
 
Celebracja Jutrzni 26 listopada 2020 

Święto bł. Jakuba Alberionego 
 

Zaleca  się  umieszczenie  przy  ambonie  jakiegoś  znaku  (świecy,  kadzidła...)  i  przyozdobienie  go 

kwiatami,  celem  podkreślenia  znaczenia  tej  celebracji.  Na  ołtarzu  można  umieścić  zamknięty 
Ewangeliarz.  

 
Wprowadzenie do Jutrzni 

W  ten  ważny  dla  nas  dzień,  49.  rocznicy  narodzin  dla  nieba  naszego  Założyciela, 
Błogosławionego Jakuba Alberionego, jako Rodzina Świętego Pawła, inaugurujemy obchody 
Roku Biblijnego w Rodzinie Świętego Pawła, który zakończy się 26 listopada 2021.  

W tym Roku, pragniemy oddawać się ze szczególną gorliwością studiowaniu, medytowaniu 
oraz modlitewnej  i  rodzinnej  lekturze  Pisma  Świętego,  abyśmy  czynili  postępy w mądrym 
głoszeniu Słowa Bożego, dając świadectwo jego zgodności z naszym życiem.  

Trwając we wspólnocie z wszystkimi braćmi i siostrami Rodziny Świętego Pawła, otwórzmy 
nasze usta, aby uwielbiać  i błogosławić Ojca  za  Jego niezliczone dary, a w szczególności  za 
Syna, Słowo, które stało się Ciałem i za Ducha Świętego, nieustannie obecnego, który uczynił 
Błogosławionego Jakuba Alberionego, miłośnikiem Słowa i prorokiem naszych czasów.  

   
Wstęp do Pslamu 63 (62)  

Psalm 63  (62),  silnie  obecny w  tradycji mistycznej,  zarysowuje pewien  rodzaj  „geografii 
duszy”  spragnionej  nieskończoności,  jak  pustynia  czy  ziemia  palestyńska,  jałowa,  spękana 
i spragniona  wody.  Módlmy  się  tymi  słowami  powoli,  odmawiając  je  spontanicznie, 
pozwalając  się  nasycić  Słowem,  które  jest  tryskającym    źródłem wody  żywej,  ożywiającej  i 
podtrzymującej naszego ducha.  

 
Modlitwa 

Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, Ty jesteś jedyny i święty. Ciebie szukamy w świątyni, którą 
dla  nas  przygotowałeś  w  Chrystusie,  Twoim  Synu.  On  jest  naszym  bezpieczeństwem 
i schronieniem.  Spraw,  abyśmy  szukając  Ciebie,  potrafili  powierzyć  się  Tobie,  bo w Twoich 
objęciach zło ulega rozproszeniu, a miłość pozostaje na zawsze. Na wieki wieków. Amen. 

 
Wstęp do Kantyku z Księgi Daniela (Dn 3,52‐57) 

Długie  błogosławieństwo  Daniela  wyraża  się  w  hymnie  chwały,  jakby  śpiewanym  przez 
stworzenie.  Śpiewajmy  je  (recytujmy  je)  w  formie  litanijnej,  wspólnota  na  przemian 
z kantorem (z lektorem).  

 
Modlitwa 

Twoja obecność, Boże, przenika cały wszechświat. Do Ciebie wszelkie stworzenie zwraca 
się z uwielbieniem. Przyjmij również od nas tę pieśń dziękczynienia i spraw, aby znakiem naszej 
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miłości  dla pokoleń współczesnych  i  przyszłych była  odpowiedzialność  za  powierzone nam 
dzisiaj. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, naszego Pana, który w Duchu Świętym żyje i króluje 
na wieki wieków. Amen. 

 
Wstęp do Psalmu 149 

Psalm 149  jest ostatnim hymnem, który  jako powód oddawania  chwały Bogu wymienia 
zwycięstwo, jakie Stwórca dał „ubogim”. Do tego grona należą do nich także ci, którzy są wierni 
Bogu (w języku hebrajskim ḥasidìm). Pieśń można nazwać „nową”, ponieważ taka jest każda 
interwencja Boga, jaką podejmuje dla zbawienia swojego ludu. Psalm śpiewamy z podziałem 
na dwa chóry.  

 
Modlitwa 

Twój  lud,  Panie,  który  tu  zgromadziłeś,  świętuje  radując  się  ze  zwycięstwa,  jakie  przez 
miłośc  odniósł  Twój  Syn,  ukrzyżowany  i  zmartwychwstały. Nasze  serca,  zamieszkane  przez 
Twojego Ducha, oddają Ci chwałę i wielbią Cię w przedziwnych dziełach, których nieustannie 
dokonujesz,  także  przez  tych,  którzy  są  wierni  Twojemu  planowi  miłości,  sprawiedliwości 
i pokoju. Teraz i na wieki wieków. Amen.  

 
Medytacja po krótkim czytaniu 

Rok biblijny Księdza Alberionego (1960‐1961) 

«Kto  darzy  miłością  Biblię,  potem  ją  rozpowszechnia.  Kto  kocha  lekturę  Biblii,  zostaje 
oświecony, staje się użyteczny dla dusz. Kto potrafi poprzez lekturę Biblii  komunikować się 
dobrze z Bogiem, staje się coraz bardziej homo Dei [człowiekiem Bożym]… 

Przeżywamy Rok Biblijny. Jeśli chcemy, aby Święty Tekst wszedł do wszystkich rodzin i żeby 
był kochany i rozumiany, możemy użyć wielu środków, ale pierwszym środkiem jest czytanie, 
medytowanie i miłowanie Biblii przez nas. To jest życiodajna modlitwa, która wyjedna nam 
łaskę komunikowania Verbum Dei [Słowa Bożego]»1. 

«Mówi się o “inteligentnym apostolstwie biblijnym”. Zgadzam się z tym, byleby tylko przez 
to wyrażenie nie chciano rozumieć apostolstwa biblijnego prowadzonego w taki sposób, że 
większe  znaczenie  przypisuje  się  do  pracy  kompilatora  przypisów  (objaśnień)  i  głoszącego 
konferencje  niż  do  samej  Biblii  czy  samej  Ewangelii. Moim  zdaniem,  Święta  Biblia  przede 
wszystkim ma być czytana i medytowana, ponieważ tym, co sprawia, że oddziaływanie lektury 
i  medytacji  Pisma  Świętego  staje  się  kompletne,  jest  przede  wszystkim  łaska  Boża.  Chęć 
wyjaśnienia wszystkiego i pragnienie dokonania czystej egzegezy mogłyby nawet zaszkodzić 
nadprzyrodzonemu działaniu Ducha Świętego»2. 

 «Pierwsza  [nasza]  inicjatywa  biblijna  miała  miejsce  w  1921,  kiedy  wydrukowaliśmy 
pierwsze tłumaczenie Psalmów, wykorzystując nowy przekład. Wtedy był  to znaczący krok: 
wcześniej nie było niczego podobnego. Potem promowaliśmy druk setek tysięcy Ewangelii»3. 

«W 1921 jeden z naszych Współpracowników z Cortemilia, zadeklarował się, że wydrukuje 
pierwszych  100.000  egzemplarzy  Ewangelii  na  swój  koszt.  Nasz  kapłan,  który  obecnie  jest 
prowincjałem Hiszpanii, zatroszczył się o dystrybucję tychże Ewangelii w różnych diecezjach 
i parafiach,  korzystając  w  tym  celu  z  pomocy  grup  gorliwych  wolontariuszy  spośród 

                                                 
1 San Paolo 1960, ago‐nov (CISP, p. 663). 
2 Rękopis ks. Alberionego zatytułowany “Promemoria”, 1962. 
3 Alle Figlie di San Paolo 1961, 237.  
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Współpracowników. Inicjatywa spotkała się z przychylnością wielu biskupów i bardzo licznych 
proboszczów,  którzy  tworzyli  u  siebie  magazyny  dla  Ewangelii,  aby  potem  móc  ją 
rozprowadzać wśród parafian»4. 

«Chcielibyśmy,  aby  Biblia  była  w  każdej  rodzinie.  W  1922/23  pisałem  na  łamach  Vita 
Pastorale  i Cooperatore: W  każdej  rodzinie  niech  będzie wizerunek Ukrzyżowanego,  niech 
będzie obraz Matki Bożej i niech będzie Ewangelia. Teraz mówimy, czyniąc krok naprzód: W 
każdej  rodzinie  krzyż,  obraz Matki  Bożej  i  cała  Biblia.  Niech  będzie  czczona,  niech  będzie 
czytana i niech będzie stosowana w praktyce»5. 

 
Na koniec próśb, przed Ojcze nasz (modlitwa na Rok Biblijny) 

Modlitwa na Rok Biblijny w Rodzinie Świętego Pawła 2020‐2021 

O Jezu, 
prawdziwe Światło, które oświecasz każdego człowieka, 
wiemy, że przyszedłeś od Ojca, aby stać się naszym Mistrzem 
i nauczać nas Twojej drogi w prawdzie: 
Życie i Duch to „słowa”, które nam przekazałeś.  
Daj nam poznać tajemnice Boga 
i Jego niepojęte bogactwa. 
Ukaż nam wszystkie skarby mądrości i wiedzy Boga, 
które ukryte są w Tobie. 
Spraw, aby Słowo żyło naszym życiem, 
i prowadziło swym światłem nasze kroki. 
Spraw, aby Słowo szerzyło się i było chwalone  
aż po najdalsze krańce świata. 
Niech Maryja Królowa Apostołów oraz apostołowie Piotr i Paweł 
przewodzą nam w tym dziele i inspirują nas swoim przykładem. 
Amen. 
 
Modlitwa inspirowana tekstem bł. Jakuba Alberionego, Leggete le SS. Scritture (s. 320).  

 
 
 

                                                 
4  List ks. Alberionedo do mons. Scattalon, 17 marca 1962. 
5 Alle Pie Discepole 1960, 91. 


