
Wizje i
Marzenia 

William Nordenbrock, C.PP.S.

„I wyleję potem Ducha mego na
wszelkie ciało, a synowie wasi i
córki wasze prorokować będą,
starcy wasi będą śnili, a młodzień-
cy wasi będą mieli widzenia
(Jl3,1)” 

Być może jestem za stary, aby mieć wizje,
ale nadal mam marzenia! 
To nie wybory Rady Generalnej i Gene -
rała Zgromadzenia były najważniejszym
wydarzeniem w czasie Zebrania General -
nego w 2013 roku, ale rozeznanie wizji, w
jaki sposób kierować dalej Zgromadze -
niem. W trakcie naszego Zebrania stanęli-
śmy przed wyzwaniem i pytaniem, jak
wyglądalibyśmy, gdybyśmy jako Zgro -
madzenie byli wiarygodni w 100%? Czy
nie jest to pytanie zasadnicze?!
Pytanie to stało się wiodące w naszych
rozważaniach. Nie zaczynaliśmy od
wyboru osoby, posiadającej wizję, lecz
odwrotnie. Zebrani na spotkaniu członko-
wie naszego Zgromadzenia zaakceptowali
najpierw naszą wspólną odpowiedzialność
za stworzenie wizji dla naszej przyszłości.
W chwili, gdy rozeznaliśmy potrzebę
naszej wiarygodności, przeprowadziliśmy
konieczne wybory. Poprosiliśmy tych, na
których padł wybór, aby pomogli nam
wprowadzić w życie naszą wizję.
Wizją tą dzielę się w tym artykule. Zawsze
chciałem dzielić się nią z członkami
naszego Zgromadzenia i stowarzyszonymi
świeckimi. Wiem, że ta wizja, jak i działa-
nia naszego Zebrania dla zrozumienia jej
znaczenia dla naszego życia i posługi,
przekazane zostały Kurii Generalnej jako
podstawa do kierowania naszą Wspólnotą.
Osobiście afirmuję i akceptuję tę pełną
wierności wizję i pragnę nadal pracować,
aby stała ona się prawdziwą rzeczywisto-
ścią naszego Zgromadzenia. 
Wizja ta inspiruje mnie do marzeń. W tym
krótkim artykule pragnę podzielić się
moimi osobistymi marzeniami związany-

mi ze Zgromadzeniem, ale są one ściśle
zakorzenione we wspólnej wizji, wypra-
cowanej podczas Zebrania Generalnego.
Podzielają tę wizję także pozostali człon-
kowie Kurii Generalnej, z którymi regu-
larnie spotykam się na modlitwie i dzielę
się refleksjami.

JESTEŚMY PROROCZYMI 
MISJONARZAMI 
DLA ODNOWIENIA KOŚCIOŁA 
I POJEDNANIA ŚWIATA
Marzę o chwili, gdy każdy członek nasze-
go Zgromadzenia i stowarzyszeni świeccy
odnajdą i przyjmą ideę tego proroczego
apostolstwa i utożsamią się z nią.
Wiemy wszyscy, że św. Kasper kochał
Kościół i poświęcił swoje życie jego
odnowie. Wiemy także, że nie obawiał się
wchodzić w ogień konfliktów, jako posła-
niec Kościoła pracujący dla idei pojedna-
nia. Chociaż nie myślimy na co dzień o
proroczej posłudze misjonarskiej św.
Kaspra, z pewnością jego misja wśród
bandytów w Sonnino może być uważana

za najbardziej inspirującą posługę. Jako
misjonarz przeciwstawił się próbom uka-
rania i wyeliminowania bandytów przez
Państwo Kościelne. Zamiast tego podjął
się zadania głoszenia Dobrej Nowiny i
wezwania bandytów do nawrócenia.
Wszyscy podziwiamy owoce działania św.
Kaspra w tej historii. Ale być może bar-
dziej spektakularny od nawrócenia bandy-
tów jest sukces św. Kaspra, polegający na
powrocie Kościoła do bardziej duchowej
roli w odpowiedzi na zaistniałą sytuację.
Bycie Misjonarzem Krwi Chrystusa czy
stowarzyszonym świeckim oznacza życie
zgodnie z charyzmatem pojednania.
Wnosimy ten charyzmat w nasze życie w
Kościele i w świecie, w którym żyjemy.
Pragnijmy wspólnie chwili, gdy jakikol-
wiek kapłan czy biskup napotykający na
jakiś konflikt w Kościele pomyśli przede
wszystkim o nas, Misjonarzach Krwi
Chrystusa. A kiedy zapytają: „ kto może
mi pomóc?”, odpowiedzą sobie: „ potrze-
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MODLITWAJUBILEUSZOWA
Święty Kasprze,
Świętujemy 200-lecie boskiego natchnienia,
Które rozpaliło Twoje serce do podjęcia odnowy i
pojednania w Kościele i w świecie,
Prosimy o Twoje wstawiennictwo, aby rozpalił się
ten sam ogień pragnienia w naszych umysłach, ser-
cach i duszach.
Święty Kasprze,
ty uwierzyłeś w moc Krwi Chrystusa,
skrapiającej świat przebaczającą miłością.
Pomóż nam być sługami miłosierdzia,
Ambasadorami pojednania,
Misjonarzami Bożej łaski odkupienia,
Który pragnie przybliżyć wszystkich ludzi do miejsca, 
Gdzie staną się jednością.
Święty Kasprze,
Poprzez Więź Miłości dałeś 
nam swoją współczującą obecność, 
Abyśmy uznali godność i marzenia każdego 
z ludzkich stworzeń.
Otwórz nasze oczy i nasze serca, 
Abyśmy uznali i szanowali wszystkich 
ludzi jako siostry i braci 
We Krwi Chrystusa.
Święty Kasprze,
Dodaj odwagi naszej solidarności 
z tymi wszystkimi, którzy znajdują się na marginesie,
Którzy są odrzucani i spychani na obrzeża,
Tymi, którzy są opuszczeni i odepchnięci,
Którzy pragną więzi i wspólnoty.
Ufając w twojego ducha zamieszkującego w nas,
Niech stanie się prawdą twoje marzenie o „tysiącu
językach” rozgłaszających wartość Przenajdroższej
Krwi Jezusa
We wszystkich, którzy śmiało podążają za Drogą,
Prawdą i Życiem.
Amen. Prowincja Kansas City

Poprzez Krew Chrystusa burzymy wszel-kie bariery, przeszkody i mury i przekra-czamy granice, kontynuując marzenie św.Kaspra o budowaniu „Królestwa Bożego iJego sprawiedliwości”.Złączeni Więzią Miłości z całą ludzkością,dbamy o to wszystko, co Pan Bóg stwo-rzył i nam powierzył. Zabiegamy o two-rzenie harmonii między ludźmi i z całymstworzeniem. 
ks. Andoni Ledesma, C.PP.S. 

Misja Peruwiańska
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Idąc śladami św. Kaspra, wychodzimy na spo-

tkanie z ludźmi, tak w Kościele jak i poza nim,

aby powiedzieć wszystkim, że są kochani.

Jezus nadal przelewa swoją Krew w geście

miłości do ubogich, odrzuconych, ofiar prze-

mocy i niesprawiedliwości.

Żyjąc duchem wspólnoty wraz ze świeckimi,

jesteśmy misjonarzami i uczniami. Nasze domy

i parafie mają drzwi otwarte na znak nowego

życia w Chrystusie Zmartwychwstałym.

ks. Luís Filipe Cardoso Fernandes, C.PP.S.

Prowincja Iberyjska

Jako hinduscy członkowie Zgromad -
zenia pragniemy wrócić do założyciel-
skich natchnień i charyzmatu św.
Kaspra, aby wcielać go w życie w róż-
norodności języków, kultur, kast, wie-
rzeń i zmieniającej się społecznej rze-
czywistości, w której żyjemy. Staramy
się osiągnąć „jedność w różnorodno-
ści” w zgodzie z charyzmatem naszego
Zgromadzenia, rozszerzając ducho-
wość Krwi Chrystusa i odpowiadając na
wołanie Krwi.
To wołanie czynimy naszym znakiem
rozpoznawczym w Kościele i w społe-
czeństwie w Indiach. To wołanie jest
dla nas jako Misjonarzy Krwi Chrystusa
zaproszeniem do życia w proroczym
wymiarze posługi Słowa dla odnowy
Kościoła i świata. Nasze Domy Misyjne
są miejscem odnowy i umacniania
naszej Więzi Miłości. Nasze wspólnoty
są sanktuariami dialogu i przestrzenia-
mi gościnności, modlitwy i studium.
Wezwani jesteśmy do bycia tym, czym
mówimy, że jesteśmy i każdego dnia
pytamy siebie: gdzie słyszę wołanie Krwi
i w jaki sposób odpowiadam na nie?

ks. John Bosco, C.PP.S.
Wikariat Indyjski
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XX Zebranie Generalne
8-19. lipiec 2013 – Rzym

Prorocza i wielokulturowa Wspólnota 
dla odnowy Kościoła i pojednania w świecie

NASZA WIZJA

Krew Chrystusa przelana dla wszystkich i jej bliski wszystkim obraz jest źródłem
i celem naszego życia oraz misji. Ta Krew nakazuje nam potwierdzić godność
życia i pochylić się nad poranioną
ludzkością i stworzeniem. 
Zakorzenienie w duchowości Krwi
Chrystusa i posłudze Słowa Bożego
nakazuje nam, aby naszą misją było
prorocze świadectwo odnowy
Kościoła i przemiany świata. Nas,
odważną wspólnotę misyjną uczniów,

wołanie Krwi wzywa
do tych, którzy znajdują się na mar-
ginesie społeczeństwa, aby być
ambasadorami Chrystusa dla pojed-
nania i nadziei Ludu Bożego.
Nasze życie, żyjąc więzią miłości,
odzwierciedla wielokulturową wspól-
notę inkorporowanych członków i
świeckich współpracowników. Wierni

misyjnemu charyzmatowi św. Kaspra, nasze Domy Misyjne są przestrzenią świętą
gościnności i odnowy dla misji.
Każdy misjonarz jest współodpowiedzialny za wspólnotę, dzieląc w niej odpowie-
dzialność. Nasi wybrani liderzy są sługami, którzy animują nas do dzielenia się
naszymi darami, do realizowania naszej wizji i budowania Królestwa Bożego.
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Naszą wizją CPPS jest, aby orędzie
przenikało, przepływało i wylewało
się jak Przenajdroższa Krew Jezusa,
ofiarowana na zbawienie i pojedna-
nie za wszystkich.
Ponieważ to przesłanie jest za wiel-
kie i wspaniałe, aby je zachować
tylko dla siebie, widzimy rozwijają-
ce się coraz bardziej kręgi Boskiej
Krwi, gdzie coraz więcej ludzi
zaproszonych jest i przyjętych do
Rodziny Chrystusa.
Dla świeckich stowarzyszonych
wyobrażamy sobie programy for-
macyjne i inne zasoby, które dopro-
wadzą do głębszego włączenia i
zaangażowania we Wspólnocie.
Widzimy świeckich stowarzyszo-
nych uformowanych i przesiąknię-
tych duchowością Krwi Chrystusa,
podejmujących aktywną rolę w
posłudze apostolskiej. Wspólnie z
kapłanami i braćmi idziemy w przy-
szłość pod sztandarem Prze-
n ajdroższej Krwi. 

Jean and Mark Giesige
Stowarzyszeni świeccy Prowincja

Cincinnati

Odnowieni i pojednani w duchowości Krwi

Chrystusa, w charyzmacie św. Kaspra i Więzi

Miłości, tworzymy wspólnotę misjonarską i

służebną; pragniemy w ten sposób ewangeli-

zować nasze społeczeństwo, głosić wartość

zbawczej Krwi Chrystusa, celebrowanej i ofia-

rowanej w Eucharystii, otwierając nowe drogi

nadziei w naszych apostolstwach i posługach. Z

tego doświadczenia czerpiąc, wspieramy inne

jednostki C.PP.S., dając wkład w budowanie

Królestwa Bożego. 
Wizja Wikariatu Chilijskiego

(2011-2016)

MODLITWA 
JUBILEUSZOWA 
Boże nadziei,
Ty włożyłeś w serce św. Kaspra marzenie,
Które nadal rozwija się w sercach jego Misjonarzy
i wielu innych ludzi.

To marzenie oparte jest na Twoim przymierzu
miłości, przypieczętowanej Przenajdroższą Krwią
Twojego Syna dla życia świata.

Uczyń nas świadkami Twojego serca dla odnowy
Kościoła i przemiany świata.

Błogosław nasze serca i nasze domy jako święte i
gościnne przestrzenie, gdzie szanuje się ludzką
godność.

Poślij nas jako ambasadorów Chrystusa do posługi
pojednania, która prowadzi wszystkich ludzi do
Jego Krwi.

Tobie wszelka cześć i chwała,
oddajemy nasze serca Twojemu marzeniu o jedno-
ści, gdzie wszyscy staniemy się jedno z Tobą na
zawsze. 

Prowincja Cincinnati

Mamy przed sobą obiecującą przyszłość,

zwiększa się liczba powołań, co pozwala nam

na podjęcie większych apostolskich zadań i

pójścia tam, gdzie inni nie chcą iść. Idziemy

do tych miejsc, które kiedyś wybierał Pan

Jezus – do ubogich, chorych, dzieci i potrze-

bujących pomocy.

Naszym błogosławieństwem są ludzie

świeccy, zaangażowani w naszą misję i żyjący

nasza duchowością. Umacniamy z nimi więzi

coraz bardziej, potwierdzając wzajemnie każ-

dego dnia to dziedzictwo duchowości, jakie

pozostawił nam św. Kasper. 

ks. Noé Lemus, C.PP.S.

Misja Środkowo Amerykańska
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«Oczekuję od was także tego, o co proszę wszystkich członków
Kościoła: wyjścia poza siebie, aby iść na peryferie egzystencjalne.
«Idźcie na cały świat» — to były ostatnie słowa, które Jezus skie-
rował do swoich uczniów i które nadal dziś kieruje do każdego z
nas (por. Mk 16, 15). Oczekuje cała ludzkość: ludzie, którzy stra-
cili wszelką nadzieję, rodziny przeżywające trudności, porzucone
dzieci, ludzie młodzi bez perspektyw na przyszłość, opuszczeni
chorzy i osoby starsze, bogaci nasyceni dobrami i z pustką w
sercu, mężczyźni i kobiety poszukujący sensu życia, spragnieni
tego, co boskie...»

List apostolski Ojca Świętego Franciszka do zakonnic i zakonników 
na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

«Za każdym razem, gdy staramy się
powrócić do źródeł i odzyskać pier-
wotną świeżość Ewangelii, pojawiają
się nowe drogi, twórcze metody, inne
formy wyrazu, bardziej wymowne
znaki, słowa zawierające nowy sens
dla dzisiejszego świata. W rzeczywisto-
ści każda autentyczna działalność
ewangelizacyjna jest zawsze “nowa”»

Ojciec Święty Franciszek, Evangelii gaudium, n. 11

«Bądźcie świadkami odmiennego spo-
sobu czynienia, działania, życia! Jest
możliwe życie w odmienny sposób na
tym świecie. […] Ja oczekuję od Was
tego świadectwa. Osoby konsekrowa-
ne muszą być mężczyznami i kobieta-
mi zdolnymi do obudzenia świata»

Ojciec Święty Franciszek do Przełożonych
Generalnych, 29. listopada 2013

Ojca Świętego Franciszka
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Marzenie jakie mam odnośnie naszej przyszło-ści to to, co wszyscy mamy wspólnego.Jesteśmy Zgromadzeniem kaznodziejskim.Wszędzie ludzie są spragnieni Słowa Bożego.Czekają na słowo, które jest w stanie przemie-nić wspólnoty w prawdziwych synów i córki św.Kaspra. Nasza duchowość jest skierowana dowszystkich i jest wyzwaniem dla wszystkich.Przede wszystkim potrafi ona przynieść wszyst-kim pocieszenie i nadzieję. Moim marzeniemjest, abyśmy się stali prawdziwymi głosicielamiEwangelii, którzy potrafią zmotywować i spo-wodować zmiany w naszych sercach. 
ks. Jeff Finley, C.PP.S.Prowincja Atlantycka

Wierni charyzmatowi CPPS, jesteśmy
gotowi coraz bardziej do posługi Słowa
Bożego i pojednania. Wraz z tą posługą,
Misjonarze identyfikują się i stają po stro-
nie wykluczonych, ubogich i chorych.
Jesteśmy wrażliwi na cierpienia i nadzieje,
bijące w sercu świata, zaznaczając naszą
obecność w sytuacjach i miejscach, do któ-
rych inni nie chcą iść.

ks. José Luis Morgado Ferreira, C.PP.S.
Prowincja Iberyjska

W Bogocie, w Kolumbii, mówią:
„jestem w stanie…”. Każdy
Misjonarz Krwi Chrystusa czuje,
że „jest w stanie…”. Jest to moc,
która nas uzdalnia do osiągania
naszych celów. Odpowiadamy na
nasze misjonarskie marzenia,
naznaczone krwią ofiarności.
Ciągle żyje w nas pamięć
doświadczeń tych, którzy odci-
snęli swoje ślady na drodze, przy-
pominające wielkich, wspania-
łych ludzi. I my kontynuujemy
znaczenie drogi dla tych, którzy
pójdą naszymi śladami.
Życie toczy się dalej. Zależy ono
od nas i mocy Bożej.

ks. Robin Urrutia Campos, C.PP.S.
Kolumbia

Jako Rodzina Krwi Chrystusa, czerpiemy naszą
siłę i moc z przymierza i ożywiamy się wzajemnie
jako posłani do uczestnictwa w posłudze, do któ-
rej wzywa nas Bóg. Nasza różnorodność jest
naszym darem do służby i włączania innych w
okrąg miłości. Wartość Przenajdroższej Krwi
posyła nas na marginesy i obrzeża zranionego
świata jako ambasadorów Chrystusowej nadziei i
pojednania. Nie jesteśmy zamknięci. Jesteśmy
wspólnota globalną, cieszącą się z więzi jaką
mamy pomiędzy nami i z Misjonarzami Krwi
Chrystusa.
Zakorzenieni w duchowości Krwi Chrystusa,
umotywowani radością zapraszamy innych do
doświadczenia Dobrej Nowiny, którą się dzieli-
my. Docieramy do wszystkich pokoleń, ras i kul-
tur, aby poszerzyć tę różnorodność, którą cele-
brujemy.
W jedności z Misjonarzami staramy się odpowia-
dać na wiele pytań, które się pojawiają w naszym
„Wspólnym Posłaniu”. Wszyscy jesteśmy wezwa-
ni do szukania nowych miejsc dla nowych idei i
procesów wzrastania, jeśli tylko pozwolimy się
otworzyć na Wołanie Krwi Chrystusa. Jest to
wołanie, które zainspirowało św. Kaspra i inspi-
ruje także nas. 

ks. Kathy Keary and Vicky Otto, 
Stowarzyszeni świeccy Stany Zjednoczone

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



Musimy mieć to na uwadze, że życie chary-
zmatem św. Kaspra nie oznacza czynić rze-
czy, które on robił w swoim czasie; robimy
to, co św. Kasper uczyniłby dzisiaj. Przemoc
w dzisiejszym świecie wzywałaby z pewno-
ścią naszego Założyciela do działania. Środ-
ki masowego przekazu mówią o „komór-
kach terrorystycznych”, które powodują
tak wiele przemocy jaka widzimy w poli-
tycznym świecie dzisiaj. Kasper zachęcałby
nas do tworzenia „komórek Przenajdroż -
szej Krwi” – misjonarze, stowarzyszeni
świeccy i woluntariusze oddani duchowo-
ści Krwi Chrystusa, tworzą domy misyjne w
tych miejscach w świecie, gdzie ludzie
wołają o pojednanie. Te „komórki” byłyby
bezpiecznymi miejscami, gdzie goi się rany
ofiar, pragnących przemienić serca prześla-
dowców i szerzących przemoc. 
W Ciele Chrystusa, jakim jest Kościół, te
„komórki Przenajdroższej Krwi” szukają
dialogu tam, gdzie doświadcza się polary-
zacji i nieporozumień. Starając się przybli-
żyć wszystkich ludzi do Krwi Krzyża, pra-
gniemy odnawiać Kościół, tworząc domy
misyjne na obrzeżach, na krawędzi, tam,
gdzie zaczyna się przepaść. Te „komórki”
ofiarowałyby bezpieczne przestrzenie,
gdzie pojednanie dąży do przywrócenia
relacji poprzez dialog. W tych „komórkach”
używalibyśmy wszelkich dostępnych środ-
ków – włączając nowe media – do głosze-
nia Słowa Bożego i przekazywania orędzia
pojednania, odnowy i naprawczej sprawie-
dliwości we Krwi Chrystusa. 

ks. Joe Nassal, C.PP.S.
Prowincja Kansas City

Przynagleni miłością Chrystusa, objawioną szcze-

gólnie w przelaniu Krwi, wizją Prowincji Tanzanii

CPPS w pierwszych pięciu latach istnienia jest

efektywna praca na polu ewangelizacyjnym,

bycie bardziej wrażliwym na radości i nadzieje,

troski i niepokoje ludzi naszych czasów, szczegól-

nie ubogich i cierpiących.

Będąc świadomymi naszego powołania i tożsa-

mości jako Misjonarze Krwi Chrystusa, naszą

wizją jest być prowincją międzynarodową i wie-

lokulturową, która odpowiada na wołanie Krwi

Chrystusa. Realizujemy to poprzez otwarcie na

innych Misjonarzy CPPS z całego świata. 

ks. Egidius Seneda, C.PP.S.

Podstawy Wizji C.PP.S. w Tanzanii

Idąc śladami św. Kaspra, naszego Założyciela,

misją Misjonarzy Krwi Chrystusa jest rozsze-

rzać nabożeństwo do Przenajdroższej Krwi i

służyć odnowie kleru i Kościoła. Robimy to

poprzez skuteczne głoszenie Ewangelii.

Jako naśladowcy św. Kaspra pełnimy tę sama

misję, lecz nasza strategia musi być dopaso-

wana do osiągnięcia tejże misji. Niesiemy

naszą duchowość do najdalszych zakątków

ziemi i żyjemy w wielokulturowych i wieloję-

zycznych okolicznościach i sytuacjach. Aby

być prorokami w naszej misji, naszą powinno-

ścią jest być świadkami Krwi Chrystusa

poprzez nasze czyny i słowa. Żyjemy Więzią

Miłości. W kontekście naszego kraju (Indii),

nasze Zgromadzenie może wzrastać wtedy,

jeżeli każdy misjonarz prawdziwie wypełniać

będzie swoje obowiązki. Żyć naszą misją w

Indiach oznacza wielkie wezwanie dla

Kościoła. Dla chrześcijan w Indiach „głosić

Chrystusa” w pośrodku różnorodności

wyznań i prześladowania jest wielkim zada-

niem. Misją naszego Zgromadzenia w Indiach

jest odpowiedzieć na „wołanie Krwi” i docie-

rać do wszystkich ludzi. 

ks. Shaji Francis Kunnel, C.PP.S.

Wikariat Indyjski
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„Nasze życie, żyjąc więzią miłości, odzwierciedla wielokulturową wspólnotę inkorporowa-
nych członków i świeckich współpracowników. Wierni misyjnemu charyzmatowi św.
Kaspra, nasze Domy Misyjne są przestrzenią świętą gościnności i odnowy dla misji.”

Wizyta w Albano i w muzeum św. Kaspra 
Premiera Jubileuszowego filmu 

Picnic z innymi pielgrzymami 

2. lipca 2015 - Albano Laziale

„W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa
Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia.” 

Ef 1,7-8

„Obejmując nasze własne zranienia, misjonarze zaangażowani są swoją proroczą obec-
nością w pośrodku cierpiącego świata i wchodzą w uzdrawiające więzi z tymi, którzy
wołają o pojednanie i uwolnienie.”

Wizja naszej duchowości – XX Zebranie Generalne

Wszyscy pielgrzymi zaproszeni są do świętowa-
nia liturgii pojednania w przeddzień uroczysto-
ści Krwi Chrystusa. 
Będziemy modlić się i śpiewać wspólnie, i
wysłuchamy trzech świadectw naszych
Misjonarzy o ty, jak doświadczyli pojednania w
ich życiu i posłudze. 
Będą także kapłani z różnych grup językowych
z posługą sakramentu pojednania.

30. czerwca 2015
Parafia św. Kaspra, Rzym

Godzina 18.00

Świętując ró
.
znorodność

Celebracja Boz.ego Miłosierdzia
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Uroczystość Krwi Chrystusa
1. lipca 2015

Podczas konferencji prasowej dowiedzieliśmy się, że Ojciec Święty odwołał
Audiencje Generalne w lipcu.
Alternatywny plan dla pielgrzymów zostanie zaproponowany przez Biuro
Pielgrzymkowe Opera Romana.

Godzina 17.00
Spotkanie wszystkich pielgrzymów na uroczystej

Mszy św. dziękczynnej
W Bazylice św. Jana na Lateranie

„Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pańskiego” Ps 116,12-13 

Mszy św. przewodniczą:
Biskup Joseph Charron, C.PP.S.
Bishop Erwin Kräutler, C.PP.S.
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Kościół i świat w czasach św. Kaspra dale-

ki był od ideału. Jako wizjoner, ale i reali-

sta, Kasper nie bał się wyzwań, jakie

zauważał i pragnął koniecznych zmian.

Nasz świat, także Kościół, jest również

daleki od ideału. My też mamy wskazy-

wać na to, co musi być zmienione, niosąc

Dobrą Nowinę ludziom naszych czasów.

Wymaga to tworzenia struktur w miej-

scach, które pozwolą wszystkim ochrzczo-

nym zająć właściwe im miejsca i podjąć

należne im zadania w Kościele. Przede

wszystkim dotyczy to kobiet. Moją wizją

jest, abyśmy pomogli kobietom odgrywać

większą rolę, pozwolić im dzielić w pełni

kapłaństwo Chrystusowe poprzez ich

zobowiązania chrzcielne (1 P 2,9). 

ks. Tom Welk, C.PP.S.

Prowincja Kansas City

Zgromadzenie. Mozaika talentów, uśmie-
chów i rąk, oddających się do dyspozycji
pragnieniu jedności. Wspólnota, w której
modli się wspólnie, dzieli się i żyje we wza-
jemnym zaufaniu. Kapłani i bracia, misjona-
rze, pracujący razem w codzienności, wno-
szący do domowych murów powiew świata.

Misjonarze. Aniołowie posłani przez Boga, z
wielkim marzeniem w sercu: udzielić głosu
Przenajdroższej Krwi, przekazywać i wykrzy-
kiwać Miłość, jaką Bóg obdarza wszystkich.
Świeccy i kapłani złączeni ze sobą na całe
życie w poszukiwaniu tych, którzy są daleko,
tych najuboższych nie tylko materialnie, ale
potrzebujących miłosierdzia.

Przenajdroższa Krew. Radością jest wcielać
w życie ten tak zadziwiający tytuł, głosząc
go jako wyraz pełni życia. Kapłani zdolni do
bycia ludzkimi, do utulenia, do śmiechu i
osuszenia łez, które spływają po obliczu.
Młodzi odpowiedzialni, roznoszący dookoła
siebie zapach entuzjazmu. Tam, w tej głębo-
kiej jedności, odnajdziesz Miłość Bożą. 

Caizzone Manzo Di Fiore
Seminarzyści Prowincji Włoskiej Misjonarzy

Krwi Chrystusa

1100
Uczestnicy Warsztatów o duchowości w Zagrzebiu, marzec 2015

„Jezus rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i

głoście Ewangelię wszelkiemu stworze-

niu!” (Mk 16,15). Jest to misja, jaką Pan

powierza, każdego dnia, każdemu z nas. W

naszym Zgromadzeniu rośnie liczba rodzin

i młodych ludzi, którzy czują się częścią

duchowości Krwi Chrystusa, którzy wybie-

rają służbę bliźnim dając swoje życie, goto-

wi ubrudzić swoje ręce i twarz. To jest wła-

śnie przyszłość, jaką widzę dla

Zgromadzenia, coraz większa współpraca z

rzeczywistością świeckich i formacja nas

misjonarzy świeckich, prowadząca dalej do

aktu konsekracji, aby stać się całkowicie

częścią tej wielkiej rodziny. „Wszyscyśmy

bowiem w jednym Duchu zostali ochrzcze-

ni, aby stanowić jedno Ciało” 

(1 Kor 12,13). Chrystus jest Ciałem, a my

wszyscy Jego członkami; jeśli wszystkie te

części ciała współpracują, ciało funkcjonu-

je bardzo dobrze, lecz jeżeli brakuje jakiejś

części? Widzę coraz więcej młodych kapła-

nów będących w drodze, lecz przede

wszystkim coraz więcej chrześcijan zjedno-

czonych w Przenajdroższej Krwi Chrystusa!   

Giorgia Saliola

Młoda Misjonarka Świecka
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Zamykam oczy, myślę o przyszłości i
jakby w wizji widzę nasze umiłowane
Zgromadzenie kwitnące jak na wiosnę,
rozpoczynając „Nową Erę” młodych
Misjonarzy Krwi Chrystusa, szczęśliwych
z bycia synami św. Kaspra i przynależno-
ści do tego wspaniałego Instytutu, odda-
nych w całości i bez ograniczeń szerze-
niu nabożeństwa do Krwi Chrystusa.
Zamykam oczy, myślę o przyszłości i
jakby w wizji widzę w naszym umiłowa-
nym Zgromadzeniu rosnącą obecność
świeckich stowarzyszonych, entuzja-
stów, rozkochanych w krzyżu, będących
integralną częścią naszego życia i działal-
ności, bez których nie możemy już ist-
nieć. Zamykam oczy, myślę o przyszłości
i jakby w wizji widzę w naszym umiłowa-
nym Zgromadzeniu misjonarzy i świec-
kich stowarzyszonych gotowych ubru-
dzić sobie ręce, aby prowadzić dusze do
Chrystusa, potępiających niesprawiedli-
wości i nadużycia, pomagających ubo-
gim, odrzuconym i będącym w potrze-
bie; kobiety i mężczyźni na obrzeżach,
świadomi tego, że do nieba nie idzie się
z rękami czystymi. 

k. Daniele Bertino, C.PP.S.
Odpowiedzialny za Duszpasterstwo

Młodzieży i Powołań w Prowincji
Włoskiej

Dziewico i Matko, Maryjo,
Ty, któraś pod tchnieniem Ducha
przyjęła Słowo życia
w głębi Twej pokornej wiary, 
całkowicie oddana Odwiecznemu,
pomóż nam wypowiedzieć nasze «tak»
wobec pilnej potrzeby, jak nigdy dotąd naglącej, 
by wszędzie rozległa się Dobra Nowina o Jezusie.
Ty, napełniona obecnością Chrystusa,
zaniosłaś radość Janowi Chrzcicielowi
i sprawiłaś, że rozradował się w łonie swej matki. 
Ty, pełna wielkiej radości,
opiewałaś cudowne dzieła Pańskie.
Ty, któraś stała wytrwale pod Krzyżem
z niewzruszoną wiarą
i otrzymałaś radosną nowinę zmartwychwstania,
któraś zgromadziła uczniów 
w oczekiwaniu na Ducha Świętego,
by narodził się ewangelizujący Kościół.
Wyproś nam dziś nowy zapał zmartwychwstałych, 
by nieść wszystkim Ewangelię życia
zwyciężającą śmierć.
Daj nam świętą odwagę szukania nowych dróg,
aby dotarł do wszystkich 
dar piękna, które nie zaniknie.
Ty, Dziewico słuchania i kontemplacji,
Matko miłości, Oblubienico wiecznych zaślubin,
wstawiaj się za Kościołem, 
którego jesteś najczystszą ikoną,
aby się nigdy nie zamykał i nie zatrzymywał 
w swojej pasji odnowienia Królestwa.
Gwiazdo nowej ewangelizacji,
pomóż nam zajaśnieć świadectwem komunii,
służby, żarliwej i ofiarnej wiary,
sprawiedliwości i miłości do ubogich, 
aby radość Ewangelii
dotarła aż po krańce ziemi,
i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła.
Matko żywej Ewangelii,
źródło radości dla maluczkich,
módl się za nami.
Amen. Alleluja!

(Papież Franciszek, Evangelii gaudium, n. 288)
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MODLITWA
JUBILEUSZOWA 
Przybądź, Duchu Święty, Ojcze Miło -sierdzia, i przygotuj nasze serca na uwielbie-nie i błogosławieństwo, zawsze i wszędzie.Dziękujemy Ci za Twoją Boską Opatrznośćnad naszym Zgromadzeniem MisjonarzyKrwi Chrystusa przez tych dwieście lat ist-nienia.

Boże wszelkiej dobroci, który objawiłeś sięśw. Kasprowi del Bufalo w wizerunkuTwojego ukrzyżowanego Syna, który zanu-rzył go w swojej Przenajdroższej Krwi, przy-gotowując jednocześnie do picia z kielichawłasnych cierpień i cierpień świata ubogich iodrzuconych – pozwól, aby ten Jubileuszprzybliżył nas do Jezusa Chrystusa, BarankaBożego, abyśmy potrafili Go naśladować, ibyli wiernymi i odważnymi świadkaminaszego charyzmatu.
Portugalia

Myślę, że nasza wspólnota CPPS znajduje
się na zakręcie nowej rzeczywistości.
Rozdźwięk między tymi, którzy mają wię-
cej a tymi, którzy mają mniej powiększa
się, chyba że nasze zarządy radykalnie
zmienią sposób, w jaki funkcjonujemy.
Idąc naszą drogą ku przyszłej rzeczywisto-
ści, duchowość Przenajdroższej Krwi
wzywa nas do uświadomienia sobie i życia
pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami.
Wzywa nas do szukania dróg bycia pomo-
stem pomiędzy tymi, którzy żyją w skraj-
nej biedzie, a tymi, którzy mają tak wiele,
a nie potrafią dostrzec ani nie zważają na
nędzę braci i sióstr rodziny ludzkiej. Nasza
duchowość wzywa nas do wyjścia poza
kwestie nie tylko ekonomiczne. Zmusza
nas także do spojrzenia na to, jak trakto-
wani są znajdujący się w gorszej sytuacji
psychicznej, nie mający dostępu do opieki
zdrowotnej, zmusza do spojrzenia na
mnóstwo innych kwestii. Jesteśmy
wezwani do stanięcia po stronie tych, któ-
rzy znajdują się na marginesie naszego
społeczeństwa, tak jak Jezus szedł na
obrzeża, kiedy głosił prawdę w swoich
czasach.
Kontynuując pogłębianie duchowości
naszego założyciela św. Kaspra del Bufalo
i dając się przesiąknąć jego duchowością,
jak i Duchem Świętym, pracujemy wspól-
nie w poszczególnych jednostkach, roz-
przestrzeniając po całym świecie wraz ze
stowarzyszonymi świeckimi nasze cele,
budując Królestwo Boże według wskazań
Ewangelii. Jesteśmy sługami Słowa
Bożego poprzez nasze głoszenie i nasze
czyny. 

ks. Larry Hemmelgarn, C.PP.S.
Prowincja Cincinnati

Jesteśmy dynamiczną rodziną misjona-
rzy, mężczyzn i kobiet, kapłanów i
braci, inkorporowanych seminarzystów
i stowarzyszonych świeckich, wrażli-
wych szczególnie na wołanie Krwi w
Kościele, jak i w społeczeństwie.
Jesteśmy chętni i gotowi dać odpo-
wiedź, dokądkolwiek to wołanie nas
zaprowadzi. Zwołani jesteśmy z wielu
narodów i kultur, a łączy nas przymie-
rze więzi z Bogiem i między sobą.
Jesteśmy narzędziami pojednania i
odnowy, niosącymi nadzieję i uzdro-
wienie, solidarność i radość do tych
wszystkich miejsc, do których piel-
grzymujemy, niosąc współczucie i
miłosierdzie. 
Karmimy siebie samych duchowością
Krwi Chrystusa, szczególnie kiedy
przystępujemy do stołu euchary-
stycznego, gdzie wypełniamy się gor-
liwością i zapałem do misji.

ks. Barry Fischer, C.PP.S.
Międzynarodowe Centrum

Duchowości Salzburg
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« W myślach, czasem widzę 
mnogość pracowników, którzy
stopniowo torują sobie droga
przez całą ziemie niosąc święty
kielich Odkupienia, ofiarując
Ojcu Boską Krew: “niosą pokój
przez Krew” oraz, w tym samym
czasie, podają Ją duszom:
“usprawiedliwieni są przez
Krew”»

św. Kasper, List nr 1419

Św. Kasprze

«Ach, jak zbawiennym skarbem jest oddanie! Chciałbym 
mieć tysiąc języków, aby z czułością przyciągnąć każde serce 
do niego, i pragnę, aby moja dusza była całkowicie nim 
przeniknięta» św. Kasper, List nr 3785

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



Jak dla św. Kaspra, tak i dla nas, miłość

Chrystusa, objawiona szczególnie w przelaniu

Jego Krwi, zbliża nas wszystkich do siebie i jest

źródłem i celem naszego życia i naszej misji.

Owocem tej miłości jest przemiana wszystkich,

którzy przychodzą do źródła tego drogocenne-

go skarbu naszego charyzmatu i duchowości.

Bóg, który objawia się w swojej wrażliwości i

podatności na zranienia, w swojej słabości, a

jednocześnie w swojej mocy, inspiruje nas do

nowego postrzegania i odnowy siebie samych,

innych, Kościoła i świata. To orędzie staje się

naszym sposobem na życie. 

Nasza wspólnota charakteryzuje się wzajem-

nym szacunkiem, otwartością i szczerym dialo-

giem. Bierze pod uwagę dary, talenty i wkład

każdego z jej członków. Praktykuje pojednanie

i przebaczenie wewnątrz, dzieląc się później

tym doświadczeniem uzdrowienia na zewnątrz

w naszej posłudze duszpasterskiej. 

Świadomi dziedzictwa naszego Zgromadzenia,

będąc jednocześnie wrażliwymi na potrzeby

Kościoła i misji dzisiaj, dajemy nasz wkład do

ciągłej odnowy duchowieństwa i Ludu Bożego.

W twórczej wierności charyzmatowi

Zgromadzenia, jesteśmy oddani promowaniu

nowych powołań poprzez świadectwo życia i

konkretne działania. W ten sposób sprawiamy,

że marzenie św. Kaspra i nasze wspólne marze-

nie jako Zgromadzenia trwa nadal. 

ks. Wojciech Czernatowich, C.PP.S.
Prowincja Polska
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MODLITWAJUBILEUSZOWA
Panie Jezu Chryste, dzięki Ci składamy za to,że poprzez św. Kaspra powołałeś do życiaZgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa, abygłosiło wszystkim ludziom i we wszystkichjęzykach wartość Twojej Krwi, Ceny naszegozbawienia, znaku miłości i pojednania zBogiem Ojcem.

O Zbawicielu, zasługi tej Boskiej Krwi, składa-nej codziennie na ołtarzu EucharystycznejOfiary, niech poznane zostaną przez całą ludz-kość dzięki naszej współpracy, tak aby każdyczłowiek mógł doświadczyć piękna życia i war-tości ludzkiej krwi.
Maryjo Wniebowzięta, św. Kasper powierzyłZgromadzenie Twojej opiece. Zachowaj w nimświeżość, witalność i radość składania w ofie-rze całego naszego życia.
Św. Kasprze, wstawiaj się za nami, abyśmynaśladując twój przykład potrafili rozeznać jakżyć i szerzyć posłanie Ewangelii! Proś, abyśmybyli wytrwali w naszym powołaniu dla chwałyBożej i zbawienia naszych sióstr i braci. Amen.

Prowincja Włoska

Moja wizja dla Misjonarzy Krwi Chrystusa Prowincji Teutonica oparta jest na trzech filarach
naszego charyzmatu: duchowości, wspólnocie i misji. One powinny współbrzmieć ze sobą, tak
aby dojrzewał owoc, którego pragnie Ojciec, zgodnie ze słowami Jezusa: „Ojciec mój przez to
dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami” (J 15,8).
• Skarbem naszej duchowości dzielimy się coraz bardziej ze świeckimi stowarzyszonymi.

Wspólnie z nimi żyjemy i głosimy zbawienną, uwalniającą, uzdrawiającą, odnawiającą i uświę-
cającą moc Krwi Chrystusa.

• Z wzrastającą miłością odkrywamy wartość, konieczność i piękno życia wspólnotowego i zno-
simy trudy z tym związane z cierpliwością. W ten sposób wzrastamy i dojrzewamy.

• Dzielimy się naszą misją, czerpiąc siłę i namaszczenie z duchowości Krwi Chrystusa, z innymi
ruchami w Kościele, jak i ze wspólnotami już stowarzyszonymi z nami o tej samej duchowo-
ści w celu dalszego budowania Królestwa Bożego. 

• Ograniczone zasoby personalne naszej Prowincji nie hamują nas przed podejmowaniem wiel-
kich kroków. Nasze domy misyjne stają się coraz bardziej centrami duchowości w znaku Krwi
Chrystusa, gdzie doświadczamy gościnności, pojednania, współczucia, uzdrowienia i uwol-
nienia.

ks. Andreas Hasenburger, C.PP.S.
Prowincja Niemiecka
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We wspólnocie, powołanej przez Boga, jeste-

śmy Misjonarzami Krwi Chrystusa, idącymi

śladami św. Kaspra. Wierni Słowu Bożemu i

Kościołowi, niesiemy światło nadziei dla całej

ludzkości. Nasza moc pochodzi z Eucharystii,

ofiary i obecności Zmartwychwstałego Pana,

od którego otrzymujemy zadanie głoszenia

Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa. 

ks. Jorge Gómez Villegas, C.PP.S.

Wikariat Chilijski

Wszystkie jednostki Zgromadzenia
otwarte są na wymianę i wzajemne
wsparcie, stając się prawdziwą
Rodziną Krwi Chrystusa.
Pokonujemy nasze indywidualizmy
i egoizmy, wspomagając te jednost-
ki, które potrzebują wsparcia.
Przygotowujemy naszych młodych
ludzi nie tylko do posługi duszpa-
sterskiej, lecz także do służby świa-
tu.
Dążymy do osiągnięcia stabilności
ekonomicznej naszych jednostek,
ale również naszych wspólnot,
domów i instytucji.
Współpracujemy z centrami ducho-
wości Krwi Chrystusa na całym
świecie. Rozwijamy naszą ducho-
wość inspirowani myślami św.
Kaspra.

ks. Arcelino Battista, C.PP.S. 
Wikariat Brazylijski

Jaka będzie nasza przyszłość? Widzę nas, jako

Misjonarzy Krwi Chrystusa, zakorzenionych w

teraźniejszości, lecz w tym samym czasie goto-

wych na marzenia i wejście w nowe, które

przyniesie przyszłość. Oznacza to, że nie

będziemy zakotwiczeni ani przywiązani do

utrzymania status quo. Będziemy tymi, którzy

wsłuchują się w Wołanie Krwi cierpiących i

poruszeni tym, damy konieczną odpowiedź.

Będziemy źródłem nadziei i posłańcami poko-

ju dla tych, dla których osiągnięcie tego wyda-

je się niemożliwe. Będziemy promotorami

pojednania i przygotujemy innych do przyłą-

czenia się do nas w kształtowaniu świata,

będącego w harmonii z samym sobą. 

ks. Joseph F. Deardorff, C.PP.S

Kolumbia

Wezwani jesteśmy, aby być Kasprem

dzisiejszych czasów i żyć charyzmatem CPPS.

Spotykamy ludzi w ich rzeczywistości, pośred-

nicząc w łasce pojednania. Jesteśmy

Misjonarzami Krwi Chrystusa w naszych ser-

cach, postawach i czynach. Jesteśmy wierni i

lojalni Chrystusowemu Kościołowi we wszyst-

kich jego członkach i docieramy do tych,

którzy odeszli.

Mamy Dom Misyjny w pobliżu Zagrzebia,

który służy jako centrum pojednania. Tam

chcemy gromadzić ludzi w imię Krwi

Chrystusa. Patrzymy na wizję naszego

Zgromadzenia w kontekście dynamiki krwi

płynącej poprzez ludzkie ciało i dostarczającej

życia każdemu z jej fragmentów. Jako

Misjonarze Krwi Chrystusa chcemy być silną i

skuteczną obecnością Krwi Chrystusa, która

płynie poprzez społeczeństwo i pragnie

dosięgnąć każdego człowieka, i przynieść

każdemu życie i pojednanie poprzez sakra-

menty i Słowo Boże. 
ks. Ilija Grgić, C.PP.S.

Delegatura Chorwacka
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bujemy Misjonarzy Krwi Chrystusa,
bowiem Oni posiadają charyzmat i
doświadczenie w pojednaniu”.
Czy Misjonarze Krwi Chrystusa są w
stanie dać odpowiedź, gdy na Bliskim
Wschodzie i w Afryce Północnej jest
przelewana krew prześladowanych
chrześcijan? Gdy Kościół w Północnych
Indiach atakowany jest przez radykal-
nych fundamentalistów hinduskich - czy
wtedy nasza troska może być wyrażona
nie tylko poprzez pomoc w modlitwie,
ale przede wszystkim przez konkretne
działania, które będą towarzyszyć prze-
śladowanym ofiarom i poprzez szukanie
drogi do pojednania w społeczeństwie?
Jaką odpowiedź możemy dać, jako
Misjonarze z proroczą wizją, gdy miej-
scowy Kościół lub parafia w USA jest
podzielona przez przeciwstawne sobie
myśli teologiczne? To właśnie są chwile
i miejsca w każdej z jednostek naszego
Zgromadzenia, gdzie musimy odważyć
się żyć naszymi marzeniami. Pomyślmy,
co zrobiłby św. Kasper?
Richard Rohr, franciszkanin i pisarz,
formułuje ważne myśli odnośnie zrozu-
mienia roli i „miejsca” proroctwa. Pisze
on, że prorok jest z konieczności „insi-
derem” (żyjącym wewnątrz), a nie „out-
siderem” (żyjącym na zewnątrz), który
jest integralnie związany z Kościołem i
społeczeństwem, ponieważ musi on
znać i doceniać wierzenia i wartości
Kościoła i społeczeństwa, do którego
jest powołany jako prorok. Prorok jest
kimś, kto pozostaje na styku Kościoła i
społeczeństwa. Z tego miejsca jest w
stanie przemawiać do Kościoła i świata,
nawołując do prowadzenia życia zgod-
nie z najwyższymi zasadami, ponieważ
pozostaje zakorzeniony w najgłębszych
wartościach wspólnoty kościelnej i spo-
łeczeństwa.
Marzeniem moim jest, aby ci, którzy
żyją duchowością Krwi Chrystusa pra-
gnęli znaleźć się na tym styku Kościoła
i świata. Potrzebujemy dobrej woli, aby
przemawiać z obrzeży do tych, którzy
znajdują się w centrum. Czy potrafimy
mieć odwagę, aby wybrać ubóstwo i sła-
bość, i żyć solidarnie z ludźmi zepchnię-
tymi na margines, ponieważ to jest wła-
śnie „miejsce” dla proroka?

Kielich Nowego Przymierza
Wydawca: Zarząd Generalny CPPS
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� cd. ze str. 1 JESTEŚMY OTWARTYM 
SERCEM CHRYSTUSA
Marzę o chwili, gdy staniemy się jak otwar-
te serce Chrystusa. Kiedy rozmawiam ze
współbraćmi o wizji Zgro mad zenia, wielu
z nich odpowiada, że wizja otwartego
serca Chrystusa jest dla nich natchnie-
niem i motywacją do działania.
Gdy stajemy się otwartym sercem
Chrystusa, tworzymy więzi miłości
poprzez otwieranie się na innych.
Podstawą tej więzi jest akceptacja. Wizja
ta przedstawia wspólnotę, jako miejsce,
gdzie doświadcza się głębokiej bliskości.
Podobnie jak ja, wielu z nas pragnie
życia w sercu Chrystusa.
Ale bardziej niż obraz wzajemnych
więzi między nami, wizja ta stanowi
wyzwanie, abyśmy byli przede wszyst-
kim świadkami dla innych. Gdy stajemy
się otwartym sercem Chrystusa, zapra-
szamy innych do wspólnoty z nami. I jest
to pragnienie włączania, zamiast odrzu-
cania. 
W czasie Zebrania Generalnego, każdej
jednostce Zgromadzenia przypomniano i
wezwano do wysiłku, aby jak najbardziej
i najgłębiej angażować świeckich do
udziału w życiu duchowym i pracy apo-
stolskiej naszych wspólnot. Zbyt często
w przeszłości i nadal jeszcze dziś mówi-
my o stowarzyszonych świeckich jako o
osobach biernie uczestniczących w
naszym apostolstwie i przyjmujących
polecenia, podczas gdy oni potrafią dzie-
lić się naszą duchowością i przekazywać
ją dalej innym. Zebranie Generalne
dostrzegło tę zasadniczą różnicę.
Stowarzyszeni nie są ani obiektem, ani
przedmiotem świadectwa naszej ducho-
wości, lecz są naszymi realnymi partne-
rami w pracy ewangelicznej, w której
głosimy zasługi Krwi Chrystusa. Moim
marzeniem jest spełnienie tej wizji. 

JESTEŚMY WIELOKULTUROWĄ
PROROCZA˛ WSPÓLNOTA˛
Marzę o dniu, kiedy to członkowie
Zgromadzenia i stowarzyszeni świeccy

patrząc na tych, którzy są „inni”, zapra-
gną budowania głębokich i silnych więzi
z nimi. Marzę o dniu, kiedy to docenie-
nie daru, jaki mogą oni wnieść, pokona
strach przed ich odmiennością. 
Marzę o przyszłości, gdy Zgromadzenie
będzie miało mniej jednostek, ale jed-
nostki te będą większe i bogatsze w róż-
norodność. Jeżeli moja jednostka
zmniejsza swoją liczebność i wskutek
tego nasza praca ewangeliczna staje się
bardziej ograniczona, chcę wyobrazić
sobie przyszłość, w której misjonarze
pełni zapału i odwagi motywują innych
do budowania nowego modelu wspólno-
ty, takiego, który będzie w stanie poko-
nać negatywne wpływy świata i przycią-
gnąć nowe powołania. Wierzę, że jeste-
śmy w stanie rozwijać się w miejscach,
gdzie jest kryzys powołań, gdzie nasze
wizje i model wspólnoty działać będą
inspirująco i przyciągająco. Ktoś, kto
rozważa powołanie do naszej wspólnoty,
najpierw przygląda się życiu i działalno-
ści jej członków. Jedną z możliwości jest
zaproszenie do posługi w lokalnym
Kościele, gdzie wspólnota liczy kilku
członków, przynależących do jednej
tylko kultury. Zupełnie czym innym jest
zaproszenie do życia w jednostce liczą-
cej kilkudziesięciu członków, którzy
tworzą dużą i wielokulturową wspólnotę
o większych możliwościach. Pytaniem
jest, które zaproszenie niesie ze sobą
więcej wyzwań?

WNIOSKI
Duch Boga przelany został na naszą
Wspólnotę. Starsi ludzie mają marzenia,
a młodzi wizje. Potrzebujemy zarówno
wizji jak i marzeń, aby nas inspirowały i
prowadziły. Takie marzenia i wizje nie są
dla nas jakimś szczególnym celem
samym w sobie, który staramy się osią-
gnąć. Traktujemy je raczej jako kierunek
działania. Wskazują nam one drogę
wierności. To, co najbardziej się liczy to
fakt, że podejmujemy tę wędrówkę
wspólnie. Musimy zrobić następny krok.
Robimy go, a potem kolejny i kolejny. �
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