
OPanie, pozwól byśmy byli świa-
domi naszych zmieniających się

stale zadań. Pomóż nam zrozumieć
znaki czasu, tak by nasza praca przy-
niosła owoce w postaci zbawienia
ludzi na Twoją chwałę.
Modlitwa ta jest częścią duchowego
dziedzictwa Zgromadzenia. Jest to
modlitwa dająca świadectwo, że oso-
biste i wspólnotowe oddanie jest
dynamiczną i płynną relacją z
Bogiem, która stale się rozwija i
zmienia. Tajemnica istnienia Boga
jest prawdziwa i nieograniczona, ale
to, jak my ją rozumiemy i jak na nią
odpowiadamy, uzależnione jest od
realiów dnia dzisiejszego. 

Wczasie moich dwóch kadencji
jako Moderator Generalny

(1995-2007) „refundacja” była proce-
sem obejmującym większość Zgro -
ma dzeń w Kościele. Używano dla
jego określenia różnych sformułowań
takich, jak: odnowa, restrukturacja
czy rewitalizacja, ale tak naprawdę
chodziło o to samo. 
Refundacja była próbą życia w dyna-
micznym dialogu z Duchem
Świętym, nieustająco wzywającym
nas do rozpoczęcia nowego życia,
życia będącego twórczą wiernością
charyzmatowi naszego Zgro -
madzenia. Będziemy potrafili odczy-
tać znaki czasu jedynie wówczas, gdy
wsłuchamy się w głos Ducha
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Świętego. Dzięki temu odkryjemy
istotę naszej misji w obecnym czasie i
konkretnym miejscu.
Założycielski charyzmat jest czymś,
co jest żywe i wymaga pielęgnacji
oraz rozpowszechniania w coraz to
nowych krajach i nowych kulturach.
Nie jest to eksponat muzealny! Nie
polega na powtarzaniu lub wykony-
waniu tego samego, co czynił
Założyciel, ale na tym, co czyniłby on
w warunkach obecnego czasu i kon-
kretnego miejsca, pozostając wier-
nym Duchowi Świętemu. 
Dziś używamy nowego słowa, cho-
ciaż myślę, że nadal mówimy o tym
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Nasza wędrówka z Bogiem wymaga, abyśmy ponownie wyobrazili sobie, dokąd prowadzi droga.
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* cd. ze str. 1

samym. Zastanówmy się, jak może-
my pozostać żywą wspólnotą, peł-
niąc posługę w misji inspirowanej
przez duchowość Krwi Chrystusa i
nasz charyzmat?
Obecnie w międzynarodowej wspól-
nocie Zgromadzenia zadajemy sobie
to samo pytanie dotyczące wyzwań,
które stoją przed nami w zglobalizo-
wanym świecie. Pytamy, jaką odpo-
wiedź dać, pozostając kreatywnie
wiernym naszemu charyzmatowi.
Struktury mają służyć misji. Od -
powiedzią na to są nowe założenia. 
W czasie XVIII Generalnego
Zgromadzenia (wrzesień 2004)
przyjęto rezolucję: „Trzeba stworzyć
pięć regionów działania CPPS:
Afrykę, Azję, Europę, Amerykę
Łacińską i Amerykę Północną, by
ułatwić przyszłą współpracę i poro-
zumienie pomiędzy poszczególnymi
jednostkami Zgromadzenia”. 
W odpowiedzi na to zorganizowano
spotkania regionalne, które miały na

nice” i opuścić nasze wygodne zaci-
sze. 
W naszych rozmowach o nowych
założeniach i o przebudowie brali-
śmy także pod uwagę nowe możli-
wości przekształcenia naszego
Zgromadzenia do pełnienia misji dla
Kościoła i dla społeczeństwa.
Zadawaliśmy sobie pytanie, co w
naszych obecnych strukturach sprzy-
ja temu, a co może stać na przeszko-
dzie. Jak możemy przystosować
obecne struktury, aby ożywić naszą
misję CPPS i przyczynić się do
większych wzajemnych więzi?
W niektórych aspektach, w ciągu
tych ostatnich lat, udało nam się
osiągnąć sukces, szczególnie w
aspekcie formacji w niektórych

celu zbliżenie członków Zgro -
madzenia, pracujących w danym
regionie geograficznym, tak by
poznali się wzajemnie, wspólnie
dzielili się wizją, by poszerzyli hory-
zonty i „przekroczyli granice”. Takie
spotkania regionalne odbyły się w
Ameryce Północnej, Ameryce
Łacińskiej, Europie, w Indiach i w
Tanzanii. Doprowadziło to do więk-
szej współpracy pomiędzy poszcze-
gólnymi placówkami, zachęcając do
życia duchowością wspólnoty i
przymierza.
Spotkania te pozwoliły na to, byśmy
się wzajemnie poznali, ale w moim
odczuciu nie przyniosły wiele wię-
cej. Wydaje się, że nie jesteśmy jesz-
cze gotowi, by „wykraczać poza gra-

“Struktury mają służyć misji. Odrodzenie było
odpowiedzią na nowe wino, które trzeba było
wlać do nowych bukłaków”.

Delegaci XVIII na Zebranie Generalne w 2004 r. gromadzą się w sali obrad.
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prostu poszukiwać rozwiązania pro-
blemu zmniejszającej się liczby
naszych członków i przesunięć
demograficznych. Nasz dialog powi-
nien odbywać się w duchu nadziei i
kreatywności, gdy rozmawiamy o
nowych aspektach naszej obecności
i działania, które miałyby odpowie-
dzieć na współczesne potrzeby
Kościoła i świata. Wynika to z
naszej odnowionej duchowości
Krwi Chrystusa, naszego ponowne-
go uświadomienia sobie sensu bycia
misjonarzami, nastawienia na pracę
z ubogim i obecności świeckich,
którzy podzielają naszą duchowość i
misję. 
Naszym wyzwaniem jest patrzeć na
obecną chwilę jako szansę, a nie
przepowiednię fatum i nie opłakiwać
naszego przypuszczalnego końca.
Widzę tu miejsce dla przywództwa,
które może dać dużo, poprzez ani-
mację, poprzez tchnięcie nowego
życia w skostniałe i utrudzone struk-
tury, dzięki czemu stworzone zosta-
nie coś nowego, nowa rzeczywi-
stość, gdzie będziemy odczytywać
znaki czasu i szukać odpowiedzi na
nowe wyzwania.
A zatem, „kontynuujmy dialog”… u

regionach. Wspólne wysiłki dały
efekt na poziomie formacji specjal-
nej i formacji zaawansowanej w
Prowincjach Północnej Ameryki.
Sukcesem też są Konferencje
Latynoamerykańskie współpracują-
ce na rzecz roku formacji specjalnej.
W Ameryce Łacińskiej próbujemy
także pracować na rzecz wspólnych
studiów teologicznych. 
Młodsi członkowie mają możliwość
dzielenia swych doświadczeń nieza-
leżnie od kraju i granic. Ci, którym
dane było takie doświadczenie,
łatwiej potrafią pokonać „prowincjo-
nalny” sposób myślenia. Prowincje
europejskie – Hiszpańska,
Niemiecka, Włoska i Polska – roz-
poczęły rozmowy na temat wspólne-
go roku formacji specjalnej! Otwiera
to nową, kreatywną drogę tworzenia
relacji i dostosowania naszych struk-
tur do współczesnych potrzeb. Jest
to wyraz korelacji pomiędzy
Ewangelią a współdzieleniem się
materialnymi i ludzkimi zasobami
Zgromadzenia.
Najlepszym testem na naszą goto-
wość na zmiany był moment, gdy
Prowincja Pacyfik zadecydowała o
rozwiązaniu się i zakończeniu swej
działalności jako Prowincji. Jej
członkowie zwrócili się do innych
Prowincji Ameryki Północnej, by
rozważyły wspólne stworzenie
nowej jednostki. Prowincje odpo-
wiedziały, że z otwartymi ramiona-
mi przyjmą członków Prowincji
Pacyfiku do swoich jednostek. Było

to jednak przyjęcie do już istnieją-
cych struktur i oznaczało ostatecznie
wchłonięcie Prowincji. 
Na zakończenie drugiego okresu
mojej pracy jako Moderator Ge -
neralny, wystosowałem pismo do
Zebrana Generalnego. Napisałem w
nim, że moim największym rozcza-
rowaniem jako Generała jest to, że
nie udało mi się doprowadzić do
nakłonienia Prowincji Ameryki
Północnej do wspólnego tworzenia
czegoś nowego. Obwiniam się, że
być może zabrakło z mojej strony
przywództwa, że być może nie
potrafiłem wyznaczyć konkretnego
kierunku. 
Obecny Zarząd Generalny wzywa
nas do przeobrażenia naszego
Zgromadzenia. Mam nadzieję, że
będziemy gotowi na podjęcie kon-
kretnych kroków w celu realizacji
tych celów. Czy jesteśmy gotowi, by
podążać w przyszłość z odwagą, bez
obaw, aby nadal być jako
Zgromadzenie żywą wspólnotą,
która w kreatywny sposób jest wier-
na naszemu charyzmatowi? 
Kiedykolwiek mówimy o przepraco-
waniu założeń, przekształceniu i
przeobrażeniu nie powinniśmy po

“Powinniśmy prowadzić dialog w duchu nadziei
i kreatywności, gdy rozważamy nowe sposoby
naszej obecności i działania”.

Tematem Zebrania Generalnego w 2004 r. była „refundacja”. 
Obecny „proces przeobrażenia” oparty jest na założeniach z 2004 r.

XVIII GENERAL ASSEMBLY CPPS

Roma, 13-24 Septembre, 2004

Refounding:
A Journey in Creative Fidelity
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Ponad dwa lata temu nasz
Moderator Generalny zapocząt-

kował proces analizy, która w różny
sposób objęła palcówki w Europie,
Północnej Ameryce i w Ameryce
Łacińskiej. Gdy proces ten nabrał
pewnego kształtu, został określony
jako „przeobrażenie”. Myślą prze-
wodnią tej idei jest odpowiedź na
„znaki czasu”, a jednocześnie pod-
kreślenie wierności naszej tradycji i
dziedzictwu ideowemu, czyli chry-
zmatowi. Proponujemy więc tworze-
nie nowych struktur geograficznych,
które będą bardziej dostosowane do
globalizacji, jak też do wyzwań, które
ta globalizacja niesie. A więc, idea
„przeobrażenia” nie jest tworzeniem
nowego Zgromadzenia, ale raczej
nowym sposobem myślenia, odpo-
wiedzią na pytanie, jak możemy
nadal oddawać się w służbie
Kościołowi i światu, dzięki chary-
zmatowi, którym obdarzył nas Pan
Bóg. Być może prowokuje to pytania
ze strony naszych rozrzuconych po
całym świecie współbraci: „co tak
naprawdę się dzieje?; do czego nakła-
nia nas Moderator Generalny?; czy
to, do czego zachęca, leży w jego
kompetencji?”
Artykuł C61 naszych Aktów
Normatywnych mówi: 

„Widzialnym znakiem jedności w
Zgromadzeniu jest Moderator
Generalny, wyposażony we wła-
dzę nad wszystkimi Prowincjami,
Wikariatami, Misjami, domami,
członkami, która jest mu przyzna-
na przez Prawo Kanoniczne,
Konstytucję, Statuty Generalne i
dekrety. Jego pierwszym obowiąz-
kiem jest ożywianie i odnawianie
ducha Zgromadzenia oraz promo-
wanie jego rozwoju. Współ -
pracując w pełnej harmonii z
innymi wyższymi przełożonymi,
koordynuje całe życie Zgromad -
zenia i ożywia jedność pomiędzy
członkami, Prowincjami, Wikaria -
tami, Misjami oraz wspiera misje
Zgromadzenia”.

cych zgodnie ze Statutami Ge -
neralnymi”. 

W rzeczywistości to, co może wyda-
wać się osobistym pomysłem Mo -
deratora Generalnego, jako naszego
Ordynariusza, któremu misja i dusz-
pasterstwo nakazuje być gwarantem i
protektorem naszego dziedzictwa, nie
jest niczym innym, jak kontynuacją
głęboko zakorzenionego procesu w
długiej historii naszego Zgro -
madzenia. Zgromadzenie przeżywało
procesy przemian, niekiedy mniej lub
bardziej dramatyczne, ale na pewno
nigdy nie zatrzymaliśmy się w miej-
scu. Podobne zmiany lub „przeobra-
żenia” stawały się czasami przemy-
śleniami zapisanymi w dokumentach,
które przechowujemy w naszych
archiwach. Niekiedy wprowadzano je
w życie, a zmiany, które nastąpiły, nie
są obecnie przez nas dostrzegane.
Być może miały one jedynie znacze-

„Ożywić”, „odnowić”, „propagować”
– to naprawdę ważne słowa, podob-
nie jak koncepcja współdziałania z
innymi Wyższymi Przełożonymi
Zgromadzenia. Stąd więc, gdy prace
te już się zakończą, wyniki tego
wspólnego rozeznania zostaną przed-
stawione na spotkaniu Wyższych
Przełożonych i na Zebraniu
Generalnym. 
Dalej, w artykule C71 Tekstów
Normatywnych, znajduje się twier-
dzenie: 

„Podział Zgromadzenia na
Prowincje i Wikariaty albo połą-
czenie już istniejących segmentów,
ograniczenie ich w jakikolwiek
sposób lub likwidacja któregoś z
nich, leży w kompetencji Mo -
deratora Generalnego i Radnych
Generalnych, Pro wincja łów i
Dyrektorów Wikariatów, działają-

Emanuele Lupi, C.PP.S.

Krypta kaplicy w San Felice, 
gdzie św. Kasper założył Zgromadzenie w 1815 r.

Przeobraz.enie widziane poprzez naszą historię
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nie w czasach, gdy je wprowadzano,
gdy nas nie było jeszcze na świecie.
Miały one jednak wielki wpływ na
życie i kształt Zgromadzenia, w któ-
rym przyszło nam żyć obecnie.
„Przeobrażenie” dzięki dekretowi
Stolicy Apostolskiej, jak też poprzez
prawne i administracyjne dekrety,
wpłynęło na styl życia naszej
Wspólnoty, na naszą tożsamość.
Pomimo, że pozostajemy nadal wier-
ni idei naszego Założyciela uległa
ona pewnym przemianom. 
Oczywiście, pamiętamy jeden z ostat-
nich dokumentów, dotyczący
„Strategii pracy w różnych regionach
Zgromadzenia”, zaakceptowany 23
sierpnia 2006 roku, podczas spotka-
nia Wyższych Przełożonych w Belem
de Para w Brazylii. Jest to ostatni
dokument o takim znaczeniu, poprze-
dzający obecny proces rozeznania,
czy „przeobrażenia”. Dokument ten
wzywa do większej współpracy
pomiędzy Prowincjami, Wikariatami
i Misjami w różnych regionach
Zgromadzenia. Wzywa do corocz-
nych spotkań przełożonych danego
regionu, by ułatwić współpracę.
Wzywa także Moderatora
Generalnego i Radę Generalną do
włączenia się w to działanie, do czyn-
nej pomocy w ożywieniu i podtrzy-
maniu współpracy. 
Strategia regionów Zgromadzenia
zrodziła się z pewnych propozycji,
które Zebranie Generalne w 2004
roku (XVIII Zebranie Generalne)
przedstawiło Kurii Generalnej i całe-
mu Zgromadzeniu. Powracającym

tematem przewodnim było wówczas
„odnowienie rozumiane jako ponow-
ne ukierunkowanie się na św. Kaspra,
w sposób wskazany nam przez
Dekret Stolicy Apostolskiej Perfectae
Caritatis, a nie tak jakby wszystko
miało się zaczynać od nowa z pomi-
nięciem historii i tradycji” (słowa
wzięte z fragmentu Instrumentum
Laboris, przygotowanego przez
Zgromadzenie w tamtym czasie).
Innym ważnym zagadnieniem poru-
szanym w trakcie Zebrania była
konieczność rozróżnienia pomiędzy
„współpracą” a „solidarnością”.
„Współpraca” oznacza dzielenie się
pracą we wspólnym projekcie, w taki
sposób, by każda jednostka zachowy-
wała swój własny indywidualny tok
działań, „solidarność” natomiast
oznacza większe współdziałanie.
Jeszcze inne znaczenie ma „przyna-
leżność”, takie jak: „należałem do
Zgromadzenia Krwi Chrystusa,
zanim zostałem członkiem Prowincji
Włoskiej”. Jest to moja szersza wizja
jako członka CPPS.
Tak naprawdę, to co wynikło ze spo-
tkania w Belem w 2006 roku i
Zebrania Generalnego w 2004 roku
nie miało wielkich implikacji.

“Idea „przeobrażenia” to nie kwestia stworzenia
nowego Zgromadzenia, ale nowy sposób myślenia,
który ma pozwolić, abyśmy nadal ofiarowywali
Kościołowi i światu charyzmat, którym
obdarzył nas Pan”.

Rozpoczynano niektóre projekty, a
potem szybko odchodziły one w
zapomnienie. Wydaje mi się, że nie-
które z nich nadal są wprowadzane w
życie. 
Jest to część naszej historii najnow-
szej. A może spróbujemy jeszcze
wrócić do przeszłości?
Z pewnością największym „przeobra-
żeniem” w historii naszego Zgro -
madzenia było samo jego założenie.
W artykule C1 Tekstów Nor -
matywnych czytamy: „Misjo narze
Krwi Chrystusa biorą udział w apo-
stolskiej misji Kościoła, głosząc
tajemnicę Chrystusa, który odkupił i
pojednał wszystkich ludzi przez swoją
Krew, aby dać im udział w Królestwie
Bożym”.
„Przeobrażenie” dokonało się wtedy,
w okresie zakładania Zgromadzenia,
w zgodzie z zamiarami Kościoła i
potrzebami ówczesnego społeczeń-
stwa: Misjonarzami byli kapłani die-
cezjalni, którzy nie tylko mieszkali
wspólnie, nie składali ślubów, lecz
związani byli wyłącznie „więzią
miłości”, ale przede wszystkim byli
w stanie wspólnie oddać się misji
apostolskej. Z całą pewnością, gdyby
nie marzenia św. Kaspra o przeobra-

Zgromadzenie zmieniało się na przestrzeni wieków. 
W pewnym momencie Prowincja Amerykańska posiadała nowicjat w Burkettsville, Ohio.
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żeniu Kościoła, ale i takich osobowo-
ści jak Pius VII, Albertini, Bonanni i
Cristaldi, nie bylibyśmy tam, gdzie
jesteśmy dzisiaj. 
Nasze Zgromadzenie powstało, by
obudzić i ożywić chrześcijańskie
przesłanie wśród katolików poprzez
szczególne głoszenie Słowa Bożego.
28 lat później, po tym, jak zostało
założone Zgromadzenie, rozpoczęło
pracę w środowisku protestantów,
aby podtrzymać wiarę katolicką w
imigrantach pochodzenia niemieckie-
go, którzy wyjechali z Europy do
Stanów Zjednoczonych. Efektem
tego było utworzenie posługi opartej
na parafiach i szkołach, posługi,
jakiej nie mamy we Włoszech. Było
to czymś, czego naprawdę potrzebo-
wano, była to odpowiedź na realne
potrzeby tamtego czasu (nazywamy
to „znakami czasów” lub „wołaniem
Krwi”). Ulegliśmy „przeobrażeniu”
w Brazylii, Tanzanii i w Indiach, w
kontekście, który nie tylko nie jest
katolicki, ale nie jest też chrześcijań-
ski. Trzy filary naszego Zgro -
madzenia (duchowość, wspólnota i
apostolstwo) przyczyniły się do
przejścia od „tradycji re-ewangeliza-
cji” do „nowej ewangelizacji”, uka-
zując nowe horyzonty, przyczyniając
się do realizacji marzenia św. Kaspra,
jego pragnienia posiadania „tysiąca
języków”. 
Moim zdaniem, mówiąc o przeobra-
żeniu, które związane jest z pojęciami
geograficznymi i które nadało kształt
naszej posłudze, warto także wspo-
mnieć o różnych formach przeobraże-
nia wewnątrz Wspólnoty i w admini-
stracji. 
Kilka lat po przeszczepieniu Zgro -
madzenia do Stanów Zjed noczonych,
ustanowiono tam nowe szczegółowe
Rzymskie (wspólne dla całego
Zgromadzenia) i Amerykańskie zasa-
dy funkcjonowania Wspólnoty (tak
zwaną Praxis). Stanowiło to tę samą

Regułę dla całego Zgromadzenia,
odpowiednio przystosowaną do
warunków geograficznych i środowi-
ska, w którym przyszło tamtejszym
Misjonarzom pracować. Stanowiły
podstawę do tworzenia Statutów
Prowincji, były też źródłem kolej-
nych adaptacji Statutów Ge -
neralnych. 
Na przykład, wprowadzenie peculium
w Ameryce w 1896 roku w efekcie
doprowadziło do opuszczenia
Prowincji przez ok. 25% członków
Zgromadzenia. Powodem wprowa-
dzenia peculium było pragnienie uzy-
skania większej autonomii ekono-

Lata sześćdziesiąte, siedemdziesiąte i
osiemdziesiąte ostatniego wieku to
trzydzieści lat ogromnego wysiłku,
by określić nasze Zgromadzenie w
ramach Aktów Normatywnych
Kodeksu Prawa Kanonicznego (zaak-
ceptowanych przez Stolicę
Apostolską w 1980 roku), by określić
sposób kierowania i zarządzania
Zgromadzeniem. 
Okres ten to także zrozumienie znacze-
nia międzynarodowej współpracy w
zakresie duchowości. Co więcej, Zgro -
madzenia wzbogaciło się o nowych
członków pochodzących z różnych
krajów, reprezentujących różne naro-

micznej i duszpasterskiej. W 1940
roku we Włoszech toczyły się praw-
dziwe batalie o Regułę napisaną na
polecenie Watykanu. Powracającym
problemem było wprowadzenie pecu-
lium. W efekcie pierwsze parafie,
które je wprowadziły postrzegane
były jako dopuszczające się zdrady
ideałów naszego Założyciela. 
Kolejnym krokiem w przeobrażeniu
stały się zasady Reguły stworzone w
latach czterdziestych XX wieku.
Dzięki akceptacji Stolicy
Apostolskiej, Moderator Generalny
mógł działać bezpośrednio, by pozy-
skać nowych członków
Zgromadzenia, którzy nie uzyskiwali
już statusu kapłana diecezjalnego,
lecz Misjonarza CPPS. Pozwalało to
na swoiste usankcjonowanie „więzi
miłości”, która nas łączą. Trochę
wcześniej określenie „przyrzeczenie
wierności Zgromadzeniu” zostało
wprowadzone do Praxis Prowincji
Amerykańskiej. 

dowości i języki. W latach sześćdzie-
siątych pojęcie wielokulturowości i
międzynarodowego zasięgu przestało
być wyłącznie mrzonką, lecz przero-
dziło się w konkretne inicjatywy.
W nowe Tysiąclecie, w wiek XXI,
wkroczyliśmy obchodami Zebrania
Generalnego w 2004 roku. Było to, jak
określił ówczesny Moderator
Generalny ks. Barry Fischer podczas
ceremonii otwarcia i Mszy św. „naj-
większym jak do tej pory Zebraniem w
naszej historii”. Uczestniczyli w nim
członkowie Zgromadzenia, przedsta-
wiciele seminarzystów i osób świec-
kich. Myślą przewodnią Zebrania było
spojrzenie w przyszłość, by przeobra-
zić Zgromadzenie. Dziś zastanawiamy
się, jak wzmocnić nasze działania w
przyszłości. Zadajemy sobie pytanie,
jak odpowiedzieć na wyzwanie do
„przeobrażenia”. Odpowiedzią jest, by
wspólnie, solidarnie prowadzić naszą
misję, gdyż jeśli współdziałamy,
nawet w najmniejszych jednostkach
wśród naszych struktur, wtedy potrafi-
my podjąć wyzwania, które stawia
przed nami świat współczesny.
Twórzmy nową strukturę, która będzie
wyrazem nowej wizji świata, by prze-
kazać Kościołowi i społeczeństwu
przesłanie, któremu służyliśmy przez
200 lat. u

“Zgromadzenie przeszło przez ciągły proces 
przemian, bardziej lub mniej ostrych; z pewnością
nigdy nie pozostawaliśmy w stagnacji”.

“Zgromadzenie uległo przeobrażeniu w środowisku
protestantów, tak by utrzymać wiarę katolicką
wśród imigrantów mówiących
po niemiecku”.
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rzy do ciągłego wysiłku i do rozwo-
ju, by w taki sposób wzbudzać pozy-
tywny oddźwięk w tych, których
Jezus wzywa do złączenia się z
Nim”. 
To właśnie nasze życie wspólnotowe
wspiera i stale zasila naszą misję.
Gdy pogłębiamy nasze zaangażowa-
nie w jednoczenie się poprzez więź
miłości, widzimy, jak ta nowa jakość
wspólnoty podtrzymuje więź z
Jezusem i z każdym z nas w Jego
Najdroższej Krwi. Świadomi jeste-
śmy jednak, że próbujemy poszuki-
wać niedoścignionej przyjaźni. Kilka
lat temu pewien film dokumentalny
przedstawił wyjątkową możliwość
spojrzenia w głąb klasztoru
Cystersów. W czasie jednej z roz-
mów, jeden z zakonników stwierdził,
że przyjaźń nie jest wystarczającym
czynnikiem w podtrzymaniu życia
wspólnotowego. Ludzie muszą
odczuwać głębsze powołanie, skła-
niać się do ideałów i wizji, które są
żywe nawet wówczas, gdy zabraknie
przyjaźni. Inny zakonnik podkreślił
wagę tego punktu widzenia, mówiąc,
że chyba nikt z osób wspólnie żyją-
cych w klasztorze nie jest dla niego
przyjacielem, ale życie wspólnotowe

powołani. Ale jeśli będziemy pełnić
naszą posługę z entuzjazmem i pełni
energii, będzie nam dane nie tylko
przeżyć, ale rozkwitniemy. 
W liście apostolskim na Rok Życia
Konsekrowanego papież Franciszek
zachęca do dialogu i dążeń, w jakie
mamy się angażować. „Przeżywanie
czasu obecnego z pasją oznacza, że
stajemy się „ekspertami komunii”,
buduje i staje się świadectwem
„planu jedności”, jest punktem wień-
czącym historię ludzkości w zamyśle
Boga”. Chociaż nie możemy nazy-
wać się „ekspertami”, wyzwaniem
dla naszego charyzmatu i duchowo-
ści jest stanowić grupę ludzi, szuka-
jących wspólnoty z drugimi. 
Papież Franciszek, podobnie jak św.
papież Jan XXIII, zachęca nas do
odczytywania „znaków czasu”,
nakłaniając do odnowy, tam gdzie
może to stanowić wyzwanie.
Zakłada on, że „odnowę struktur,
wymaganą dla przemiany duszpa-
sterskiej, można ujrzeć jedynie w
następującym świetle: jako próba
przemiany misyjnej, by uczynić
działalność duszpasterską bardziej
otwartą i zachęcającą do włączania
się w nią, by inspirować duszpaste-

„Jeżeli więc ktoś pozostaje w
Chrystusie, jest nowym stwo-

rzeniem. To, co dawne, minęło, a oto
stało się nowe. Wszystko zaś to
pochodzi od Boga, który pojednał nas
z sobą przez Chrystusa i zlecił na
posługę jednania…” (2 Kor 5,17-18).
Duchowość Krwi Chrystusa wzywa
nas, byśmy stali się nowym stworze-
niem. W Stanach Zjednoczonych
pragnienie stworzenia czegoś nowe-
go jako Misjonarze Krwi Chrystusa
jest podsycane przez charyzmat
naszego założyciela, św. Kaspra i
duchowość, która nadaje kształt
naszemu życiu. To prawda, że dane
mówiące o tym, że jest nas coraz
mniej, są przygnębiające. Starzejemy
się i coraz mniej jest nas do pełnienia
posługi. Naszą motywacją do prze-
obrażenia życia konsekrowanego jest
pragnienie przydatności dla społe-
czeństwa i świata, który wzywa nas
do posługi pojednania.  
Ostatnio, podczas spotkania anima-
torów wspólnot świeckich stowarzy-
szonych, jeden z mówców przypo-
mniał nam: „Naszą misją jest służyć,
a nie przeżyć”. Jeśli skupimy się
wyłącznie na tym, by przeżyć, utraci-
my wizję, do której zostaliśmy

Członkowie Prowincji Kansas City celebrują Eucharystię w czasie spotkania na temat życia wspólnotowego.

Joseph Nassal, C.PP.S.
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O.Kevin Scalf, C.PP.S z Prowincji Cincinnati prowadzi nauczanie głoszenia wiary chrześcijańskiej. 
Rozpowszechnianie sposobu głoszenia wiary przez Zgromadzenie na przestrzeni stuleci jest przykładem zrozumienia znaków czasu.

podtrzymywane jest przez bardziej
istotne prawdy i poważniejsze
wyzwania, które stawia model
modlitwy i pracy w zakonie. 
Chociaż jesteśmy Stowarzyszeniem
Życia Apostolskiego, a nie mnichami
czy zakonnikami, mimo to związani
jesteśmy miłością, która łączy nas w
pragnieniu i dążeniu wykraczającym
poza nas. 
PRZEOBRAZ

.
ANIE NASZEJ

PRZYSZŁOŚCI
Począwszy od stycznia 2016 roku
członkowie Prowincji Kansas City
zbierali się wielokrotnie na spotka-
niach, uczestnicząc w procesie prze-
obrażenia. W wyniku tych spotkań
powstała chęć do wzmocnienia więzi
wspólnotowych w przyszłości. 
Niektóre problemy omawialiśmy
głębiej, opierając się na pismach św.
Kaspra, szczególnie na jego listach.
Zastanawialiśmy się, jak najlepiej
propagować nasze apostolstwo i
wspólnotę; jak nasza wspólnota
będzie wyglądać za następne 10 lat.
W 2016 roku, w czasie naszego
Zebrania Prowincjalnego, omawiali-
śmy nasze obawy dotyczące wspól-
noty i misji, obecnie i w przyszłości.
Zastawialiśmy się także nad miej-
scem pojednania w naszym życiu
wspólnotowym oraz nad tym, jak

każdy z nas pojedynczo i jako wspól-
nota jesteśmy w stanie ożywić
Kościół i świat.
Prowadziliśmy wspólnie dialog na
temat wiary, stawiając sobie pytanie,
co ona oznacza dla nas w świetle
naszego życia wspólnotowego i apo-
stolstwa. W czasie naszego trzydnio-
wego spotkania w sierpniu 2016 sta-
raliśmy uświadomić sobie więź miło-
ści, która nas łączy. Jednym z istot-
nych punktów tego spotkania było
podzielenie się przeżyciami przez
czterech naszych członków, którzy
mówili o dobrych chwilach, ale i zra-
nieniach, których doznali we wspól-
nocie. Na zakończenie spotkania
każdy z nas poproszony został, żeby
napisać zobowiązanie co do tego, jak
może osobiście zaangażować się w
taki proces w przyszłości. Prowincjał
dostał te spisane zobowiązania na
zakończenie Eu charystii. 
W czasie spotkania z Radami
Prowincjonalnymi Ameryki Północ -

“Motywacją dla przeobrażenia naszego życia
konsekrowanego jest pragnienie przystosowania
się do danego narodu i świata, który wzywa do
pojednania”.

nej we wrześniu 2016 roku w
Chicago ustaliśmy, że będziemy pra-
cować razem nad wspólną wizją.
Ustaliśmy datę następnego wspólne-
go spotkania wszystkich członków
naszych Prowincji na 25-29 września
2017. Już później, Prowincja
Atlantycka wycofała się z uczestnic-
twa, tak więc Prowincja Cincinnati i
Prowincja Kansas City spotkały się z
Moderatorem Generalnym w
Chicago w dniu 19 stycznia 2017, by
omówić postęp prac nad przygoto-
waniem procesu stawania się nowym
stworzeniem w USA.
CO TWORZYMY? 

Tak więc, co tworzymy? Jednym z
zaleceń Zebrania Generalnego w
2013 roku jest, by „pogłębiać nasze
zaangażowanie we współpracę ze
świeckimi, by pogłębiać ich udział w
naszym życiu wspólnotowym,
duchowości i pracy duszpasterskiej”.
Ruch stowarzyszonych z nami
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świeckich w USA stale rozszerza się,
nie tylko jeśli bierzemy pod uwagę
ich ilość, ale przede wszystkim jeśli
mówimy o pogłębiającym się zaan-
gażowaniu i wprowadzanie ducho-
wości Krwi Chrystusa w nasze życie.
To jest nasza uczłowieczona ducho-
wość, musimy nią żyć, w przeciw-
nym razie może zaniknąć, przestanie
być istotna w świecie, gdzie propa-
guje się stawianie murów wyklucze-
nia, zamiast mostów, które mają
witać i łączyć. 
Tworzymy nową wspólnotę, wspól-
notę kapłanów, braci, stowarzyszo-
nych, kobiet i mężczyzn, którzy
nasyceni są Krwią Chrystusa i pra-
gną żyć tą duchowością w dniu
codziennym. Tworzymy bezpieczne
miejsca, gdzie pojednanie i odnowa
stanowią podstawę dla kręgów praw-
dy i gojenia zranień. Tak funkcjonu-
jące Domy Misyjne będą miejscem,
gdzie członkowie i stowarzyszeni
świeccy stworzą wspólnotę, gdzie
będą się wspólnie modlić i wspólnie
spożywać posiłki, otworzą się na
świat, szczególnie na tych w otacza-
jącym świecie, którzy czują się
opuszczeni i zapomniani.
Będziemy rozmawiać o wizji
naszych domów stworzonej przez
św. Kaspra, będziemy się starać, by
włączyć wartości i najistotniejsze
elementy tej wizji w rzeczywiste
życie. Nie będzie to tak proste, jako
że dla wielu doświadczenia życia
wspólnotowego sprowadzają się do
„samotnego życia obok drugiego”.
Możemy wspólnie modlić się, spoży-
wać posiłki i nawet do pewnego
stopnia przyjaźnić, ale mimo to pod-
stawą naszego wspólnego życia nie
jest wspólnota, lecz apostolat.
Wyzwaniem nowego stworzenia jest,
by świadomie żyć, ucieleśniając
„więź miłości”. Domy Misyjne nie
są domami mieszkalnymi, ale miej-
scami pokoju, gdzie potrzebujący
mogą znaleźć wrażliwe serce, wspar-
cie i otuchę, serdeczne przyjęcie i
nadzieję. 
W Prowincji Kansas City Rada
Prowincjalna skłoniła trzech naszych
współbraci z parafii św. Agnieszki w
Los Angeles, by czynnie działali we
wspólnocie i duszpasterstwie, żeby
pokazać, jak Dom Misyjny, oparty
nad modelu św. Kaspra, odpowiada

na znaki naszych czasów. Chociaż
mamy już kilka miejsc, które nazy-
wamy Domami Misyjnym, to nie
można ich nazywać domami wspól-
notowymi, jeśli mieszka w nich zale-
dwie dwie lub trzy osoby.
Członkowie muszą wykazać się
większym zaangażowaniem, stwo-
rzyć wspólnotę i misję zgodnie z
wizją św. Kaspra. 
Tworzymy wspólnotę, której człon-
kowie mają za zadanie udać się na
marginesy społeczeństwa, udać się
tam, dokąd inni nie ośmielają się
pójść i dać dowód, że potrafią żyć
solidarnie z tymi, których nadzieja
jest nikła. Oznaczać to może, że
pożegnamy się z niektórymi parafia-
mi i wspólnotami, którym służyliśmy
jako Misjonarze Krwi Chrystusa,
kapłani i bracia przez wiele lat, ale
jesteśmy świadomi, że w tych miej-
scach nasza duchowość nadal będzie
istotną częścią życia parafialnego,
dzięki obecności naszych świeckich
stowarzyszonych. Nadal czynić będą
oni wszystko, by pojednanie i odno-

“Tworzymy wspólnotę, z której kilku z nas ludzi
żyjących duchowością Krwi Chrystusa uda się
na obrzeża, tam, gdzie nikt inny nie chce lub nie
odważy się pójść, by stworzyć tam otwartą
przystań”.

O. Dien Truong, C.PP.S przez wiele lat pełnił posługę 
w Misji Wietnamskiej, o której św. Kasper nie śmiał marzyć, 

jako o miejscu posługi Misjonarzy Krwi Chrystusa.

wa były główną zasadą życia para-
fialnego.  
W nadchodzącym roku przygotowu-
jemy się w Zgromadzeniu do
Sympozjum Życia Wspólnotowego.
Będzie ono kluczowym w naszym
przygotowaniu do procesu stawania
się nowym stworzeniem. Jak zachę-
cają nas słowa Zebrania Generalnego
z 2013 roku, będziemy „angażować
się w dyskusje na temat tego, co
oznacza żyć życiem autentycznym i
co oznacza żyć prostym życiem”.
Ponieważ mamy żyć jako nowe
stworzenie, będziemy opowiadać o
wierze i miłości naszych ojców w
wierze i miłości do Boga; aby wza-
jemnie się wspierać, pobudzać i pra-
cować w duszpasterstwie i misji.
Przyczyńmy się do tego, by wyko-
rzystać talenty i energię każdego z
nas w tych działaniach, a ujrzymy
wówczas, jak nasza wspólna więź
miłości potrafi stworzyć z nas uczło-
wieczoną wspólnotę, taką wspólnotę,
która odkrywa nowe stworzenie w
Krwi Chrystusa. u
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“Co pragnie nam przekazać Bóg jako wyzwanie
i pytania naszych czasów?”

uciekinierów napływających do
Europy, a razem z nimi groźbę ter-
roryzmu?

Jakie są te „znaki czasu”?
- Europa, która jest podzielona i

naznaczona piętnem narodowych
egoizmów, w której poszczególne
kraje odcinają się ideowo od innych
i zachowują tak, jakby życie płynę-
ło na błogiej, bezludnej wyspie?

- Świat, w którym kryminalista i
morderca (tak jak na Filipinach) lub
nieobliczalny i narcystyczny ego-
ista (tak jak w Stanach
Zjednoczonych) zostaje wybrany
Prezydentem?

- Europa, w której prawicowi populi-
ści, tacy jak Le Pen, Wilders, AfD i
Liga Północna jawnie promują idee
narodowo-socjalistyczne wśród
ludzi niezadowolonych i zdezorien-
towanych, namawiając do margina-
lizacji i uproszczonych rozwiązań?

Zastanówmy się, czego od nas,
Misjonarzy Krwi Chrystusa, oczekuje
Bóg w tym zakresie? Czy jako
Zgromadzenie potrafimy dojrzeć te
znaki czasu? Czy potrafimy je rozpo-
znawać? Czy próbujemy je interpre-
tować w świetle Ewangelii? Czy też
raczej wycofujemy się do zacisza
naszych Domów Misyjnych?
A jeśli się nie wycofujemy, jeśli sta-
wiamy czoła tym wyzwaniom, jakie
wnioski z tego wyciągamy? 
Dnia 4 września 2015 roku Kanclerz
Angela Merkel w Niemczech otwo-
rzyła granice, zgadzając się na to, by
setki tysięcy uciekinierów rozpoczęło
życie w cywilizowanych warunkach.
Władze z desperacją zaczęły poszuki-
wać miejsc do życia dla bezdomnych.
To wołanie o pomoc trafiło do nas,
Misjonarzy Krwi Chrystusa, do
naszej szkoły im. św. Kaspra w
Neuenheerse, prowadzącej nauczanie
gimnazjalne przez ostatnie 60 lat.
Poproszono nas o zapewnienie bez-
piecznego miejsca do życia dla nielet-
nich, pozbawionych rodziny młodych
ludzi. W czasie liturgii w dniu św.
Kaspra w 2016 roku 600 naszych

Bóg pragnie, abyśmy żyli pełnią
życia. Ludzie potrzebują systemu
wartości, potrzebują pojednania,
nowego początku, nowych uwarun-
kowań, które pozwalają im na życie w
pokoju. A więc, św. Kasper del Bufalo
odpowiedział na wezwanie Boga, to
znaczy zaczął działać. 
W czasie II Soboru Watykańskiego
biskupi mówili o „znakach czasu”,
które należy dostrzegać i interpreto-
wać. Zasługą Josepha Cardijn, kardy-
nała belgijskiego, jest odkrycie, w
jaki sposób należy wprowadzić to w
życie. Sposób ten został zaakcepto-
wany jako doktryna przez Pawła VI w
Encyklice Octegesimo Advenientes
(1971). Papież Franciszek przypomi-
nał nam to ostatnio w dokumencie
Laudato si. Zawiera się on w trzech
zasadach: „ujrzeć, poznać, działać”.
Musimy ujrzeć przemiany w naszych
społeczeństwach, potrafić interpreto-
wać te przemiany jako wyzwanie dla
Kościoła i zrozumieć jakiej odpowie-
dzi od nas pragnie Bóg. To właśnie
jest dla nas celem. To jest właśnie
misją Kościoła i Misjonarzy Krwi
Chrystusa w Europie. W tym Bóg do
nas przemawia. To Bóg wzywa nas do
działania. Ale tylko od nas zależeć
będzie podejmowanie odważnych
decyzji!
Czym są dla nas dzisiaj „znaki
czasu”?
- Może są to zmiany klimatu, które

skłaniają tysiące zdesperowanych
ludzi z południa Sahary, by podjąć
wędrówkę do północnej Europy?

- Może jest to chciwość bezwzględ-
nego kapitalizmu?

- Może wojna w Syrii, którą przez
długi czas próbowaliśmy negować,
ale która stała się po prostu nama-
calna, niosąc ze sobą setki tysięcy

Czternaście lat temu, w czasie kon-
ferencji prasowej, sekretarz obro-

ny Stanów Zjednoczonych Donald
Rumsfeld użył określenia „Stara
Europa”. Nie miał na myśli trendów
demograficznych, ale raczej to, że
niektóre europejskie nacje i politycy z
niechęcią myśleli o włączeniu się do
wojny z Irakiem. Uważał, że niektóre
części Europy tak mocno są zkostnia-
łe, że nie są w stanie podjąć współ-
czesnych wezwań. 
Dopóki myślimy w kategoriach
demograficznych, określenie „Stara
Europa” może być uważane za wła-
ściwe. W Europie jedynie we
Włoskiej Prowincji Zgromadzenia
cieszymy się nowymi powołaniami.
W Hiszpanii i Niemczech 50-latka
uważa się za jednego z młodszych
wiekiem współbraci. Prawdopo -
dobnie, w miarę upływu czasu, to
samo spotka Polskę. 
Ale, czy określenia „Stara Europa”
tak naprawdę można używać, żeby
określić stopień zaangażowania i
zasięg naszych placówek europej-
skich? Oznaczałoby to, że nasza misja
nie jest oparta na tym, co było myślą
przewodnią naszego założyciela, św.
Kaspra del Bufalo, a jedynie wzoruje
się na historycznych wydarzeniach
jego czasów. Gdyby tak było napraw-
dę, oznaczałoby to cofanie się wstecz.
Jeśli wspominamy o motywach, to
Kasper w początkach XIX wieku
zadał istotne pytanie, pytanie, które
stało się kluczowym dla Kościoła 150
lat później w czasie II Soboru
Watykańskiego: „Co Bóg pragnie
nam przekazać jako wyzwanie dla
naszych czasów?”
Kasper żył w czasach, gdy skorumpo-
wany system wartości dogorywał,
brak było politycznego i etycznego
zaangażowania, ale on zrozumiał, że

Thomas Wunram, C.PP.S.

Przyszłość C.PP.S. w „Starej Europie”K
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uczniów podjęło decyzję i oznajmiło:
„Jeśli my tego nie zrobimy, któż tego
dokona?” Argumentacja uczniów
była prosta: „nasza szkoła nosi imię
św. Kaspra, a on postąpiłby tak
samo”.
Dziś około 30 pozbawionych rodzi-
ny uciekinierów z Syrii, Afganistanu,
Pakistanu, Erytrei, Wybrzeża Kości
Słoniowej, Sierra Leone i Bałkanów
znalazło schronienie i dom w Domu
św. Kaspra. Dokonanie tego stało się
możliwe dlatego, że Misjonarze,
nauczyciele i 600 młodych ludzi
wspólnie ujrzało „znaki czasu” -
wezwanie od Boga - i podjęło działa-
nie.
Jeśli chodzi o ilość Misjonarzy, nasze
Zgromadzenie jest w krytycznej sytu-
acji. To samo obserwuje się w innych
wspólnotach zakonnych. Rozwią -
zaniem tego problemu może być
próba łączenia poszczególnych jedno-
stek, niezależnie od granic oddziela-
jących kraje i narody, ale nie zawsze
może to przynieść prawdziwe prze-
miany. W dalszym ciągu wspólnoty

zastanawiają się, które z nich są im
najbliższe.
Zastanówmy się jednak, czy brak
powołań w większości naszych placó-
wek w Europie nie jest wynikiem
braku modlitwy i zaufania? Co to
oznacza, jeśli jest to „znakiem czasu”,
a inaczej mówiąc, przesłaniem od
Boga? A może jest to raczej przypa-
dek z rodzaju: „twój czas się skoń-
czył!; ostatni gasi światło!”? Wydaje
się, że wniosek ten może być prawdą,
ale należy to jednak uzasadnić.
Niektóre słowa Jezusa każą nam się
zastanawiać nad przyszłością CPPS w
Europie. Pochodzą one z Kazania na
Górze i dają inne spojrzenie na nasz
rozwój demograficzny: „Nie bój się,
mała trzódko, gdyż spodobało się
Ojcu waszemu dać wam królestwo”
(Łk 12,32). Jezus najpierw poucza
swoich uczniów, aby nie obawiali się
o gwarancje i instytucje, ale by budo-
wali Królestwo Boże. Mówi im dalej:
„Niech będą przepasane biodra wasze
i zapalone pochodnie!” (Łk 12.35).

“Było to możliwe, ponieważ grupa Misjonarzy,
nauczycieli i 600 młodych ludzi wspólnie
ujrzało „znaki czasów” – wołanie Boga – i 
podjęło działanie”.

Grudzień 2016 - Misjonarze Krwi Chrystusa z regionu europejskiego zebrali się, 
by rozpocząć proces przyszłego przeobrażenia Zgromadzenia w Europie.

Jeśli w naszym braterskim dialogu
dojdziemy do wniosku, że istotą tego,
co właśnie Bóg nam przekazuje, jest
to, by nieustraszenie i gorliwie stać na
straży i przygotowywać przyjście
Królestwa Niebieskiego, to wówczas
musimy poszukiwać dróg, by zgodnie
z tym postępować. Postawmy sobie
pytanie: gdzie jest miejsce dla nas w
starzejącej się Europie, która odrzuca
wielkie idee pokoju, świata bez granic
i zasad sprawiedliwości i pokoju,
które zrodziły się w początkach tej
nowej Europy po doświadczeniach II
Wojny Światowej? Czy może tak być,
że my jako „mała trzódka”, jaką obec-
nie jesteśmy, wezwani jesteśmy przez
Boga, by budować społeczeństwa
kontrastów? Albo inaczej, budować
wspólnoty międzynarodowe, w któ-
rych zarówno młodzi, jak i starzy,
widząc, jak my traktujemy się nawza-
jem, będą potrafili zobaczyć i docenić
to, że różnorodne kultury i tradycje
nie są barierami, ale źródłem i możli-
wością wewnętrznego ubogacenia
się? 
Donald Rumsfeld był rozczarowany,
gdy niektóre kraje Europy odmówiły
w 2003 roku włączenia się do toczą-
cej przez USA wojny. Jego określenie
„Stara Europa” może brzmieć pogar-
dliwie. Ale może właśnie w tym leży
wielkość Europy, w pragnieniu poko-
ju i wspólnoty wszystkich ludzi i kul-
tur, które są w stanie przekroczyć i
pokonać bariery i granice narodów. u
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Wewangelii według św. Łukasza
Jezus mówi nam: „Nikt nie

przyszywa do starego ubrania jako
łaty tego, co oderwie od nowego; w
przeciwnym razie i nowe podrze, i
łata z nowego nie nada się do starego.
Nikt też młodego wina nie wlewa do
starych bukłaków; w przeciwnym
razie młode wino rozerwie bukłaki i
samo wycieknie, i bukłaki się zepsu-
ją. 38 Lecz młode wino należy lać do
nowych bukłaków” (Łk 5,36-38). 
Tekst ten uczy nas, że w Ameryce
Łacińskiej nie wolno nam pozostać
obojętnymi w konfrontacji ze znaka-
mi czasu, będącymi dla nas wyzwa-
niem każdego dnia. Każdego dnia
próbujemy znaleźć nowe formy życia
konsekrowanego, odkrywać nowe
drogi odpowiedzi na potrzeby ludzi, a
jednocześnie pozostać wiernymi ide-
ałom naszej misji. Nie możemy ogra-
niczać się wyłącznie do nazywania
innymi słowami ciągle tych samych
struktur. To czego potrzebujemy, to
realne zmiany, prawdziwa transfor-
macja, proces, dzięki któremu uda
nam się sformułować nowe odpowie-
dzi na pytania i działać na nowo.
Św. Kasper del Bufalo, inspirowany
potrzebą czasu, założył Zgro -
madzenie Misjonarzy Krwi Chry -
stusa i z zapałem oddał się posłudze
duszpasterskiej. Jego odpowiedzią na
te potrzeby było próba upowszech-
nienia misji ludowych i utworzenie
Domów Misyjnych. Niektórzy z jego
współtowarzyszy pragnęli przypie-
czętować wspólne życie złożeniem
ślubów, ale Kasper uważał, że w
danym momencie historii bardziej
potrzebny jest inny sposób na życie,
życie, dla którego najważniejsza jest
więź miłości. 
W ostatnich 200 latach nasze
Zgromadzenie urzeczywistniło idee
Kaspra, będące odpowiedzią na znaki
czasu. Św. Kasper zasiał ziarno, które
zdeterminowało naszą misję od
początku, a wraz z upływem czasu
praca naszych nowych członków
zasiała kolejne ziarna. Zaowocowało

ono nowymi inicjatywami, nowymi
działaniami, wyrażającymi wierność
Bogu, dzięki czemu doszło do rozwo-
ju Zgromadzenia.
Dla nas, żyjących w Ameryce
Łacińskiej, czasy obecne także są
wyzwaniem. Powinniśmy być czujni,
umieć się wsłuchiwać, dostrzegać
znaki czasu. Piąta Konferencja
Episkopatu Ameryki Łacińskiej w
Aparecidzie w Brazylii wzywa nas,
byśmy byli uczniami i misjonarzami
Jezusa Chrystusa, aby dzięki temu
ludzie mogli żyć w Nim. 
Wezwanie z Aparecidy do nas, jako
do uczniów, jest wezwaniem do wyj-
ścia na spotkanie z Chrystusem, jest
zaproszeniem, by umieć Go słuchać,
by pójść w Jego ślady. Jeśli chcemy
nadać nowy kształt naszemu
Zgromadzeniu w Ameryce
Łacińskiej, musimy postarać się zro-
zumieć, czego oczekuje od nas Jezus
Chrystus. Musimy słuchać Go naszy-
mi otwartymi sercami, odrzucając
wszystkie zaszłości, które pragniemy
zachować oraz przestać cieszyć się
komfortowym zaciszem, a odważyć
się na zmianę wygodnych nawyków.
Aby usłyszeć Jego wezwanie trzeba
dostrzec i być uczulonym na potrze-
by dnia dzisiejszego, słyszeć „woła-
nie krwi”, które wymaga od nas
odpowiedzi, często o zupełnie
nowym charakterze.
To nowe zadanie wymaga od nas
transformacji. By ją rozpocząć, musi-
my stać się prawdziwymi uczniami
Jezusa Chrystusa, otwartymi na to, co
nowe i być gotowymi do podjęcia
nowych wyzwań. Wyzwania te
wymagają od nas prawdziwej, rzetel-
nej duchowości, życia wspólnotowe-
go udzielającego wsparcia innym i
odpowiedniej formacji.
W Ameryce Łacińskiej mogliśmy
cieszyć się wzajemną współpracą,
dzięki której potrafimy wyrazić naszą
duchowość w świetle dzisiejszych
wyzwań. Organizowaliśmy warsztaty
w Chile, sympozja w Peru, a ostatnio
formację i studia teologiczne w
Kolumbii. Nasza duchowość nakazu-

je nam podjęcie dalszych nowych
działań, wspólną pracę. Mamy pod-
jąć inicjatywy, które wynikają ze
wspólnie dzielonych wizji i które są
w stanie pokonać wszelkie bariery,
przekraczać granice. Jednym z przy-
kładów mogą być Kręgi Pojednania,
zainspirowane naszą duchowością,
gdzie w różnych krajach tworzymy,
pomagając w leczeniu zranień.
Gdy podążamy wspólnie w tym
samym kierunku, rodzi to nowe opcje
i możliwości dla nowych doświad-
czeń i dla wymiany członków
Zgromadzenia pomiędzy różnymi
jednostkami. Takie dążenie dodaje
nam energii oraz tworzy nowe relacje
i więzi. Każdy z nas może dać dru-
giemu tak wiele. Każdy z nas jest
źródłem dopełnienia dla drugiego, a
właśnie to wzajemne uzupełnianie się
będzie źródłem odnowy
Zgromadzenia. 
Bardzo ważny jest sposób formacji
przyszłych członków. Formacja
powinna stać się naszym priorytetem.
Musimy dać naszym kandydatom
możliwość prawidłowej formacji.
Rok formacji specjalnej jest jednym z
przykładów, jak każda z naszych jed-
nostek przyczynia się i bierze udział
w formowaniu kandydatów. Taki sam
model winien być wzorem dla
początkowego i zaawansowanego
etapu formacji. Musimy starać się
znaleźć odpowiednich ludzi, którzy
mają zostać formatorami na różnych
etapach formacji, tak aby jednostki
formujące były odrębne. W chwili
obecnej zdajemy sobie sprawę, że
brak nam jest odpowiednich ludzi do
realizacji takiego programu. 
Konferencja z Aparecida zwraca
także uwagę na fakt, iż jesteśmy
misjonarzami i że zawsze nimi pozo-
staniemy. Bycie misjonarzem w
Ameryce Łacińskiej jest synonimem
ruchu społecznego, to konieczność
podążania na spotkanie z ubogimi.
Niekiedy oznacza to, że mamy być
głosem dla tych, którzy są pozbawie-
ni głosu, by dawać świadectwo god-
ności każdego człowieka bez wyjąt-

PRZEOBRAZ. ANIE C.PP.S. W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ 
Joseph F. Deardorff, C.PP.S.
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ku. Bycie misjonarzem oznacza, że
mamy swoje korzenie, ale niezależ-
nie od tego, jednocześnie poddajemy
się Bogu, by nas prowadził, co ozna-
cza zdolność do tego, by poddawać
się zmianom, które przynosi czas,
zdolność do podążania tam, gdzie
inni nie odważą się iść. 
Trzeci punkt konferencji w Aparecida
to stwierdzenie: „tak więc, każdemu
należy pozwolić żyć”. To „tak więc”
jest ważne, bo stanowi wyzwanie.
„Dawanie życia” wymaga niekiedy,
byśmy się sami „zatracili”, abyśmy
pozostawili za sobą pewien rodzaj
stagnacji. Nie możemy dać „nowego
życia”, jeśli sami nie będziemy potra-

otwartymi na szerszą rzeczywistość.
W przeciwnym razie, może to prowa-
dzić do przekonania, że jesteśmy
samowystarczalni i nie potrzebujemy
nikogo. Bywało, że stawialiśmy
sobie pytanie: „Cóż inne placówki
mogą nam zaproponować?” Przez tak
długi czas pracowaliśmy samotnie i
samodzielnie, że teraz możemy zadać
sobie pytanie: „Dlaczego mamy się
łączyć z innymi?” Działajmy zgodnie
z naszą duchowością, która wymaga,
by odrzucić wszystko to, co może nas
dzielić, dostrzeżmy siebie nawzajem
i od tej chwili działajmy wspólnie.
Przeobrażenia, które tak bardzo
potrzebne jest obecnie w Zgro -

obecny wzywa nas, byśmy stali się
kreatywni, inaczej umrzemy. Istnieją
tylko te dwie opcje. Bóg nie pragnie
śmierci, więc daje nam inne formy
życia. Oznacza to poświęcenie ze
strony niektórych naszych członków,
ale jednocześnie jest bodźcem do
wspólnej pracy, do życia, do wyjścia
na zewnątrz i dzięki temu do odkry-
wania nowych możliwości pozwala-
jących wykuć naszą przyszłość.
Być może pierwszą reakcją wielu z
nas będzie obawa i niechęć do straty
tego, co już posiadamy. Ktoś może
myśleć, że takie propozycje pocho-
dzą z Rzymu, że inni chcą narzucić
nam swoje pomysły i rozwiązania.
Jednak, obecna rzeczywistość w
Ameryce Łacińskiej jest najlepszym
dowodem na to, że ruch transformacji
już się rozpoczął. Dzięki takim pro-
cesom doszło do zmian w innych
Zgromadzeniach, udało się stworzyć
struktury, które w efekcie dały zna-
mienną odnowę, zastrzyk energii i
zaangażowanie. I nie chodzi o kon-
trolowanie lub manipulowanie dialo-
gu, wręcz przeciwnie. To nie jest czas
na danie kroku w tył. Może jest to
najlepszy czas, by porzucić nasze
stare, przynoszące utrudzenie nawyki
i pozwolić na transformację. Wiemy
doskonale, że jest to możliwe, wiemy
też, że może to być bolesne. Musimy
pamiętać, że ból może być dotkliwy,
nie dlatego, że pozostawiamy coś za
sobą, ale dlatego, że nie jest możliwe,
by nadal działać po staremu. Gdy raz
podejmiemy pozytywną, konstruk-
tywną decyzję, łatwiej będzie zaak-
ceptować niedogodności związane z
procesem transformacji i uda nam się
osiągnąć konsensus dla dobra nas
wszystkich. 
Transformacja jest wynikiem łaski
Bożej, jest też efektem naszego świa-
dectwa więzi miłości, poprzez którą
dzielimy się mądrością naszych
doświadczeń i pozwalamy na gojenie
zranień powstałych wskutek naszych
myśli, słów i uczynków. Tran -
sformacja będzie świętym połącze-
niem tego, co w nas najlepsze oraz
potrzeby naszej duchowości, która
mówi o nas „złączeni w Krwi
Chrystusa”.
„Jesteśmy jednością w Krwi
Chrystusa” - to będzie znak nowej
jednostki Ameryki Łacińskiej. u

“Św. Kaspar zasiał ziarno, które zdeterminowało
naszą misję na początku, a w miarę upływu
czasu nowi członkowie zapoczątkowali nowy
ruch”.

fili żyć na nowo, akceptować nowo-
ści życia, żyć pełnią życia i nadzieją.
Oczekujemy stworzenia takiej wzor-
cowej jednostki Zgromadzenia w
Ameryce Łacińskiej, w tej części
świata. Konferencja w Aparecida
zwraca uwagę na fakt, że transforma-
cja wymaga swoistej odwagi, by
zastąpić te struktury, które nie są
odpowiednie dla Ameryki Łacińskiej;
nie jest to dobre, że żyjemy zamknię-
ci we własnym środowisku, prowa-
dząc wygodne, ograniczone do wła-
snych potrzeb życie. Aparecida uczy
nas, że prawdziwa transformacja ma
„obudzić w każdym z nas zdolność
do poświęcenia wszystkiego nadcho-
dzącemu Królestwu życia”. Musimy
zatem rozmawiać o przyszłości.
Wymaga to od nas wszystkich doko-
nywania konkretnych działań, dzięki
czemu upewnimy się, że nasza tożsa-
mość oparta jest na duchowości
wspólnoty i wspólnym ponoszeniu
wysiłków, by budować Królestwo
Boże.
Przywykliśmy do oceniania naszych
placówek w swoisty sposób. Czasy,
w których żyjemy nakłaniają nas,
byśmy zmienili nasz sposób widze-
nia, byśmy mogli stać się bardziej

madzeniu w Ameryce Łacińskiej,
można dokonać przez zjednoczenie, a
raczej poprzez stworzenie jednej
Prowincji Ameryki Łacińskiej. Jedną
z propozycji jest, aby zadecydować o
tym teraz, tak by w ciągu kolejnych
trzech lat wypracować szczegóły,
wymagane do końcowej akceptacji
tego projektu. Można rozpocząć ten
proces definiując misję CPPS dla
Ameryki Łacińskiej. Pozostałe ele-
menty można wypracować w dialo-
gu, który obejmie wszystkie szczegó-
łowe zagadnienia i będzie częścią
końcowego konsensusu. Być może
ktoś będzie uważał, że okres trzech
lat nie jest wystarczający i czas ten
powinien być dłuższy. Niezależnie od
wszystkiego, czas na ucieka. Jeśli
możliwe jest, by w ciągu kolejnych
lat dokonać transformacji, da to
korzyści nam i Kościołowi. Inaczej
dalsze czekanie będzie bezproduk-
tywne i niesie ze sobą ryzyko, że
ziarno przemian nie zakiełkuje.
W filmie zatytułowanym „Nieo c -
zekiwane piękno”, jeden z aktorów
mówi o śmierci, pomagając drugiemu
zaakceptować jego własną śmierć.
Mówi mu: „Nie ma śmierci tam,
gdzie istnieją inne formy życia”. Czas
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pełen duchowych przeżyć, czas, gdy
czuli się uprzywilejowani w życiu i
duszpasterstwie w Kościele. Wielu z
nich jest zbyt młodych, by naprawdę
pamiętać ten okres, ale mimo to
wyrażają tęsknotę za nim i pragną,
by powróciły czasy, gdy - jak myślą
- określano w jasny sposób tożsa-
mość i cele życia konsekrowanego
dla kapłanów i świeckich.
Odpowiedzią na wieloznaczność i
niepewność naszych czasów jest
próba takiej odnowy życia konsekro-
wanego, która wprowadzałaby tra-
dycję i zwyczaje z przeszłości, sym-
bolizujące „złoty wiek” życia religij-
nego. Chociaż być może jest to nie-
zmiernie kuszące, osobiście uwa-
żam, że taki model życia konsekro-
wanego byłby anachroniczny w cza-
sach współczesnych. Nie odnajdzie-
my przyszłości w czasie przeszłym.
Drugim trendem odpowiedzi na
znaki czasu jest fatalistyczne spoj-
rzenie w przyszłość. Ci, którzy tak
uważają, widzą negatywne wpływy i
realny świat kultury zeświecczonej,
której nie da się pokonać. Mottem tej
grupy jest: „co ma być, to będzie”.

jednostek, gdyż są one małe, z czego
natomiast rodzą się problemy.
Demografia jest poważnym proble-
mem, ale trzeba podkreślić, że doty-
czy on nie tylko nas, lecz dotyczy to
także innych Zgromadzeń. Nie
popełniliśmy żadnego błędu. Jest to
fenomen kulturowy, praktycznie
powszechny. Ale to właśnie nam dzi-
siaj postawiono wyzwanie, to my
zostaliśmy wezwani, by poświęcić
się wierze, to właśnie nas obdarzono
charyzmatem. Naszą odpowiedzial-
nością jest zatem, by w modlitwie
zastanowić się, jak wykorzystać ten
charyzmat w służbie Bogu i Jego
ludowi w czasach obecnych. Jak na
to odpowiemy? Jak mamy żyć i pra-
cować we współczesnych czasach?
Nasi współbracia odpowiedzieli na
to w trojaki sposób.
Pierwsza grupa tęskni za dobrymi,
„złotymi” czasami, gdy Kościół miał
znaczący wpływ w świecie i nie bra-
kowało powołań. Niektórzy współ-
bracia uważają ten czas za „złotą
erę” życia konsekrowanego. Wielu z
nich wspomina z sentymentem czas
spędzony z kolegami w seminarium,

A więc jak rozumiemy znaki czasu?
Przede wszystkim musimy podkre-
ślić, że w międzynarodowym
Zgromadzeniu jakie tworzymy nie
ma identycznych uwarunkowań,
które można przypisać do wszyst-
kich 15 jednostek Zgromadzenia. W
artykule tym spróbuję więc ograni-
czyć się do zarysowania podstawo-
wych prawd i mam nadzieję, że będą
one wystarczające. Zdajemy sobie
sprawę, że w Kościele na całym
świecie doszło do głębokich prze-
mian. Na tak zwanym południu i
wschodzie, szczególnie w Afryce i
Azji, obserwujemy dynamiczny
wzrost, mamy dużo powołań do
stanu kapłańskiego i życia zakonne-
go. Na północy i zachodzie obser-
wujemy odmienny proces – proces
chylenia się ku upadkowi. Widać to
w zanikaniu uczestnictwa w życiu
Kościoła, w zmniejszaniu się wiary
w wiarygodność i zdolność do tego,
by mieć jakiś wpływ na losy świata,
w dramatycznym spadku osób odpo-
wiadających na powołanie do
kapłaństwa i życia zakonnego.
Zwrócenie uwagi na znaki czasu i
zastanowienie się, jak odpowiedzieć
na nie, jest istotną odpowiedzialno-
ścią nas wszystkich, szczególnie
tych, którym powierzono role przy-
wódcze. Dlatego Rada Generalna i
ja spotykaliśmy się z osobami prze-
wodzącymi jednostkom w Europie,
Ameryce Północnej i Ameryce
Łacińskiej. Skupiliśmy naszą uwagę
na tych regionach, ponieważ tenden-
cje demograficzne tam panujące są
naszym dużym zmartwieniem. W
placówkach Europy i Ameryki
Północnej jest coraz więcej star-
szych współbraci i coraz bardziej ich
ubywa. Mało jest nowych powołań,
jedynym wyjątkiem są Włochy.
Problemy demograficzne stwarzają
długofalowe zagrożenie dla istnienia
tych jednostek. Pewne obawy wzbu-
dza także sytuacja w Ameryce
Łacińskiej. Nie ma tu problemu star-
szych współbraci, ponieważ zwykle
starsi z nich to współbracia z zagra-
nicy często powracający po jakimś
czasie do swoich krajów ojczystych.
Troskę natomiast wzbudza wielkość

* cd. ze str. 1

Krzyż rozpoczyna procesję w czasie posługi pojednania 
w trakcie obchodów 200-lecia Zgromadzenia w 2015 r. Zgromadzenie zostaje wezwane,

by rozeznać dokąd prowadzi nas wołanie krwi.
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Gotowi są przyjąć, że Kościół
będzie zanikał i nie da się uniknąć
upadku życia religijnego i konsekro-
wanego. Niektórzy z nich uważają,
że być może kres ich jednostek jest
częścią planów Bożych, a dzięki
Duchowi Świętemu powstanie coś
nowego. W tej biernej beznadziejno-
ści skrzy się nadzieja, że Bóg być
może sprawi, iż sytuacja się zmieni. 
Trzecia odpowiedź na znaki czasu
przypomina w pewnym sensie
poprzednią. Zauważa, że wpływ
współczesnego środowiska kulturo-
wego i społecznego jest duży i sta-
nowi zagrożenie dla życia religijne-
go i konsekrowanego. Ale zamiast
poddawać się beznadziejnej akcepta-
cji nieuniknionego, ich odpowiedzią
jest pełne wiary poddanie się woli
Bożej. Właśnie to pełne wiary pod-
danie się Bogu zasługuje na uwagę.
Ci uważają, że dzięki pomocy Bożej
możliwe jest ożywienie Kościoła i
życia konsekrowanego. W łączności
z Bogiem starają się o przekształce-
nie i odnowę Kościoła i
Zgromadzenia zgodnie z współcze-
snymi trendami i aspektami kulturo-
wymi. Jeśli zgadzamy się na to, że
należymy i zależymy od Boga,
musimy też akceptować naszą
współodpowiedzialność za przy-
szłość wiary. Uważam, że właśnie to
jest naszą drogą wiary i nią mamy
podążać w dziele transformacji. 
Przeobrażenie to konieczność
postrzegania rzeczywistości w nowy
sposób. To poddanie się inspiracji
Ducha Świętego, utwierdzenie się i
zaakceptowanie wyzwania do stałe-
go współuczestniczenia w procesach
przemian wspólnoty poprzez własną
przemianę. Nie jest to ani łatwe, ani
proste. 
Na ostatnim spotkaniu Przełożonych
Generalnych w Rzymie uczestniczy-
liśmy w sesji poświęconej spadkowi
powołań, który jest także proble-
mem w wielu naszych jednostkach,
szczególnie w Europie i Ameryce
Północnej. Mieliśmy okazję wysłu-
chać raportu, który skupiał się na
tym, jakie motywacje mogą kiero-
wać młodymi ludźmi w czasach
współczesnych, skłaniającymi ich
do podjęcia życia konsekrowanego.

Powiedziano nam, że dominują trzy
podstawowe kierunki. Pierwszy z
nich to istotna potrzeba autentyczne-
go doświadczenia Boga, która pro-
wadzi do głębokiej relacji z Nim.
Drugi to potrzeba doświadczenia
wspólnoty, w której obopólne relacje
ze współbraćmi są źródłem emocjo-
nalnego wsparcia i zaangażowania w
życiu codziennym. I w końcu, pra-
gnienie doświadczenia proroczego
życia w służbie dla Kościoła i dla
Ludu Bożego, szczególnie dla ubo-
gich.
Moją odpowiedzią na ten raport była
myśl – nic się nie zmieniło. Zdałem
sobie sprawę, że takie właśnie pra-
gnienia leżały u podstaw mojego
powołania i dotąd są bliskie memu
sercu. Brak powołań, którego
doświadczamy w wielu jednostkach
naszego Zgromadzenia, prowokuje
jednak następujące pytanie: czy nie
zaszła tu zmiana?; dlaczego tak nie-
wielu ludzi dostrzega możliwość
spełnienia się w życiu jako członko-
wie Zgromadzenia Misjonarzy Krwi
Chrystusa? Niekiedy zadaję sobie
pytanie, czy te młodzieńcze marze-
nia, które przywiodły mnie do
Misjonarzy mają nadal szansę na
spełnienie się w obecnej rzeczywi-
stości, jaką żyje Zgromadzenie, i czy
jesteśmy filarami duchowości,
wspólnoty i misji? Albo też, czy
moje marzenia i nadzieje zostały
zagłuszone przez rzeczywistość, w
jakiej przyszło nam żyć, a ja stałem
się bezwolnym świadkiem, zgadza-
jącym się na to, by pozwalać innym
na realizację ich własnych marzeń i
nadziei w naszym Zgromadzeniu?
Gerald May w swej książce zatytuło-
wanej „The Dark Night of the Soul:
A Psychiatrist Explores the
Connection Between Darkness and
Spiritual Growth” (Ciemna strona
duszy: Próba odkrycia przez psy-

chiatrę związku pomiędzy ciemno-
ścią i rozwojem duchowości) próbu-
je odkrywać i interpretować mądrość
duchową św. Teresy z Avili i św.
Jana od Krzyża. Wychodząc poza
ramy przysłowiowej „ciemnej nocy
duszy” jako czasu indywidualnego
rozwoju duchowego, May twierdzi,
że także doświadczenia wspólnoto-
we mogą mieć istotne znaczenie,
podobne do indywidualnej wędrów-
ki duchowej. 
Gdy przyglądam się znakom czasu,
a szczególnie gdy rozważam, jaki
mają one wpływ na członków i jed-
nostki Zgromadzenia, wydaje mi się,
że metafora „ciemnej nocy duszy”
może być pomocna w zrozumieniu
obecnej rzeczywistości Kościoła i
Życia Konsekrowanego na Północy i
Zachodzie. Ciemna noc duszy sprzy-
ja pogubieniu się. Brakuje światła,
które potwierdzałoby obecność
Boga i niekiedy zastanawiamy się,
czy Bóg w ogóle istnieje. Jest to czas
naznaczony przez niepewność co do
tego, co Bóg czyni z naszym życiem.
Wiem, że ja doznaję takich uczuć
niepewności w tych czasach, wiem,
że doznaje ich także wielu współbra-
ci. 
Ale mistycyzm jest gwarancją na to,
że „ciemna noc duszy” - choć nie-
kiedy trudna i wymagająca poświę-
ceń - stanowi czas oczyszczenia,
które prowadzi do wielkiego ducho-
wego błogosławieństwa i transfor-
macji. To taki czas w życiu każdego
z nas i w życiu wspólnoty, kiedy
wymaga się od nas wyrzeczenia się
przywiązania do dawnych praktyk
duchowych i przeżyć, które kiedyś
być może były dla nas ukojeniem.
To czas, by kierować się wyłącznie
wiarą, nadzieją i ufnością w obec-
ność Boga w naszym życiu oraz wie-
rzyć, że to właśnie Bóg prowadzi nas
przez ciemność. 

“Przeobrażenie to konieczność spojrzenia 
na rzeczywistość w odmienny, nowy sposób.
Jest to poddanie się inspiracji Ducha
Świętego”.
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dzenie ani oskarżenie, że nasze
obecne życie naznaczone jest ego-
izmem. Przypomina raczej zasady,
na jakie wskazywał Jezus. Prorocze
wyzwania i wizje, których świadec-
twem były kazania i życie Jezusa, to
najtrudniejsze, na co napotykali
przywódcy religijni tamtych czasów.
Byli pełni poświęcenia, pełni moty-
wacji i dlatego tak trudno było im
odrzucić stary sposób myślenia i
otworzyć się na nową wiarę, ukazy-
waną przez Jezusa. Myślę, że tak
samo jest teraz z nami. Nasz sposób
życia został ukształtowany przez
wiarę w przeszłości i teraz trudno
jest nam zaakceptować, że w
nowych czasach nie możemy dłużej
działać w stary sposób. „Nowe wino
potrzebuje nowych bukłaków”. 
Nowe spojrzenie i rozeznawanie nie
jest ani łatwe, ani proste. Takie prze-
kształcenie wizji w rzeczywistość,
która oddaje naszą tożsamość i misję
w nowych czasach, wymaga od nas
wiary, nadziei i miłości. Musimy
chcieć działać w wierze, ponieważ
mrok obecnych czasów jest pełen
niepewności. Odpowiadamy wiarą,
ponieważ wspomnienie ufności
Boga w dobro naszych działań na
przestrzeni ostatnich dwóch wieków
podtrzymuje nadzieję, że nadal
będziemy prowadzeni przez Ducha
Świętego. Więź miłości jest dla nas
podporą we wspólnocie, gdy stara-
my się odnaleźć prawdę w różnych
punktach widzenia, w różnych per-
spektywach kulturowych. u
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Gdy czytamy historie życia zakonni-
ków, wciąż natrafiamy na opisy
reform i prób przemian. Na każdym
kroku Bóg wzywa Kościół i
Zgromadzenia zakonne do zawierze-
nia się poprzez przemianę osobistą i
wspólnotową. Obraz krzyża i zmar-
twychwstania ciągle jest obecny w
Kościele i Zgromadzeniach.
Niezależnie od tego, czy użyjemy
terminu odnowa, czy reformowanie,
przekształcenie czy przeobrażenie,
stanowi to wyzwanie do podjęcia
wysiłków każdego z nas, by urze-
czywistnić naszą wizję wspólnoto-
wą. 
W trakcie XX Zebrania Generalnego
pracowaliśmy nad wizją Zgro -
madzenia. Ogłosiliśmy, że wizją tą
jest Zgromadzenie wielokulturowe i
prorocze. Zdecydowaliśmy się stwo-
rzyć model życia wspólnotowego,
którego wzorem jest otwarte serce
Chrystusa. Uważamy, że nasz chary-
zmat jest najlepiej wyrażony, gdy
pochylamy się na poranioną ludzko-
ścią, dzięki posłudze, która niesie
pojednanie oraz odnowę Kościoła i
świata.
Urzeczywistnienie tej wizji wymaga
od nas, byśmy zezwolili na dokona-
nie się w Zgromadzeniu przemiany
naszego własnego życia i relacji z
innymi zgodnie z Misterium
Paschalnym. Proces przeobrażenia
wymaga od nas otwartości i podda-
nia się kierownictwu Ducha
Świętego. Mamy kierować się
ponadczasowymi wartościami i tra-
dycją charyzmatu naszego życia
konsekrowanego, by tworzyć nowe
wartości, które przyniosą ożywienie
w Kościele i na całym świecie.
Zaprawdę, musimy odrzucić to, co
kształtowało naszą wiarę w prze-

szłości, musimy odrzucić „stare
bukłaki”, by pozwolić na powstanie
czegoś nowego w transformacji
pojedynczych osób i całej wspólno-
ty. 
Proces przeobrażenia i wizji przy-
szłości naszego Zgromadzenia już
się rozpoczął. Ja uczyniłem z niego
to, co jest kluczowe w mojej posłu-
dze duszpasterskiej. Nie będę rela-
cjonował tego, co dzieje się w trzech
regionach naszego Zgromadzenia,
ponieważ informacje te nie będą już
aktualne w chwili, gdy ten numer
Kielicha zostanie wydany. Zdajemy
sobie jednak sprawę, że proces ten
był i będzie nadal pełen wyzwań.
Wyzwania w każdym regionie są
odmienne z powodu odmienności
kulturowych i różnej sytuacji
Kościoła. We wszystkich tych regio-
nach, w każdej naszej jednostce
musimy podjąć wszelkie starania, by
urzeczywistnić naszą duchowość, by
stworzyć taki model życia wspólno-
towego i apostolskiego, który będzie
najlepszym odzwierciedleniem
naszej duchowości. Zastanówmy
się, jak nasza duchowość motywuje
nasze zaangażowanie w pomoc
poranionej ludzkości? Jak życie
wspólnotowe ożywia naszą misję,
pomaga w rozwoju duchowym,
wspomaga emocjonalnie naszych
współbraci?  
Być może największym wyzwaniem
jest odrzucenie przywiązania do
wygody i spokojnego życia, które
teraz prowadzimy. Nie jest to stwier-

Następne wydanie: Październik 2017
“Sympozjum o Życiu Wspólnotowym”
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