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szystko zaczęło się na Jasnej Górze. To tam,
7 listopada 2009 r., pielgrzymowali przed−
stawiciele młodzieży z kilku parafii pauliń−
skich, aby powierzyć Maryi myśl o organizowaniu co−
rocznych spotkań młodzieży zaprzyjaźnionej z zako−
nem paulinów. Było nas jeszcze niewiele, około 90
osób. Podczas spotkania w kaplicy św. Józefa po raz
pierwszy przedstawiliśmy projekt Paulińskich Dni
Młodych i zaprosiliśmy na pierwsze spotkanie do
klasztoru w Leśniowie w lipcu 2010 roku. Potem za−
nieśliśmy te plany Maryi, uczestnicząc w Mszy św.
przed Jej Cudowną Ikoną, prosiliśmy o błogosławień−
stwo Boga.
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ierwsze Paulińskie Dni Młodych
odbyły się w Żarkach – Leśniowie
w dniach 12–18 lipca 2010 r.
Wzięło w nich udział 77 osób. Tematy−
kę spotkania zawarto w haśle „Potop”.
W tym jednym krótkim słowie mieści
się bogata złożoność treści i znaczeń
wyrażająca sytuację tego pokolenia. Po−
top w Biblii, to odpowiedź Boga na cał−
kowitą, wewnętrzną degenerację cywili−
zacji. Potop XVII wieku, to w historii
Polski pierwsza cywilizacyjna destrukcja na skalę całe−
go narodu, ale właśnie wtedy jeden człowiek, o. Augu−
styn Kordecki, okazał się iskrą, która rozpaliła na nowo
płomień wiary. Potop dzisiaj, to potężny ideologiczny
napór neopogaństwa na chrześcijańską cywilizacje Eu−
ropy. Jednak nadto Potop to również odkrycie, że gdzie
wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlewa się
łaska. Każde pokolenie powołane jest do tego, by w
swoim czasie budować arkę. Potrzeba ratować przede
wszystkim młodych, gromadząc ich w Arce – Kościele
(wspólnota), dając im doświadczenie wiary (katecheza
oparta o słowo Boże sprawdzone we własnym życiu)
oraz wspólne przeżycie spotkania z Bogiem (liturgia).
Temat pierwszego spotkania młodzieży paulińskiej
był niejako wyznaczeniem kierunku i nakreśleniem dro−
gi, którą chcieliśmy wspólnie podążać, zapraszając
wszystkich ludzi młodych, tych związanych z paulinami
oraz tych, którzy w jakikolwiek sposób dotrą do nas.
Wybór samego miejsca spotkania także miał zna−
czenie symboliczne. Leśniów, to dla paulinów kolebka
zakonna, tam bowiem znajduje sie nasz nowicjat, który
wprowadza w życie konsekrowane.
Ojcem duchownym pierwszego spotkania był. o. Paweł
Przygodzki, ówczesny magister nowicjatu.

Spotkanie to wyznaczyło pewne ramy, które nadały
kształt i charakter Paulińskim Dniom Młodych. Przyję−
ła się zasada dzielenia tygodnia zjazdu na dwie części:
trzy dni rekolekcji i trzy dni wspólnego wypoczynku,
radości i zabaw. Spotkanie przyjęło formę obozu na−
miotowego wokół jednego z klasztorów paulińskich,
co roku innego, tak, by wspólnie wędrować poprzez
miejsca życia, modlitwy, posługi, historii i kultury
mnichów paulińskich. Przyjął się zwyczaj nocnej ado−
racji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Zaczę−
liśmy także wspólnie zwiedzać okolice. Do historii PDM
przejdzie nocna wyprawa przez lasy Jury Krakowsko −
Częstochowskiej, kiedy zgubiliśmy szlak i przyszło nam
błądzić w leśnej głuszy.
Wszystko to i wiele innych jeszcze wydarzeń tworzą−
cych nasze spotkania, zaczęło budować wielką wspól−
notę młodych ludzi, między którymi zaczęły rodzić się
nowe przyjaźnie, którzy mogli dzielić się swoim doświad−
czeniem wiary z ludźmi szukającymi tych samych war−
tości. A spoiwem stały się coroczne spotkania na Pau−
lińskich Dniach Młodych.
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O

d kiedy moi rodzice się rozeszli odszedłem od
Boga, prawie całkowicie. Trzymało mnie przy Nim kilka
rzeczy: lektorat, przyjaźń z paulinami, duszpasterstwo,
ludzie i kilka nawyków, że tak powiem. Na początku
chciałem jechać na PDM, jednak gdy było coraz bliżej
miałem coraz większe obawy. Na dzień przed wyjazdem
już chciałem zadzwonić do o. Andrzeja i powiedzieć mu,
że nie jadę. Rano miałem jeszcze bardziej dość, jednak
już nie chciałem mieszać. W drodze byłem roztargnio−
ny, zły i tylko atmosfera w busie mnie uspokajała. Jed−
nak gdy już tam dojechałem coś ze mnie zeszło. Może
dlatego, że uwielbiam to miejsce. A gdy już się wszyst−
ko zaczęło totalnie mi się poprzewracało. Pierwsza noc
i poczułem się jakoś inaczej, jak nigdy dotąd. Niesamo−
witym przeżyciem była dla mnie spowiedź, wydawać by
się mogło, że zwyczajna, ale pierwszy raz wtedy chyba
na prawdę słuchałem spowiednika. Bardzo pomógł mi
widok tylu młodych osób, które naprawdę kochają Boga.
Bardzo dotknęła mnie trzecia konferencj, była czymś
niezwykłym. Wędrówki, hm... żałuję, że nie mogłem być
na wszystkich. Ale ta nocna dała mi chyba wystarczają−
co. Nie potrafiłem nawet być zły, co normalnie zaraz
byłoby widoczne, gdy się gubiliśmy, po prostu szedłem
z przekonaniem, że tak ma być. W ostatnie trzy dni
doświadczyłem mojego prawdziwego Krzyża. Wróciło to,
co czułem zawsze, odpychanie. Broniłem się przed tym,
aby nie zapłonąć gniewem. Wtedy pomogła mi bardzo
rozmowa z kilkoma osobami, którym jestem bardzo
wdzięczny za to. Chodziłem do końca PDM−u smutny i
zły w środku. Wtedy dostałem dar zobaczenia Oblicza
Matki i Eucharystii, w obu tych przypadkach nie mo−
głem powstrzymać łez. Nie płakałem ze smutku, ale z
radości, że Bóg w tak wspaniały sposób ukazał mi swoją
Miłość. Przebudziło się we mnie również poczucie po−
wołania do służby Bogu w zakonie. Jeśli Bóg też tak
sądzi i dobrze to rozeznam, to mam nadzieję, że wszyst−
ko tak się ułoży. Muszę również przeżyć w tym stanie
rok i zobaczymy wtedy, czy to jest to.
Dziękuję wszystkim ludziom, których mogłem po−
znać! Dziękuję ojcom i braciom! za rozmowę i za ten
wspaniały czas. O każdym będę pamiętał w modlitwie i
proszę o nią również, o Światło Ducha Świętego. Do−
brze, że jesteście BÓG WAS KOCHA!!! Było NIEZEIM−
SKO I ANIELSKO!!!
Piotr

J

uż przed wyjazdem czułam, że będzie fantastycznie,
myśl o grupie młodzieży, którą łączy jedna, niezaprze−
czalnie największa miłość Boża. Długa, ośmiogodzinna
droga, była wyczerpująca, ale gdy tylko dotarliśmy na
miejsce z P.C.V. wiedziałam, że nie będę chciała opusz−
czać Leśniowa, i ludzi których poznam. Pierwsze dni
były dla mnie trudne, prowadziłam wiele poważnych, we−
wnętrznych rozmów z samą sobą. Konferencje! Cóż za
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przeżycie, ojciec Paweł świetnie trafia do ludzi! Rady−
kalnie zmieniło się moje patrzenie na każdego z osob−
na, a przede wszystkim na relację Jezus – ja. W trakcie
tych dni całkowicie zmieniłam swoje nastawienie do mo−
jej wiary, zrozumiałam, że Jezus jest ZAWSZE przy mnie,
zawsze. Zarówno indywidualne, jak i grupowe medyta−
cje nad Pismem były niezapomnianym wrażeniem, szcze−
gólnie, że czas na dumanie nad Biblią był nieograniczo−
ny. Każdy znalazł cząstkę siebie, swojego życia we frag−
mentach podawanych nam w czasie rekolekcji. Miłość
Boża zbliżała mnie do ludzi, tak że w dniu wyjazdu znałam
dosłownie wszystkich. Tydzień, w którym nauczyłam się
żyć z Jezusem! To na razie tyle moich nieuczesanych
(rudych) myśli. Z Bogiem!
Maria

J

adąc na PDM nie miałam jakiś większych oczeki−
wań, a szczerze mówiąc miało mnie tam w ogóle nie
być, zdecydowałam się dokładnie dzień przed, ale jakoś
nie byłam zbyt chętna. Jednak teraz nie żałuję tego ani
trochę! Był czas, w którym mogliśmy poznać bliżej Boga
i siebie, np. konferencje i homilie o. Pawła, chwile sam
na sam ze Słowem Bożym, spotkania w grupach czy
adoracje. Cały pobyt był dla mnie ogromnym doświad−
czeniem w bliższym poznaniu Boga i w przekonaniu się
po raz kolejny, że on naprawdę jest i działa. Pamiętam,
że bardzo przeżyłam Mszę św. w poniedziałek, zaraz po
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przyjeździe. Dawno nie wywarło na mnie takiego wraże−
nia Słowo Boże. Cieszę się, że mogłam poznać tyle wspa−
niałych osób, które wniosły w moje życie dużo radości,
poprzez wspólny śpiew czy granie a nawet przez zwykły
uśmiech. Dużo radości sprawiły mi wspólne wędrówki,
szczególnie ta w nocy, w deszczu czy nad jezioro. Na−
prawdę widzę, jak Bóg działa przez poszczególne osoby
w małych dziełach, a jak dużo to pomaga. I już jestem
pewna, że za rok tez się wybiorę, tym razem do Krako−
wa! I wiem, że na zawsze utkwi mi w pamięci ten wła−
śnie pierwszy PDM. Pan Bóg jest wielki!
Sylwia

N

ie sądziłam, że Bóg może tyle wnieść w moje
życie przez to spotkanie. Bardzo się cieszę, że spotka−
łam właśnie takich ludzi, a nie innych. Otwartych, po−
mocnych i prawdziwych. Z ludźmi z którymi można było
zawsze porozmawiać o swoim życiu albo po prostu posie−
dzieć w ciszy, która była mi bardzo potrzebna. Cieszę
się, że były wędrówki, w czasie których miałam możli−
wość zastanowienia się nad swoją drogą do Boga. Pomo−
gły mi też trzy dni nad Pismem Świętym, a szczególnie
namiot spotkania. Niesamowitym dla mnie przeżyciem
było to, że Chrystus do mnie przemawia w tak bezpośred−
ni sposób. Dziękuję też, za adoracje Najświętszego Sa−
kramentu. Ciągle mam w pamięci czerwony namiot i ob−
licze Chrystusa – niby to niewiele, ale tak wiele. Dozna−
łam miłości Chrystusa, której bardzo potrzebowałam. Nie
tylko w drugim człowieku, ale w Nim samym. Było to dla
mnie piękne przeżycie. Chciałabym aby te rekolekcje były
we mnie ciągle, abym zawsze pamiętała, że Bóg mnie
bardzo kocha, taką jaką jestem i że tylko w Nim mogę
coś w życiu zmienić. Dziękuję każdemu z osoba za to, że
mogłam was spotkać. Ale przede wszystkim dziękuję
tym ludziom, którzy stanęli bezpośrednio na mojej drodze
i pokazując mi moje słabości uczyli mnie wytrwałości, że
okazywali mi miłość w małych gestach (spojrzeniu, przy−
tuleniu, czy jednym słowie) bo to również dzięki wam
zaczynam wierzyć w siebie. Każdego z was mam w sercu
i będę się gorąco za was modliła.
Marzena

M

arzena tutaj napisała piękne słowo, które mnie
poruszyło do wyznania, że będę za wami tęsknił i w
ogóle jakoś nudno tak bez was. Słychać za oknem tyl−
ko jakiś szum aut i harmider ulic. Myślę, że Leśniów
pozostanie w naszej pamięci jako oaza wytchnienia i
miejsce bliskiego spotkania z Bogiem, którego potrze−
bę (ja na pewno, nie wiem jak wy). A tak na marginesie
to miałem dystans do tego PDM i ludzi (was), jednak
moje przekonanie co do całokształtu zmieniło się dia−
metralnie, dzięki czemu poznałem was i Boga, który
jest w was ukryty, bo jest w każdym z nas. Uważam, że
trzeba zorganizować zjazd po pdm’owski całą zgrają.
Do szybkiego zobaczenia.
Adam
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UDZIE JA WAS KOCHAM!!! Powiem wam tyle, bo
więcej na razie nie mogę. Nigdy nie byłem tak blisko
Boga, zaczynając od tego, że ostatnio prawie w ogóle
mnie przy nim nie było. Nigdy nie przeżyłem takiej Eu−
charystii, tak cudownego czasu. A to wszystko dzięki
Niemu i dzięki wam. A pomyśleć, że już chciałem zre−
zygnować z wyjazdu. Dzięki wszystkim!
Piotr

J

adąc na PDM nie spodziewałam się niczego, a wie−
działam tylko tyle, że po prostu chcę jechać do Leśnio−
wa na to spotkanie młodych. Już od pierwszych chwil
poczułam się w Leśniowie bardzo dobrze, tak jakbym
była w domu. Ta niesamowita cisza, spokój i piękno
tego miejsca sprawiły, że zapomniałam o rzeczywisto−
ści, o sprawach, które dzieją się na co dzień i zapragnę−
łam się zatrzymać, pozastanawiać nad sobą, spędzić
ten czas z Bogiem i z Wami, moi drodzy. Dziękuję bra−
ciom za pracę w grupach, za dzielenie się Słowem Bo−
żym i własnymi przeżyciami. Nie było to łatwe zadanie:
stanąć w prawdzie o sobie samym, odpowiedzieć sobie
na tak ważne, a często tak bolesne pytania. Ale było mi
to bardzo potrzebne. Potrzebowałam ciszy i samotno−
ści, takiego przystopowania. I chociaż nasz plan nie był
wcale napięty to i tak brakowało mi czasu. Dlatego chy−
ba tak mało spałam. Zauważyłam u siebie ważną rzecz:
że trudno mi być samej z sobą. Szukałam towarzystwa
i tak na prawdę musiałam się troszkę zmuszać i tłuma−
czyć sobie że teraz należy pójść kontemplować Słowo
Boże. A gdy już znajdowałam ustronne miejsce to cięż−
ko mi się było skoncentrować na Słowie. Potrzebowa−
łam chwili, żeby się wyciszyć. I bardzo ważną częścią
dnia była dla mnie adoracja – kiedy mogłam pobyć
z Bogiem w zupełnej ciszy i samotności, bo większość
już spała. Dostrzegłam podczas tych dni, że można żyć
bez telefonu komórkowego, komputera i telewizora.
Dziękuję za wspólne wędrówki. Najpierw nocna wypra−
wa, po której byłam nieźle zmęczona, ale która, można
powiedzieć, jest obrazem mojego życia: ciągle wybie−
ram – nie zawsze dobrze i muszę zawracać, ale najważ−
niejsze, żeby się nie poddawać i być cierpliwym, aż
w końcu dojdzie się do celu. Następnie wędrówka do
Czatachowej. Ten pobyt w Leśniowie chyba nauczył mnie
żyć w zgodzie z naturą i akceptować wszystko to, co
ona nam daje. To była dla mnie duża lekcja pokory.
Dziękuję za rozmowy z Wami, za Wasz uśmiech i życz−
liwość, za wspólne śpiewanie i posiłki. To na pewno nie
jest wszystko co chciałabym napisać. Myślę, że reflek−
sje jeszcze przyjdą, tylko potrzeba czasu.
Ania

O

wrażeniach z tegorocznego PDM−u można by pi−
sać bez końca, bo jest ich naprawdę mnóstwo. Jednak
ja chciałabym napisać coś innego. Ogromnym przeży−
ciem był dla mnie pierwszy dzień rekolekcji. Poranna
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Msza św. Po raz pierwszy w moim życiu – Msza św.
w mojej intencji. Od kilku dni przygotowywałam się do
sakramentu spowiedzi i podczas tej Eucharystii nie mo−
głam przystąpić do Komunii, co było dla mnie bardzo
bolesne. Pierwszy raz Msza św. w mojej intencji, a ja
musiałam zostać w ławce. Płakałam. Po liturgii udałam
się do Namiotu Spotkania. Nie wiem ile czasu tam spę−
dziłam – nie obchodziło mnie to. Co jest najważniejsze:
zrozumiałam, że Bóg kocha mnie taką, jaką jestem. Bóg
powołał nas do miłości. Stworzył nas z miłości i do miło−
ści. Współcześni ludzie nie wiedzą tak naprawdę, co to
jest miłość. Zamiast niej świat ofiaruje nam pożądanie,
seks, egoizm – ale nie ma w tym miłości. To są tylko
okruchy, które tylko jeszcze bardziej rozbudzają nasz głód
i pragnienie Miłości. Prawdziwej Miłości, którą jest Bóg.
PDM ma służyć także temu, aby zwiększyła się liczba
powołań do zakonu Św. Pawła Pustelnika. Widzę szcze−
gólną rolę kobiet i dziewcząt, aby DODAWAĆ ODWAGI
tym, którzy się wahają, którzy boją się odpowiedzieć „tak”
Jezusowi. Nie muszę być przecież powołana do życia kon−
sekrowanego, aby walczyć o powołania do tego stanu.
Kiedyś przy okazji rekolekcji naszego Duszpasterstwa Te−
bajda w Wieruszowie zachęcano nas do dzielenia się Sło−
wem. Okazało się, że byłam jedyną osobą, która odważy−
ła się wyjść z ławki i podejść do ambonki, by powiedzieć
parę słów. Później przy kolacji podeszła do mnie jedna
osoba i powiedziała: „Cieszę się, że to powiedziałaś. Dało
mi to dużo do myślenia”. Zachęcam: POMÓŻCIE INNYM
W PRACY NAD SOBĄ!! TWOJE SŁOWO może się okazać
najważniejszym słowem w czyimś życiu!
Marta

2010
2011
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rugie Paulińskie Dni Młodych miały
miejsce w Krakowie na Skałce
w dniach 11–17 lipca 2011 r. Has−
łem zjazdu były słowa z Księgi Wyjścia:
„Oto Ja posyłam anioła przed tobą”. Te−
mat spotkania, inspirowany krakowską
Skałką, poświęcony był aniołom. Ojcem
duchownym rekolekcji był o. Augustyn Pe−
lanowski. Gościliśmy 136 uczestników.
PDM w Krakowie to narodziny bardziej
rozbudowanych struktur organizacyjnych
zjazdów. Uczestnicy przyjechali po raz pierwszy zor−
ganizowani w grupy według miejsca zamieszkania.
Na czele każdej grupy stanął animator. W ten sposób
organizacja spotkań zaczęła przechodzić częściowo
w ręce uczestników, którzy czuli się już gospodarza−
mi odpowiedzialnymi za wspólne dzieło.
Od drugiego spotkania pojawiła sie także idea roz−
powszechniania słowa Bożego głoszonego podczas
katechez rekolekcyjnych, aby w ten sposób szerzej
ewangelizować młodych ludzi. Tak powstała seria
„Audioteka Paulińskich Dni Młodych”, w której na
kolejnych płytach CD zaczęliśmy wydawać katechezy
i homilie z naszych zjazdów.
Krakowski PDM, to początek naszego hymnu: „Oto
Ja Adonai”. Został on nagrany dla nas przez Zespół
braci kleryków z WSD na Skałce – Vox Eremi i odtąd
towarzyszy naszym spotkaniom. Niewątpliwie jego
słowa i muzyka, które otwierają każdy kolejny zjazd
są dla nas jakby uroczystym wejściem w atmosferę
Paulińskich Dni Młodych.

P

o spotkaniu w Leśniowie czekałam cały rok na
kolejne Paulińskie Dni Młodych w Krakowie. Codziennie
w moich wspomnieniach pojawiał się PDM, a jednocześnie
coraz bardziej ciążył mi mój krzyż – samotność. Oddaliłam
się od Boga, zaniedbałam spowiedź, modlitwę i krótko mó−
wiąc, kiedy jechałam do Krakowa, mój stan psychiczny
i duchowy nie był zbyt ciekawy:) na Skałce było mi w pierw−
szy wieczór trochę ciężko, ale w następny dzień rozpoczęły
się rekolekcje, które otworzyły mi oczy. Ojciec Augustyn
wypowiedział na głos to, co od dawna mnie nękało i przede
wszystkim wskazał mi Tego, który jest rozwiązaniem wszyst−
kich problemów – Boga, który działa poprzez naszych Anio−
łów. O. Augustyn również stał się dla mnie Aniołem, przy−
wrócił mi wiarę, którą chcę teraz uczynić szczerą i gorliwą.
Wyspowiadałam się (dziękuję mojemu Spowiednikowi i prze−
praszam, że nie potrafię czasem spojrzeć w oczy) i była to
spowiedź zupełnie inna niż poprzednie. Zrozumiałam też,
że muszę przebaczyć pewnej osobie, do której mam żal
już od ponad 7 lat i że muszę przede wszystkim przeba−
czyć sobie. O. Augustyn wspaniale omówił Księgę Tobia−
sza i przedstawiony w niej portret rodziny, poranionej we−
wnętrznymi sporami i zaślepieniem starego Tobiasza,
a następnie uzdrowionej przez Boga, który zesłał archanio−
ła Rafała. Dzięki temu wiem, że pewne problemy w rodzi−
nie rozwiązują się dopiero po wielu latach, często dopiero
wtedy, kiedy dziecko opuszcza dom i zaczyna żyć własnym
życiem. PDM na Skałce był też bardzo wesoły albo raczej
radosny. Chciałam jeszcze pochwalić pomysł, aby po wylo−
sowaniu jednej osoby modlić się za nią przez cały rok – to
jest coś! Wiem, że pomaga to też modlić się regularnie i że
dzięki temu nie będę zaniedbywać ani zapominać o modli−
twie. Chcę być Aniołem dla osoby, którą wylosowałam! dzię−
kuję też z góry za modlitwę za mnie:)
Ewa
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Kiedy moja siostra wróciła z zeszłorocznego PDM−u
w Leśniowie opowiadała o różnych zdarzeniach jakie
miały tam miejsce, oglądałyśmy razem zdjęcia i w pew−
nym momencie pomyślałam sobie, że za rok nie od−
puszczę i pojadę do Krakowa. Przez cały rok odliczałam
razem z innymi dni i zastanawiałam się jak to będzie...
W dniu wyjazdu miałam mieszane uczucia nie wiedzia−
łam czego mam się spodziewać, kogo spotkam, jak
mnie tam przyjmą, czy w moim życiu coś się zmieni...
Przez 4 dni miałam wrażenie, że nie powinnam tam
być, że to nie jest miejsce dla mnie, wręcz nie chciało
mi się tam być. Były to akurat dni rekolekcyjne. Kiedy
słuchałam konferencji Ojca Augustyna miałam wraże−
nie jakby wiedział dokładnie co się dzieje w moim życiu.
To tym bardziej mnie przybiło. Kompletnie nie wiedzia−
łam co jest moim powołaniem, nie akceptowałam samej
siebie, czułam się jakbym miała bielmo na oczach, które
przysłania mi wszystko i wszystkich a przede wszystkim
Boga. Czytałam Pismo Święte, rozważałam je. Wieczora−
mi w Namiocie Spotkania dalej zadawałam Bogu nurtują−
ce mnie pytania... Te 4 dni pozwoliły mi zastanowić się
nad samą sobą i znaleźć odpowiedzi na większość moich
pytań. Poznałam wielu ludzi, którzy pomogli mi przetrwać
ten czas. Podczas wędrówek za to o wszystkim zapomi−
nałam i razem z grupą poznawaliśmy uroki Krakowa;)
Ostatni dzień był dla mnie najważniejszy ponieważ wtedy
do mnie dotarło co JA robię źle, poczułam się jakby ktoś
zerwał mi to bielmo z oczu, uświadomiłam sobie, że tak
na prawdę wiem co jest moim powołaniem i co w związ−
ku z tym muszę zrobić. Teraz czuję , że ziarno, które
zostało rzucone − kiełkuje. Zaczynam bardziej ufać lu−
dziom, a przede wszystkim Bogu. W Krakowie usłysza−
łam parę słów zarówno od moich rówieśników jak i ojców
i braci, które bardzo mi pomogły. Bardzo Wam dziękuję
Mam nadzieję, że w oczekiwaniu na kolejny PDM rozwią−
żę większość problemów i będę dobrym aniołem dla oso−
by, którą wylosowałam. Amen.
Patrycja

2010
2011

Po naszym zeszłorocznym spotkaniu w Leśniowie by−
łam bardzo zadowolona i czekałam z niecierpliwością
na kolejny PDM. Rok to długi okres czasu i wiele się
działo w moim życiu, były wzloty i upadki... Na tydzień
przed wyjazdem miałam totalnego doła i nawet gotowa
byłam zrezygnować z uczestnictwa w pdmie, ale nie
chciałam stracić rekolekcji − to był główny powód moje−
go przyjazdu do Krakowa... I nadszedł w końcu ten dzień
− 11.07 (poniedziałek)... po kilkugodzinnej jeździe po−
ciągiem, znalazłam się w Krakowie na Skałce. Witanie
się z ludźmi, Msza na rozpoczęcie pdmu i ognicho...
Dni rekolekcyjne chciałam rzeczywiście przeżyć jak re−
kolekcje. Potrzebowałam ciszy i ludzi odsunęłam trochę
na bok. Pragnęłam jak najwięcej z tych rekolekcji za−
czerpnąć, aby to zasiane Boże Słowo we mnie rzeczywi−
ście wzrosło. A treść tych rekolekcji bardzo do mnie
przemawiała... Mam nadzieję, że ziarno Słowa Bożego
już w nas się zakorzenia i kiełkuje i niebawem wyda
obfite plony! Tego wszystkim życzę! Bardzo cennym cza−
sem w tych dniach rekolekcyjnych była dla mnie praca
w grupach. W tym roku skorzystałam chyba w pełni
z tego świętego czasu jakim było Adorowanie Najświęt−
szego Sakramentu w Namiocie Spotkania, było inaczej...
Czułam potrzebę Adorowania Pana Jezusa, zawierzania
Jemu całego przeżytego dnia, podziękowania Mu za
ogrom Słowa i łask; i po prostu pragnęłam Jego blisko−
ści. Bardzo mocno przeżyłam jeden moment na Adora−
cji (chyba w środę), kiedy to rozmawiałam w ciszy
z Panem Jezusem, zawierzałam mu siebie, mówiłam
o tym co mnie trapi i prosiłam o to, aby mnie dotknął,
abym poczuła Jego obecność i w tej chwili poczułam
dłoń na swojej głowie (to był prawdopodobnie przecho−
dzący o.Andrzej − a może raczej Anioł Boży w ciele o.An−
drzeja). Ogarnęło mnie wzruszenie (po prostu zaczęłam
płakać z radości), ale też niesamowity spokój i miłość;
poczułam, że rzeczywiście nie jestem sama! Nawet te−
raz jak o tym piszę czuję delikatny dreszczyk...
I chyba w tym miejscu nawiąże do tegorocznego hasła
pdmu: „Oto ja posyłam Anioła przed Tobą”... Jak byłam
dzieckiem to modliłam się do swojego Anioła Stróża.
Przez ostatnich kilka lat zaniedbałam modlitwę do swo−
jego Anioła, a to chyba dlatego, że nie miałam pojęcia
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jak ważną rolę pełnią, że są wysłannikami samego Boga...
Dopiero od zeszłego roku (gdy dowiedziałam się jakie
jest hasło tegorocznego zjazdu) odnowiłam jakoś tę więź
ze swoim Aniołem. Ale tak na prawdę dopiero po tych
rekolekcjach wiem jak bardzo potrzebuję tych Bożych
Posłańców. No i oczywiście teraz wiem, że to JA mogę
być Aniołem dla kogoś, a ktoś inny dla mnie. To jest
niesamowite, piękne i daje wiele radości! Ale też uczy
odpowiedzialności za drugą osobę...
Ania

N

a PDMie byłam pierwszy raz, w Krakowie także
i gdybym miała powiedzieć co mi się tam najbardziej
podobało, to odpowiadam, że ludzie. Nigdy nie spotka−
łam się z tak życzliwymi osobami, które nawet bez słów
potrafią pomóc, po prostu swoją obecnością. Na PDMie
odbyłam dwie ważne dla mnie rozmowy. Chcę podzięko−
wać br. Tomaszowi i Marcinowi za duchowe wsparcie, bo
dzięki nim moje życie może wyglądać inaczej. Agnieszka

P

ierwszego dnia czułam się trochę nieswojo. Bra−
łam Pismo Święte otwierałam na jakieś przypadkowej
stronie, czytałam i nie mogłam uwierzyć jak niektóre
z fragmentów dopasowywały się do mojego życia. Na−
reszcie dotarło do mnie, że Bóg kocha mnie bez wzglę−
du na wszystko. Teoretycznie wiedziałam, że anioły ist−
nieją, ale tak naprawdę nigdy nie zdawałam sobie spra−
wy jak ważną role odgrywają w moim życiu. Również jak
inni uważam, że pomysł aby być dla kogoś aniołem
i żeby ktoś był nim dla nas jest świetny. Podczas adora−
cji w Namiocie Spotkań zadawałam Bogu dużo pytań
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i na wiele z nich uzyskałam bardzo jasną odpowiedź.
Jak Leśniów tak i Skałkę opuszczałam ze łzami w oczach.
Teraz ABSOLUTNIE NIE wyobrażam sobie, że mogłoby
mnie tam nie być.:) To i tak tylko część tego wszystkie−
go czego tam doświadczyłam. Reszty nie można opisać
słowami i trochę też chcę zachować dla siebie. DZIĘ−
KUJE WSZYSTKIM ZA TEN WSPANIAŁY TYDZIEŃ!
W oczekiwaniu na PDM we Włodawie.
Magda:)

T

en rok, był bardzo męczący i wyczerpujący. Matu−
ra. Niekończące się problemy ze zdrowiem i w domu
sprawiały, że miałam coraz mniej siły i ochoty na cokol−
wiek, tylko czekałam na jakikolwiek wyjazd poza dom..
Za dużo pojawiało się pytań w mojej głowie a za mało
odpowiedzi. Przyszedł moment, że zapomniałam o Bogu,
modlitwie, o moim Aniele Stróżu... Miałam wrażenie,
że zostałam opuszczona przez wszystkich i zostawiona
samej sobie – myliłam się i teraz o tym wiem...
Słuchając konferencji o. Augustyna czułam się tak, jak−
by mówił tylko o mnie i moim życiu.. Każde zdanie wy−
powiedziane w tym czasie coraz bardziej trafiało do
mojego serca i czułam jak uchodzi ze mnie wszelka
złość, zmęczenie i powoli jest zdejmowana maska twar−
dzielki a ujawnia się słaba Marta... Podczas adoracji w
Namiocie Spotkania bardzo męczyłam się z wieloma
myślami... co byłoby gdyby... Wszystkie myśli... Nawet
najmniejszy szmer był lepszy od ciszy z Bogiem. Ale
kiedy został przezwyciężony strach przyszedł moment
na zadawanie Bogu wielu pytań odnośnie mojego życia..
Podczas czuwania w Bazylice byłam już pewna, że to co
było słabego we mnie to zostało wyrzucona a pojawiła
się cisza i spokój, jakiego potrzebowałam... Łzy mi pły−
nęły po twarzy jeszcze długo po czuwaniu.. Wtedy to
poczułam, że coś się zmienia..że.. nie jestem sama..
Coś pękło we mnie... W piątek rano dostałam informa−
cję, że zostałam przyjęta na studia, nie są to takie które
sobie wymarzyłam, ale narzekać nie mogę... Wtedy od−
byłam bardzo ciężką rozmowę z mamą, która spowodo−
wała, że pojawiła się myśl, żeby może nie wracać do
domu tylko jechać gdzieś dalej w Polskę, zostali mi w
tym czasie postawieni na mojej drodze cudowni ludzie,
którzy pomogli mi swoją obecnością, słowem ogarnąć
się i wrócić! Oczywiście, nie zabrakło radości, śpiewu
i tańców.. Mam na myśli belgijkę, menueta... W nie−
dziele były ogromne zakwasy, ale warto było. Absolut−
nie nic, nie udałoby się bez obecności Aniołów! Dzięku−
ję przede wszystkim Bogu, za to, że pomimo wielu trud−
ności mogłam przyjechać... Nie umiałabym sobie wyba−
czyć, gdyby mnie tam nie było.
Marta :-)

J

a byłam na PDM−ie pierwszy raz. Nie wiedziałam
czego się spodziewać. Do tego wyjazdu podchodziłam
z myślą, że fajnie by było spędzić trochę czasu ze znajo−
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mymi i poznać nowych. Przed PDM−em moja relacja
z Bogiem nie wyglądała za dobrze, zawsze ciężko mi było
rozmawiać z Nim, nie otrzymywałam od Niego odpowie−
dzi, czułam sie z tym ciężko. Nie czułam Go, męczyłam
się z tym przez dość długi czas. Dlatego postanowiłam
powierzyć to Bogu. Podczas rekolekcji starałam się uważ−
nie słuchać o. Augustyna. Okazało się, że treść konfe−
rencji dociera do mnie, porusza mnie. Najważniejsza dla
mnie była pierwsza dotycząca powołania. Zawsze myśla−
łam że wiem co chcę robić w życiu, ale gdy zadałam
pytanie mojemu Aniołowi, po kilku dniach( bodajże w pią−
tek) dostałam odpowiedź, a raczej wahanie, którego
w ogóle się nie spodziewałam Jak na razie czekam jesz−
cze na jakiś znak od Pana. Kolejną rzeczą poruszającą
mnie było stwierdzenie, że by uzdrowić swój dom trzeba
go opuścić. Bardzo pomocna do zrozumienia tego była
Księga Tobiasza( postanowiłam do niej powracać). Wra−
cając do mojej relacji z Bogiem, to bardzo wiele zyska−
łam dzięki adoracji w Namiocie Spotkania i nocnemu
czuwaniu. „Wyrzuciłam” z siebie wszystko to, co mnie
trapiło i zawierzyłam to Bogu.Podczas czuwania łzy same
mi leciały. Po paru dniach Pan dotknął mnie (podczas
czuwania poczułam jak ktoś „trąca mnie” w ramię, ob−
róciłam się, a tam nikogo nie było). Od tego czasu czuję
wewnętrzny pokój i Jego obecność, a modlitwa jest dla
mnie prawdziwą rozmową z Bogiem. PDM był dla mnie
bardzo ważnym czasem przede wszystkim dla Boga, ale
też dla ludzi. Już nie mogę się doczekać kolejnego. A, i jes−
tem za tym, aby wydłużyć choć trochę czas jego trwania.
Z tego miejsca jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestni−
kom PDM−u i WIDZIMY SIĘ we Włodawie!
Magda

Z

radością oczekiwałam momentu, kiedy będę mo−
gła się zebrać i tam pojechać, potrzebowałam. Cieszę
się, że mimo mojego strachu i ciągłego twierdzenia, że
moje problemy są błahostkami udało mi się w końcu
szczerze porozmawiać. Przed przyjazdem nie wiedziałam
jak się zabrać za modlitwę, każda próba rozmowy z Bo−
giem zazwyczaj kończyła się wyrzutami, lub ciągłymi py−
taniami: „dlaczego?” „po co?”. Nie potrafiłam przyjąć
tego wszystkiego co dostaję, wierząc, że to jest dobre.
Kiedy wróciłam nie mogłam się zebrać...bo rano brako−
wało mi Jutrzni, później Konferencji, pracy w grupach,
Nieszporów. Były to takie momenty, kiedy czułam się
prawdziwą córką, kiedy czułam, że Bóg przemawia do
mnie, czy to w postaci o.Augustyna czy w postaci innych
ludzi. Kiedy rozpoczęło się nocne czuwanie, wszystko ze
mnie zeszło, po prostu siedziałam, patrzyłam na wysta−
wionego Jezusa i płakałam. O niczym nie myślałam, po
prostu razem ze łzami On zabierał ode mnie to co mnie
bolało, to co bałam się powiedzieć. Oczywiście momen−
tem kulminacyjnym było indywidualne błogosławieństwo
– dreszcze przechodzą mnie na samą myśl. Dziękuję
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WSZYSTKIM Aniołom, których postawił mi Bóg w tym
czasie. Każdy z Was był moim Aniołem. Ojciec Andrzej
faktycznie wiedział kiedy podchodzić i kłaść rękę na ra−
mieniu – dziękuję za to. Ewelinko−Słońce moje – dzięku−
ję, że wyciągnęłaś wtedy ze mnie co i jak. Przepraszam
również tych, których źle potraktowałam w związku z moimi
humorami... Sama nie wiedziałam co we mnie siedzi,
ale wiem, że tego żałuję i bardzo Wam dziękuję, że pode−
szliście. Czekam z utęsknieniem na Włodawę.
Ania

K

ochani (taż apostrofa ze szczególnymi pozdrowie−
niami dla br. Adama ), faktycznie niezwykle trudno coś
z siebie wymodzić w ramach świadectwa popdmowego...
Pomimo oficjalnego przekonania o przyjeździe do Krako−
wa zupełnie nie bylem niczego pewny. Doskonale znam
uczucia towarzyszące Annom... Dodatkowym stresem
była powierzona mi funkcja muzycznego. Oczekiwałem
srogiej lekcji pokory. I dzisiaj, „gdy ja sobie” siedzę
i piszę przychodzą mi do głowy apostolskie słowa:
„a myśmy się spodziewali”. Zupełna esencja mojego
wyjazdu. Byłem przekonany jedynie o „solidności” re−
kolekcji o. Augustyna. Reszty się spodziewalem. I na
te moje spodziewania Bóg dał coś zupełnie nowego,
coś wspaniałego. Postawił niezwykłych nowych ludzi,
pozwolił odkryć piękno tych, których znałem wcześniej,
dał mi też poznać fragment mnie samego. Dziękuję
Mu za każdą sekundę tego wyjazdu! Za godziny spę−
dzane przy baniaku w gotującą się wodą (dzięki temu
bylo mi dane poznać wspaniałych ludzi z Kielecczyzny
i nie tylko!), za wędrówki po Krakowie, za osławioną
belgijkę i nadto za czas adoracji. Tak bardzo łaknąłem
milczenia i paradoskalnie znalazłem jego namiastkę
w centrum Krakowa. Z czuwania, do którego byłem
początkowo sceptycznie nastawiony, wyszedłem zupeł−
nie wyżęty z łez. Nie jestem w stanie opisać tego co
się we mnie działo. Modlę się by w realiach życia
w miejsce tej wielkiej dawki emocji Bóg zesłał łaskę
wiary. Słowo o. Augustyna, zupełnie inne niż się spo−
dziewalem (na szczęście ) opróz tego, że rzuciło zupeł−
nie nowe światlo na moje życie, pozowliło też w inny
sposób spojrzeć chociażby na powołanie mojego brata
(przy okazji, ściskam Cię Szymku:)). Przychylniejszym
okiem spojrzałem na oleodrukowe aniołki:) Co prawda
anielskość zawsze była dla mnie czymś zupełnie wy−
jątkowym, zbyt często chyba jednak podchodziłem do
tematu okazjonalnie, traktując Aniołów bardziej w ka−
tegoriach estetyczno − sztucznych aniżeli wiary. Teraz,
dzięki skupieniu uwagi przez o. Augustyna na podsta−
wach, mam, jak chyba nigdy dotąd, świadomość opie−
ki Anioła Stróża. I kończąc, pierwszy raz od dłuższego
czasu, jako zatwardziały domator i konformista, z tru−
dem wracałem do domu. Dziękuję Bogu za ten czas
i za Was wszystkich!
Marcin
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T

rzecim klasztorem pauliń−
skim, który stał się miej−
scem Paulińskich Dni
Młodych była Włodawa. Spot−
kaliśmy się tam w dniach 9 – 15
lipca 2012 r., pod hasłem:
„Słuchaj Izraelu”. Było nas 132
osoby. Ojcem duchownym zjaz−
du był o. Euzebiusz Grądalski.
13 czerwca tegoż roku, Ojciec Generał Zakonu Pau−
linów zatwierdził ad experimentum na pięć lat Statut
„Stowarzyszenia Paulińskie Dni Młodych”. Odtąd owo
Stowarzyszenie, w którego skład wchodzą ojcowie i bra−
cia paulini oraz młodzież uczestnicząca w PDM, jest
oficjalnym organizatorem zjazdów a coroczne spotkania
młodych zostały ujęte w konkretne struktury prawne jako
duszpasterskie dzieło zakonu. Od tego czasu wszyscy
stanowiący Stowarzyszenie spotykają się na tzw. Kapi−
tułach, gdzie wspólnie przygotowują kolejne zjazdy.

2010
2012
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Œwiadectwa z PDM 2012

K

iedy w niedzielę 15 lipca wyjeżdżaliśmy z Włoda−
wy miałam mieszane uczucia. Dostałam coś całkowi−
cie innego od Boga niż się spodziewałam. Miałam na−
dzieję, że będzie fajna atmosfera, spotkam starych zna−
jomych, na chwilę zapomnę o wszystkich problemach,
żeby później znów do nich wrócić beż żadnego pomysłu
na rozwiązanie ich. Jednak po pierwszym dniu rekolek−
cji poczułam, że On zaplanował dla mnie coś całkowicie
innego. Pierwsza konferencja O. Euzebiusza dotyczyła
słowa, mówiła o tym jak wielką moc mają zarówno wy−
powiadane te przez nas jak i te zawarte w Piśmie Świę−
tym. Najmocniej zapadło mi w pamięci stwierdzenie, że
najbardziej można człowieka skrzywdzić słowem, nie
zadając mu ból fizyczny lecz słowem. Wtedy uświado−
miłam sobie jak długo ja byłam krzywdzona w ten spo−
sób. Ludzie nie akceptują tego, że jestem inna, że po−
trafię trochę śpiewać, że mam ciemną karnację oraz,
że wierzę w Boga. W wielu miejscach spotykam się z
odrzuceniem, brakiem akceptacji... Jesteś taka i taka
nic nie osiągniesz... czasem zastanawiam się co Bóg
dla mnie jeszcze przygotował, przez co będę musiała
jeszcze przejść. Po każdym złym słowie człowiek traci
pewność siebie, zamyka się w sobie, nie ma ochoty z
nikim rozmawiać i przestaje komukolwiek ufać. Drugi
dzień rekolekcji mówił o przyjaciołach. Ja, przez to, że
zamknęłam się w sobie nigdy nie miałam takiej osoby
do której mogłabym zadzwonić nawet o trzeciej w nocy
a ona poświęciłaby się i starałaby się mi pomóc. Nie−
stety dalej nie mam, zbyt wiele razy zostałam oszukana
przez osoby, które pojawiały się w moim życiu tylko
wtedy kiedy działo się ze mną coś złego, za każdym
razem wykorzystywały to na swoją korzyść. Ciężko otwo−
rzyć się na drugiego człowieka, kiedy ma się świado−
mość, że może się stać dokładnie tak samo. Niektórzy
uważają mnie za osobę otwartą, uśmiechniętą i pewną
siebie jednak jest całkowicie inaczej. Kiedy staram się
śpiewać czuję strach przed tym co inni sobie o mnie
pomyślą, zaczyna mi drżeć głos przez co jeszcze bardziej
się stresuję i denerwuję się na samą siebie, że się boję.
Cały czas uciekam przed samą sobą i przed innymi tak
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reszcie się ogarnęłam, więc wypadałoby coś na−
pisać :) Właściwie w tym roku w ogóle nie miałam ocho−
ty przyjeżdżać do Włodawy. Owszem zapisałam się już w
kwietniu, ale potem z osobistych powodów i trochę ze
strachu chciałam zrezygnować. Na szczęście Kurczak mi
na to nie pozwolił. Przybyliśmy do Włodawy; czułam się
zagubiona.. Jakoś trudno mi było odezwać się na krę−
gach dzielenia. Chodziłam smutna i przygnębiona. Wresz−
cie wzięłam się za siebie i porozmawiałam z br. Bernar−
dem, potem też całkowicie przypadkiem gadałam z inny−
mi osobami z mojej grupy. Dziękuję Marcie i Ani, że stały
się dla mnie przyjaciółkami. Bardzo ubogacił mnie ten
PDM. Poznałam nowe osoby, dowiedziałam się na kogo
mogę liczyć. Wszystko ma swój urok nawet nocna warta.
Widzę, że Bóg szykuje dla mnie coś, czego najmniej się
spodziewam. Stawia na mojej drodze osoby, które stają
się dla mnie drogowskazem w trudnych momentach życia
i ja też staje się dla innych takim drogowskazem. Teraz
już nie żałuję, że pojechałam na PDM, bo nic nie straci−
łam, ale bardzo dużo zyskałam. Nawet wędrówka do So−
biboru była dla mnie próbą moich sił fizycznych, ale tak−
że (albo przede wszystkim) psychicznych. W deszczu i
ciemności zmagałam się ze swoimi myślami. Czy wy−
grałam? Nie wiem. Owoce PDMu będą objawiały się po
czasie. Muszę też dbać o to, co wywalczyłam; rozwijać w
sobie to, co w sobie wtedy odkryłam i to, co jest we mnie
dobre. Bóg dał mi szansę. Mam nadzieję, że jej nie zmar−
nuję. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za to, że mogliśmy
się spotkać.
Agnieszka

jak w piosence Maleo Reggae Rockers: „Serca nie oszu−
kasz”−”przed czym uciekasz , czego tak szukasz, wiem,
że czego byś nie zrobił serca nie oszukasz”. Nie da się
oszukać samego siebie w pewnym momencie to wszyst−
ko wraca kumuluje się i trzeba stawić temu czoło. Taki
moment nastąpił dla mnie we Włodawie jednak nie było
to załamanie w stylu: „Boże coś ty wymyślił, nie dam
sobie rady!” tylko spokojnie dam sobie radę a Bóg mi w
tym pomoże. Bardziej do mnie to dotarło po pewnej roz−
mowie, dzięki której przyjęłam to właśnie wszystko ze
spokojem, powiedziałam sobie w duchu „dziewczyno dasz
radę”. Z góry dziękuję mojemu rozmówcy. Muszę przy−
znać, że jest odrobinkę lepiej. Nie będę pisać, że jest
cudownie idealnie, że mogę góry przenosić. Po spotkaniu
we Włodawie dostałam parę wskazówek, którą drogą mam
iść i jestem pewna, że coś się zmieni na lepsze w sumie
to, że napisałam świadectwo jest dowodem dla mnie,że
coś się dzieje. Amen.
Agata
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zwarte Paulińskie Dni Młodych odbyły się w Czę−
stochowie pod hasłem: „Oto Matka twoja”
w dniach 15 – 21 lipca 2013 r. Gościły nas dwa
klasztory – Jasna Góra i klasztor św. Barbary. Zebrało się
nas 131 osób. Rekolekcje poprowadził o. Wojciech Dec.
Szczególnie zapamiętamy czuwanie nocne przed Cu−
downa Ikoną Matki Bożej na Jasnej Górze, gdzie złoży−
liśmy uroczyście Akt Zawierzenia Uczestników Pauliń−
skich Dni Młodych w opiekę Maryi. Został on podpisa−
ny przez organizatorów i animatorów spotkania. Na−
stępnie każdy z uczestników mógł na ołtarzu Ojczyzny
napisać swój własny akt zawierzenia życia Maryi. Było
to wielkim przeżyciem, czego świadectwem bywały łzy
na twarzach zbliżających się nieśmiało do stóp ołtarza
jasnogórskiego. Wszystkie te wpisy zostały zebrane
w księdze, która jest złożona w Centrum Modlitwy Za−
wierzenia. Nowi uczestnicy PDM mogą zawsze udać
się do wspomnianego Centrum i dopisać się do naszej
księgi, w której historia naszego zawierzenia Matce
Najświętszej nie została zamknięta.
Podczas nocnego czuwania u Matki Bożej został uro−
czyście poświęcony i intronizowany krzyż – symbol PDM.
Zawiera on w sobie symbolikę przedstawiającą ducho−
wość zakonu paulinów. Ramiona krzyża wieńczą ikony:
Matki Bożej Jasnogórskiej, św. Pawła Pustelnika, bł.

Euzebiusza, św. Augustyna. Pod lipową rzeźbą Chrystu−
sa znajduje się Logo PDM. Na rewersie barwy flagi Za−
konu i kamień wyjęty z ruin pierwszego klasztoru pauliń−
skiego w górach Pilis pod Ostrzyhomiem na Węgrzech.
Nie jest przypadkiem, że naszym symbolem ma być
właśnie krzyż. Dla pierwszych paulinów, którzy podjęli
upodobnienie się do Chrystusa Ukrzyżowanego i udział
w jego wyniszczeniu, surowość życia, posty, czuwania,
trudy i dobrowolnie przyjęte wyrzeczenia były świadec−
twem ich bezkompromisowego stylu ewangelicznego.
Praktyka ich pokutnego życia stanowiła odtąd znamienną
cechę duchowości synów św. Pawła. Charyzmat Euze−
biusza to rozmiłowanie braci w tajemnicy Krzyża i cią−
głej kontemplacji Męki Pańskiej. To właśnie z tego po−
wodu byli paulini nazwani pustelnikami św. Krzyża.
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Po lewej stronie
oglądamy ikonę św.
Pawła z Teb. Ten świę−
ty pustelnik żyjący na
przełomie III i IV w. zo−
stał obrany za Patriar−
chę wspólnoty założo−
nej przez bł. Euzebiu−
sza, która z czasem
przyjęła nazwę od jego
imienia – paulini.
Na dole krzyża – iko−
na św. Augustyna. Pau−
lini bowiem w roku
1308 otrzymali Regułę
Świętego Augustyna za
podstawę funkcjonowa−
nia wspólnoty zakonnej.

U góry krzyża znajduje się ikona Matki Bożej Jasno−
górskiej. Konstytucje paulińskie mówią o Maryi, że „za−
kon nasz czcił Ją zawsze jako Matkę, Panią i Królową
(...). Z całą ufnością wiążemy się nierozerwalnie z Ma−
ryją przez synowską miłość”.
Po prawej stronie ramienia krzyża znajduje się ikona
bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia, który w XIII wieku założył
nasz zakon gromadząc pustelników rozproszonych po
lasach naddunajskich.
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iąty raz spotkaliśmy się na Paulińskich Dniach
Młodych w Brdowie na Kujawach przy Sanktu−
arium Matki Bożej Zwycięskiej w dniach 14 – 20
lipca 2014 r. Hasłem zjazdu była dewiza zakonu pau−
linów: „Sam na sam z Bogiem”. Przybyło 148 uczest−
ników. Liczba ta stanowiła rekord pierwszego pięcio−
lecia PDM. Rekolekcje poprowadził o. Piotr Łoza i po
raz pierwszy były to rekolekcje prowadzone według
tradycji lectio divina.
Charakter dniom wspólnej zabawy, który szczegól−
nie zachowamy w pamięci z tego zjazdu, nadała gru−
pa uczestników z Włoch. Zarazili nas swoją radością
i poczuciem humoru. „Wojna” polsko – włoska na
wzajemne kawały i zaskakujące odwety. Tyle było ra−
dości, że trudno było się rozstać i nagle okazało się,
że Polacy świetnie rozumieją włoski, a Włosi radzą
sobie z polskim.
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ięć lat historii to bardzo
mało. Trudno nawet mówić, że
to jakiś jubileusz. Jednak w życiu
dorastającego człowieka pięć lat
to bardzo dużo czasu. Wystar−
czająco dużo, aby zmieściły się
w nim najważniejsze decyzje na
całe życie. Pięć lat młodego
życia to wielka historia. Może
właśnie dlatego nie czekaliśmy
do jakiegoś wielkiego jubileuszu,
ale chcemy oddać do Waszych rąk tę pamiątkę na−
szych wspólnych spotkań już teraz. Był to czas począt−
ków tego dzieła i wszyscy, którzy są utrwaleni na foto−
grafiach stanowią tego dzieła niepodważalną część.
Bo przecież Paulińskie Dni Młodych to przede wszyst−
kim ludzie, to nie tylko idea i organizacja, ale nade
wszystko ludzie, którzy ten czas wypełniali i nadal wy−
pełniają swoją obecnością. Niech ten album będzie
dla Was świadectwem drogi i czasu wspólnego wędro−
wania po paulińskich ścieżkach ku Bogu. Dziękujemy
Wam, że chcecie iść właśnie tą drogą, że chcecie na
swój sposób dotykać naszego, paulińskiego charyzma−
tu. Bo przecież również takie założenia przyświecały

Paulińskie Dni Młodych
powstawaniu PDM – pokazywać
nasz piękny charyzmat. Te dni,
które spędzamy razem każdego
roku przy jednym z naszych
klasztorów, to próba podzielenia
się z Wami tym, co stanowi nasz
duchowy świat. Dziękujemy, że
przyjmujecie ten dar. paulini

