznajdujesię
wArchiwumGeneralnym;datędopisaliśmysami;mniepozostałafoto
kopiaoryginałuimaszynopis;oryginałmieścisięnatrzechkartkach
dużego notesu; maszynopis, poprawiany także przez P.[ierwszego]
M.[istrza],zdwomaostatnimizdaniaminapisanymiprzezM.Ignację
Ballę,zawartyjestnadwóchkartkachdużegoformatuznagłówkiem
D[omu]G[eneralnego].Nr1545).

Pozostałytrzyredakcjetegotekstu:rękopisks.Alberionego,zwie
lomapoprawkamiidodatkami;maszynopis,którytakżezawierawie
lepoprawek idodatków; iwersja trzecia,ostateczna,wydrukowana
wMiprotendoinavanti(s.408410),którąprzedstawiamyponiżej.

Poprzedzona jest następującym wstępem: «W lipcu 1922 roku
PierwszyMistrzzgromadziłSiostryŚwiętegoPawłazdomówwAlbie
i Suzie na rekolekcje duchowe. Po ich zakończeniu zachęcił je do
prywatnegozłożeniazakonnychślubówwieczystych.(…)Wtychoko
licznościachnominowanazostałaPierwszaMistrzyniSióstrŚwiętego
Pawła w osobie Teresy Merlo [18941964], która podczas profesji
przyjęłaimięTekla.Pytanyniedawnootenszczęśliwywybór,czcigod
nyZałożycieltakwyraziłswojewspomnieniaidzisiejszewrażenia»”.

10Por.przypisdoAD64.



[Numery obejmują redakcje rękopisu i maszynopisu, które
pomijamy].

On11zawierzyłiprzedstawiłpomysłutworzeniażeńskiejRodzi-
nyzakonnej,ubokumęskiej,niedawnozapoczątkowanej.Poleco-
nomuniektóredobredziewczęta,leczdlaniegonieznaneijużnie
najmłodsze.Szybkomusiałsięzorientować,że takwprzypadku
pierwszejRodziny,jakidrugiej,niektórezprzyjętychosóbnieposia-
dałypowołaniadoprawdziwegożyciazakonnego;atobyłarzecz
najistotniejsza!Inteligencjaimiłośćdospecyficznegoapostolstwa
uformowałybysięstopniowo,gdybyistniałauległośćnagłosBoży.

Taobawatrwałakilkamiesięcy…Wtymczasieklerycyzsemi-
nariumici jużprzyłączeni jakoduchowiwspółpracownicy,ofia-
rowaliPanumiesiącmaj,abyzatroszczyłsięoRodzinęzakonną.

Nakoniecmiesiącazostałomupowiedziane: „JestwCasta-
gnitod’Albapewnadziewczynazdobrejrodziny,którazewzglę-
dunaswojąpobożność,inteligencję,uległość,dobroćuczyniłaby
[wiele]dobra…Leczistniejądwieprzeszkody:jejsłabezdrowie
i to, że uczęszczała jedynie do miejscowej szkoły”. – „Niech
przyjdzie – odpowiedział Pierwszy Mistrz – otrzyma od Pana
wystarczające zdrowie i konieczną wiedzę dla swojej posługi.
KiedyPan[czegoś]chce…”12.

Byłyprzeszkody,alezostałyprzezwyciężone,główniedzięki
pomocy ówczesnego kleryka, a dzisiaj kanonika – proboszcza
wBarolo,bratadziewczyny,któraterazjestPierwsząMistrzynią
SióstrŚwiętegoPawła.Rzeczytaksięukładały,żewidocznabyła
pomocBoża.
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11Podmiotemjestks.Alberione.
12Wtensposób27.6.1915r.TeresaMerlowstąpiładowspólnotyśw.Pawła.Teresaurodziła
się w Castagnito d’Alba w 1894 r. i należała do pierwszej grupy przyszłych Sióstr Świętego
Pawła.Złożyłaprofesjęwieczystą22.7.1922iwtychokolicznościachzostałaprzezPierwszego
Mistrza mianowana „Pierwszą Mistrzynią” (przełożoną generalną) wspólnoty żeńskiej. Pro-
wadziłazgromadzenieSióstrŚwiętegoPawłaażdoswojej śmierci,któranastąpiławAlbano
Laziale5.2.1964r.



Wstąpiła – i jako pierwsza próba, została zmożona chorobą.
Aleodrazuzyskałauwszystkichwielkiszacunek.

Wtedy zostało podjęte przed Panem zobowiązanie, które
zawartejestwnaszymPakciealboTajemnicyPowodzenia13iktóre
okazałosięprzydatnewważniejszychokazjachipotrzebach.

Ktoś ciągle miał obiekcje: „Odda nowej Rodzinie wszystko,
coma,aletobędziebardzomało;niezdołanawetunieśćciężaru
z powodu swojego słabego zdrowia”. Ale Pakt wciąż się odna-
wiał…itowszystkorazempokazało,jakPandziałałidziałaniemal
niedostrzegalnie, jednak skutecznie; i że dobroć i rozwaga prze-
wyższająsiłęfizycznąiwiedzę.

W Rodzinie Sióstr Świętego Pawła było na początku wiele
zgrzytów… Ale wszystko posłużyło „Teresie” – jak wszyscy ją
nazywali–wpozyskaniumiłościSióstriogólnegoszacunku;do
tegostopnia,żekiedypewnegodnia,poodejściutychnieposiada-
jącychprawdziwegopowołania,zostałoogłoszonezgromadzonym
liczniemłodymsiostrom,żeTeresazostaławybranaprzełożoną
–uzyskałapełnepoparcie.

Jejpostępwpobożności,życiuzakonnym,uległości,miłoścido
Instytutu,doapostolstwaidoduszciąglewrastał.

Praca,którądzisiajmusiwykonywać,byłabyzbytciężkanawet
dlaosobymocniejszejfizycznie:wszystkojestdaremBoga.

ByładlaPierwszegoMistrzanieustannąpomocą:
1)WdobrymformowaniuSióstrŚwiętegoPawła,którerozpo-

częłyodzeraiosiągnęłyrozwójduchowy,intelektualny,apostolski
podziwianywszędzie:wprostocie,nadprzyrodzoności,bystrości.

2)Wprzygotowaniu ichdospecyficznegoapostolstwa, taknie-
zwykłegowtamtychczasachitrudnegowludzkimprzekonaniu;jed-
nakpodjejprzewodnictwemzostałyuformowanepisarki,konferan-
sjerki,specjalistkiwtechnice,dystrybucji,znającesięnakinieiradiu.

3)Wprzezwyciężaniunieprzyjemnychchwil,którychbyłowie-
le:zależnychpoczęściodosób,poczęściwynikającychzewzglę-
dówekonomicznych,niezrozumienia,czasów,chorób,śmierciitd.
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4) W utworzeniu Pobożnych Uczennic i Sióstr Pasterzanek:
bardzo pomogła w narodzinach, rozwoju i zatwierdzeniu obu
Zgromadzeń;podtrzymywałaje,doradzałaim,pomagałafinanso-
wo,poświęcałasię,a terazcieszysięuznaniemizaufaniemobu
Rodzin.

Jej przykład i dobroć czynią wszak więcej niż władza: umie
pogodzić łagodnośćzezdecydowaniem,roztropnośćzsiłą.Była
rzeczywiście wspomagana fizycznie przez Boga, prowadzona
przez nadprzyrodzone światło, o czym przekonał się Pierwszy
Mistrzpodczaswielupodróży,przyokazjiwizytacjidomów.

ItakSiostryŚwiętegoPawłarosnąwliczbę,domy,inicjatywy,
rozprzestrzeniającsięnaokołodwadzieściapaństw.

SiostryŚwiętegoPawłamająwniejdwojakąksięgę:popierw-
sze,księgęjejcodziennego,przykładnegożycia;podrugie,księgę
zpapieru,wktórejmożnazgromadzićdoświadczenia isystema-
tyczne konferencje dla Sióstr, wiele uwag ogólnych i szczegóło-
wych,pismapublikowanenałamachokólnikaReginaApostolorum
itd.Reasumującmożnabystworzyćgrubąidobrąksiążkę,która
byłabyskarbemteraziwprzyszłościdlawszystkichSióstrŚwięte-
goPawła,agłówniedlatych,któresądalekoimogąspotkaćsię
zniąjedyniepodczaswizyt;orazdlatych–dotyczytozwłaszcza
aspirantek–któreniezawszemająokazjęosobiściezniąporoz-
mawiaćzpowodubrakuczasu14.

97ZAŁ.II–ŚWIADECTWOOPIERWSZEJMISTRZYNISIÓSTRŚWIĘTEGOPAWŁA

245

246

14Wrzeczywistościksiążka istnieje i została zredagowanaprzezMargheritęBavierę:TECLA
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ZAŁĄCZNIK III 
 

NA TEMAT  
POBOŻNYCH UCZENNIC BOSKIEGO MISTRZA

1. „Pre hi sto ria” Po boż nych Uczen nic

SiostraMariaCleliaArlatiPDDM,mówiącopoczątkachPobożnych
UczennicBoskiegoMistrza,przedstawiławksiążceMiprotendoinavan-
ti(s.443n)następującydokumentks.Alberionegoz1946roku,który
traktujewjakiśsposóbo„prehistorii”PobożnychUczennicidoskonale
łączysięzduchem,jakidałżyciewspomnieniomAbun dan tes divitiae.

W1908rokuzacząłemmodlićsięizachęcaćdomodlitwy,aby
zrodziłasięrodzinazakonnaożyciuzamkniętym,którabędzieodda-
naadoracji,apostolstwukapłańskiemuiliturgicznemu:cała[należą-
cado]JezusaBoskiegoMistrza,obecnegowtajemnicyEucharystii…

Pewnego lipcowego poranka, około 1920 roku, po pięknej
nowenniedośw.Pawłaiśw.Jakuba,spacerowałemzkanonikiem
Chiesą po tarasie plebanii przy kościele św. Kosmy i Damiana
w Albie. Czułem urok naszego apostolstwa i głos Boga, który
chciałmniecorazbardziejdlasiebie.Zdrugiejstronywidziałem
niewyraźnie różne trudności, które przyniesie los, niepewność
wielurzeczy,bolesneoderwaniesięodwiększościosób,dóbritak
kochanejposługi…Zamknięcieoczuizawierzeniesięwewszyst-
kimitylkoBoguorazcałkowiteoddaniesięJegomiłościbardzo
silnie[mnie]pociągało;byłonawetczymśwrodzajuukłucia,które
corazbardziejprzeszywałoduszę.

KanonikChiesa,usłyszawszyraz jeszczeowszystkim,swoimi
jasnymisłowami,pełnymiwiaryczerpiącejtylkozBoga,stwierdził:
„Zdecydowanienaprzód;zostawwszelkąopinięioparcie,któresą
ludzkie,aliczcałkowicienaBogaimiejnauwadzejedynieBoga.
Szukajpomocywmodlitwie”.
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Więcmodliłemsięimyślałem.Zastosowanezostałydwieżywe
i nieustanne modlitwy: Dzieło Mszy Świętych i pewna rodzina
zakonna,któratrwałanaadoracjiprzedTabernakulum,abyuzy-
skać potrzebne łaski dla tych, którzy szczególnie poświęcali się
apostolstwu.

Dotychdwóchdziełzostałodołączone:
–Poszukiwaniepowołańiuświęceniekapłanówiprofesów.
– Kanoniczne erygowanie, zatwierdzenie i umocnienie życia

zakonnegoPobożnegoTowarzystwaŚwiętegoPawła.
–Ichutrwaleniesięirozprzestrzenieniewświecie.

–Budowanaszychkościołów,doktórychnadzieńdzisiejszy
należy kościół: św. Pawła, Boskiego Mistrza, Królowej Aposto-
łów.

–DziełoBiblii.
–Druk,kino, radio,które tonoweśrodkibyływidziane jako

najbardziejskuteczneiurodzajne.

2. Mi sja Po boż nych Uczen nic

Podkoniec1946rokuks.Alberioneprzygotowywałbardzobogaty
iważnytekstodnoszącysiędo„misji”PobożnychUczennic.Abybyć
bardziej pewnym tego, że właściwie wyraził swoją myśl (ponieważ
jego słowa wielokrotnie były subiektywnie interpretowane i w znie
kształconejpostacireferowaneStolicyŚwiętej),napisałtekstipoprze
pisaniugonamaszynieprzezMatkęMarięLucięRiccięPDDMprze
słałgoMistrzowiGiaccardowi,którypoprawiłtekstwwielumiejscach
–leczraczejdrugorzędnych.PierwszyMistrzprzeczytałnastępnietę
medytacjęnowicjuszkomPobożnychUczennicwkaplicySióstrŚwię
tegoPawła;byłatamobecnatakżeMatkaMariaLuciaRicci,która
zatroszczyłasiępóźniejodruktegowystąpieniawrazzinnymimedy
tacjami,którezostałypokazaneprzedopublikowaniemPierwszemu
Mistrzowi. Medytacja znalazła swoje miejsce w pierwszym tomie
Ipsumaudite.Przedstawiamyponiżejtekstdrukowany,ostateczny.

[Numery obejmują redakcje rękopisu i maszynopisu, które
pomijamy].
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Rzym,BożeNarodzenie1946

W1908rokuzacząłemmodlićsięizachęcaćdomodlitwy,aby
zrodziłasięrodzinazakonnaożyciuzamkniętym,którabędzieodda-
naadoracji,apostolstwukapłańskiemuiliturgicznemu:cała[należą-
cado]JezusaBoskiegoMistrza,obecnegowtajemnicyEucharystii.

Dlaczego? Aby stała się źródłem łaski, z którego czerpałyby
innerodzinyzakonnepoświęconebardziejżyciuapostolskiemu.

Zczasem,kontynuującmodlitwę, zacząłwyłaniać się sposób
życiatejrodzinyikonkretnaformarelacji,którenależałoustano-
wićz[pozostałymi]rodzinami.

Napisałemwięcksiążkę:Ladonnaassociataallozelosacerdota
le15,wktórejwyraziłemsięw sposóbnajbardziejwówczasmoż-
liwy; chociaż nie ograniczając się jedynie do tego, ale rzucając
światłonaapostolstwokobietyw jedności ipodkierownictwem
apostolstwakapłańskiego.

Pozwoliłemsięprowadzićtemu,oczymzawszemówiłmikierow-
nikduchowy:„Przedpodjęciemjakiegokolwiekdziałaniazapewnić
sobie odpowiednią liczbę dusz, które będą się modlić, a jeżeli to
konieczne,poświęcąsięzatedzieła;jeżelichcesz,abybyłyżywotne”.

Wy macie podstawową i żywotną misję, ukrytą jak korzenie,
leczżywiącąpień,gałęzie,kwiaty,liście,owoce.

Jezus Kapłan i Maryja, Jego Matka, są zawsze zjednoczeni
w ekonomii zbawienia; i dlatego pozostają zawsze zjednoczeni
wekonomii łaski:Maryjapozostajeażdokońcaczasówpośred-
niczkąirozdawczyniąłaski.

a)MaryjadałanamJezusa,BoskiegoMistrza,KapłanaiHostię:
JezusjestOwocemDziewicy-Matki.

Zwaszejmodlitwy:„Poślijdobrychrobotnikównaswojeżni-
wo”,musiprzychodzićwielukapłanówdoPobożnegoTowarzy-
stwaŚwiętegoPawłaidoKościoła.Dlategopełnijcieapostolstwo

100 ABUNDANTES  DIVITIAE  GRATIAE  SUAE

279

280

281

282

283

284

15Por.przypisdoAD109.



życia wewnętrznego, pragnień, modlitwy, cierpienia jak Maryja.
Waszą pracą, pozyskiwaniem ofiar, posługą kandydatom do
kapłaństwa, gorliwością spełnianą według waszych możliwości
ogromnie pomożecie powołaniom. Pragnąłbym mieć was wiele,
wiele! I aby każda zaowocowała dla Pobożnego Towarzystwa
ŚwiętegoPawłaidlaKościołajakimśalterChristus–kapłanem.

b)Kapłanmusinastępnieżyćidziałać.
Jezus realizował swoją misję, a Maryja pełniła swoje obo-

wiązkiwzględemJezusawdomuwNazarecie;później,podczas
życiapublicznego,mękiiśmierciJezusa,[pełniła]swojąposługę
modlitwy.PośmierciizmartwychwstaniuJezusa[pełniłajeszcze]
swojąposługęzarównowzględemChrystusa,jakiwzględemJego
mistycznegoCiała,którymjestKościół.

Będziecie więc kontynuowały wasz trud, waszą modlitwę za
kapłanadziałającego, za kapłana chorego, za kapłana zmarłego;
ibędzieciemiałyszczególnyudziałwowocachMszyśw.,modli-
twyiapostolstwakapłana.

c)JezusChrystusniejestobecnywświeciejedynieprzezswoje
Ciałomistyczne,ale jestobecny fizycznie, vere, realiter, substan
tialiter16 w Tabernakulum. Ze Mszy św., z rzeczywistej obecno-
ści,zKomuniipochodziwszelkiedobrowKościele,wduszach;
wszystkawoda,jakźródło,któresięrozlewa;wszystkalimfa,która
unosisięwsakramentachisakramentaliach.Duszemusządotrzeć
dotegoźródła,dozjednoczeniazJezusem;całaresztajestśrod-
kiem.Wszystkomusimywybłagać–wrazzeucharystycznąduszą
Maryi–odJezusa,BoskiegoMistrza,obecnegowświętejHostii.

OtowaszaposługaprzyTabernakulum:
LampyżyjąceprzedJezusemEucharystycznym;
OfiarywrazzJezusem;składaniesiebiewofierzestanowiczęść

waszegoapostolstwa;
HonorowesłużebniceTabernakulumijegoBoskiegoMieszkańca;
AniołowieEucharystii,którzyotrzymująidają;
Dusze,które łakną i pragnąEucharystycznegoChleba iwody

Jegołaski;
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Serca, które współdzielą z Eucharystycznym Oblubieńcem
pragnienia,dążenia,opuszczenie–zawszystkich,aległównieza
osobęnajbardziejdrogąswojemusercu:zakapłana;

PierwszepowierniceJezusaHostii,abysłyszećkażdeJegosłowo
życiaimedytowaćjejakMaryja–wswoimsercu.

NiechBoskiMistrzpatrzynawaszupodobaniem;niechwas
nauczyswoichdróg;niechrozlejewwasradośćpowołania;niech
żyjewwaspełniąswoichcnót.

Miejcie wiarę, nie wątpijcie; Jezus jest nieskończenie wierny
swoimobietnicom.

d)MaryjaopowiadałaoJezusieApostołomiEwangelistom;od
Niej–jakmówiąOjcowie–św.Łukaszzaczerpnąłto,copóźniej
napisał o życiu prywatnym Jezusa w Nazarecie: Zwiastowanie,
Nawiedzenieśw.Elżbiety,Narodzenie,faktodnalezieniawświą-
tyni,uległośćiwzrastanieJezusawlatach,mądrościiłasce.

Otodlaczegodlawaszarezerwowanejestapostolstwoliturgicz-
no-eucharystyczne.MającduszępełnąJezusa-Hostii,jakmogłyby-
ścietłumićwsercuiwciążukrywaćwasząwiarę,wasząnadzieję,
wasząmiłość?Będziecietowyrażać,ukazywaćirozpowszechniać
stosownie do waszego powołania. Sposób wy już określiłyście
wcałości tych inicjatyw,którezostałynazwane jednymsłowem:
domusDei17.Niechżyje,działa,owocuje:tworząckościoły,kapli-
ce, tabernakula i wszelkie wyposażenie; interpretując i ukazując
sakralneskarbyliturgii.

Temu,ktotorozumie,mojenajwiększebłogosławieństwo;wraz
zobietnicąumierającegokapłana,ks.Perina18,któryotrzymałod
wastakdobrąopiekę:„Zrajubędęwampomagał”.

Hasłona1947rok:modlićsię,szukaćpowołań.
M.[istrz]Alberione
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17„DomBoży”.
18GiovanniPerino,imięzakonneFrancescoSaverio,ur.31.10.1913wFrontCanavese(Turyn);
zm.9.9.1946wSanfrè(Cuneo).Odznaczałsięmiłościądoprawdyiposługi.Mawiał:„Wmoim
życiuzawszeszukałemprawdyijeżelimiałbymzaprawdęoddaćżycie,oddawałbymjecodzien-
nie,gdybytobyłomożliwe”;atakże:„Doniedawnaskłaniałemsiękunauce,terazjużnie;wytę-
żamsiłykujednemu:miłości”.Byłstarszymbratemks.RenatoPeriniego,trzeciegonastępcyks.
AlberionegonastanowiskuprzełożonegogeneralnegoTowarzystwaŚwiętegoPawła.



3. Li tur gia na ucza na przez Ko ściół

OryginałtekstujestzachowanywArchiwumKsiędzaAlberionego
uUczennicBoskiegoMistrza.Pomijamydwietrzeciepierwszejstro
nicy,któredotyczązapiskówprywatnych,podająctylkodatę:„Rzym,
28.III.1947”.

BardzodziękujęPobożnymUczennicomzadobrąpracę:przy-
niosąwielechwałyimiłościJezusowiMistrzowi.

Jeżelizmieścimysięwczasie,poprawimypewienartykuł,który
nakreślaszerokiepoleapostolstwuliturgicznemu.Naprzykład:

„NiechrozumiejąLiturgiętak,jaknauczaKościół:pobożność
imodlitwa,któraczciBoskieTajemnice,wypływazchrześcijań-
skichdogmatówiprowadzikupraktyceżyciachrześcijańskiego”.
„Niech tak ją realizują i dają poznać przy pomocy wszelkich
środków,któresąwużyciuprzywielkich liturgicznychcentrach
benedyktyńskich”.

4. Trzy po trze by i trzy apo sto ls twa

Trzykartkibezdatyinumeracji,zachowaneworyginalewArchi
wumKsiędzaAlberionegouUczennicBoskiegoMistrza.Prawiecały
ten tekst, zwyjątkiemostatniegoakapitu, został przytoczonywMi
protendoinavanti(s.453i456)zniewielkimipoprawkami.

[Numeryobejmująwersjęrękopisu,którąpomijamy].

[PierwszyMistrzdługorozważał]trzypotrzebyitrzyapostol-
stwa,rozdzielonedotychczasnaróżneinstytucje:

Apostolstwoeucharystyczne,realizowaneszeroko,alepozbawio-
ne jeszcze formy i ostatecznej organizacji… Trzeba, aby poboż-
ność eucharystyczna stawała się apostolstwem i dokonywała się
wBoskimMistrzu;

Apostolstwoliturgiczne.Bógchciał,abywKościelebyłoprzepo-
wiadanieustne. Jednakhistoria uczy, jak skuteczne jest przepo-
wiadanie poprzez kult. Liturgia jest równocześnie kultem odda-

103ZAŁ.III–NATEMATPOBOŻNYCHUCZENNICBOSKIEGOMISTRZA

292

293

294-
303

304

305

306



wanym Bogu, przekazywaniem życia Bożego duszom, czynnym
pouczeniemnatematwiaryimoralności,środkiem,abygłoszona
prawdaipropagowanamoralnośćbyły–załaskąBożą–przyjmo-
waneiprzeżywane.Liturgia,podziełachwielkichMistrzów,musi
sięupowszechniać;onajestksięgąDuchaŚwiętego,któramabyć
głoszonanowoczesnymiśrodkami.Lecztakieprzepowiadaniejest
niezwykletrudne;potrzebnewięcsąspecjalnełaskidlaApostołów
iapostolstw.

Apostolstwo posługi kapłańskiej. By osadzić Rodzinę Święte-
go Pawła według Boskiego Mistrza na Chrystusie, należało żyć
Świętą Rodziną – pierwszą rodziną zakonną; dlatego potrzeba
było tych,które spełniałyby rolęMaryiwzględemJezusa i Józe-
fa. Potrzebna była, krótko mówiąc, posługa kapłańska w duchu
Maryi, która przygotowała ludzkości Boskiego Mistrza, wiecz-
negoKapłana,Hostię-Ofiarę.Takaposługa zawiera:oczekiwanie
–PobożnaUczennicawypraszapowołaniaipomagaim;posługę
domową;modlitewnetowarzyszeniepodczasposługi[kapłańskiej],
powinnośćpielęgniarki,modlitwępośmierci.

ApostolstwoeucharystycznePobożnychUczennic jestszczegól-
nieukierunkowanenatriumfBoskiegoMistrza,któryjesttrium-
femwiarykatolickiej:nauczaniewświecie–uniwersytety,czaso-
pisma, filozofia, nauki ścisłe, kino, radio, telewizja, konferencje
itd.–wszystkoinspirowaneidostosowanedoEwangelii…

Pozatym[apostolstwoeucharystyczne]ukierunkowanejestna
moralnośćkatolicką–wKodeksieiprawachkościelnych,wprzy-
kazaniachiradachewangelicznych,wprawachcywilnychizdro-
wych zwyczajach jednostki; w rodzinie, społeczności, narodzie;
wuświęceniudusz,wumierających,wduszachczyśćcowych.

Jeszcze:ukierunkowanejestnauzyskanieżyciałaskiwduszach,
poprzez korzystanie z sakramentów, uświęcanie duchowieństwa
iwogólehierarchii,umiłowaniespowiedzi,Komunii,Mszyśw.;
przezrozwójapostolstwawkażdymwymiarze,gorliwośćkapłań-
ską;przezszerokiruchwkierunkużyciazakonnego,działalności
katolickiej,misyjnej.
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ZAŁĄCZNIK IV 
 

NA TEMAT  
SIÓSTR JEZUSA DOBREGO PASTERZA

„Do bre Pa ster ki” – Sio stry Pa ste rzan ki

Wstyczniu1947rokuks.AlberionenapisałdoSióstrPasterzanekpismo
okólne,którezostałoprzytoczonewdzieleAllaSorgente.Meditazionidel
PrimoMaestro(‘Uźródła.MedytacjePierwszegoMistrza’),SuorePasto
relle,Albano1969,s.5660.Tensamtekstzostałodnalezionywniedato
wanymmaszynopisie,wzbogaconymcennymipoprawkamiks.Alberionego
wceluprzekształceniagowartykułdlaVitaPastorale(pismotopublikowało
wieleartykułówoPasterzankach,jakożebyłyone„siostramidlaparafii”).
Przedstawiamyponiżejtekstmaszynopisu.–Por.E.Bosetti,Uncommen-
todiG.AlberionealVangelodelBuonPastore,w:CarismaPastorale.
LapropostadiGiacomoAlberionealleSuorediGesùBuonPastore,
AttidelSeminariosulcarisma,AlbanoLaziale27czerwca9lipca1984,
s.141164(wzałącznikupodanajestreprodukcjategodokumentu).

I.M.I.P.19

Jakiśczastemustwierdziłem,jakłaskaBożadziaławichdużej
liczebnierodzinie[zakonnej]:więcejświatła,więcejmiłości,wię-
cejpracywewnętrznej,więcejduchaduszpasterskiego.Potrzeba
bardziej intensywnego życia duchowego i większej aktywności
duszpasterskiej.O,jakiepiękne,pobożneigodnepragnienie:gru-
paPasterek20wwieluparafiach!Aleniejakogrupazwyczajnych
sióstr,któresłużąwochronce,leczgrupaPasterek,którerozumie-
jąisprawująmisję,którąwamopisuję:

Święty Paweł pokazuje nam Chrystusa Kapłana i sam Boski
Mistrz prezentuje się nam jako Pasterz: Ego sum Pastor Bonus
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19Łacińskieinicjałyimion:Jezus,Maryja,Józef,Paweł.
20Wartozauważyć,żezarównowtymmiejscu,jakidalejmaszynopisniezostałpoprawiony,
azatemPasterzankinazywanesąjeszczePasterkami.



(J 10, 11). Obraz ten uzupełnia wielką wizję Jezusa Kapłana
ipozwalapoznaćJegodobroczynnedziałaniewduszach.Dlate-
gointeresujenasstudiumewangelicznejperykopy,wktórejJezus
zawieraswojenauczanienatematzadańpasterza.Uczynimyto,
biorącpoduwagęwszystkiesłowatekstu.

„Ja jestemdobrympasterzem.Dobrypasterzpoświęcaswoje
życie zaowce.Najemnik zaś i ten, którynie jest pasterzem ani
właścicielemowiec,gdyzobaczyzbliżającegosięwilka,opuszcza
jeiucieka,awilkjeporywairozprasza.Jestbowiemnajemnikiem
inietroszczysięoowce.Jajestemdobrympasterzem.Znammoje
owce i one Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec i jak Ja
znamOjca.Poświęcamteżswojeżyciezaowce.Posiadamjeszcze
inneowce,którewprawdzieniesąztejzagrody,lecztrzeba,abym
jeprzyprowadził.Pójdąonezamoimgłosemitakpowstaniejedna
trzodazjednympasterzem”(J10,11-16).

JEZUS I MY
HocproverbiumdixiteisIesus:„Jezusopowiedziałimtęprzypo-

wieść”(J10,6).JezusChrystusmiałzwyczajmówieniawprzypo-
wieściach; jużprorok(por.Ps77,2)widziałwtymznakrozpo-
znawczyprzyszłegoMesjasza.Abywięcpomócnamzrozumieć
swojąapostolskąsłużbęwświecie,Jezusposłużyłsiętąwdzięczną
przypowieścią.

Wyobraźmy sobie pasterza: Pastor… ovium: „Pasterz owiec”
(J10,2),ale–oczywiście–niemercenarius…cuiusnonsuntoves
propriae:„najemnika…któryniejestwłaścicielemowiec”(w.12),
tzn.pasterza,któryzostałwynajęty,abystrzecstada,któredoniego
nienależy.Jeślistadonależydogospodarza,najemnikanieintere-
sujedobroowiec:nonpertinetadeumdeovibus,„nietroszczysię
oowce”(w.13).Załóżmy,że[tenpasterz]jestwłaścicielemstada,
awięc[człowiekiem]zatroskanymojegoutrzymanieidobro.

TakiwrzeczywistościjestJezus.Zwieluwzględówduszenależą
doNiego.Onjestichstworzycielem,zapobiegliwymstrażnikiem,
Onwykupiłjezniewolidemonazacenęprzelaniaswojejbezcen-
nej krwi. Non estis vestri, mówi Apostoł; empti enim estis pretio
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magno:„Nienależyciejużdosiebie;J.[ezus]Ch.[rystus]wykupił
waszawielkącenę”(por.1Kor6,19).Istniejewięcintymnarela-
cjamiędzyPasterzemaowcami.Sąmudrogie.Tukapłanimają
element podobieństwa do Boskiego Pasterza, ponieważ śmiało
możnapowiedzieć,żeniemająbyćtylkonajemnikami,przezna-
czonymidopasieniaduszznadziejąniebiańskiejzapłaty;alesą
prawdziwymipasterzamiiwpewnymsensiesąwłaścicielamitych
dusz,którerodządlałaskiiżywiąsakramentami.Powinnisięwięc
nimi interesować jak najdroższymi dziećmi. Pasterki wypełniają
wrazzkapłanem-pasterzemjednąmisję;majątesametroski,ten
samcel,tesameśrodki.Każdyzwłaściwejsobiepozycji.

EwangelicznyPasterzjestnietylkowłaścicielemstada, leczjest
zarazemwłaścicielemzagrody,awięcwchodzidoniejiwychodzi,kie-
dychce:Quiintratperostium,pastorestovium:„Ktowchodzidozagro-
dyowiecprzezbramę,jestpasterzemowiec”(J10,2).Niemawięc
potrzebywchodzićprzezoknojakzłodziej:Quinonintratperostium
inovileovium,sedascenditaliunde,illefurestetlatro:„Ktoniewchodzi
dozagrodyowiecprzezbramę,leczinnymsposobem,jestzłodziejem
iprzestępcą”(w.1).Najegopojawieniesięodźwiernynatychmiast
otwiera drzwi: Huic ostiarius aperit: „Temu otwiera odźwierny”
(w.3).JezussamsobienieprzypisałroliPasterza,alezostałaMuona
powierzonaprzezJegoOjca:HocmandatumaccepiaPatremeo(w.
18).ProrokEzechielprzytaczasłowaposłania:Suscitabosupereas
(pecus)Pastoremunum,quipascateas:„Ustanowięnadnimijednego
pasterza,abyjepasł”(Ez34,23).Takbędziemusiałobyćrównież
wnaszymprzypadku.Bóg–itylkoBóg–powołujedokapłaństwa
idożyciazakonnegoPasterek.

Wydajesiętodziwne,alenapierwszyrzutokaJezusnienazy-
wa siebie tylko Pasterzem, ale także bramą owczarni: Ego sum
ostiumovium:„Jajestembramąowiec”(w.7).Idziejesiętaknie
tylkodlatego,żeOnjestjedynąbramą,przezktórąduszemuszą
przejść,abysięzbawić:Perme,siquisintroierit,salvabitur(w.9);
aledlatego–iztymwiększąracją–żekapłaniiPasterkiodNie-
gomusząotrzymaćpowołanie:Nonvosmeelegistis,sedegoelegi
vos(J15,16).
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PierwszązaletąDobregoPasterzaiPasterekjestznaćowceidać
imsiępoznać.Tobędziepróbaichzaangażowania;będzietowaru-
nek,abyowcesięniewystraszyłyiniebałysięichobecności.Tęzaletę
odnajdujemywstopniudoskonałymprzedewszystkimwJezusie:
Cognoscoovesmeas:„Znammojeowce”(J10,14).Godnyuwagi
jestfakt,żeznajewszystkie;każdejnadałosobneimięipoimieniu
jewoła:Propriasovesvocatnomine(w.3).Nikodem21osłupiałze
zdziwienia,kiedyusłyszałodnieznanegoJezusa:Cumessessubficu
vidi te:„Ujrzałemcięstojącegopoddrzewemfigowym”(J4,48);
tymniemniejkażdemumożeOnpowtórzyćcośpodobnego.Tak-
żePasterziPasterkamusząznaćlud.Kościółnakazujeutworzyć
„państwodusz”.Biada,jeślisiętegozaniedba!Jesttoichzadanie,
a takżenasze.Alepóźniej [również]owcemusząznaćpasterza:
Cognoscuntmemeae(J10,14).Tutakżegodnymuwagijestfakt,
żepoznaniepochodzibardziejzesłuchuniżzewzroku:Ovesvocem
eiusaudiunt:„Owcesłuchająjegogłosu”(w.3),sciuntvocemeius:
„rozpoznająjegogłos”(w.4).Obcygłosjeprzeraża:Fugiuntabeo,
quianonnoveruntvocemalienorum(w.5).Jakżecennatonauka!
Niechodzituopoznanieciał,któresięwidzi,aledusz,któresię
słyszy.Musimydaćsiępoznaćprzypomocykatechizmuiposługi
słowa,którazostałapowierzonanamprzezMistrza.

Każdegorankadobrypasterzmusiwyprowadzaćswojeowcena
zewnątrz:eteduciteas(w.3);prowadzijenażyznepastwiskaido
najczystszychźródeł:medytacjaisakramenty.Inajlepszymsposo-
bemprowadzeniaichbędziepójścienaprzedzie,abyoneszłyztyłu:
Anteeasvadit,etovesillumsequuntur(w.4).Zaobcymnatomiast
niepójdą:Alienumautemnonsequuntur,sedfugiuntabeo(w.5).

Innabezcennanauka:musimywyprzedzaćnaszeowcedobrym
przykładem.Biadanam,gdybyśmypostępowalijakkapłanistare-
goprawa,októrychmówiłJezusludowi:Omniaquaecumquedixe
rintvobisservateetfacite;secundumoperaveroillorumnolitefacere:
„Czyńcieizachowujciewszystko,czegowasuczą.Nienaśladujcie
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jednak ich czynów” (Mt 23, 3). Czyż nie zostało powiedziane
oJezusie:Coepit facereetdocere(Dz1,1)?Tak,swoimsłowem
pasłstado,alenajpierwzbudowałjeswoimprzykładem.Otopraw-
dziwyPasterz!OtoprawdziwaPasterka!Szczęśliwestado,które
podtakimprzewodnictwempascuainveniet(J10,9).

Leczowcezjednejstronyosaczonesąprzezzłodziei,azdrugiej
przezwilki.Złodziejechcielibyjewyrwaćzowczarni,abywziąćjeze
sobądowłasnejzagrody:Furnonvenit,nisiutfuretur,etmactet(w.
10).Wilkichciałybyjepogryźćipozbawićżycia:Lupusrapitetdisper
ditoves(w.12).Abyjechronićibronić,potrzebnesąodwagaipoświę-
cenie;itotutajsprawdzisięprawdziwyPasterziprawdziwaPasterka.
Mercenariusetquinonestpastor, cuiusnonsuntovespropriae, videt
lupumvenientemetdimittitoves,et fugit:„Najemnikzaś i ten,który
niejestpasterzemaniwłaścicielemowiec,gdyzobaczyzbliżającego
sięwilka,opuszczajeiucieka,awilkjeporywairozprasza”(w.12).
DobryPasterziprawdziwaPasterkaoddająnatomiastżycieipoświę-
cająjedlaowiec:Bonuspastoranimamsuamdatproovibussuis(w.
11).OdniesieniedoJezusajesttuewidentne.Duszesąnapastowane
naumyśle ina sercu. Istniejązłodzieje,którzychcielibywyrwać je
z Chrystusowej owczarni, aby musiały błądzić; są też i wilki, któ-
re chciałybyprzeciągnąć jena stronę grzechu, czyli śmierci.Boski
Pasterzprzyszedłnaziemię,abyustrzecowceodbłęduiodgrzechu,
zapewniającwszystkimprawdęiłaskę.Todziełomiłosierdziazapro-
wadziłoGonaśmierć.PrzyjacielebłędówiwadprzybiliGodokrzyża
ichcielizniszczyć.AlełagodnyPasterzzmartwychwstałipowierzył
swoje owce kapłanom, aby strzegli je za Niego. Muszą to czynić
ztakąsamąofiarnością,zjakąOntoczynił:Egoveniutvitamhabeant
etabundantiushabeant:„Japrzyszedłem,aby[mojeowce]miałyżycie
itożyciewpełni”(w.10).Pasterkichętniebędąuczestniczyćiwłą-
czaćsięwtowielkieduszpasterskiezadanieksiędza.

TymczasemJezuskładzienacisknawielkąpróbęmiłości,którą
dałswoimdrogimowcom.NiktnigdynieznalazłsięwJegosytu-
acji,tzn.bybyćpanemswojegożyciaizłożyćjewofierze;chcieć
jezłożyćwofierze!Animammeamponoproovibusmeis(w.15).
Jeśliby tylko chciał, mógłby je oszczędzić! Ego pono animam
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meam,et iterumsumameam(w.15-18).Jegożyciemazupełnie
innąwartośćodnaszego.Abywypełnićnaszobowiązek,musimy
umieć iść ażdo ekstremum, zgadzając się na śmierć, kiedy nie-
przyjacielenaszychowieciBoskiegoPasterzachcielibyjezranić.

Istnieje jeszcze jednoniebezpieczeństwodlaowiec,mianowi-
cie, że któraś z nich się zgubi: Si perdiderit unam ex illis: „Jeśli
zgubijedną”(Łk15,4).Jesttojaknajbardziejmożliwe!Kiedybyła
napastwisku,idączainstynktem,szukającświeżejilepszejtrawy,
oddaliłasięodstada;itakkrokpokroku,zgórynadółskończy-
łanadniedoliny.Gdytylkodobrypasterztozauważa,zostawia
pozostałeowcewowczarniitakżeonruszawdół,krokpokro-
ku,zwąwozuwwąwóz,ażdoprzepaści,byjąodnaleźć:Vaditad
illamquaeperierat,donecinveniateam(w.4).Ikiedywkońcują
znajduje, nie krzyczy, nie pokazuje swej złości, nie pogania jej
po stromej ścieżceuderzeniami kija, ale zmiłością bierze jąna
ramionaicieszącsięodnosidoowczarni:Imponitsuperhumeros
suos gaudens (w. 5). To żywy i wzruszający obraz Odkupiciela,
którytysiącrazystwierdził:Venitfiliushominisquaerereetsalvum
facere quod perierat:„SynCzłowieczyprzyszedł szukać i zbawić
to,cozginęło”(Łk19,10)iprzyprowadziłgrzesznegoczłowieka
doniebieskiejowczarni,zktórejprzezgrzechbyłwykluczony.Do
kapłanów należy pielęgnować miłość do biednych grzeszników
i starać siędoprowadzić ichdoKościoła, do łaski, do raju.Ale
ztakimsamymsercem,składajączsiebiedobrowolnąofiarę,będą
toczynićPasterki,zgodniezeswoimniezwykłympowołaniem.

Niestety, tych rozproszonych i zabłąkanych owiec są tysiące
tysięcy – nie tylko jedna. Przez dwadzieścia wieków chrześcijań-
stwa złodzieje i wilki dokonywali spustoszenia, oczywiście nie
z winy Najwyższego Pasterza, ale przy milczącej zgodzie owiec,
jak iprzezobojętność ignuśnośćniektórychpomniejszychpaste-
rzy. Zamyślając się, Jezus smutno mówił: Et alias oves habeo,
quae not sunt ex hoc ovili: „Posiadam jeszcze inne owce, które
wprawdzie nie są z tej zagrody” (J 10, 16). Natychmiast jednak
się reflektował:Et illasoportetmeadducere:„lecz trzeba,abym je
przyprowadził”;et vocemmeamaudient: et fietunumovileetunus
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pastor (tamże). Oto zadanie powierzone Pasterzowi i Pasterkom.
Imwiększybędziezapał,tymbardziejpowszechnieiszybkospeł-
ni się ten wspaniały ideał jednej owczarni. O to modlił się Jezus
będąc na ziemi i wciąż modli się w niebie: Ut omnes sint unum
(J 17). Daje do dyspozycji wszystkich swoje skarby prawdy,
łaski imiłosierdzia.DoPasterzy iPastereknależyzaaplikować je
duszomdlaichwłasnegodobraidlazwycięstwaBoskiegoPasterza.

Otoczułainwokacja[Doktora]Anielskiego22:„BonePastor,panis
vere,Iesunostrimiserere:Tunospasce,nostuere,tunosbonafacvide
re interraviventium!”.„Pasterzudobry,prawdziwychlebie,zmiłuj
sięnadnami,Jezu:Tynaskarmisz,Tynasbronisz,Tynaswiedziesz
dowiecznychradościraju”(sekwencjaLauda,Sion,Salvatorem).

Pasterki są to: 1) dusze, które zgłębiły naukę Jezusa, które
osiągnęłymiłośćJezusa,któreżyjąbliskoJezusa,całeitylkodla
Jezusa;2)którepotemdzieląsięnamałegrupy,osiedlającsięna
parafii,gdziejakbyprzezprzybraniewszystkieduszeuważająza
swoje;znimiczująsięzłączonenażycie,naśmierć,nawieczność,
zjedynympragnieniemzbawieniaichwszystkich;iwspółpracują
apostolskozproboszczemwnauczaniuiwchronieniu,wpokony-
waniuzłaiwdawaniudobra,wnawracaniuiwuświęcaniu;dopro-
wadzaćdożyciachrześcijańskiegoidodobrejśmierci,zaczynając
od dzieci, dziewczynek, kobiet… według programu proboszcza
imiłości;każdegodniaumierać,abykażdegodniazbawiać;bez
zadowalaniasiędobrąśmiercią,leczwspierającjeszczeumarłych
modlitwą. One będą siostrami, matkami, nauczycielkami, kate-
chetkami, pocieszycielkami w każdym bólu, [będą] dobroczyn-
nyminieustannympromieniemświatłaisłońcanaparafii.

M.[istrz]ALBERIONE

Pisaćdo:Ks.Alberione–ViaGrottaperfetta58–Roma;albo
do:MatkaCelinaOrsini–SiostryPasterzanki–AlbanodiRoma.
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ZAŁĄCZNIK V 
 

NA TEMAT SIÓSTR APOSTOLINEK

1. Po praw ki i uzu peł nie nia do Kon sty tu cji

KsiądzAlberionepoddałszczególnejweryfikacjipierwszeartykułyKon
stytucjiSióstrApostolinek(alboInstytutu„KrólowejApostołów”).Świadec
twemtegojestponiższyfragmentodnoszącysiędopierwszychdziewięciu
artykułówpierwszegorozdziału,któryzawieraliczneuwagiks.Alberionego
mającenacelupoprawienie,aprzedewszystkimrozbudowanietekstu.

INSTYTUT„KRÓLOWEJAPOSTOŁÓW”DLAPOWOŁAŃ
ROZDZIAŁI:CELIDUCHZGROMADZENIA

1. – Celem ogólnym Instytutu „Królowej Apostołów” dla
powołańjestchwałaBożaiuświęcenieczłonkówpoprzezwierne
praktykowanietrzechślubów:posłuszeństwa,czystościiubóstwa
i uporządkowanie swojego życia według norm świętych kanonów
ininiejszychKonstytucji.

2.–SzczególnymcelemZgromadzeniajestdziałalnośćpowoła-
niowa,którapoleganapełnieniu–przypomocyśrodkówtradycyj-
nychinowoczesnych(prasa,kino,radio,telewizja,fotografiaitd.)
–trzechrodzajówdziełdlapowołań,tzn.:poszukiwania,formacji
[powołań]itowarzyszenia[im]:

a)PouczeniewszystkichwiernychowielkiejpotrzebieKościoła,
czyliopowołaniach;wedługprzykładuJezusaChrystusa.

b)Działalność:organizowanieibudowaniecentrówpomocydla
kandydatówdokapłaństwaczydożyciawdoskonałości;urządza-
niewystawnaparafiach,w zgromadzeniach itd.; organizowanie
sympozjów,tygodni,triduów,dniskupieniaidnipowołań;przygo-
towywaniefolderów,książek,periodyków,przeźroczy,programów
radiowychitelewizyjnych;wygłaszaniekonferencjiiprowadzenie
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festynów; kierowanie pracowniami odzieżowymi itd.; i wszystko
to,comożebyćprzydatnedlaubogichpowołań.

c)Modlitwa:nabożeństwodoBoskiegoMistrza,doKrólowej
Apostołów,dośw.PawłaApostoła;adoracjaJezusa-Hostii;popula-
ryzowaniemodlitwdladzieci,rodziców,instytutów[zakonnych];
organizowanie dni „wyrzeczeń” itd. – zawsze z nastawieniem
na poszukiwanie, pomoc i towarzyszenie powołaniom. Dlatego:
wswojejmiłościdoJ.[ezusa]Ch.[rystusa],doKościołaidodusz
[Apostolinki]przekształcającałeswojeżyciewapostolstwopowo-
łaniowe.

3.–IdeałInstytutustreszczasięwtejformule:„Wszyscykatoli-
cy,wszystkimisiłami,wszystkimiśrodkami,dlawszystkichpowo-
łań,dlawszystkichapostolstw”.

„Wszyscywierzącyzawszystkichniewierzących;wszyscygor-
liwi za wszystkich obojętnych, wszyscy katolicy za wszystkich
niekatolików”.

„Wszyscypowołaniwierniswojemupowołaniu;wszyscykapła-
niizakonnicyświęci;wszyscyludzieulegliKościołowi–dlaswo-
jegozbawieniawiecznego”.

4.–Instytutbędziemusiałpilnieśledzićwszystko,cojestzawarte
wewskazaniachidokumentachStolicyŚwiętejodnośniedopowołań
zakonnychikapłańskich.ZadbaoprzyjęciedogronadwóchPapie-
skichdziełdlapowołań,którezostałyerygowanejednoprzyKongre-
gacjids.ZakonnikówidrugieprzyKongregacjids.Seminariów.

Instytutbędzietakżeinteresowałsięświeckimi,którzypoświę-
cająsiędziałalnościcharytatywnejispołecznej,edukacjireligijnej
ikultowiwyrażającemusięwróżnychformach.

5.–BezzgodyStolicyŚwiętejniemożnazmieniaćszczególne-
goceluZgromadzeniaanidodawaćnastałerzeczy,któreniebyły
wniegowłączone.

6.–Członkinie Instytutuutrzymująsięzeswegoapostolstwa
iofiardobroczynnych.Pamiętaćbędą,żedlasamegoceluiducha
Zgromadzenia powinny prowadzić życie proste, tak by ludzie
widzieli w nich osoby godne naśladowania i zaufania. Dlatego
takżeichmieszkaniabędągodne,właściwedlaSióstr,aleniebędą
miałynicwyszukanego,luksusowegoczyzbytecznego.
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7.–CzłonkinieInstytutu„KrólowejApostołów”dlapowołań,
w wierności swojej misji i duchowi Zgromadzenia praktykować
będąwiaręwBożąOpatrzność,którazawszejestbardzoojcowska
względemtych,którzywNiejpokładająufność.

8.–Wwykonywaniu swojegodelikatnegoapostolstwaczłon-
kiniebędązawszeodznaczałysięłagodnościąisiłą.Naśladować
będąBoskiegoMistrza,swojeświatło,pociechęinagrodę.

9.–CzłonkinieInstytutu„KrólowejApostołów”wyznająspe-
cjalne nabożeństwo do Jezusa Mistrza, do Królowej Apostołów
idośw.PawłaApostoła.

2. In sty tut po wo ła nio wy dla wszyst kich po wo łań

15września1961rokuks.Alberioneuczestniczyłwseminarium
w Albie przy inauguracji „Wystawy powołaniowej”, zorganizowa
nej dla uczczenia osiemdziesiątej rocznicy urodzin biskupa karola
Stoppy.Przemówieniewygłoszoneztejokazjiprzezks.Alberionego
koncentrowałosięnatematyce„powołania”izostałotakżewykorzy
stane jakoartykułdlaVitaPastorale,opublikowanyw listopadzie
1961roku.Początkowyfragmentprzemówieniazostałwykorzystany
na potrzeby artykułu w San Paolo, także z listopada 1961 roku.
Zachowały się wersje rękopisu i maszynopisu tego wystąpienia,
przytoczone przez ks. Esposito w Carissimi in San Paolo, s. 138
140i190.Podajemytufragmentpoczątkowyikońcowytekstu,tak
jak został przepisany znagranej taśmy,odsyłającdo tomuKazań
PierwszegoMistrzadoApostolinek,któryzawierapublikacjęcało
ściprzemówieniawrazzkrytycznymiadnotacjaminatematróżnic
występującychmiędzyjednąadrugąredakcją.

NiechbędziepochwalonyJezusChrystus.

Kiedy się wchodzi w te święte mury seminaryjne, budzą się
w nas najgłębsze uczucia wdzięczności za niezliczone dobra tu
otrzymane;budzisięjeszczebardziejintensywnamiłośćdoniego:
seminarium,bijącesercediecezji!Budzisięspontanicznie,szcze-
gólniewtymtygodniu,wktórymwszystkokażemyślećopowo-
łaniachioichformacji,wzbogaconejwtymmiejscuomądrość
idobroćBiskupaijegonajlepszychwspółpracowników.
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Seminariummożnaporównaćdomonstrancji–centrum,zktó-
regojakpromienieświatłaiciepławychodząnowiksiężadoróżnych
zadań,abyprzekazywaćto,cotuotrzymali.Wspomnienieosóbsza-
nowanychikochanych,latmłodzieńczychtrochębuntowniczych,
doświadczenieciągłegopostępu,zawszekulturalneigościnneprzy-
jęcieszczególniewtychdniach–wszystkotoprowadzidouznania
seminariumjakonaszegowspólnego,ojcowskiegodomu.Chciałoby
sięucałowaćdrzwiwejściowe,rzucićokiemnapokoje,napomiesz-
czeniatych,którzynaskochaliiprowadzili,gdziebyłyrozwiązywa-
nenaszemałe,ależycioweproblemy.Podziwiaćpostępyipotem
zarazskierowaćsiędokaplicy;patrzećnatoświęteTabernakulum,
skierowaćwzrokkunaszejczułejMatceDobrejRady.Inatękratę,
zaktórąbyłyschodyprowadzącedobiskupa…Byłdlanaswszyst-
kim:byłgwarancjądlanaszegouświęcenia,dlanaszejprzyszłości,
dlaprzyszłejposługi,dlażyciawiecznego.

Kardynał Pizzardo napisał mi: „Godna najwyższej pochwały
jestideawystawynatemat«Powołania»,tymbardziejwprzypad-
kuosiemdziesiątychurodzinBiskupa”.Owawystawajestprawdo-
podobniepierwszątakąwystawąwAlbieiplanujesię,żebędzie
pokazana także w innych diecezjach. I to jest intencją naszej
modlitwy.Pewienprzykład:w1927rokuwAlbie,podauspicjami
ówczesnegobiskupaRe,odbyłosiępierwszeSympozjumEwange-
lii.Przeniosłosięonopotemdowieluinnychdiecezjiiparafii.Teraz
tylkosamaRodzinaŚwiętegoPawłapodczasjednegorokuzorga-
nizowała1356tygodnibądźtriduówEwangeliiwcałychWłoszech.

***
Pan stworzenia udziela powołania i przeznacza swoich umiło-

wanych do zbawiania ludzi. Ale później powołanie może przyjść
wkażdymokresieżycia:odwczesnegoporankapogodzinęjedena-
stą23.Każdykapłanzaśw.Pawłemmożepowiedziećosobie:„Qui
–toznaczyBóg–mesegregavitexuteromatrismeae”24.Alezostał
powołanywwiekumiędzymłodościąadojrzałością.Taksamojest
z powołaniem do pracy w Kościele. Istnieją domy powołaniowe,
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które przyjmują dzieci rokujące dobre nadzieje, od trzeciej klasy
podstawówkiażdoukończeniaszkołyśredniej.Sądomypowoła-
niowezwyczajne,seminaryjneizakonne,któreprzyjmująmłodych
–wprzypadkunas,Włochów–szczególniewwieku12-13lat.Są
seminariadlapowołańdojrzałych,sązakonnedomypowołaniowe
dla aspirantów odkrywających powołanie później. Kto zna Boże
plany?Naszymzadaniemjestmiećuszyotwarte,abysłyszećdźwięk
Bożegodzwonu–godzinęBożą,którąKrólowaApostołówmoże
uprzedzić. „Oaltitudodivitiarumsapientiae et scientiaeDei!Quam
incomprehensibilia sunt iudicia eius et investigabiles viae eius! Quis
cognovitsensumDomini?Autquisconsiliariuseiusfuit?”25.

Maładygresja.JakdotądPobożneTowarzystwoŚwiętegoPawławe
Włoszechprzyjmowałoprawiewyłączniemłodychod12do15roku
życia.WtymrokuzostanieotwartywModeniedomdlawczesnych
powołań,prowadzonyprzezprzygotowaneSiostryPasterzanki.Drugi
domdlawczesnychpowołań jestw trakcie tworzenia takżewpół-
nocnychWłoszech.OtwartodomdladojrzałychpowołańwAlbano,
prowadzonyprzezkapłanówzTowarzystwaŚwiętegoPawła.

***
Z inicjatywy26 Stolicy Świętej powstał Instytut powołaniowy

„KrólowejApostołów”dlawszystkichpowołań.Obecnawystawa
powołaniowajestjednązichinspiracji,aczkolwiekpracazostała
wykonanaprzyudzialewielu.Pracująonedlawszystkichpowo-
łań: przez modlitwę, przez działalność, na jaką pozwala im ich
liczba.Wmodlitwie,którąodmawiającodziennie:

Uwielbienie i dziękczynienie Panu, twórcy kapłaństwa, stanu
zakonnegoikażdegopowołania.

Wynagrodzenie ojcowskiemu sercu Boga za tych, którzy nie
poszlizagłosempowołania,porzucilijelubmuprzeszkodzili.
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Aby wszystkie powołania dążyły jedynie do większej chwały
Bożejidusz.

Aby wszyscy zrozumieli wezwanie Jezusa Chrystusa: „Żniwo
jestwielkie”.

Abywszędzierozwijałsięklimatrodzinności,religijności,spo-
łeczności,sprzyjającyiodpowiadającytrosceopowołania.

Aby rodzice, kapłani i wychowawcy słowem oraz środkami
materialnymiiduchowymiotwieralidrogępowołanym.

AbywposzukiwaniuiformowaniupowołańnaśladowanoJezu-
saChrystusaDrogę,PrawdęiŻycie.

Abypowołaniżyliświęcieibyliświatłemświataisoląziemi.
I na zakończenie: aby u wszystkich uformowała się głęboka

świadomośćpowołaniowa:wszyscykatolicy,wszelkimiśrodkami
[wspierają]wszelkiepowołaniaiwszelkieapostolstwa.

Myślę, że aby uformować świadomość powołaniową, najlep-
szym środkiem – oprócz modlitwy, przede wszystkim euchary-
stycznej–będzieczytanieEwangelii,wedługtegosposobu:zoba-
czyć,jakJezuspocałejnocyspędzonejnamodlitwiepowoływał
swoichwybranych„pernoctansorationemDei”27.I jakichformo-
wał.Takwięcmamytuzarównorekrutację,jakiformację.

DziękujemydziśPanu,ponieważwidzącwielkiepostępytego
seminariummożemyprzypuszczać,żeduchowieństwocorazbar-
dziejwzrastaduchowoimoralnie,irównocześnietakżezakonnicy
i siostry zakonnebędąna tymkorzystać, zawsze i tylkowedług
woli Bożej. Wszystko dla chwały Bożej i dla zbawienia dusz,
i naszego uświęcenia. Ponieważ świętość jest magnesem, który
przyciąga; przyciąga zwłaszcza serca czyste i niewinne. A więc
[przyciąga]tedzieci,które„oblegają”wikariusza,które„oblegają”
proboszcza,czasemsięnaprzykrzająisątrochęłobuziarskie,ale:
„pozwólciedzieciomprzychodzićdomnie”.

NiechbędziepochwalonyJezusChrystus.
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ZAŁĄCZNIK VI 
 

NA TEMAT  
WSPÓŁPRACOWNIKÓW PAULIŃSKICH

Przytaczamyinteresujący tekst,którynosidatę11czerwca1954
roku i był wykorzystany w Mi protendo in avanti (s. 483). Tekst
zachowałsięzarównowpierwotnej formierękopisu, jakiwmaszy
nopisie,któryzawierakilkapoprawekidopowiedzeńks.Alberionego.
Publikujemywięctęostatniąwersjęredakcyjną.

11-VI-1954
Współpracownicy są pomyśleni tak: Osoby, które rozumieją

RodzinęŚwiętegoPawłaitworzązniązwiązekduchaizamierzeń.
Przyjmująw sposóbdla siebiemożliwy jej dwapodstawowe cele,
dającswójwkład,nailetojestmożliwe;[zeswojejstrony]Rodzina
ŚwiętegoPawłapragniezapewnićimedukacjęchrześcijańską,wpro-
wadzającichnadrogęprzykładnegożyciaiczyniącichuczestnikami
dobrodziejstwZgromadzeniaizasługwypływającychzapostolstwa.

Istnieje pomiędzy nimi prawdziwa przyjaźń, która polega na
wymianiedóbr.Współpracownicychcąnaśladowaćzakonneżycie
paulińskie:ubóstwo–wodłączeniuodziemskichdóbrwznaczeniu
ewangelicznym;czystość–zachowującczystośćobyczajówwedług
swojegostanu;posłuszeństwo–wzależnościodswoichprzełożo-
nychkościelnych,cywilnych,domowych;głoszenienaukichrześci-
jańskiej–poprzezdystrybucjęwydawnictw,promującśrodkiszyb-
szeibardziejrozległe,którymiposługujesięTowarzystwoŚwiętego
Pawła,współpracującpoprzezmodlitwę,dzieła,ofiary.

Rodzina Świętego Pawła powierza im swoje projekty, daje
wskazaniaodnośniedodzieł,którenależywykonać,pozwalaim
uczestniczyćwcierpieniachiradościach,wskazujeśrodkisłużące
uświęceniupoprzezpismoIlCooperatorePaolino28.Oprócz tego
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RodzinaŚwiętegoPawłamodlisięzaswoichWspółpracowników,
odprawiaiofiarujezanich–takżywych,jakizmarłych–każdego
roku2400Mszy.

RodzinaŚwiętegoPawłapragniedoskonależyćdwomaprzy-
kazaniami miłości w życiu zakonnym i w apostolstwie; natomiast
Współpracownicy starają się żyć tymi samymi przykazaniami
w coraz lepszym życiu chrześcijańskim i [starają się żyć] służąc
w apostolstwie.Wszyscy razem tworzą związekosób, któremają
naceluipomagająsobiewpropagowaniu„chwałyBożejipokoju
ludzi”,wedługprzykładuśw.Pawła.
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ZAŁĄCZNIK VII 
 

„OŚWIADCZENIE”

Jest to rękopis z bardzo staranną kaligrafią, z podwójną datą,
prawie dla podkreślenia wagi, jaką ks. Alberione przypisywał temu
„oświadczeniu”. Interpretacjarękopisunie jest jednoznaczna ibędzie
mogła stanowić przedmiot szczególnej refleksji „następców”, którym
Założyciel zostawia „święte dziedzictwo, aby dopełnili dzieła”.Także
podpisprzyużyciuobuimionjestraczejniespotykany.Wkażdymrazie
tekstzostałponowniepodjętyprzezks.Alberionegow80.rocznicęuro
dzin,abywsposóbdlaniegotypowydopisaćkrótkiedopowiedzenie.

KUPOCIESZEINADZIEI

Ariccia,10sierpnia1963
Oświadczenie

Według natchnień Bożych, nasze żeńskie instytuty powinny
miećoboksiebieizpodobnymcelemodpowiedniinstytutmęski
(przykład:SalezjanieiSalezjanki).TakjakSiostryŚwiętegoPawła
[mają] obok siebie i z podobnym celem Pobożne Towarzystwo
ŚwiętegoPawła.Konkretnie:

PobożneUczennicedlaliturgiiiKapłanidlaliturgiiiadoracji.
PasterzankiiPasterze.
ApostolinkiiApostołowie.

Niemożliwe jest, abym wszystko wypełnił, chociaż powinno
się przygotowywać młodych chłopców aż do kapłaństwa. Coś
zostałozapoczątkowane:Siostryprzygotowująmłodychchłopców
w domach powołaniowych29; niektórzy z nich dojdą do kapłań-
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29SiostryPasterzankirzeczywiścieotworzyłydomdlawczesnychpowołańmęskichwSalice-
toPanaro(Modena)10.10.1961r.TakżePobożneUczenniceotworzyłydomdlawczesnych
powołańmęskichwThiene(Vicenza).Wartowspomnieć,że21.10.1962r.zostałzainauguro-
wanywRzymie,przySampaolofilm,dompowołaniowy,którymiał za zadanieprzygotować
przyszłychksiężyibracipaulińskichdotej„specjalizacji”.



stwawPobożnymTowarzystwieŚwiętegoPawłaiwswoimczasie,
pokursieduszpasterskim…przekształcąsięwoddzielnekomórki
iutworząmęskieodpowiednikiinstytutówżeńskichjużzwartych
idziałających.

Jesttoświętedziedzictwodlamoichnastępców,abydopełnili
dzieła.

Ariccia,10sierpnia1963
KS.JAKUBJÓZEFALBERIONE

Jestem członkiem stowarzyszeń: św. Franciszka z Cherasco
(św.Piotr);św.FilipaN.wAlbie(seminarium);św.JanaNepomu-
cena(Parafiawyższa)wCastagnoleLanze.Powiadomićomojej
śmierci;jazawszewypełniałemobowiązekMszy,taksamoczłon-
kowieniechuczyniątodlamnie.

Rzym,4-4-1964
KS.J.ALBERIONE
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ZAŁĄCZNIK VIII 
 

POŻEGNANIE

Jakoprzypieczętowanietych„załączników”icałej„charyzmatycznejhisto
riiRodzinyŚwiętegoPawła” dajemy trzy teksty o ewidentnym znaczeniu
testamentowym.Pierwszyznichjestbardzosugestywnydlapoznaniaducho
wejosobowościks.Alberionego,któryjeszczerazproponujemyślzaprezento
wanąjużwpierwszychzdaniachAbun dan tes divitiae.Dokumentpochodzi
z1960rokuiznajdujesięwUtperfectussithomoDeiI,374.

CzujęwobecBogaiwobecludzipowagęmisjipowierzonejmi
przezPana,którygdybyznalazłosobębardziejniegodnąiniezdol-
ną,wolałbywłaśnie ją.Tymbardziej jest towięcdlamnie idla
wszystkichgwarancją,żetoPantakchciałinakazałdziałać;jak
artysta,którybierzejakikolwiekpędzel–[pędzel]zamarnegrosze
iślepywobecdzieła,którejestdowykonania,nawetgdybytobył
pięknyobrazBoskiegoMistrzaJezusaChrystusa.

JesteśmyzbudowaninaKościeleinaWikariuszuJezusaChry-
stusa,itoprzekonaniewzbudzapewność,radość,odwagę.

Te sta ment du cho wy

Rękopisnadwóchstronach.

PobożneTowarzystwoŚwiętegoPawła–Alba–Rzym

TESTAMENTZAKONNY

DzieńPrzemienieniaJezusaChrystusa
6sierpnia1967–Rzym

DrodzyczłonkowieRodzinyŚwiętegoPawła,
wnaszymtymczasowymrozstaniu:wufności–żezjednoczymy

sięwszyscynawieczność.
Dziękujęwszystkimzacierpliwośćokazanąmi;proszęoprze-

baczenietego,czegoniezrobiłemlubcozrobiłemźle.
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Jestemjednakpewien,żecałynadanykierunekjestwswejisto-
ciezgodnyzBogiemizKościołem.

Nieskończonąwartość–jakożycieinabożeństwo–maJezus
Chrystus,BoskiMistrz,Droga,PrawdaiŻycie;niechoświecacałe
doskonaleniezakonneiapostolskie.

Zgodniezmoimheroicznymaktemwzględemzmarłychiliczny-
miMszamizaKongregacjekapłańskie(przedrokiem1914)św.Fili-
pa,św.FranciszkaSal.[ezego]iwCastagnole(parafiawyższa),któ-
rychzawszedopełniałem–jakomojeprawooczekujęMszywinten-
cjimojejduszy.Jawobecwszystkichbracidopełniłemwszystkiego.

[Od]Braci,Sióstr,Współpracownikówiprzyjaciół,którymsłu-
żyłem,oczekujęmodlitwzazmarłychiMszyśw.zamojąduszę,
[odprawianych]zobowiązkubądźzmiłości.

Zawsze naśladować św. Pawła Ap.[ostoła], mistrza i ojca;
zawszenaśladować,kochaćigłosićMaryję,nasząMatkę,Mistrzy-
nięiKrólowąApostołów.

BenedicatomnipotensDeus,PateretFiliusetSpiritusSanctus
=omnes30.

Rzym,19marca1968–potwierdzono.

KS.JÓZEFJAKUBALBERIONE

Z bło go sła wień stwem Pa na…

KilkamiesięcyprzedzwołaniemKapitułySpecjalnejTowarzystwa
ŚwiętegoPawła(w1969roku),podczasktórejks.Alberionezostał
nazwany„emerytowanymprzełożonymgeneralnym”,kazałonzreda
gowaćdlabiuletynuSanPaoloobszernąrelacjęna tematRodziny
Świętego Pawła. Z jego ręki pochodzi wstęp, który zaczyna się od
słówprzytoczonychpowyżejorazzakończenie,któretuprzedstawia
my(por.CISP245).

Mojezakończenie:zBożąłaskąpełniłemurządapostolskiod
1914do1968roku.
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30„NiechbłogosławiBógwszechmogący,OjcieciSyn,iDuchŚwięty=wszystkich”.



Terazdoszedłemdo84rokużycia,którezczasemsięzamknie
i przejdzie do wieczności; w każdej godzinie powtarzam wiarę,
nadziejęimiłośćdoBogaidodusz.

Zjednoczeniwszyscywwiecznejradości.

KS.J.ALBERIONE
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