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John Paul Lederach, amerykański pacy-
fista, pisze w swojej książce pt.” Podróż
ku pojednaniu” o potrzebie i konieczno-

ści odwagi, o ile ktoś chce zostać ambasa-
dorem Chrystusa w drodze do idei pojedna-
nia. Praca, którą wykonywał autor książki,
często prowadziła go w środowiska poważ-
nych konfliktów społecznych i wojen
cywilnych. W jednym z takich miejsc zain-
spirowany został przez kobietę, która usil-
nie starała się dać kres przemocy ogarniają-
cej jej kraj. Postanowiła sama znaleźć się w
samym sercu konfliktów i przemocy. Kiedy
autor zapytał ją, jak potrafiła podjąć takie
ryzyko, odpowiedziała wprost: “jeśli chcesz
przerwać łańcuch przemocy, musisz potra-
fić wyjść do wroga z sercem na dłoni”.
Pójście do drugiego z sercem na dłoni,
ukazanie swojego serca wrogowi i ofiaro-
wanie mu tego serca jest w istocie niewia-
rygodnym aktem odwagi. To, w gruncie
rzeczy, jest umiejętność powiedzenia
komuś, kto cię zranił: „Spójrz, oto moje
serce. Możesz je zranić ponownie, ale daję

Klika tygodni temu w mojej
maleńkiej wiejskiej parafii w
północnym Kolorado nasza

wspólnota była poddana niespodzie-
wanej ewangelizacji wypełnionej
ogromną dozą radości. Z pewnością
było to natchnienie Ducha Święte-
go!!! Wydarzyło się to tuż po Ko -
munii Świętej, gdy stałem przy ołta-
rzu, kończąc celebrację Mszy Świętej,
a chór zakończył śpiew. Była to chwi-
la kompletnej ciszy w kościele.
Maleńki, trzyletni Charlie Hubbard,
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siedział z tyłu w kościele - mamy
tylko trzynaście rzędów ławek - więc
naprawdę nie było to daleko. Właśnie
w chwili tej całkowitej ciszy Charlie
zaczął wyśpiewywać głośno ”Alle -
luja”. Śpiewał i śpiewał, podchodząc
coraz bliżej. Z miejsca, w którym sta-
łem, widziałem rozkwitające na twa-
rzy naszych parafian uśmiechy. Z całą
pewnością Charlie nie był zaplanowa-
ną częścią naszej liturgii. Jestem
pewny, że jego matka, Regina, próbo-

Pojednanie przywraca radość i niewinność dzieciom
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wała go uciszyć. W gruncie rzeczy
nie było jednak sposobu, aby zatrzy-
mać malca.
Nasze dzieci są cudowną oznaką
miłości i błogosławieństwa Bożego.
Każde z nich otrzymało „to coś”. W
jakimś sensie jest to coś więcej niż
szczęście, to jest po prostu radość.
Radość, która pochodzi bezpośred-
nio od Ducha Świętego. Szczęście
może nam dawać cokolwiek, co
kupimy w sklepie. Radość natomiast
jest niezwykle rzadkim darem w
naszym świecie przepełnionym
przemocą, w świecie pogruchota-
nych życiorysów, w świecie, w któ-
rym króluje powierzchowny mate-
rializm. Radość to coś niezwykle
kruchego. Św. Paweł wymienia
radość na trzecim miejscu po miłości
i pokoju wśród darów Ducha Świę-
tego. To właśnie dlatego chciałbym
wskazać na ogromny i głęboki zwią-
zek pomiędzy ideą pojednania i
radością. W gruncie rzeczy, wydaje
się, że pojednanie może się dokonać
wyłączenie poprzez odzyskanie i
przeżycie radości - zarówno przez
ofiarę, jak i prześladowcę.
Przez resztę tygodnia po niedziel-
nym wydarzeniu wielu ludzi dzieliło
się ze mną swoimi przemyśleniami.
Przeżyli w głębi duszy ogromną
przemianę. Byliśmy tam wszyscy,
złączeni przez Komunię z Jezusem i
połączeni wspólnie… Radość jest
tym, co przybliża nas do Dobrej
Nowiny Jezusa, jest efektem nasze-
go spotkania z Nim i z każdym z nas.
Radość czerpiemy z naszego
codziennego życia, możemy ją czer-
pać także z naszych opowieści o
tym, jak nas zraniono i skrzywdzo-
no. Nawet jeśli to my osobiście
jesteśmy sprawcami przemocy, bądź
zniszczenia w jakiś sposób cudzego
życia - prawdziwą rzeczą, której
wówczas brakuje jest radość!!!. Gdy
patrzymy na otaczające nas współ-
czesne społeczeństwo, widzimy
wielu ludzi, którzy twierdzą, że są
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szczęśliwi, ale jednocześnie wokół
nas jest wielu ludzi, którym dokucza
brak radości w życiu. Ich szczęście
zamyka się w posiadaniu rzeczy, rze-
czy, które w smutny sposób służą li
tylko przyjemności. Brak im
bowiem najważniejszej rzeczy -
boskiej rzeczy - nazywanej radością.
Została ona nam ukradziona. To,
czego tak naprawdę pragniemy, to
odzyskać tę prawdziwą radość, nie-
winność i świętość dzieciństwa. To
właśnie Ewangelia ma sobie tę moc
w procesie pojednania. Ewangeli -
zacja i pojednanie są nierozerwalną
częścią obecności Boga w naszym
życiu. 
Wszyscy kiedyś byliśmy dziećmi,
potrzebującymi opieki rodziców i
dorosłych. Jednak w tym naszym
zbyt realnym świecie, tak naprawdę
nie zawsze tak jest. W historii nasze-
go życia zbyt często mamy do czy-
nienia z rozczarowaniami i trudnymi
do opowiedzenia aktami przemocy i
cierpieniem. To jest coś, co dotyczy

praktycznie każdego z nas. Ponadto
trudno się w tym zatrzymać. Dla nie-
których z nas chęć zemsty może stać
się celem życiowym po wieki.
Nawet po przejściu przemiany du -
chowej wspomnienie chęci zemsty
może nam ciążyć nadal.
Radość przeżywania Ewangelii
może to wszystko przezwyciężyć.
Wiemy, że to jest prawdą. Praw -
dopodobnie każdy z nas przeżywał
kiedyś chwile niezwykłego napięcia
wewnętrznego i swoistej depresji.
Zapewne każdemu z nas kiedyś zda-
rzyło się, że w chwili takiego napię-
cia ktoś przełamał tę barierę małym
żartem, grą słów lub czymś podob-
nym. Możemy zatem wyobrazić
sobie, że słowa Ewangelii posiadają
taką samą siłę, niosąc radość.
Radość ta ma moc przełamywania
wszelkich barier - zgodnie z tym, co
mówi Jezus: „Królestwo Niebieskie
jest w naszych rękach”. Wypowiada
te słowa w sposób nie budzący obaw
i strachu, lecz głosząc Dobrą
Nowinę i to właśnie jest powód do
radości. Głosi tę Nowinę, jako wspa-
niale doskonałą, pełną i dokonaną.
Częściej niż nam się wydaje, Jezus
stosuje ten sposób postępowania w
spotkaniach z wrogami. Gra słów i
wysublimowany humor potrafi
zmienić scenę wydarzeń i Jezus
przechodzi poprzez tłumy nietknię-

“ Radość jest tym, co przybli
.
za nas do

Dobrej Nowiny Jezusa i jest efektem
naszego spotkania z Nim i z
ka

.
zdym z nas.”

O. Hartway w czasie Mszy Pierwszokomunijnej
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“ Pojednanie przywraca nam oryginalną i
niewinną radość, którą Bóg dał w darze
ludzkości.”

Trudno się zatem dziwić, że jeden z
pierwszych hymnów napisanych
przez pierwszych chrześcijan nosi
tytuł ”Phos Hilaron” - w wolnym tłu-
maczeniu można to przetłumaczyć
jako „Światłość Radosna - Światłość
Śmiejąca się”. „Chrystus jest naszym
światłem, jest źródłem naszej radości
w Boże Narodzenie i na Wielkanoc,
gdy Bóg nawiedza nas w okowach
ciemności”. Ta pieśń śpiewana była
przez moich parafian w czasie
Adwentu, aby przygotować każdego
z nas na przyjście i przyjęcie światła
Chrystusa. A następnie w czasie
hymnu Gloria rozlegały się wokół
dźwięki dzwonków - każdy z para-
fian wyrażał w ten sposób swoją nie-
okiełzaną radość. Radość wypełniła
kościół i trudno było powstrzymać
łzy wzruszenia. Ludzie doświadczali
radości Chrystusa i Jego historii,
która ma początek w Bożym
Narodzeniu. W wielu innych kultu-
rach liturgia wyrażana jest z większą
radością niż w kulturze amerykań-
skiej. Jest to jedyna słuszna droga.

ty. Słowa mają moc zabijania i ranie-
nia, ale mają także moc niesienia
radości.
W swoim opracowaniu o Pojednaniu
ks.Robert Schreiter mówi o
Ewangelii jako o opowieści o pojed-
naniu. Ci, którzy głoszą Dobrą
Nowinę muszą mieć w sobie radość,
jako że mówią o pokonaniu przemo-
cy. Ci, którzy pozbawieni są tej
radości nie będą w stanie uczestni-
czyć w życiu wspólnoty. Niesiemy tę
radość, bo jest to coś bardzo realne-
go, czym możemy dzielić się z ota-
czającymi nas ludźmi. Ale, aby
posiąść tę radość musimy poznać
„do krwi i kości” Ewangelię. Nie
może to nigdy być narzędzie osądu i
potępienia, jest ono bowiem darem
radości. Tak naprawdę nie jest to
coś, czym my możemy obdarowy-
wać - radość sama w sobie jest już
darem od Boga.
Prawdziwe i pełne pojednanie przy-
nosi w efekcie nieograniczoną ra -
dość. Jeśli do to tego nie uda nam się
doprowadzić, to pomimo całego
naszego wysiłku krasomówczego
nadal będziemy uwięzieni w pułapce
przemocy. Jeśli trudno wam w to
uwierzyć, czytajcie opowiadania o
tym, jak radość niesie pojednanie w
Chicago, Indiach, Wietnamie, Tan -
zanii i wielu innych miejscach, gdzie
Misjonarze Krwi Chrystusa, nasi
bracia i siostry żyją i niosą świadec-
two Dobrej Nowiny.
Radość pokonuje grzech w historii
życia Jezusa. W rzeczywistości jest
to najbardziej fundamentalna histo-
ria każdego z nas. Z całego serca
pragniemy historii, mających szczę-
śliwe zakończenie, w którym boha-
terowie ”żyli długo i szczęśliwie”.
W świecie starożytnym, przed Chry -
stusem, ludzie wyobrażali sobie, że
herosi po śmierci przebywali na
Polach Elizejskich, na szczycie
Olimpu wraz z bogami. Powstało
nawet odrębne określenie na taką
radość w ich języku - w języku
angielskim określa się to rzadko już
używanym słowem „hilarity” -
wesołość. 

K
i
e
l
i
c
h
N
o
w
e
g
o
P
r
z
y
m
i
e
r
z
a

Eucharystia staję się, dzięki temu, nie
tylko źródłem i dążeniem naszego
życia chrześcijańskiego - jak uczy
katechizm - ale przede wszystkim
źródłem radości, której poszukujemy.
Radość towarzyszy nieodłącznie
Chrystusowi i stanowi autentyczną,
głęboką formę pojednania pomiędzy
samymi ludźmi i pomiędzy ludźmi a
Bogiem. Jezus wydaje się dzielić z
nami chlebem i winem, swym
Ciałem i Krwią, nie z rozpaczą i
cierpieniem na twarzy, ale dzieli się
z nami tymi darami, dzieląc się rado-
ścią. Jakże wielu wysłuchałem spo-
wiedzi, po których widziałem łzy
radości na twarzy.
Ta radość wypływa z historii życia
Jezusa. Opowiadanie o Jego życiu
jest niezwykle ważne w pracy ewan-
gelizacyjnej i ma zasadnicze znacze-
nie dla roli, jaką ewangelizacja speł-
nia w praktyce pojednania. Pojed -
nanie przywraca nam oryginalną i
niewinną radość, którą Bóg dał w
darze ludzkości. Widzę tę więź od
„Evangelii Nuntiandi” Pawła VI aż
po nową „Evangelii Gaudium”
papieża Franciszka.
Ta radość ewangeliczna jest zachętą
i przynętą, którą Św.Kasper tak czę-
sto cytuje z „Pieśni nad Pieśniami”
w swoich corocznych listach do
Wspólnoty. �
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Gdy zastanawiałem się nad
myślą przewodnią tego arty-
kułu, wpadł mi w ręce tekst

napisany przez Chiarę Lubich, założy-
cielkę ruchu Focolare, która napisała
w 1950 roku: „Jezus jest słowem Boga
wcielonego, Kościół stanowi wcielenie
Ewangelii i w ten sposób jest zaślubio-
ny Chrystusowi. Widzimy poprzez
wieki rozkwit tylu wspólnot religij-
nych, ile było w nich inspiracji. Każda
taka wspólnota jest wcieleniem słów
Chrystusa, wcieleniem Jego postawy,
świadectwem Jego
życia, Jego bólu, czę-
ścią Jego życia”.
Krótko mówiąc, mi -
łość przybiera w Ko -
ściele różne formy,
stając się inspiracją
do tworzenia Zgro -
mad zeń i Wspólnot
życia konsekrowane-
go. Ta sama Chiara
kilka lat później, w
1975 roku powie,
przemawiając do
pewnej wspólnoty
religijnej: „Wspó l -
noty, wszystkie ra -
zem, są podwaliną
żywej Ewangelii”, w
sposób różnorodny
odzwie rc ied la j ąc
oblicze samego Jezusa. Zgodnie z tą
zasadą Św. Kamil Lellis zwykł był
mówić do swych współbraci, że to
właśnie ich zadaniem jest „pochylenie
się z miłością i troskliwością nad
pokrzywdzonymi i kalekimi”.
Św. Kasper mógłby odpowiedzieć
założycielowi Zakonu Chorych, że: „z
upływem czasu nadeszła konieczność
przemiany w ludziach, Pan pragnie
wzbudzić w ludziach chęć zaprzesta-
nia czynienia zła, pragnie przemiany
serc ludzkich, niosąc pomoc w uświę-
ceniu dusz i nieustannej opiece nad
nimi” (Memoriał przedstawiony pa -
pieżowi Leonowi XII).
Wiemy, że św. Kasper posługiwał się
w swej pracy podczas misji ludowych
szczególną formą modlitwy i ćwicze-
niami duchowymi. Jednak, jeśli nie

zawierają one głębszych treści, spełza-
ją to na niczym. Czytając pisma św.
Kaspra, dokonujemy odkrycia, że nasz
Założyciel był światłym teologiem i
pionierem idei pojednania i staje się
też dla nas jasne, że były to nie tylko
słowa, ale że potrafił on wcielić swoje
myśli w czyny. 
Św. Kasper stał się duchowym posłań-
cem pojednania, chociaż określenie to
stało się powszechne dopiero w cza-
sach współczesnych. Idea pojednania,
którą wyrażał i wprowadził w życie to:

„Przemiana rodzaju ludzkiego, zmia-
na sposobu myślenia, przewartościo-
wanie serc” itp. U św. Kaspra może-
my znaleźć jeszcze jedną niezwykle
interesującą myśl: jedynym i niezbęd-
nym sposobem do uzyskania pojedna-
nia jest istnienie nierozłącznie poboż-
ności czy duchowości Krwi Chrystusa
i pojednania. To właśnie poprzez
swoją Krew Chrystus zbawił nas i
odkupił. Zbawienie wiedzie nas na
nową drogę życia wolnością, pozwala-
jąc na to, że widzimy w Bogu nie
tylko „Ojca”, ale uczy ono nas życia w
nowym świecie pośród naszych braci i
sióstr. Tylko ci, którzy doznają łaski
zbawienia i miłości są w stanie zrozu-
mieć, jaką wartość dla nich samych
ma działanie Boga i tylko ci mogą stać
się Jego posłańcami. Na swojej drodze

ku duchowości, w taki właśnie sposób
św. Kasper odkrywa, że jego Indie
(według słów papieża Piusa VII) to tak
naprawdę Włochy, a konkretnie tereny
na południe od Państwa Kościelnego,
zamieszkałe przez bandy zwane „bri-
ganti”. 
Umocniony autorytetem Kościoła i
Papieża, jako Misjonarz Apostolski,
(św. Kasper zawsze pisząc listy doda-
je po swoim imieniu i nazwisku
„Miss. Ap” – Misjonarz Apostolski),
rozpoczyna swoje dzieło pojednania

poprzez zakładanie
wspólnot i modlitwę
na terenach zamiesz-
kałych przez brigan-
ti. Intencją św.
Kaspra było stworze-
nie „struktur Pojed -
nania”, czego pra-
gnął dokonać nie
samodzielnie, ale
wspólnie z Kościo -
łem. W swoich pis -
mach z wczesnego
okresu powstania
Zgro madzenia często
podkreśla, że fak-
tycznym promoto-
rem Zgromadzenia
jest Papież i że
Zgromadzenie zało-
żone zostało przez

sam Kościół. Swoją misję rozpoczyna
odwiedzając tereny zamieszkałe przez
bandy briganti, aby lepiej rozeznać
sytuację i znaleźć rozwiązanie proble-
mu. Jednym z rozwiązań staje się
założenie otwartych Domów Misyj -
nych, gdzie poprzez modlitwę, rozwa-
żania, formację i otwarte ramiona dla
każdego wprowadza się w życie ideę
pojednania, gdzie można przygotować
się do pełnienia Misji i dokąd można
powrócić po jej wypełnieniu. Fran -
ciszek Brunner, mówiąc o Misjo -
narzach i Domach Misyjnych przy-
równał ich dzieło do trudu pszczół,
które wylatują i powracają do ula,
tworząc w ten sposób zamknięty krąg
życia.
Stąd, uczestnicząc w tym, co nazywa-
ne zostało „Opus Dei” - Boskie Dzie -

SWIĘTY KASPER W SONNINO
KONTYNUUJMY DZÍS MISJĘ I DZIEŁO POJEDNANIA

o. Emanuele Lupi, C.PP.S.

Spotkanie św. Kaspra z bandytami
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ło, nie tylko w znaczeniu liturgicz-
nym, ale także, dlatego, że nasze
Zgromadzenie jest Dziełem Bożym w
świecie, św. Kasper pojawił się w
Sonnino, okrzykniętym w tamtych
czasach jako stolica bandytyzmu.
Przeszukując źródła, można odnaleźć
w bibliotece sporo danych na ten
temat. Dane te pochodzą nie tylko z
archiwów naszego Zgromadzenia. Jak
zwykle w takich przypadkach często
napotyka się tam historie ocierające
się o fikcję, upiększone na potrzeby
czytelnika. Często w takich przypad-
kach bohaterowie stają się super-boha-
terami, a przywódcami pozytywnymi
lub negatywnymi, w zależności od
osoby piszącej. 
Świat bandytyzmu bez wątpienia jest
niezwykle skomplikowany, ukazując
często wrażliwość ludzkich serc, o
czym św. Kasper pragnął mówić, pró-
bując uzyskać do nich dostęp.
Źródła historyczne potwierdzają, że
bandy stanowiły w tamtych czasach
prawdziwą plagę, którą bez skutku
próbowano wytępić. Często zwracały
się one do naszych Misjonarzy z proś-
bą o pośrednictwo w staraniach o uła-
skawienie. Jako ostatnią deskę ratun-
ku, by zlikwidować to środowisko,
władze Kościoła podjęły decyzję o
zrównaniu z ziemi miasteczka
Sonnino, aby na zawsze zniknęło ono
z mapy Państwa Kościelnego. W tych
okolicznościach św. Kasprowi udało
przekonać Papieża, aby zmienił swoje
zamiary. 
Przypomniawszy Papieżowi Piusowi
VII, że pomimo „iż sprawiedliwość i

łaskawość zawsze były siłą przewod-
nią jego działań”, a zburzenie domów
w Sonnino „ma dotyczyć tylko domów
bandytów (briganti) „ (w istocie doko-
nano już zburzenia części domów) -
tak naprawdę oczekuje się teraz - pisze
św. Kasper - że łaska i miłosierdzie
będą towarzyszyć sprawiedliwości,
którą doświadczą winni, a nie osoby,
które niczemu nie zawiniły.
„Zniszczenie wszystkich domów -
pisze św. Kasper do Papieża - byłoby
jednoznaczne z postawieniem znaku
równości pomiędzy niewinnymi i win-
nymi, co samo w sobie mogłoby się
przyczynić do wywołania buntu, który
nasiliłby nienawiść i nie przyczyniłby
się do powrotu pokoju”. Mogłoby to
stanowić ryzyko nie tylko dla miesz-
kańców Sonnino, ale także stanowić
zagrożenie dla miejsc kultu. Św.
Kasper pisze dalej do Papieża: „Co
stanie się z kościołami, klasztorami i
współbraćmi? Bóg pokoju i łaskawo-
ści oszczędziłby domy, a zatem, jak
Papież, który jest na ziemi Jego
Wikariuszem, wytłumaczyłby ludziom
bez winy taki czyn?” I pisze dalej:
„Przesiedlenie ludności spowoduje
także kolejne problemy, ponieważ
pozbawimy ich swoich korzeni”.

Kończy życząc: „Niech Jego Święto-
bliwość wykaże litość tej ludności, któ-
rej pozostałby jedynie szloch”.
Św. Kasper nie neguje niesprawiedli-
wości i zła bandytów, ale poprzez
swoje rozwiązania sugeruje działanie
nie poprzez przemoc, ale przez tole-
rancję chrześcijańską. Nie można
działać według reguły „oko za oko”,
przelewać krwi w odpowiedzi na prze-
moc, lecz należy modlić się, by Krew
( Chrystusa) stanowiła źródło pojed-
nania, aby stała się Ona przeciwsta-
wieniem się przemocy i pozwoliła na
przemianę nienawiści w sprawiedli-
wość. Niesprawiedliwości nie da się
zmienić orężem – co mogłoby mieć
skutki odwrotne – ale przemianą serc.

Słowa, które św. Kasper kieruje do
Papieża, stają się źródłem ich wzajem-
nego duchowego porozumienia:
Papież nie nakaże zniszczenia
Sonnino, a Kasper podejmie trud dzie-
ła pojednania.

W rzeczywistości, dzięki źródłom
historycznym, wiemy, że problem
band w rozmowach pomiędzy człon-
kami naszego Zgromadzenia a wła-
dzami cywilnymi nie ograniczył się
jedynie do udziału św. Kaspra. Wielu
innych współbraci przy innych oka-
zjach brało udział w takich inicjaty-
wach. Niekiedy, niestety, zdarzały się
przy tym pewne nieporozumienia.

Ta historia wywołuje spontaniczną
myśl, że to czym dla nas jest obecnie
idea pojednania zawarte było w
samym sednie charyzmatu i dzieła,
które św. Kasper pozostawił
Kościołowi. Ten duchowy testament,
który pozostawił nam nasz Założyciel
pozostaje w doskonałej harmonii z
faktem, że dziś to my zostaliśmy
powołani, aby stać się posłańcami
tego Słowa, posługując się współcze-
snym językiem i sposobami zgodnymi
z realiami i wyzwaniami kultur, dla
których jesteśmy „proroczą obecno-
ścią”. �

“ Domy Misyjne mają być miejscem, gdzie
poprzez modlitwę , rozwa

.
zania, formację i

otwarte ramiona dla ka
.
zdego wprowadza

się w 
.
zycie doświadczenie pojednania.”

Sonnino

K
i
e
l
i
c
h
N
o
w
e
g
o
P
r
z
y
m
i
e
r
z
a



66

W dzieciństwie i we wcze-
snej młodości stopniowo
nabrałem niechęci do

Sakramentu pokuty i pojednania.
Przecież można uporać się samemu
z własnymi grzechami i problemami
bez niczyjego pośrednictwa w roz-
mowie z Panem Bogiem. Po co mi
więc ksiądz? Po co mi zatem spo-
wiedź? Niby dlaczego miałbym się
otwierać przed kimś nieznajomym?!
W czasie moich pierwszych rekolek-
cji, w których bra-
łem udział jako 16-
latek, nadarzyła się
okazja przystąpienia
do spowiedzi. Po-
c z ą tkowo wahałem
się, ale potem dozna-
łem jakiejś dziwnej
wewnętrznej tęskno-
ty, aby ponownie
otworzyć się i pod-
dać takiemu doś -
wiadczeniu. Nie roz-
czarowałem się. Mi -
łosierny, pełen miło-
ści Bóg, którego
poznałem przez roz-
mowę z kapłanem
oświecił mnie i
pozwolił na zrozu-
mienie tego, że „Bóg
to wszystko wspa-
niale urządził”.
Od tego momentu
regularna spowiedź
stała się nieodłącznym elementem
mojej duchowej drogi ku powołaniu
jako Misjonarz Krwi Chrystusa,
stwarzając poczucie, że poprzez
Sakrament pokuty i pojednania
udaje mi się jeszcze głębiej zanurzyć
w mistycznym Źródle Przenaj -
droższej Krwi. Moc tej Krwi, która
została wylana na krzyżu, aby nas
pojednać, napełnia moje zranione
przez grzechy serce wyzwalającą,
zbawienną i przebaczającą siłą. 
„Patrzymy - tak pisze Klemens z
Rzymu w Liście do Koryntian - na

Krew Chrystusa i widzimy, jaką war-
tość ma Ona dla Jego Ojca – przela-
na za nasze grzechy, przyniosła całe-
mu światu łaskę skruchy i odkupie-
nia”.
Ta łaska odkupienia dokonuje się
stale na drodze Sakramentu pokuty i
pojednania. Katechizm Kościoła
Katolickiego (1442) wyraża to w
następujący sposób: „Chrystus
chciał, by cały Jego Kościół w
modlitwie, życiu i działaniu był zna-

kiem i narzędziem przebaczenia i
pojednania, które On nabył dla nas
za cenę swojej Krwi. Wykonywanie
władzy odpuszczania grzechów
powierzył jednak Chrystus władzy
apostolskiej, której została zlecona
“posługa jednania” (2 Kor 5,18).
Apostoł jest posłany “w imię
Chrystusa”, przez niego “sam Bóg”
wzywa i prosi: “Pojednajcie się z
Bogiem!” (2 Kor 5, 20)”.
Kościół zawsze nauczał, że istnieją
różne formy i drogi skruchy.
Jednakże wiadomym jest, że

Sakrament pokuty i pojednania,
ustanowiony przez Chrystusa, może
być sprawowany jedynie przez
wyznaczonych przez Niego kapła-
nów, wyzwalając i ożywiając inne
formy wyrażania pojednania.
Podobnie, jak przy innych Sakra -
mentach, poprzez Spowiedź Świętą
doznajemy spotkania z samym
Chrystusem. To On właśnie przema-
wia w ten sposób do mnie i dokonu-
je odpuszczenia moich grzechów. To

On zmywa je ze
mnie swoją bezcen-
ną Krwią. On, który
jest naszym pośred-
nikiem do Boga, On,
który poprzez Swoje
Wniebowstąpienie
zasiadł po prawicy
Boga Ojca, czyni to
całą swoją miłością
poprzez Sakrament
pokuty i pojednania,
sprawowany przez
kapłana, który został
do tego powołany
przez święcenia. W
czasie święceń ka -
płan zyskuje tę moc
apostolską, o której
mówi nam Jan
Ewangelista w Wiel -
kanoc: „Po tych sło-
wach tchnął na nich
i powiedział im:
“Weźmijcie Ducha

Świętego! Którym odpuścicie grze-
chy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane” 
(J 20,22.23).
Jako kapłan i Misjonarz Krwi
Chrystusa dziękuję Bogu, że dane
mi jest wypełniać ten obowiązek
posługi ludziom i często samemu
doznawać w ten sposób łaski tego
Sakramentu. W czasie rekolekcji,
różnorakich spotkań z młodzieżą i
pracy z młodymi rodzinami dzięki
duchowemu kierownictwu, które
związane jest także z doświadcze-

Sakrament Pojednania Źródłem 
Krwi Chyrystusa!

o. Andreas Hasenburger, C.PP.S.

Siedem ofiarowań Krwi Chrystusa
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niem tego Sakramentu, ja również
poprzez moją posługę daję świadec-
two pojednania poprzez Krew
Chrystusa. W moim sercu dźwięczą
słowa św.Kaspra: „To właśnie jest
Cena Zbawienia, dla tego właśnie
wierzę w moje wyzwolenie. Tej
duchowości poświęcam całe moje
życie. Jestem kapłanem, aby służyć
dziełu Krwi Chrystusa”.
Nawet jeśli to prawda, że ten
Sakrament, który niewątpliwie w
szerszym znaczeniu odgrywa
ogromną rolę w pojednaniu, doznał
wielu zmian na przestrzeni ostatnich
wieków, nie można nie docenić
faktu, że także i w naszych czasach,
dzięki niemu, dochodzi do nowych
nawróceń. Myślę konkretnie o
Wielkanocnym spotkaniu młodzieży
w Salzburgu, w którym w ostatnich
latach brało udział ponad 5000 mło-
dych ludzi. W czasie wieczoru miło-
sierdzia, 60-80 kapłanów udziela
młodzieży Sakramentu pokuty i
pojednania, a ostatnio coraz bardziej
rośnie ilość młodych ludzi, którzy
chcą wyznać swoje grzechy, by
doznać odkupienia. Od wielu z nich
docierają do nas wiadomości, jak
wiele doznawali w ten sposób nowej
siły, wyzwolenia i odkupienia, jak

bardzo pomogło to im w rozpoczę-
ciu nowego życia. To tylko mały
przykład, ale daje on nadzieję.
To, że gabinety psychologów i psy-
choterapeutów są przepełnione,
jasno wskazuje, iż coraz więcej ludzi
potrzebuje dziś miejsca, gdzie będą
w stanie podzielić się swymi proble-
mami. Chce podkreślić, iż praca psy-
choterapeutów i psychologów jest
nieoceniona, jednak nie możemy nie
dostrzec tego, że nie mogą oni zastą-
pić spowiedzi. Mówiąc po prostu, z
grzechu można się wyspowiadać
jedynie przed kapłanem, który dzia-
ła w imieniu Chrystusa, ponieważ
kiedyś biskup położył dłoń na jego
głowie i wyświęcił go. A on przyjął
wtedy na siebie te posługę wobec
ludzi. Czyni to poprzez sakramenty,
także poprzez Sakrament pokuty i
pojednania i sakrament Eucharystii,
mocą samego Chrystusa. Musi być
więc, podobnie jak sam Jezus,
posłusznym sługą, który obmywa

stopy tym, którzy przybywają i któ-
rym daje oparcie. Sługą, który prze-
kazuje słowa, jakie Pan mówił
Piotrowi: „Jeśli nie umyję ci stóp,
nie będziesz miał udziału ze mną”.
Jezus przypieczętował swoją drogę na
Krzyż własną Krwią. Stąd, każdy
wierzący poprzez Sakrament Pokuty
doznaje uzdrawiającego działania tej
Krwi, dzięki czemu uzyskuje łaskę
odkupienia, staje się częścią Jezusa.
Wiara winna dodać nam odwagi, aby
otwierać się stale na łaskę sakramen-
tów. Tą drogą umacniamy naszą świa-
domość. Każde spotkanie z żywym
Chrystusem prowadzi nas na drogę
uświęcenia, które wolą Boga jest dla
nas wszystkim (por.1 Tes 4,3).
Ten, który odważnie mierzy się ze
swymi grzechami, który je wyznaje
w czasie spowiedzi, powinien wie-
dzieć, że doświadcza przebaczenia.
Doświadcza także jedynej w swoim
rodzaju godności, która przysługuje
wyłącznie rodzajowi ludzkiemu: Jest
w nas wolność podążania drogą
grzeszną i nieprawdziwą, jest w nas
jednak także wolność, dzięki której
potrafimy zawrócić z tej złej drogi i
powrócić na łono Ojca. Czeka tam
na nas Ojciec z otwartymi rękami, a
spotkanie z Nim będzie świętem. On
bowiem jest łaskawy, miłosierny,
nieskory do gniewu i wielki w łaska-
wości, a lituje się na widok niedoli
(por. Jl 2,13).
Św. Kasper powiedział kiedyś:
„Dziękujmy Bogu za wielką pomoc,
którą nam niesie na drodze do święto-
ści, za pomoc, którą nam jednocze-
śnie daje w naszym zadaniu uświęca-
nia narodów”. Prawdziwą, konkretną
pomocą jest Sakrament pokuty i
pojednania. To on właśnie pozwala
nam na spotykanie z Jezusem, które-
go serce jest dla nas zawsze otwarte.
To właśnie Jezus stanowi źródło
sakramentów Kościoła, poprzez które
spotykamy się z Nim, ze źródłem
Krwi Chrystusa. �

“ Ka
.
zdy wierzą cy, poprzez Sakrament

Pojednania, doznaje uzdrawiają cego 
działania tej Krwi, która została przelana
za grzechy.”

O. Angelmiro celebruje Sakrament Pojednania w Kolumbii

K
i
e
l
i
c
h
N
o
w
e
g
o
P
r
z
y
m
i
e
r
z
a



88

„Po co mamy płacić psychologom
setki dolarów za porady, jeśli tu,
wśród nas, w naszym kręgu,

możemy znaleźć wszystko, co jest nam
potrzebne do uzdrowienia”- powie-
działa matka, której syn został skazany
na karę śmierci, bez możliwości uła-
skawienia w wieku lat 15. Przez 19 lat
ona, jej mąż i inni członkowie rodziny
jeździli do więzienia, by odwiedzić
Eryka dwa razy w miesiącu, przy czym
podróż ta trwała 12 godzin… Eryk,
teraz 34-letni, jest obecnie mądrym,
wspaniałym człowiekiem, który dorósł
i dojrzał w więzieniu, skazany na karę
śmierci, ponieważ w wieku lat 14
dokonał mylnego, złego wyboru.
Matka rzadko dzieliła się swoim
bólem, cierpieniem i bezsilnością z
kimkolwiek, nawet z mężem. Zmieniło
się to, gdy wstąpiła do Grupy Wsparcia
Matek, które cierpią podobnie, których
życie doświadczyło podobnie.
Teraz ona i inne matki zbierające się co
miesiąca w  Kręgach Posługi Poje dna -
nia (PBMR) w Chicago potrafią już
mówić o swoim bólu i cierpieniu, zna-
lazły bezpieczne miejsce, gdzie nikt ich
nie osądza, gdzie nie zaznają wstydu.
Wszystkie one straciły swych synów
albo wskutek przestępstwa albo uwię-
zienia. Powoli czują narastającą, łączą-
cą ich więź, czują się wysłuchane,
rozumiane i szanowane. 

W naszej grupie wsparcia, tuż przed
Bożym Narodzeniem, jedna z matek
wyraziła się: ”Teraz już potrafię pójść
do domu, aby ubrać choinkę, teraz
potrafię już jakoś przeżyć święta”. 
Wspólnie potrafią dodać sobie wza-
jemnie odwagi i wiary. Niektóre skła-
niają się do przebaczenia tym, którzy
wyrządzili krzywdę ich synom.
Podobnie jak Maryja, stoją przy
Krzyżu razem ze swoimi skazanymi
synami, inne podobnie jak Maryja
muszą podtrzymywać swoich mar-
twych synów, gdy krew  z ich ciał spły-
wa na ulicę…
Grupy wsparcia są uznanym sposobem
działania Kręgów Posługi Pojednania,
jako że placówki nasze znajdują się
wśród biedoty i w środowiskach
doznających często przemocy. Stąd też
uciekamy się do kręgu miejscowych
ludzi  w niesieniu pomocy i pociesze-
nia cierpiącej społeczności. Uważamy,
że  najbardziej efektywne są Kręgi
Pojednania, potrafiące zjednoczyć roz-
łączonych, naprawić zniszczone więzy,
wspólnie odnaleźć sposób wynagro-
dzenia uczynionego zła.
Grupy te składają się z ok. 20 osób, sie-
dzących w otwartym kręgu.  Uświę -
cone miejsce symbolizuje tkanina leżą-
ca na podłodze wraz z przedmiotami
mającymi dla członków grupy znacze-
nie szczególne oraz świeca będąca

punktem centralnym. W grupie ważne
jest określenie zasad funkcjonowania -
w jaki sposób wszyscy członkowie
widzą wzajemne relacje, aby razem
dobrze się czuć. Ważną częścią spotkań
są ceremonie otwarcia i zamknięcia,
jak też rola osób określanych jako
Prowadzący.  W przygotowaniu takie-
go spotkania istotne jest określenie, czy
grupa poradzi sobie z daną sytuacją,
czy poradzi sobie z przygotowaniem
odpowiednich ceremonii - biorąc pod
uwagę ilość czasu i konieczność dal-
szego śledzenia sytuacji. Rola osób
określanych jako Prowadzący Grupy
nie polega na prowadzeniu autoryta-
tywnych wykładów, są oni równorzęd-
nymi partnerami dla wszystkich człon-
ków grupy, a wszelkie decyzje i
uchwały podejmowane są wspólnie.
Kręgi stały się sposobem życia, sposo-
bem na bycie razem, co prowadzi do
swoistej transformacji. Są one bez-
piecznym miejscem, gdzie każdy może
zabrać głos, gdzie poruszane są trudne
problemy, gdzie może dochodzić do
głębokich przemian.
Opowiadamy na przykład historię
chłopca, który razem z kolegami wła-
mał się do domu oficera policji i został
aresztowany. W czasie ogłaszania
wyroku sądowego sędzia młodocia-
nych zaproponował spotkanie oskarżo-
nego z pokrzywdzonym w naszym
Ośrodku Pojednania jako alternatywę
odbywania kary w więzieniu. Chłopak
zgodził się na to i ks. Dave Kelly,
dyrektor PBMR rozpoczął przygoto-
wania. Rozmawiał z oficerem policji i
on także wyraził chęć uczestniczenia w
Kręgu wspólnie z  młodocianym. Ks.
Dave i ja odwiedziliśmy 15-latka i jego
matkę w ich domu. Oni także pragnęli
wziąć udział w takim spotkaniu.
Policjant przybył na spotkanie wcze-
śniej, a ks. Dave przyszedł na spotka-
nie z oskarżonym chłopakiem i jego
matką, w spotkaniu także uczestniczył
młody chłopak z lokalnej społeczności.
Kiedy cała szóstka uczestników zebra-
ła się w naszym pokoju spotkań,
atmosfera zrobiła się gęsta i wydawało
się, że wszystko pójdzie na marne. Nie
daliśmy jednak za wygraną i rozpoczę-
liśmy spotkanie zapytaniem, jak każdy

SŁUCHANIE WOŁANIA KRWI KRYSTUSA POPRZEZ
WSŁUCHIWANIE SIĘ W KRĘGI WSPARCIA

s. Donna Liette, CPPS

Uświęcone miejsce pośrodku Kręgu Wsparcia
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czystości. Nasze Kręgi stworzyły prze-
strzeń, gdzie ktoś pokrzywdzony może
pojednać się z wrogami, wyrazić swoje
najgłębsze uczucia, przestrzeń pozwo-
lającą na zmianę osób, wspólnot reli-
gijnych, szkół i innych grup społecz-
nych.
Dla mnie osobiście jest to sama istota
naszej Duchowości Krwi Chrystusa.
Jako mężczyźni i kobiety oddani
Przenajdroższej Krwi, poprzez naszą
duchowość we wszystkich częściach
świata jesteśmy przez Papieża
Franciszka, przez Ewangelię i przez
Wołanie Krwi  wezwani do czynienia
pokoju, do ofiarowania pojednania
poranionym i rozłączonym. 
Działalność Kręgów w PBMR jest
sposobem na przeżywanie naszej
duchowości we wspólnocie. Zbliża -
jąca  się 200. rocznica  założenia
Zgro mad zenia Misjonarzy Krwi Chry -
stusa jest dla nas bodźcem do prowa-
dzenia naszej misji  z jeszcze większą
siłą i pasją, aby doprowadzić tych,
którzy są daleko do zbliżania poprzez
Krew Chrystusa. �
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z nas wchodzi do kręgu: „ jesteś pełen
nadziei, przerażony, pełen niepokoju,
pragnący zadośćuczynienia, zawsty-
dzony?”. Znając odpowiedź, wiedzieli-
śmy, jak prowadzić dalej spotkanie.
Dzięki ceremoniom otwierającym
zaczęliśmy budować zrozumienie i
zaufanie.
Potem poprosiliśmy policjanta, aby
opowiedział, jak się czuje, jak widzi
krzywdę wyrządzoną jemu i jego
rodzinie. Opowiedział z detalami o
wybitych oknach, skradzionych kom-
puterach, ale najgorsze dla niego było
opowiedzenie o tym, jak całe to wyda-
rzenie wpłynęło na jego syna. Od chwi-
li włamania syn bał się być w domu i
musiał być wzięty do dziadków.
Policjant wyznał, iż to poczucie, że nie
potrafił chronić syna jest dla niego
znacznie gorsze niż wybite okna i skra-
dzione komputery.
Z kolei poproszono chłopaka, aby
podzielił się swoimi uczuciami. Opo -
wiedział, jak doszło do włamania, opo-
wiedział o swoich wyrzutach sumienia,
swoich wewnętrznych obawach i żalu
za to, że przyczynił się do zmartwień
matki. Wyraził swoje pragnienie posia-
dania ojca. Matka wyraziła swój smu-
tek i wstyd.
Teraz policjant mógł sobie uświado-
mić, że zarówno on, jak i matka obwi-
nionego darzą swoje dzieci miłością i
oboje czują, że nie sprawdzili się jako
rodzice. Policjant wyznał też, że on
także kiedyś był młodym czarnym
chłopakiem i rozumie obwinionego
chłopca. Mury , które poprzednio dzie-
liły, zostały zniwelowane i w tym
momencie ks. Dave zadał pytanie: jak
każdy z nich wyobraża sobie zadość-
uczynienie. Policjant odpowiedział, że
przyjmuje przeprosiny i jedyne, czego
pragnie, to aby chłopak nie opuszczał
szkoły. Potem wstał, podszedł do mło-
dego człowieka i dał mu swój  numer
telefonu, mówiąc, aby telefonował do
niego w razie potrzeby wsparcia i
pomocy.
Ofiara i złoczyńca razem weszli do
Kręgu i teraz doznali pojednania.
Nigdy by to tego nie doszło, jeśli chło-
piec nie miałby dość odwagi, by spo-
tkać się w Kręgu ze swoja ofiarą.
Gdyby wybrał skazanie przez sąd, ani
on, ani pokrzywdzony nie mieliby oka-
zji do wyrażenia swoich uczuć. Ich ból,
wstyd i złość pozostałyby w nich i być
może dokonałyby jeszcze większego
spustoszenia.
Często obserwowaliśmy, jak zerwane
więzi oddziaływały na całą społecz-
ność, podczas, gdy nawiązanie i napra-

wienie więzi działało uzdrawiająco nie
tylko na jednostkę, ale na całą wspól-
notę.
Tak więc, w PBMR  odbywają się co
tygodniowe spotkania Kręgów. Pozo -
stajemy w łączności z liderami innych
wspólnot, poszukujących rozwiązań na
przemoc w naszym mieście. Tydzień
po tygodniu przyjmujemy w Kręgu
młodocianych z Ośrodka Pomocy
Społecznej. Jonathan, pracujący z mło-
docianymi przygotowuje program spo-
tkań dla lokalnych szkół ponadpodsta-
wowych, gdzie uczniowie stracili
kogoś z kolegów wskutek przemocy.
Stwierdziliśmy, że nasz program
sprawdza się także w szkołach podsta-
wowych, gdzie dzieci są prześladowa-
ne przez kolegów. Ostatnio zaproszono
nas do domu, gdzie członkowie Kręgu
usiedzieli po prostu w kuchni i pomogli
w rozwiązaniu nabrzmiałych proble-
mów rodzinnych.
W innych przypadkach tworzymy
Kręgi obchodzące wspólnie uroczyste
chwile - urodziny, ukończenie studiów
i inne ważne dla rodzin i wspólnot uro-

“ Kręgi Wsparcia stały się sposobem na 
.
zycie,

sposobem na 
.
zycie razem, co prowadzi do

swoistej transformacji. Są one bezpiecznym
miejscem, gdzie ka

.
zdy mo

.
ze zabrać głos,

gdzie poruszane są trudne sprawy,
gdzie mo

.
ze dochodzić do głębokich

przemian.”

Krąg Wsparcia w Centrum Posługi Pojednania w Chicago

K
i
e
l
i
c
h
N
o
w
e
g
o
P
r
z
y
m
i
e
r
z
a



1100

Historia ostatniego wieku to
dla ludzi regionu Xingu uzy-
skanie pewnego rodzaju

swoistej tożsamości i tworzenie
wspólnoty.
Początki to okres zbieraczy kauczu-
ku, który spowodował migrację lud-
ności z północnego wschodu regionu
Brazylii w te okolice. Kolejna fala
ludności pojawiła się wraz z otwar-
ciem „wielkiej drogi” Transama -
zonii, kiedy napłynęła ludność z
południa. W chwili obecnej przeży-
wamy trzeci okres migracji ludności,
ludzi, którzy przybyli budować sta-
cję energetyczną Belo Monte i ludzi
szukających zatrudnienia w kopal-
niach minerałów. Przybyli ze wszyst-
kich stron Brazylii, a nawet z sąsied-
nich krajów – Peru, Kolumbii, czy
Wenezueli. Mieszkają tu teraz ludzie
różnych kultur, różnych narodowo-
ści, o różnym kolorze skóry, a nie
można jednocześnie zapomnieć o
rdzennej ludności żyjącej tutaj od
wieków. 
Pomimo różnic, wszyscy oni mają w
sobie coś, co ich łączy: zmuszeni
byli i zmuszeni są nadal do chwili
obecnej do życia z dala od swych
korzeni. Głód i susza spowodowały,
że ludzie z północy przybyli tutaj do
pracy, by zbierać kauczuk, a bezro-
botni z południa przybyli w latach
70., mamieni obietnicą posiadania
własnego kawałka ziemi i stworzenia
nowego życia dla rodziny wzdłuż
Tarnsamazonii.
W ten sposób powstała nowa klasa
ludzi, ludzi nie mających swoich
korzeni, wędrujących wzdłuż budów
stacji energetycznych, czy ludzi
nazywających się zbieraczami kau-
czuku. Nie można też zapomnieć, że
w społeczności tej żyją także rdzenni
Indianie, w czasach kolonialnych
wyrugowani z własnej ziemi, a wielu
z ich przodków straciło życie w kon-
fliktach związanych z prawem do
ziemi.
W takiej konstelacji społecznej idea
pojednania jest głównym celem i sta-
nowi poważne wyzwanie. Przed -

stawiam poniżej cztery najbardziej
istotne problemy, gdzie pojednanie
jest konieczne.

KRWAWA ZEMSTA
Dla ludzi z północy ciężkie warunki
życia, jak też brak legalnych władz
stworzyły szczególnie warunki do
rządzenia się biblijną regułą: „oko za
oko, ząb za ząb”. Ludzie ci przywy-
kli do wymierzania sprawiedliwości
własnoręcznie. W efekcie wiele kon-
fliktów kończyło się śmiercią, a
każda śmierć pociągała za sobą
kolejną. Często jedynym sposobem
na przerwanie tego łańcucha prze-
mocy było opuszczenie przez daną

Prześladowani przez uzbrojone
bandy płatnych najemników i zruj-
nowani przez wysokie koszty dzier-
żawy ziemi, ludzie opuszczali swoje
farmy i powracali do miasta. Powrót
do miejsca urodzenia nie był raczej
możliwy, więc osiedlali się w slum-
sach wzdłuż brzegów rzeki. Wie -
lokrotnie mężowie opuszczali swoje
rodziny w poszukiwaniu pracy.
Opuszczone kobiety i dzieci starały
się ze wszystkich sił przeżyć.

SAMOTNE MATKI
Budowa „wielkiej drogi” Transa -
mazonii, stacji energetycznej Belo
Monte i przemysł wydobywczy spo-

rodzinę regionu i próba ułożenia
sobie życia gdzie indziej.

LUDZIE Z TRANSAMAZONII
W latach siedemdziesiątych wielu
ludzi zamieszkało w regionie z
nadzieją i marzeniami na uzyskanie
kawałka ziemi i pracę na własnej far-
mie . Wiele z tych marzeń prysło z
powodu tropikalnego klimatu i cho-
rób. Później narastające konflikty
pomiędzy drobnymi farmerami i
wielkimi posiadaczami ziemskimi
stały się kolejnym problemem.

wodowały wielką migrację ludności.
Równolegle z tym pojawił się pro-
blem prostytucji i rodzin, które miały
szansę na przetrwanie tylko tak
długo, jak była praca. Pozostawiło to
w efekcie wiele niezamężnych
matek, które walczą z biedą, marząc
o zapewnieniu lepszej przyszłość
swoim dzieciom. Dużo samotnych
matek żyje także w regionie
Altamira, gdzie często zmusza się
nieletnie dziewczęta do wczesnego
rozpoczynania życia seksualnego.
Wiele z nich rodzi po raz pierwszy w

Pojednanie w regionie 
rzeki Xingu, Para, Brazylia

o. Michael Rohde, C.PP.S.

Chwila modlitwy w „Centrum Pomocy” w Altamira
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ponad dziesięć osób uzyskało
pomoc, a ponad czterdzieści innych
skorzystało z państwowych progra-
mów socjalnych. Częstokroć jedy-
nym możliwym sposobem postępo-
wania jest wyciągnięcie pomocnej
ręki i zapewnienie żywności, odzieży
i niewielkiej sumy pieniężnej.
Inny z naszych współpracowników
pracuje wśród chorych i starszych
wymagających opieki. Wiele osób
przyjeżdżających do miasta w celu
uzyskania pomocy medycznej lub
załatwienia spraw urzędowych nie
ma rodzin, u których mogliby się
zatrzymać, a jednocześnie nie ma
pieniędzy, aby zapłacić za nocleg.
Ludzie ci mają możliwość przenoco-
wania w naszym domu parafialnym,
a ponadto pomaga się im w załatwia-
niu różnorakich spraw.
Siostry ze zgromadzenia ASC pro-
wadzą dom pod wezwaniem
„Opatrzności Bożej”, gdzie uzyskują
pomoc dziewczęta oczekujące dziec-
ka. Siostry zajmują się nimi i przy-
gotowują do roli matek.
Są to jedynie nieliczne przykłady, w
jaki sposób próbujemy pomóc w roz-
wiązaniu konfliktów, pomóc ludziom
w pojednaniu ze sobą i innymi. 
Trzeba jednakże podkreślić, że
potrzeby są znacznie większe niż
obecne możliwości. Wydaje się, że
jedyną drogą, by to osiągnąć jest
zachęcenie większej grupy osób do
współpracy. �

Młode matki w oczekiwaniu na wizytę lekarską w „Domu Opatrzności Bo
.
zej”

Jeśli jesteś zainteresowany tymi publikacjami,
skontaktuj się z Kurią Generalną

NAJNOWSZE PUBLIKACJE

Fischer, Barry.  El Grito de la Sangre y Nuestra
Respuesta. Missionaries of the Precious Blood (San
Pablo), Bogotá, Colombia, 2013.

Veglianti, Tullio (edited by). Il Sangue di Cristo
nella Teologia (Continuatio Mediaevalis), VII,
(Libreria Editrice Vaticana, 2013)

wieku 12-13 lat i w większości nie
mają one później żadnej szansy na
stworzenie normalnej rodziny. 

GANGI
Dla wielu młodych ludzi przyszłość
naznaczona jest przez przemoc.
Warunki, w których żyją uniemożli-
wiają im dostęp do edukacji.
Rezultatem tego jest ich droga życio-
wa, naznaczona przez przestępstwa,
narkotyki i oszustwa. Powstają gangi
toczące ze sobą wojnę i praktycznie
nie ma tygodnia bez śmiertelnych
ofiar.
Są to tylko pojedyncze przykłady
sytuacji, wymagających pracy,
pojednania i zadośćuczynienia. W
centrum miasta, wśród ludzi bardzo
dobrze sytuowanych i ludzi klasy
średniej, istnieje enklawa cierpiącej
społeczności z problemami społecz-
nymi, narażonymi na przemoc… 
Najważniejszą częścią pojednania
jest dialog, który może przynieść
ludziom pojednanie z ich własnym
życiem i przeszłością. Dla większo-
ści z nich ogromną wagę posiada
możliwość wyrażenia swojego cier-
pienia i podzielenia się swoimi histo-
riami życiowymi z innymi. Wydaje
się, że jest to krok w kierunku próby
zmiany czegokolwiek w życiu.
Trzeba podkreślić jednakowoż, że
naprawdę trudno jest uzyskać takie
zbliżenie i dialog. Tak naprawdę
prawdziwa bieda pozostaje w ukry-
ciu, a młodzi ludzie zamieszani w
brudne interesy nie ufają nikomu.
Proces uzyskania zaufania takich
ludzi jest bardzo trudny i powolny.

Motywowani przez Światowy Dzień
Młodzieży rozpoczęliśmy nowy cykl
pracy z młodzieżą. Już trzy grupy
spotykają się regularnie, ale trzeba
nadmienić, że tak naprawdę znajdu-
jemy niewielu młodych ludzi z praw-
dziwymi problemami. Uważamy, że
potrzebne są nowe projekty dla ludzi,
którzy aktualnie przebywają w wię-
zieniu, dla tych, którzy spędzili część
swego życia w więzieniu, jak też
projekty pracy z całymi rodzinami. 
Ostatnie dwa lata pozwoliły na roz-
kwit naszej pracy charytatywnej, w
której wyspecjalizowali się nasi
parafialni współpracownicy. Jeden z
nich czuwa nad potrzebami material-
nymi ubogich. Dzięki jego pracy
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je tobie, ponieważ pragnę ponownie
utworzyć z tobą prawdziwą więź.
Przyszedłem do ciebie, bez oręża, nie
przynosząc przemocy, ale moje serce i
moją nadzieję”. Co za odwaga!
Słowo „odwaga” po angielsku pochodzi
od łacińskiego słowa „cor”, co oznacza
serce. Bycie odważnym oznacza zatem
mieć otwarte serce. Bycie odważnym
oznacza więc podzielenie się swoją histo-
rią o tym, kim jesteś, całym sercem.
Bycie odważnym oznacza, że jesteś w
stanie przeżyć własne życie z sercem
otwartym, tak jak otwarte jest serce Boga.
Bycie odważnym oznacza zdolność połą-
czenia swego serca z Bogiem, który
wybrał poniżenie i zranienie, a jednocze-
śnie połączenie swego serca z człowie-
kiem, dzięki czemu miłość Boska może
być przekazana każdemu z nas.
Myślę, że większość ludzi stara się zrobić
wszystko, co możliwe, by ograniczyć
ewentualność zranienia. Każdy się tego
boi. Podatność na zranienie to odsłonięcie
się na ból fizyczny i psychiczny. Dlaczego
zatem ktoś miałby dokonać takiego wybo-
ru? Ale ci z nas, którzy posiadają odwagę
potrafią narażać się na takie ryzyko,
bowiem wiedzą, że taki ból jest - być może
- jednocześnie jedyną drogą ku miłości i
radości, jedyną drogą ku czułości i więzi z
drugim. Członkowie Wspólnoty Krwi
Chrystusa, podejmują takie ryzyko, bo jest
to dla nich droga ku przebaczeniu i pojed-
naniu. Bycie odważnym oznacza opowie-
dzenie całym sercem kim jesteś, jako ten,
kto żyje tą duchowością. 
Jak zawsze, św. Kasper jest dla nas naj-
lepszym przykładem i inspiracją. Jako
głosiciel Dobrej Nowiny, zaakceptował tę
podatność na zranienia, aby rozszerzać
moc pojednania przez Najświętszą Krew.
Mówił o tym z takim samym przekona-
niem, spotykając się z bandytami w
Sonnino, jak i spotykając się z papieżem
w Watykanie. I tak naprawdę nie wiem, w
którym momencie podejmował wówczas
większe ryzyko.
Wędrówka z Sonnino w XIX. wieku do
Chicago XXI. wieku jest w gruncie rze-
czy krótka. Według przeglądarki Google
odległość wynosi aż 4858 mil (7718km),
ale odległość tę można przebyć w mgnie-
niu serca. Wspólnota Krwi Chrystusa
tworzy bezpieczne miejsce dla wszyst-
kich, którzy są podatni na zranienie i

Kielich Nowego Przymierza
Wydawca: Zarząd Generalny CPPS

Viale di Porta Ardeatina, 66 - 00154 Roma
W Ł O C H Y

Strona internetowa: http://www.cppsmissionaries.org
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O. Alan Hartway, C.PP.S. jest członkiem Prowincji w
Kansas. Wykładał na Uniwersytecie Naropa w Boulder,
Kolorado przez 15 lat. Obecnie pełni posługę duszpasterską
w Mead, Kolorado, w parafii Aniołów Stróżów. 

O. Emanuele Lupi, C.PP.S. jest członkiem Prowincji
Włoskiej. Spędził wiele lat na misjach w Peru. Obecnie
pełni posługę jako Generalny Archiwista, a w 2013 r. został
wybrany na stanowisko Wice-Generała.

O. Andreas Hasenburger, C.PP.S. jest członkiem
Prowincji Niemieckiej. Ma duże doświadczenie jako
kazno dzieja, kierownik duchowy i formator. Obecnie jest
Prowincjałem i mieszka w Kufstein, w Austrii. 

S. Donna Liette, CPPS, jest Siostrą Krwi Chrystusa
(Dayton). Brała czynny udział w nauczaniu, stworzeniu
programów duszpasterskich, była dyrektorem domu dla
kobiet wychodzących z więzienia. Obecnie jest członkinią
zespołu Posługi Pojednania Krwi Chrystusa w Chicago.

O. Michael Rohde, C.PP.S. jest członkiem Prowincji
Niemieckiej. W 2000 r. rozpoczął posługę w Wikariacie
Brazylijskim, a obecnie jest Dyrektorem tego Wikariatu.
Żyje i pracuje w Altamira, w regionie rzeki Xingu.

potrzebują pomocy. Pojednanie jest moż-
liwe dzięki odwadze współtowarzyszenia
i ofiarowania pomocy. 
Serca w Chicago biją jednym rytmem z
sercami w Brazylii. W Brazylii żyją pełni
odwagi członkowie Wspólnoty Krwi
Chrystusa, którzy gotowi są nieść pomoc
społeczeństwu, które skazane zostało na
wykorzystanie w imię postępu. W połu-
dniowym Chicago i wzdłuż nabrzeża
Xingu, pełna serca solidarność z ludźmi z
marginesu pozwoliła na inspirację dla
tych, w których ciągle drzemie obawa i
zwątpienie.
Serce odważne to serce radosne. Serce
radosne, to serce, które napotkało ogrom
siły i cudowną moc Boga, dzięki której
pozbywamy się naszych obaw i uprze-
dzeń. Pełne odwagi serce członków
Wspólnoty Krwi Chrystusa, błogosławio-
ne przez Boga, jest heroldem Dobrej
Nowiny, nawet jeżeli jest tak w sposób
nieuświadomiony.

Serce pojednania jest sercem, dzięki które-
mu możemy przebyć drogę od obaw i
lęku, poprzez podatność na zranienie, aż
do odwagi. Wyłącznie taki kapłan, którego
własne serce uległo przemianie, gdy
odsłonił całą prawdę o sobie, jako grzesz-
ny człowiek i doznał łaski Bożej, może
stanąć przed innymi grzesznikami z otwar-
tym sercem i ofiarować im współczucie
Boga. Jako ten, który sam pojednał się z
Bogiem i doznał pojednania od Boga, jest
w stanie wyciągnąć do innych dłoń i
powiedzieć: „Popatrzcie! Oto w jaki spo-
sób Bóg potrafi uleczyć grzeszne serce
wyzwalającą mocą swojej łaski.
Podatność na zranienie wymaga niezwy-
kłej odwagi. Trzeba mieć ogromne serce,
aby móc stać się ambasadorem Chrystusa
na drodze ku pojednaniu. 
Zostaliśmy poproszeni, by być jednym
sercem z Chrystusem, św. Kasprem i
Matką Bożą, dzięki czemu stajemy się
odważną i proroczą wspólnotą pokoju. �
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