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List z okazji 100 – lecia powstania 

Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani 
 

 
Drodzy Pocieszyciele! 

 

Wielkimi krokami zbliża się dzień 7 kwietnia 2022 roku, który otworzy 

przed nami obchody Roku Jubileuszowego naszej Rodziny Zakonnej. Myślami 

pragniemy wracać do początku, do czego zachęca nas sam Ojciec Założyciel: 

 

„właśnie -przed stu laty- po raz pierwszy modliliśmy się modlitwami 

Zgromadzenia, po raz pierwszy pozdrawialiśmy się zawołaniem <Jezu dla 

Ciebie cierpieć, w cierpieniu Ciebie pocieszać>. Wtedy po raz pierwszy 

nazwaliśmy siebie Braćmi Pocieszycielami z Getsemani“.   

 

„Jubileusz zawsze w życiu Kościoła był wydarzeniem o wielkim znaczeniu 

duchowym, kościelnym oraz społecznym” (List Papieża Franciszka skierowany do abp. 

Rino Fisichelli, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji). Jest 

to zatem dla nas okazja do radości ale i wdzięczności przeżywanej w kontekście 

przeminionego czasu, który ubogaciliśmy naszą pracą, budowaniem dobra, 

zebranym doświadczeniem i realizacją naszego pocieszycielskiego powołania.  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tesitelia+adresa
mailto:generalattesitelov@gmail.com


Duchowy wymiar Jubileusz wzywa nas również do rachunku sumienia o czym 

wspominał Ojciec Litomiski: „Jak wypełniliśmy nasze zadanie przez minione 

lata? Czy nie musi wielu z nas z żalem przyznać, jak w naszych modlitwach 

codziennych <zamiast Cię pocieszyć, znowu Cię zasmuciłem?>” Chcemy 

uderzyć się w pierś i ocenić bolesne momenty naszej egzystencji w Duchu           

i w prawdzie przepraszając za: brak wzajemnej miłości, odejścia ze 

Zgromadzenia, obojętność, zgorszenia czy wewnętrzne wypalenie w powołaniu. 

Momenty te choć trudne i bolesne, są dla nas przede wszystkim wezwaniem 

do wynagrodzenia Bożej Miłości, co jest specyfiką naszego zakonnego 

charyzmatu. W naszej refleksji musimy pamiętać, że najbliższy Jubileusz 

będzie mógł bardzo służyć tworzeniu na nowo klimatu nadziei i zaufania jako 

znaku odrodzenia, którego wszyscy pilnie potrzebujemy (List do abp. Rino 

Fisichelli…) Musimy z odwagą spoglądać w przyszłość odczytując na nowo 

pozostawione nam przez Założyciela duchowe dziedzictwo, czyniąc je 

aktualnym i inspirującym dla kolejnych pokoleń.  

 

Nasze braterskie celebracje 100 – lecia istnienia naszego Zgromadzenia będą 

obfitowały przez cały rok. W dniu erygowania naszej Wspólnoty –7 kwietnia- 

zachęcam do uroczystych celebracji świętowania we wszystkich naszych 

domach. Jest to doskonała okazja do wyrażenia naszej wdzięczności za dzieło 

Założyciela jak również braci, którzy formowali naszą pocieszycielską 

tożsamość. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy wyprzedzili nas do 

wieczności jak również tych, których nazywamy przyjaciółmi Zgromadzenia, 

dzięki którym możemy realizować prowadzone przez nas dzieła. Niech 

centralnym momentem wspomnianego dnia będzie uroczysta Eucharystia, jak 

również spotkanie w braterskiej wspólnocie.  

Rok Jubileuszowy będzie skoncentrowany na czterech wydarzeniach, na które 

już dziś pragnę zaprosić wszystkich współbraci do: 

- Sanktuarium bł. Ks. Jerzego Popiełuszki - maja 

- Schroniska św. Br. Alberta – 17 czerwca 2022 

- Kościoła Boskiego Serca Jezusa w Zlatých Moravciach 24 czerwca 

- Sanktuarium Narodzenia NMP w Mariance – 12 września    

 



Szczegóły przeżywanych uroczystości zostaną przedstawione w Liście 

Okólnym. Wszystkie nasze spotkania będą skoncentrowane na wspólnej 

refleksji nad naszym pocieszycielskim charyzmacie i misji naszego 

Zgromadzenia – przeżywanych po 100 latach powstania naszej Zakonnej 

Wspólnoty jak również ich realizacji na nowych drogach kreślonymi 

potrzebami Kościoła i historii.  

 

Tym co niewątpliwie - poza dobrem duchowym – czeka nas w nadchodzący 

Roku Łaski będą dwie publikacje przybliżające naszą historię oraz charyzmat. 

Pierwsza z nich ukazuje rzeczywistość, polityczną, ekonomiczną i duchową w 

której narodziło się nasze Zgromadzenie a więc czas od 1922 do 2022 roku. 

Będzie to dzieło niezwykle cenne, które jest swoistym świadectwem naszej 

historii, pomagające zrozumieć trudności obecne przy powstaniu naszego 

Zgromadzenia jak również postawy braci - którzy pozostali wierni myśli 

przyświecającej Założycielowi - ocierających się o prawdziwy heroizm w czasie 

prześladowania w 1950 roku.      

Druga pozycja książkowa to biografia o. Jana Polakoviča, nazywanego przez 

braci „współzałożycielem” oraz najbliższym współpracownikiem Ojca 

Założyciela jak również o. Labre Noskoviča – drugiego przełożonego 

generalnego. Dzieło to jest swoistym dziękczynieniem za ich życie i codzienną 

wierność, której nie zatarł kurz codzienności. Lektura ta niewątpliwie pomoże 

nam w pogłębieniu naszej zakonnej – pocieszycielskiej tożsamości.  

Drodzy Współbracia! 

Rok Jubileuszowy staje się dla nas okazją, byśmy na nowo rozpoczęli od 

Chrystusa i powrócili do głębi naszego powołania wyrażonej w naszej profesji: 

„Wspominając Jego śmiertelną trwogę w Getsemani, opuszczenie i cierpienie na 

Krzyżu oraz osamotnienie w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, zobowiązuję 



się: adorować Go, przepraszać i pocieszać, jako całopalna ofiara za grzechy 

swoje i umierających.” 

Dziękuję Bogu za każdego z Was, za wasze dary i talenty wykorzystywane w 

budowaniu naszego Zgromadzenia.  

Przed Eucharystycznym Chrystusem polecam wszystkie nasze wspólnoty, 

prowadzone przez nas dzieła, przyjaciół i darczyńców oraz tych, którym na co 

dzień służymy.  

Wzywając wstawiennictwa naszej Niebieskiej Matki – Bolesnej Pocieszycielki 

oraz naszego Świątobliwego Założyciela Ojca Józefa Litomiskiego prośmy o 

owocny czas Jubileuszu jak również dar nowych powołań w naszej 

pocieszycielskiej wspólnocie. 

 

 

  Z braterskim pozdrowieniem  

 

 

O. Michał M. Krysztofowicz CCG 

przełożony generalny 
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