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Drodzy Bracia, Siostry i Przyjaciele Rodziny Pasjonistów, 

Przechodząc poprzez Wielki Post, odpowiadając z radością na łaskę i dar nawrócenia, 

które nasz miłosierny Bóg  nam ofiarował, przybywamy w naszej wędrówce z Jezusem do 

progu Wielkiego Tygodnia, w którym wspominamy ostatnie godziny męki, śmierć i 

zmartwychwstanie historycznego Jezusa. W czasie tego tygodnia weźmiemy udział w bardzo 

angażujących celebracjach liturgicznych, które miejmy nadzieję zainspirują nas nie tylko do 

podziwiania, ale i do naśladowania drogi, przykładu i czynów Jezusa w czasie Jego cierpienia 

i śmierci na krzyżu.  

 Nie możemy zapomnieć, że jako 

pasjoniści, mamy „zachować pamięć o Męce 

Jezusa jako dziele Bożej miłości i miłosierdzia”. Co 

to oznacza, przypomina nam każda sprawowana 

Eucharystia (Pamiątka Męki), z której jesteśmy 

posłani przez Ukrzyżowanego i 

Zmartwychwstałego Pana, aby czynić to na Jego 

pamiątkę. Jednak „pamiątka” nie jest tylko 

zwykłym przypomnieniem. Męka Chrystusa nie 

jest jedynie historycznym wydarzeniem, które 

należy podziwiać i wspominać, ale raczej stanowi 

dynamiczny akt miłości, który jest kontynuowany, 

aby rozwijać się zarówno w czasach nam 

współczesnych jak i w przyszłości….  

“Świadomi, że Męka Chrystusa trwa na tym świecie aż do Jego powtórnego przyjścia w chwale, 

dzielimy troski i radości ludzkości w jej drodze do Ojca” (Konstytucje, nr 3) 
 

Ostatnie wydarzenia na świecie wynikające z toczących się konfliktów, niesprawiedliwości 

i cierpienia, zarówno lokalnie jak i globalnie, wskazują na fakt, że „męka (cierpienie) 

ludzkości/stworzenia i ukrzyżowanie teraźniejszości” kwitnie nadal, ukazując nam twarze 

prawdziwych ludzi: mężczyzn, kobiet i dzieci płaczących ze strachu i beznadziei na uzyskanie 

pokoju i ulgi. W tym świetle, stawiam nam wszystkim kilka pytań: 



 Jak dla mnie ta rzeczywistość łączy Mękę Chrystusa z męką ludzkości/stworzenia? 

 Jakie usposobienie będę musiał przyjąć w mojej wędrówce z Jezusem w Wielkim 

Tygodniu dla osobistej przemiany do bycia skutecznym w niesieniu zmiany na lepsze 

w życiu innych na świecie?  

 Co czuje moje serce? Współczucie? Empatię? Miłosierdzie?  

 Jak mogę odpowiedzieć? Modlitwą? Relacjami pełnymi szacunku i godności? Czynami 

miłosierdzia? Solidarnością? Dialogiem? 

 Czy mogę zidentyfikować oznaki zniszczenia, nasiona śmierci (to co nie niesie życia), 

które są wokół mnie – w środku z sytuacji, w której żyję, w mojej rodzinie, 

społeczności, kościele, miejscu pracy? Jaką możemy dać na to odpowiedź?Jak dla mnie 

ta rzeczywistość łączy Mękę Chrystusa z męką ludzkości/stworzenia? 

Największym zagrożeniem naszego powołania – jako pasjonistów, jest to, że stracimy serce 

i nadzieję, w konsekwencji czego staniemy się obojętni, wybierając utrzymanie naszej 

obecności kosztem skutecznie prowadzonej przez Ducha świętego misji. Innymi słowy 

możemy czasem łatwo dać się pochwycić w sidła wygodnej rutyny stając się przez to w naszej 

modlitwie i posłudze nieczuli i obojętni na istotne sprawy rozgrywające się wokół nas, takie 

jak: niesprawiedliwość, brak szacunku dla życia, rasizm, uprzedzenia, dyskryminacja, 

korupcja, migracja, uchodźcy, czy nietolerancja religijna.  

Czy te niektóre tylko „znaki czasu” nie są wyzwaniem danym nam przez Ducha Świętego? 

Jak będziemy rozciągać znaczenie Męki Pańskiej (naszego charyzmatu) na świadectwo, 

kazania i dawanie wsparcia zarówno w wymiarze ludzkiej pomocy jak i niesienia duchowej 

nadziei i życia w naszej lokalnej rzeczywistości? 

“Pragniemy dzielić nieszczęścia ludzi, zwłaszcza ubogich i opuszczonych, pocieszając ich, niosąc 

ulgę w ich cierpieniach” (Konstytucje, nr 3) 

 

Papież Franciszek nieustannie odnosi się do “globalizacji obojętności” jako klucza 

refleksji nad tym, co postrzega jako sedno dzisiejszego problemu. Nieustannie wzywa nas 

zarówno osobiście jak i wspólnotowo do sprawdzania naszej świadomości i kierunku. Zaprasza 

do otwarcia serc na Boga i pokonywania “globalizacji obojętności”, która grozi szerzeniem 



poczucia rozpaczy i bezsilności oraz powoduje indywidualne i wspólnotowe wycofanie i 

zamknięcie “drzwi, przez które Bóg przychodzi na świat, a świat idzie do Niego”. Papież 

przypomina, że jako wspólnoty chrześcijańskie, mamy obowiązek być “wyspami miłosierdzia 

na świecie zdominowanym przez globalizację obojętności”. Obyśmy tworzyli nasze wspólnoty 

pasjonistowskie do bycia “latarniami nadziei”! 

Chciałbym zacytować obszerny fragment orędzia papieża Franciszek na Światowy 

Dzień Pokoju w tym roku (1 stycznia 2016 roku), w którym podejmuje on refleksję na temat 

przezwyciężania obojętności. Mam nadzieję, że te kilka myśli będzie użyteczne, nie tylko w 

osobistej refleksji, ale również jako źródło dyskusji, dzielenia się i dialogu we wspólnotach 

należących do Rodziny Pasjonistowskiej. 

“ Pierwszą formą obojętności w ludzkim społeczeństwie jest obojętność wobec Boga, z 

której wypływa także obojętność wobec bliźnich i wobec stworzenia. 

Obojętność wobec bliźniego przyjmuje różne oblicza. Są ludzie dobrze poinformowani, 

słuchający radia, czytający gazety czy oglądający programy telewizyjne, którzy czynią to w 

sposób chłodny, niemal z przyzwyczajania: ludzie tacy mgliście znają dramaty trapiące 

ludzkość, ale nie czują się zaangażowani, nie przeżywają współczucia. Jest to postawa tych, 

którzy wiedzą, ale kierują spojrzenie, myśl i działanie na samych siebie. Niestety, musimy 

stwierdzić, że charakterystyczny dla naszych czasów wzrost informacji sam przez się nie 

oznacza zwiększenia uwagi na problemy, jeśli nie towarzyszy mu otwarcie sumienia w 

poczuciu solidarności. Może on wręcz pociągać za sobą pewne nasycenie, które znieczula i 

w jakimś stopniu relatywizuje powagę problemów. Niektórzy zwyczajnie się cieszą, 

obarczając winą ubogich i kraje biedne za swoje własne trudne problemy, stosując 

niesprawiedliwe uogólnienia, chcąc znaleźć rozwiązanie w «edukacji», która by ich 

uspokoiła i zamieniła w oswojone i niegroźne istoty. Staje się to jeszcze bardziej drażliwe, 

jeśli wykluczeni widzą, jak rozrasta się ów rak społeczny, jakim jest korupcja głęboko 

zakorzeniona w wielu krajach – w sferach rządowych, pośród przedsiębiorców oraz w 

instytucjach, niezależnie od politycznej ideologii rządzących.  

W innych przypadkach, obojętność przejawia się jako brak wrażliwości na otaczającą 

rzeczywistość, szczególnie bardziej odległą. Niektórzy ludzie wolą nie szukać, nie być 

poinformowanymi i żyją swoim dobrobytem i wygodą, głusi na krzyk bólu cierpiącej 

ludzkości. Niemal nie zdając sobie z tego sprawy staliśmy się niezdolni do odczuwania 

współczucia dla innych, dla ich dramatów, nie obchodzi nas troska o nich, jakby 

odpowiedzialność za to, co im się przytrafia nas nie dotyczyła, nie należała do naszych 

kompetencji” (Papież Franciszek) 



Pozdrawiając na koniec wszystkich, chciałbym życzyć jak najlepszych owoców 

nadchodzącego Wielkiego Tygodnia. Zapewniam was o mojej braterskiej pamięci i modlitwie 

w czasie Świąt Wielkiej Nocy, by były one dla nas odnowieniem życia pasjonistów, napełniły 

nas nadzieją i zapałem do naszej misji oraz zakorzeniły nas w Krzyżu i Męce Chrystusa: „mocy 

i mądrości Bożej” (1 Kor 1, 24). 

Boże, zmartwychwstanie Twojego Syna 

dało nam nowe życie i nową nadzieję. 

Pomóż nam żyć jak nowi ludzie 

w dążeniu do chrześcijańskiego ideału. 

Udziel nam mądrości, byśmy wiedzieli co należy czynić, 

woli byśmy chcieli to wypełnić, 

odwagi do podjęcia decyzji, 

wytrwałości w działaniu, 

i siły do doprowadzenia tego do końca. 

Z braterskim pozdrowieniem, 

Fr Joachim Rego, C.P. 

Superior General 

 


