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Najdrożsi Bracia i Siostry Rodziny Świętego Pawła, 

za kilka dni będziemy obchodzić wspomnienie błogosławionego Jakuba Alberionego, 

którym oficjalnie otworzymy Rok Biblijny w Rodzinie Świętego Pawła. Jest to wydarzenie, 

które napełnia nas radością i „zdrową dumą”. Uważamy się za spadkobierców wytrwałej 

pasji naszego Założyciela wobec dzieła, do którego, jak to odczuwał, została wybrana 

Rodzina Świętego Pawła: szerzenia Słowa Bożego. 

Rok Biblijny w Rodzinie Świętego Pawła jest darem, który należy przyjąć i przeżywać 

jako okazję do nowego początku. Przede wszystkim jest to okazja do odnowienia tej 

świadomości, że jako zrodzeni przez Słowo, jesteśmy powołani, aby stać się Słowem, 

kochać je, żyć nim, ponieważ „kto czyta Bożą Księgę, ten posługuje się Bożym językiem, 

mówi Bożym językiem, zyskuje Bożą skuteczność” (AS, str. 143).  

W tym celu zachęcamy się nawzajem, aby uwolnić tę twórczą siłę, która pochodzi od 

Ducha, aby przez nas to Słowo szerzyło się nawet w tak bardzo trudnym czasie, jak obecnie, 

i docierało do serc wielu ludzi, niosąc im łaskę i pociechę. 

Razem wyruszamy w podróż jako prawdziwa Rodzina, zaś ten Rok Biblijny może pomóc 

nam wzmocnić wspólną misję choćby poprzez dzielenie się – również za pośrednictwem 

strony internetowej poświęconej temu wydarzeniu – pomysłami, tekstami, inicjatywami. 

Jest to dzielenie się, które pozwoli nam odczuć zdumienie, gdy sami odkryjemy, jak Słowo 

staje się ciałem w różnych rzeczywistościach i kulturach, rozpalając nasze pragnienie 

i zaangażowanie w lepsze przeżywanie go i dzielenie się nim. 

Byłoby bardzo miło, gdybyśmy mogli rozpocząć ten Rok Biblijny w dniu 26 listopada, 

obchodząc go jako Rodzina Świętego Pawła: we wspólnej celebracji, o ile to będzie 

możliwe; albo poprzez łącza internetowe, jeśli rzeczywistą obecność uniemożliwiają 

ograniczenia narzucone przez trwającą pandemię. Ten szczególny Rok jest również 

bezcenną okazją do ożywienia ducha Pawłowego oraz rozpalenia miłości do Słowa 



w naszych wspólnotach. Pomogą nam w tym propozycje i inicjatywy planowane przez 

Komisję Centralną oraz przez Komisje Lokalne. 

Ponadto Rok Biblijny w Rodzinie Świętego Pawła jest dla nas czasem łaski, który 

pozwala nam z wdzięcznością i uwielbieniem przygotować się na 50. rocznicę urodzin dla 

nieba ks. Jakuba Alberionego (1971-2021). Rodzina Świętego Pawła otrzymała obfite 

bogactwo łaski od Pana za pośrednictwem Błogosławionego Jakuba. Ta świadomość 

prowadzi nas dzisiaj do rozbudzenia pragnienia, aby doczesne szczątki naszego 

umiłowanego Założyciela odbierały stałą cześć od ludu Bożego. Właśnie dlatego 

rozpoczęliśmy procedurę przeniesienia jego ciała z dolnej krypty do górnego Sanktuarium 

Królowej Apostołów w Rzymie, o czym będziemy na bieżąco informować.  

„Czym jest dla nas Pismo Święte? Jest dla nas źródłem wszystkiego” – tak mówił 

ks. Alberione w odległym 1933 roku. Życzeniem, jakie sobie wzajemnie przekazujemy 

w tym „nowym początku”, naznaczonym przez Rok Biblijny, jest to, abyśmy wspólnie 

z naszymi towarzyszami podróży czerpali ze źródła, które ugasi nasze pragnienie żywą 

wodą tryskającą ku życiu wiecznemu. 

W duchu jedności z Wami wszystkimi, 
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