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Św. Kasper del Bufalo (pomnik w San Felice, Giano)

NOTATKA 
OD REDAKTORA

Artykuły obecnego wyda-
nia „Kielicha” są w więk-
szości fragmentami wycię-
tymi i zredagowanymi z
dłuższych historii dostar-
czonych przez odpowied-
nie jednostki CPPS.
Wybór i redakcja podlega-
ją całkowitej odpowie-
dzialności redaktora
„Kielicha”, ks. Barry
Fischer, CPPS.

Powiedziano, że zanim nastanie
rzeczywistość, musi być marze-

nie. Tak właśnie jest z Misjonarzami
Krwi Chrystusa. Odkąd św. Kasper
del Bufalo jest Założycielem
Towarzystwa Życia Apostolskiego,
jego marzenie by stać się misjona-
rzem trwało kilka lat, zanim przero-
dziło się w rzeczywistość. On sam
przypisuje większość tego sukcesu
kilku misjonarzom – swoim kole-

gom, którzy zaangażowali się,
początkowo w niekościelną organi-
zację, która w końcu doprowadziła
do oficjalnego założenia Wspólnoty.
Na początku, przez kilka pierwszych
lat św. Kaspra wspierała mała grupa
kapłanów, którzy także uwierzyli
marzeniu. Na początku byli to: o.
Bonanni, który także zaprosił Santelli
i Gonnelli, aby się do niego przyłą-

Patrz następna strona �

Refleksje nad 
naszymi „historiami”

ks. Francesco Bartoloni, C.PP.S.

Wraz z tym wydaniem Kielicha
zaczynamy nasze refleksje nad

dwusetną rocznicą założenia naszego
Zgromadzenia, datą, która nie jest
taka odległa. Komisja międzynarodo-
wa do obchodów dwusetnej rocznicy
Zgromadzenia zaplanowała trzy lata
refleksji i modlitwy z okazji tej uro-
czystości. Temat pierwszego roku
bada historię, którą obecnie żyjemy,
lecz która jeszcze nie dobiegła końca.
Temat brzmi: Nie tylko mamy histo-
rię, o której trzeba pamiętać i nią się
dzielić, lecz także wielką historię,
którą należy wypełnić.
Głównym powodem tej dwusetnej
uroczystości jest z pewnością podzię-
kowanie Bogu za charyzmat, jaki
Bóg, poprzez nas i nasze poświęcenie,
dał Kościołowi i światu. Kolejnym

Patrz str. 36 �

KielichNowego Przymierza
Nr 34, Kwiecień 2012
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Felice w Giano. To właśnie dzięki
wpływowi Cristaldi pozyskano
kościół św. Pawła w Albano. To
dzięki wpływowi Cristaldi zaapro-
bowano nazwę Misjonarze Krwi
Chrystusa dla Wspólnoty, a także to
dzięki wpływowi Cristaldi Leon XII
zmienił zdanie co do odwołania
nazwy Wspólnoty i powiedział w
pewnym momencie do Kaspra,
znów po interwencji Cristaldi,
„Rozumiem dlaczego masz tylu
wrogów, lecz bądź spokojny. Leon
XII jest z tobą”.
Co ciekawe, wrogowie Kaspra pró-
bowali przekonać Papieża by uczy-
nił Kaspra biskupem i wysłał go do
nuncjatury w Brazylii. Lecz

i przywrócił wszystkie przywileje,
jakie odebrał Kasprowi.
I tak, doświadczając wielu prób i
niezrozumienia od osób z Kościoła,
doświadczając wygnania i uwięzie-
nia od osób spoza Kościoła, Kasper
w końcu mógł doprowadzić swoje
marzenie do realizacji dnia 15 sierp-
nia 1815 roku, kiedy to powstało
Towarzystwo Misjonarzy Krwi
Chrystusa. Podczas, gdy marzenie o
wspólnocie misyjnej narodziło się
w Rzymie, oficjalnie zostało zreali-
zowane w San Felice w Giano.
Na początku Wspólnota składała się
z domów. Każdy dom miał swojego
superiora i zajmował się zwykłymi
sprawami, głównie poprzez radę,

� cd ze strony 1 

tylko raz, kiedy Wspólnota stanęła
do konfrontacji z władzą wewnątrz
Kościoła. Marzenie by stać się
misjonarzami nurtowało najpierw
Święte Przymierze, które stało się
Towarzystwem Pracowników
Ewangelii, prywatnym i nieoficjal-
nym formalnym stowarzyszeniem
misyjnym pod koniec 1813 roku.
Nie ma pewności, kiedy Cristaldi
poznał Kaspra, kanonika św. Marka,
lecz w kwietniu 1814 roku Kasper
poprowadził rekolekcje dla prawni-
ków Kurii, której Cristaldi był
członkiem. Była to prawdopodob-
nie okazja do nawiązania szczegól-
nej relacji między Cristaldi a
Kasprem. To dzięki wpływowi
Cristaldi pozyskano klasztor San

Cristaldi znów zainterweniował i
przekonał Papieża by ten pozwolił
Kasprowi realizować swoje marze-
nie bycia misjonarzem. Po śmierci
Leona XII papież Pius VIII usłyszał
niechwalebne opinie i publicznie
upomniał Kaspra, cofnął subwencję
i odwołał wszystkie szczególne
prawa. 
Kasper był tak przytłoczony, że, jak
sam przyznaje, potrzebował użyć
wszystkich powodów religijnych by
trzymać się w ryzach. W tej bole-
snej i upokarzającej sytuacji szukał
pociechy u swego przyjaciela, kar-
dynała Cristaldi. Cristaldi dzięki
pracy i relacji z innymi kardynała-
mi, mógł przekonać papieża Piusa
VIII, aby unieważnił swoją decyzję

czyli w zakładaniu Świętego
Przymierza, jak było pierwotnie
nazywane. Kasper został zaproszo-
ny do tego, by stać się częścią tego
marzenia towarzystwa misjonarzy.
O. Francesco Albertini był kolej-
nym osobistym towarzyszem, który
w trakcie zaoferował znaczne
wsparcie i miał wpływ na rozwój
kultu Krwi Chrystusa. Kolejnym
był Bellisario Cardinal Cristaldi,
który blisko współpracował z papie-
żem Piusem VII, a później z
Leonem XII, lecz nigdy nie wstąpił
do Wspólnoty. Jednakże, był naj-
szczerszym przyjacielem wspólnoty
i przybył jej na ratunek więcej niż

Św. Kasper del Bufalo, kardynał Bellisario Cristaldi, ks. Gaetano Bonnani, ks. Francesco Albertini

która nazywała się kongresem
domowym. Jednakże, prawdziwym
superiorem był Moderator Główny,
któremu asystowało Definitorium.
Później Definitorium składało się z
oficjeli domu głównego, który
powinien znajdować się w Rzymie.
Tak zawiązała się więź jedności
między domami misyjnymi, lecz
były one podległe jednemu centrum
zarządzania. Raz wybrany
Moderator Generalny pozostawał
na stanowisku dożywotnio i cieszył
się pełną władzą ograniczoną jedy-
nie Regułą. Decydował on w kwe-
stiach wstępowania (do
Wspólnoty), zarządzania i roz-
mieszczenia biur i przydziałów.
Jednakże, miał on prawo delegować
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swoją władzę każdemu członkowi i
obdarzać władzą zastępczą, szcze-
gólnie w przypadku dalekich placó-
wek.
Skoro jednak na początku nie było
domu założonego w Rzymie, dom
w Albano był uważany za  pryncy-
pialny dom Wspólnoty.
Gdy już marzenie o powstaniu
Wspólnoty misyjnej zostało zreali-
zowane, dwa kolejne marzenia
Kaspra jeszcze nie zostały spełnio-
ne, aż do jego śmierci. Regułę przy-
jęto 17 grudnia 1841 roku, prawie
cztery lata po jego śmierci, a sześć
miesięcy wcześniej, 27 lipca 1841
roku, Towarzystwo otrzymało w
Rzymie dom z przylegającym doń
kościołem, San Salvatore w Campo.
To on stał się Domus Primaria, czyli
domem pryncypialnym Wspólnoty
aż do połowy 1858 roku.
Trzy miesiące później, Kuria
Generalna po raz pierwszy spotkała
się w domu obok Santa Maria w
Trevio. W zasadzie, ten dom został
ofiarowany Wspólnocie przez przy-
jaciela o. Merliniego - papieża Piusa
IX w styczniu 1854 roku. Dom ten
został zatem uznany za dom główny
Zgromadzenia. Moderatorzy
Generalni i Kuria w tym domu rezy-
dowali przez kolejne 90 lat.
Szczątki św. Kaspra zostały prze-
niesione do tego kościoła w 1861
roku.
W czasie tego okresu powstały
nowe fundacje poza terenem
Włoch, to jest w Szwajcarii, Francji,
Stanach Zjednoczonych i
Niemczech. Ich fundatorami byli
nie- włoscy członkowie, którzy
wstąpili do Wspólnoty w Rzymie, a
pośród nich był o. Frances de Sales
Brunner.

Podczas gdy, przyzwyczajaliśmy się
do myślenia o Wspólnocie w poję-
ciu Prowincji, Wikariatów i Misji,
nie tak było od samego początku.
Kiedy przyjrzymy się historii roz-
woju naszej Wspólnoty widzimy, że
przeszła ona kilka etapów rozwoju.
Oczywiście, włoski etap naszej
wspólnoty jest pierwszym i jest
ojcem wszystkich fundacji naszej
wspólnoty na całym świecie.
Zatem 3 sierpnia 1895 roku
Wspólnota została podzielona na
cztery prowincje: 1) Prowincję
Romańską, która, poza domami w
środkowych Włoszech, zawierała
dom w Baumgaertle w Bawarii i
cztery placówki w Stanach
Zjednoczonych (Bronson, Sturgis,
White Pigeon i Three Rivers w die-
cezji Detroit, gdzie byli członkowie
zniesionego domu Trois Epis rozpo-
czeli pracę w roku 1873); 2)
Prowincję Romagna lub Flaminian
zawierającą domy w północnych
Włoszech; 3) Prowincję
Neapolitańską, która zawierała

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

XX ZEBRANIE GENERALINE
Kolegium Przenajdro�szej Krwi

Via Narni, 29 - Rzym 

8-19 lipca 2013

Głównym punktem obrad będą wybory Moderatora 
i Rady Generalnej na kadencję 2013-2019

domy w południowych Włoszech,
oraz 4) Prowincję Amerykańską,
obecnie istniejącą (Prowincja
Kalifornijska została prowizorycz-
nie erygowana w roku 1869 i znie-
siona w grudniu 1874 roku). To w
tym czasie Superiorzy
Prowincjonalni zostali nazwani
Prowincjałami, a nie Wikarymi
Prowincjalnymi.
Pierwsza Kapituła Generalna (14-
17 kwietnia 1896 roku) zdecydo-
wała, że pomimo tego, iż
Prowincjał Amerykański powi-
nien cieszyć się realną władzą
ustawodawczą i autorytetem, to
Prowincjałowie Europejscy zosta-
ną ograniczeni głównie do nadzo-
rowania Kapituł Prowincjalnych,
zwoływanych przez Kurię
Generalną, jedynie z powodu
wyboru delegata do Kapituły
Generalnej. Co do wszystkich
praktycznych kwestii nie było
żadnych zmian. Moderator
Generalny nadal był
Prowincjałem. �
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Nicolaus Brunner urodził się
10 listopada 1795 roku. Swój

rodzinny dom w Mümliswil,  kan-
ton Solothurn, w Szwajcarii opu-
ścił w 1809 roku i wyjechał do
opactwa benedyktyńskiego w
Mariastein. Miał szesnaście lat
kiedy wstąpił do nowicjatu w
klasztorze w dniu 12 czerwca
1812 roku, przyjmując imię Maria
Franz Salesius. Pierwsze śluby
złożył 13 czerwca 1813 w
Mariastein, a święcenia subdiako-
natu i diakonatu otrzymał w
Offenburg w Baden kolejno w
dniach 17 i 19 września 1818
roku. W następnym roku 6 marca,
również w Offenburg, otrzymał
święcenia kapłańskie. Poświęcił
się nauczaniu w Mariastein i pracy
misyjnej na tym obszarze. W
poszukiwaniu bardziej surowego
życia wstąpił do opactwa trapi-
stów w  Ölenberg w Alzacji 21
lipca 1829 roku. Tam przyjął regu-
łę zakonną trapistów 26 lipca
1829 roku, a 17 lipca 1830 złożył
śluby wieczyste. Wraz z zniesie-
niem domów klasztornych pod-
czas Rewolucji Lipcowej został
zesłany do Szwajcarii 8 września
1830 roku. Tam zaangażował się
w nauczanie misyjne.
W 1832 roku zakupił zamek
Löwenberg w Schleuis, kanton
Graubünden w Szwajcarii, zakła-
dając tam szkołę dla chłopców. W
Löwenberg powstała tam też
wspólnota sióstr, Siostry Krwi
Chrystusa. W czasie drugiej
podróży do Rzymu w styczniu
1838 roku, mając zamiar oddać
się pracy misyjnej w Afryce,
opatrznościowo natknął się na
księdza, Misjonarza Krwi
Chrystusa i od tego momentu
postanowił wstąpić do tego
Zgromadzenia. Ojciec Brunner
wstąpił do Zgromadzenia 12
kwietnia 1838 roku w Albano we

Włoszech. Po okresie próbnym
złożył śluby 17 września 1838
roku. Ojciec Brunner otrzymał
zadanie utworzenia niemieckoję-
zycznego domu Zgromadzenia,
co też uczynił w swojej szkole w
Löwenberg. Trzynaścioro studen-
tów ojca Brunnera zostało w
efekcie Misjonarzami Krwi
Chrystusa. Brunner w tym czasie
był również zaangażowany w
prowadzenie misji na terenie
Szwajcarii, w Baden i Alzacji. W
1841 roku otworzył kolejny dom
w Alzacji. Z powodu trudności,
jakie napotkał w swojej pracy,
szczególnie związanymi z wła-
dzami cywilnymi, ojciec Brunner
postanowił się przenieść.
W 1842 roku Brunner napisał do
ojca Johanna Martin Henni,
głównego wikariusza diecezji
Cincinnati, którego spotkał w
1835 roku, kiedy Henni wracał
do Szwajcarii na pobyt w domu.
W lipcu 1843 roku, ojciec
Brunner został zaproszony przez
biskupa John’a Baptist Purcell’a
do zaopiekowania się imigranta-
mi niemieckimi w diecezji
Cincinnati. Brunner przyjął
zaproszenie, które zostało rów-
nież zaaprobowane przez
Moderatora Generalnego, ojca
Biagio Valentini. Ojciec Brunner
i grupa czternastu, wypłynęli z
LaHavre we Francji, statkiem
Vesta. Biskup Purcell, który w
tym czasie przypadkowo był w
Europie, towarzyszył tej grupie
przez krótki czas, aż dotarli do
Anglii. Z powodu licznych opóź-
nień, Purcell zarezerwował
podróż parowcem i przybył dwa
tygodnie przez Brunnerem i jego
grupą. Drogę z Nowego Orleanu,
gdzie wylądowali 21 grudnia,

ks. David Hoying, C.PP.S. Brunner i towarzysze przybyli do
Cincinnati na statku rzecznym 31
grudnia 1843 roku.
Biskup Purcell nie był zachwyco-
ny grupą ojca Brunner, chociaż
widział się z nimi krótko, i miał
wyraźne przekonanie o ich braku
wykształceniu. Niemniej jednak,
ojciec Brunner otrzymał pod
opiekę problematyczną parafię
św. Alfonsa w Peru w Ohio, po
wcześniejszym przygotowaniu
go do posługi w hrabstwie
Mercer. [Knapke II, s.23]. Inni
osadnicy niemieccy w północ-
nym Ohio zostali dodatkowo
przydzieleni do ojca Brunnera, a
w 1845 roku podjął pracę wśród
niemieckich osadników hrabstwa
Minster i Mercer. Parafie, który-
mi zajął się ojciec Brunner, były
to rozwinięte i pełne życia insty-
tucje. Jeden z pierwszych misjo-
narzy, który miał pełnić posługę
w zachodnio-środkowym Ohio,
był Duńczyk, ojciec John the
Evangelist van den  Bröck.
W 1844 roku z  Löwenberg przy-
było kilka Sióstr Krwi Chrystusa,
a ojciec Brunner rozpoczął zakła-
danie serii konwentów w Ohio i
Indianie, dochodząc aż do dzie-
sięciu domów. W 1850 roku
Brunner założył Sanktuarium
Matki Bolesnej, w pobliżu
Thompson, i nazwał to miejsce
Maria Steig lub Droga Maryi.
Ojciec Brunner kierował kapłana-
mi, braćmi i siostrami, którzy byli
jedną wspólnotą, a każda fundacja
składała się z konwentu dla sióstr i
domu dla kapłanów i braci.
Istnienie tego podwójnego czy
mieszanego zakonu trwało w
Ameryce do roku 1887. Ojciec
Brunner odbył kilka podróży do
Europy w latach 1849-1850, 1852-
1853, oraz 1855-1856, pozornie
dla podreperowania zdrowia, lecz
także w celu pozyskania pomocy i

POCZĄTKI W AMERYCE: 1843
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członków dla swej działalności
misyjnej. W 1857 roku odbył
swoją czwartą i ostatnią podróż.
Zmarł 19 grudnia 1859 roku w
Schellenberg w Liechtenstein, po
tym jak założył tam jedenasty i
ostatni dom, konwent Niepoka -
lanego Serca Maryi w 1858 roku.
Ojciec Knapke opisuje osobo-
wość ojca Brunnera jako fascynu-
jącego, onieśmielającego, eks-
centrycznego, a zarazem święte-
go człowieka. Bo posiadał pro-
stotę świętego, impulsywny tem-
perament, despotyczną osobo-
wość i głębię człowieczeństwa.
[Knapke II, s. 351-2]. Osobowość
ojca Brunnera została namalowa-

na szerokimi pociągnięciami fan-
tastycznych choć nieodpowied-
nich kolorów, jak na obrazach
impresjonistów. Bliska obserwa-
cja ukazuje sprzeczności jego
życia, lecz obserwując go z
dystansu, w szerokim zakresie,
nie sposób nie odkryć geniuszu
dzieła życia. 
Intensywność osobowości
Brunnera pochodziła z pojedyn-
czego pragnienia i osobistego
uświęcenia, aby wypełniać wolę
Bożą. Z głęboką pokorą stawiał
czoła wyzwaniom, jakie przed
nim się pojawiały, a które były
środkami zamierzonymi przez
Boga dla jego uświęcenia, działa-

jąc nie w jakimś poczuciu samo-
spełnienia, lecz tylko i wyłącznie
dla chwały Bożej.
To co przyprowadziło ojca
Brunnera do Misjonarzy Krwi
Chrystusa było wyjątkowe połą-
czenie „życia wspólnotowego i
głoszenia misji …” to jest, czyn-
ny apostolat oparty na osobistej
świętości stworzony przez św.
Kaspra. [Gerlach, s.5]. Pasowało
to dokładnie do najgłębszej
nadziei Brunnera. Osiągnięciem
Brunnera było doprowadzenie
tych wizji do zaowocowania na
obcym gruncie, który miał swoje
własne wymagania. 
Szczególnym elementem wkładu
Brunnera był duch benedyktyń-
skiego ślubu stałości. Dzięki
niemu, Brunner intuicyjnie prze-
tłumaczył wizję św. Kaspra o
wspólnocie na twardą rzeczywi-
stość granicy. W Ohio, dom misyj-
ny miał samodzielny klasztor i
głoszenie misji stało się pracą
duszpasterską w parafiach, z któ-
rych wiele było rozległych, a w
niektórych zamieszkiwali osadni-
cy, szczególnie w południowym
Ohio, i które wymagały re-ewan-
gelizacji. Dzięki takim małym
domkom dom wspólnoty czy dom
misyjny, z którego wychodzili
członkowie by służyć, przetrwał i
przetrwało Zgromadzenie. Te małe
domki w lasach były rodzinne i
dawały schronienie. Spoiwem,
którym Brunner utrzymywał dom
misyjny w całości, był prymat
Zgromadzenia.
Miłość i promowanie Zgroma -
dzenia, w wypełnianiu swych
potrzeb i zabieganiu o jego dobro,
były nadrzędne. Potwierdzeniem
tego było naleganie Brunnera na
to, że powołania do wspólnoty, a
nie do kapłaństwa czy braterstwa,
są najważniejsze i od nich zależy
zbawienie osobiste. Inną oznaką
była zaskakująca szybkość, z jaką
Brunner wniósł coś na kształt eko-
nomii do wspólnoty i jej rozwija-
jących się instytucji. Robił tak
wiele tak niewielkim kosztem. �

Ks. Francis de Sales Brunner – Kaplica Matki Bolesnej w Bellevue w Ohio
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cji Koledż Calumet wyróżnia się jako
najbardziej zróżnicowany etnicznie w
środkowo-zachodnim obszarze USA.
Przez dziesięciolecia w Koledżu pod-
jęto skoncentrowany wysiłek, aby
wyedukować studentów w oparciu o
zasady społecznego nauczania
Kościoła w nadziei, że będą oni służyć
jako zaczyn Królestwa, dzięki zasa-
dom nauczanym w sali lekcyjnej, jak i
poza nią. Takie oddanie sprawiedliwo-
ści można również obserwować w
życiu braci C.PP.S., którzy pracują w
Koledżu.
Kiedy założono oba koledże zbada-
no ogólną sytuację w Zarządach
Prowincjalnych. Odkąd edukacja

sie zakorzeniony w dniach skupienia
Kairos, których początek sięga
wczesnych lat osiemdziesiątych
dwudziestego wieku, służy religij-
nym potrzebom studentów.
W roku 1951 w odpowiedzi na
potrzeby katolickiej wyższej eduka-
cji na terenach miejskich północno-
zachodniej Indiany, Koledż św.
Józefa zaczął oferować zajęcia w
Hammond, w stanie Indiana.
Zapoczątkowało to powstanie
Koledżu św. Józefa Calumet w 1973
roku. Koledż ten od samego począt-
ku miał na celu edukację tych, któ-

Wspólnota służy apostolatem, jako
że jest Towarzystwem Życia
Apostolskiego. Prowincja Cincinnati
posiada bogatą historię swej służby.
Odpowiadając na potrzeby Kościoła
w dziewiętnastowiecznej Ameryce
pierwsi misjonarze rozpoczęli opie-
kę duszpasterską nad parafiami. I
jest ona kontynuowana w ciągu dzie-
sięcioleci. Doświadczenie Prowincji
w posłudze parafialnej w ostatnich
latach jest mniejsze, lecz wciąż to
Krew Chrystusa nadaje smak
naszym parafiom.
Praca apostolska Prowincji nigdy nie
ograniczała się jedynie do parafii.
Od początku służby Brunnera
Zgromadzenie służy na różnych
polach posługi apostolskiej w tym
prowadzeniu misji, kaplic i szkół.
W 1889 roku biskup Joseph
Dwenger, C.PP.S. przekonał wspól-
notę by otworzyła koledż w
Rensselaer, w stanie Indiana. Koledż
św. Józefa miał ogromny wpływ na
Prowincję Amerykańską i tak się
dzieje do dzisiaj. Od czasu założenia
Prowincji Cincinnati w 1965 roku
koledż miał ponad 1000 studentów,
w tym seminarzystów C.PP.S., a
członkowie wspólnoty służyli na
wszystkich stanowiskach w koledżu.

Począwszy od roku 1968 Koledż św.
Józefa zaczął przyjmować kobiety, a
w 1969 roku zastąpiono tam trady-
cyjne nauczanie ogólnym  narodo-
wym programem zainspirowanym
Soborem Watykańskim II, a szcze-
gólnie konstytucją Gaudium et Spes.
Co więcej, oprócz zwykłego
wykształcenia ogólnego, w Koledżu
można było ukończyć studia magi-
sterskie na kierunku muzyki sakral-
nej i liturgiki od 1960 roku. Pod kie-
rownictwem ks. Lawrenca Heimana,
C.PP.S. program Rensselaer z zakre-
su muzyki sakralnej i liturgiki zyskał
wysoki poziom i świetną reputację.
Od 2010 roku w Koledżu można
ukończyć studia magisterskie na kie-
runku zarządzania, a w 2013 roku
Zarząd przyjął program magister-
skich studiów z zakresu nauk sądo-
wych. Oprócz programów akade-
mickich służba w Koledżu ma rów-
nież charakter duszpasterski.
Solidny program posługi w kampu-

ks. Jeffrey Kirch, C.PP.S.

Koledż św. Józefa w Rensselaer, Indiana (zdj. ks. Tim McFarland, C.PP.S.)

rzy pracowali w kopalniach żelaza
oraz w innych przedsiębiorstwach, a
także edukację dzieci tych pracowni-
ków. Większa część historii Koledżu
św. Józefa Calumet związana jest z
historią tego regionu. W 1975 roku
AMOCO, rafineria ropy, przekazała
swój budynek do badań i rozwoju w
Hammond Koledżowi Calumet do
celów akademickich.
W przeciwieństwie do Koledżu św.
Józefa, który położony jest na obsza-
rze miejskim, Koledż Calumet znaj-
duje się w samym centrum przemy-
słowego obszaru Chicago. W związ-
ku z taką lokalizacją i jakością eduka-

wyższa na świecie stawała się coraz
bardziej kompleksowa, stało się
jasne, że Zarządy Prowincjalne już
dłużej nie mogą skutecznie prowa-
dzić koledżów. W późnych latach
pięćdziesiątych dwudziestego wieku
powołano świeckie rady, składające
się z różnych osób, do zapewnienia
wsparcia i kierownictwa koledżów.
Do roku 2005 oba koledże zostały
kanonicznie oddzielone od
Prowincji. Prowincja nadal sponso-
ruje obie instytucje, zapewniając ich
katolicki charakter i zachowując
określoną władzę i odpowiedzial-
ność. �

PROWINCJA CINCINNATI: 1965
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DUCH ODNOWY

W styczniu 1966 roku Rada
Prowincjalna ogłosiła powstanie
dziesięciu dystryktów, które miałyby
podjąć dyskusję i pracę Prowincji w
obszarach lokalnych.
Godnym zauważenia jest fakt, że do
pierwszej dyskusji w dystrykcie
zaproponowano materiały: „Dekrety
Soboru Watykańskiego II”, a kon-
kretnie „O przystosowaniu i odno-
wie życia religijnego”, „O posłudze i
życiu kapłanów”, oraz „O Kościele
w świecie współczesnym”.
Ponieważ powstanie Prowincji
Kansas City zbiegło się z ostatnią
sesją Soboru Watykańskiego II, dwa
wydarzenia mocno związały się z
początkiem Prowincji. Sobór fak-
tycznie pomógł ukształtować ducha
odnowy, który cechuje Prowincję
Kansas City od czasu jej powstania.
Ogłaszając swą pierwszą wizytację
kanoniczną w Prowincji, która miała
rozpocząć się w styczniu 1967 roku,
o. Schaefer uchwycił ducha odnowy,
który ogarniał Kościół tego czasu,
prosząc by „każdy z dziesięciu dys-
tryktów Prowincji przestudiował
określoną ilość konstytucji CPPS” w
świetle dekretu Soboru
Watykańskiego II „O przystosowa-
nej odnowie życia zakonnego”
(Perfectatae Caritatis). O. Schaefer
prawdopodobnie znalazł pewien
opór pośród członków Prowincji
odnośnie odnowy autorstwa Soboru
Watykańskiego i w związku z tym
napisał „To nie jest „bunt” przeciw-
ko starym tradycjom, aby zaprowa-
dzić zmiany dla samych tylko
zmian, lecz jest to ponowne przestu-
diowanie (dokumentów) aby wpro-
wadzić ‘odnowę’”.
W liście do Prowincji z okazji uro-
czystości św. Kaspra w 1967 roku o.
Schaefer wspomniał o duchu odno-
wy, który został zainspirowany
przez Założyciela. Cytując papieża
Pawła VI, o. Schaefer napisał

do co najmniej dwóch okresów w
ciągu dnia, gdzie miała być zacho-
wywana „absolutna cisza”.
Odnowa soborowa wzywała do
odnowy życia religijnego, a więk-
szość dialogu w dystrykcie i podczas
spotkań wspólnoty w późnych latach
sześćdziesiątych koncentrowała się
na rewizji konstytucji CPPS, które
przygotowywano do Nadzwyczajne
Kapituły Generalnej zapowiedzianej
przez Moderatora Generalnego na
jesień 1969 roku. Jedną z większych
zmian w zarządzaniu wspólnotą,
którą poparło 74% członków
Prowincji Kansas City, było zredu-
kowanie kadencji Prowincjała z sze-
ściu do czterech lat. 51% członków
poparło „szerszą reprezentację w
zarządzie rady” dzięki wprowadze-
niu senatu prowincjalnego, a 87%
członków poprało utrzymanie mode-
lu Rady Prowincjalnej „jako konsul-
torów bez desygnacji funkcji, z pra-
wem do wyboru sekretarza i skarbni-
ka spoza Rady”.
Podążając za zasadą subsydiarności
(pomocniczości) określoną przez
Sobór, Zgromadzenie skierowało się
ku rewizji prawa wspólnoty, w któ-
rym zawierały się Konstytucje,
Statuty ogólne i prowincjalne. Jak to
określił Komitet Odnowy Prowincji
Cincinnati, Kansas City i Prowincji
obszaru Pacyfiku „spora część
prawa wspólnotowego, poprzednio
stanowionego na poziomie
Konstytucji, będzie teraz kwestią
legislacji prowincjalnej nazwanej
Statutami prowincjalnymi”.

ODCHODZENIE NASZEGO
OJCA ZAŁOZ

.
YCIELA

O. Daniel Schaefer, pierwszy
Prowincjał Prowincji Kansas City i
były Moderator Generalny
Towarzystwa Przenajdroższej Krwi
zmarł 27 listopada 1991 roku. ...Jego
kolega ze szkolnej ławy, o. Robert
Lechner z Prowincji Cincinnati,
wychwalając o. Schaefera powie-

ks. Joseph Nassal, C.PP.S.

“Odnowy soborowej nie mierzy się
zmianami w zwyczajach ani jakimiś
zewnętrznymi kryteriami, lecz zmia-
ną w konkretnych zwyczajach men-
talnych, konkretnej inercji
wewnętrznej, konkretnym oporem
serca na prawdziwego ducha chrze-
ścijaństwa. Pierwszą zmianą, naj-
ważniejszą ze wszystkich, jest prze-

PROWINCJA KANSAS CITY: 1965

“Prowincja
K a n s a s
City pow -
stała w czasie
Soboru Waty -
kańskiego II i jej
historia jest hi -
storią

.
zycia wi -

zją Soboru..”

miana serca”. O. Schaefer zapewnił
członków, że Rada Prowincjalna
„będzie wspierać kontynuowanie
odnowy za pomocą załączonych
wskazówek i kwestionariuszy opar-
tych o raporty z dystryktów”.

* * *
Temat ducha odnowy, zapoczątko-
wany przez Sobór Watykański II, był
podejmowany podczas wspólnoto-
wych rekolekcji, które odbywały się
co roku latem w seminarium
Misjonarzy Krwi Chrystusa i w co
najmniej jednym miejscu w północ-
nej części Prowincji przeznaczonym
dla członków służących w stanie
Wisconsin i Północnej Dakocie. W
roku 1967 o. Schaefer ogłosił, że
podczas gdy „zaistniała konkretna
potrzeba braterstwa” i „należy pod-
trzymywać dialog, który ożywia
ducha naszego braterstwa”, zachęcił
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dział, że gdyby o. Schaefer napisał
swoje wspomnienia, mógłby je
nazwać Przewodnik autostopowicza
po świecie posoborowym. „Dan, jak
każdy z nas, był rozdarty między
naszym amerykańskim dziedzic-
twem czystego indywidualizmu a
bardziej autentycznym poczuciem
wspólnoty”, powiedział o. Lechner.
„Dan zaczął z Bogiem sensownym i
przeżył życie z sensem. Szczerość
na pierwszym miejscu. Żadnego fał-
szu, sztuczności, udawania, tylko
stara szorstka prawda. A później
twarda miłość. Nie tylko do innych,
ale i do siebie samego. Oto spadek
Dana Schaefera”.

WIZJA ODNOWY 
I POJEDNANIA

34 Zgromadzenie Prowincjalne
odbyło w dniach 2-5 maja 2011 roku
w Kcarncy, MO. Kilka tematów

Członkowie nowo uformowanej prowincji Kansas City (20 kwietnia 1965 r.)

zostało określonych jako „znaki
życia” i podejmowano je na spotka-
niach dystryktu i towarzystwa pod-
czas całego roku. Trzy obszary, na
których zgromadzenie pragnęło się
skoncentrować i podjąć dialog jako
pomoc w rozeznawaniu, to: relacja z
Prowincją Cincinnati;  wykorzysta-
nie i cel Centrum Krwi Chrystusa w
Liberty; oraz wzajemne wsparcie w
posługach w życiu wspólnoty.
O. Joseph Nassal został wybrany
Dyrektorem Prowincjalnym. ... Po d -
czas swej przemowy do Zgro -
madzenia, Dyrektor Prowin cjalny o.
Joe Nassal zastanawiał się nad tym
„jak nasze zobowiązanie do wpro-
wadzenia w czyn wizji Soboru jest
zakorzenione w charyzmacie odno-
wy Kościoła naszego Założyciela”.

* * *
Prowincja Kansas City spogląda w
przyszłość, a w samym sercu naszej

misji jest wizja naszego założyciela,
św. Kaspra, wizja odnowy i pojedna-
nia. To wizja, która wymaga od nas
byśmy głosili Krew Jezusa tak pięk-
nie opisaną przez papieża Jana
XXIII podczas otwarcia Soboru
Watykańskiego II jako „lek miłosier-
dzia”. 
Jako kapłani, bracia, towarzysze i
wolontariusze jesteśmy, opisując to
słowami św. Kaspra, „ludźmi
Ducha”, który obejmuje naszą misję
otwierania okien i drzwi, wprowa-
dzania bezpieczeństwa i tworzenia
miejsc świętych by słuchać i uczyć
się i by być ministrami pojednania i
ambasadorami nadziei w pękniętym
Kościele i zranionym świecie. 

Inne informacje dotyczące sylwetki
o. Dana Schaefera – wycięte z róż-
nych miejsc lub z historii programu
początku towarzystw – str. 15-16. �
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Zanim wyjechał do Rzymu, w
Indiach spędził dwa miesiące prze-
mierzając dwa tysiące mil głosząc
misje. Będąc w Indiach poznał ojca
Josepha Brunnera, S.J., brata swego
mentora i założyciela prowincji
Amerykańskiej, ojca Francisa de
Sales Brunnera.
Jego ukochany koledż zamknięto w
1879 roku z powodu braku fundu-
szy, lecz po powrocie do Kalifornii
w 1886 roku o. Hennebry otworzył
go na nowo. Pomimo tego, że wciąż
głosił misje i dawał wykłady od
czasu do czasu w północnej
Kalifornii, aby zebrać dodatkowe
fundusze, koledż ostatecznie
zamknięto w 1889 roku. Ojciec
Hennebery zmarł w 1897 roku pod-
czas głoszenia misji w Virginia City
w Nevadzie i tam został pochowany.

Misjonarze Krwi Chrystusa powró-
cili na zachodnie wybrzeże Stanów
Zjednoczonych w 1953 roku. Pro -
wincja obszaru Pacyfiku powstała z
rozpadu prowincji Amerykań skiej w
1965 roku. Dynamiczna o becność
misjonarzy na zachodzie trwała aż
do chwili, gdy zabrakło członków, i
prowincja została zniesiona w 2005
roku. �

kapłanów, siedmiu seminarzystów i
trzech braci. W rok później
Hennebery zbudował i otworzył
szkołę z internatem, Koledż św.
Józefa, poza terenem Eureka, w
Rohnerville. W 1872 roku do kole-
dżu zapisało się ponad 100 studen-
tów.
Mimo tego, że szkoła miała zapew-
niać wsparcie dla nowego nowicjatu
w Eureka, do roku 1876 znalazła się
w ciężkiej sytuacji finansowej.
Misja ta była oczkiem w głowie ojca
Hennebery i nie istniało nic, czego
nie mógłby on zrobić, aby zapewnić
szkole sukces. Przemierzał wiele
północnych hrabstw Kalifornii, gło-
sząc misje i konferencje, aby tylko
podreperować finanse. Dawał wy -
kłady w San Francisco i Sacramento
i podróżował po całym świecie gło-
sząc misje i rekolekcje. Przez kolej-
ne pięć lat przeprowadził ponad 120
misji w Australii, wyruszając  stam-
tąd do Nowej Zelandii i Tasmanii. W
1883 roku pojechał do Capetown w
Afryce Południowej, następnie do
Zanzibaru, Mauritiusa, na wschod-
nie wybrzeże Afryki oraz do
Bombaju (Mumbaju) w Indiach.

Historia Misjonarzy Krwi
Chrystusa na zachodnim obsza-

rze Stanów Zjednoczonych zaczyna
się w dwadzieścia lat po założeniu
Zgromadzenia w Stanach
Zjednoczonych. Pierwszy misjonarz
Krwi Chrystusa przybył do San
Francisco w stanie Kalifornia na
jesieni 1865 roku. O. Patrick
Hennebery (czasem jego nazwisko
pisano jako Henneberry), rodowity
Irlandczyk, wygłosił swoją pierwszą
misję w katedrze św. Marii w San
Francisco 24 września 1865 roku.
Nauczanie to odniosło tak duży suk-
ces, że arcybiskup Alemany udzielił
mu pozwolenia na podróżowanie po
dzielnicach górniczych wzgórz
Kalifornii i kontynuowanie tych
misji.
W 1867 roku Hennebery otrzymał
parafię w Eureka w Kalifornii, w
tym hrabstwa Humboldt i Del Norte.
Miano nadzieję, że parafia stanie się
centrum i nowicjatem dla wspólnoty
Misjonarzy Krwi Chrystusa. Pro -
wincja Kalifornii z Henneberym,
jako dyrektorem prowincji została
założona w 1869 roku i podlegała
bezpośrednio pod kurię generalną w
Rzymie. Do lata 1870 roku
Wspólnota składała się z trzech

ks. Jerome Stack, C.PP.S.

Szkoła z internatem Mount St. Joseph w Rohnerville, Kalifornia (ok. 1871 r.)

PROWINCJA PACYFICZNA: 1965 r.
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odpowiedzialni za przeprowadzania
rekolekcji i dni skupienia.
W 1923 roku ks. Angelo della
Vecchia przybył z Hiszpanii i zosta-
ła superiorem w Najświętszej Maryi
Pannie z Góry Karmel w Chicago.
Kolejny misjonarz, ks. Vincezo Tripi
zmarł wkrótce po swoim przybyciu z
Włoch i został pochowany w
Nowym Jorku.
Ks. Antonio Velardi, Moderator
Generalny, wydał dekret z dnia 29

Ojcowie Ottavio Zavatta, Riccardo
Fantozzi i Nicola Santoro przyjecha-
li do Stanów Zjednoczonych, a ks.
Santoro został duszpasterzem parafii
Najświętszej Maryi Panny z Góry
Karmel w Niles, w stanie Ohio.
Ojcowie Riccardo Fantozzi i Ottavio
Zavatta posługiwali pośród włosko-
języcznych imigrantów na terenie

października 1928 roku ustanawiają-
cy „Delegację włosko-amerykań-
ską” i wydał statuty, które miały
pomóc we wzroście wspólnoty. 
Ks. Antonio Santoro został miano-
wany pierwszym superiorem delega-
cji. 
Do roku 1930 diecezja Rochester w
Nowym Jorku poprosiła o obecność
misjonarzy i w ten sposób kościół
p.w. Przenajdroższej Krwi został
przekazany pod ich opiekę. ks.
Sebastian Contegiacomo, proboszcz
parafii, pozostał przy tej parafii aż

Chicago: Wschodniego Chicago
oraz Gary w stanie Indiana.
Do roku 1922 Prokurator Gene ralny
Misjonarzy, ks. Joseph Schaeper
przeprowadził wizytację misjonarzy
i otworzyły się przed nimi nowe
obszary. Założono centra: jedno w
Chicago, z ks. Ricciardelli jako
superiorem, ks. Santoro został supe-
riorem w Niles, w Ohio, a ks.
Zavatta we Wschodnim Chicago, w
Indianie, w kościele Najświętszego
Serca. Należy zauważyć, że oprócz
ich normalnej posługi w parafiach,
ci pierwsi misjonarze byli również

Wiele strumieni płynących
razem w końcu tworzy nową

rzeczywistość, rzekę, a kiedy rzeka
się kończy, to co zaczynało się
małym strumyczkiem staje się głę-
bokim, szerokim szlakiem wodnym,
a czasem i rwącym potokiem. Taka
jest też i historia tego, co dziś znamy
jako Prowincja Atlantycka CPPS.
Zapisy historyczne pokazują, że
Misjonarze CPPS przybyli z
Hiszpanii, Argentyny, Włoch i
Stanów Zjednoczonych, mieszając i
łącząc swoje różnorodne tradycje by
stać się w końcu Prowincją
Atlantycką w ciągu ostatnich trzyna-
stu lat dwudziestego wieku.
Księża Edoardo Ricciardelli i
Pasquale Renzullo przyjechali naj-
pierw do Chicago w stanie Illinois w
1904 roku z Włoch, by służyć wło-
skojęzycznym imigrantom. Ks.
Ricciardelli został duszpasterzem
kościoła p.w. Najświętszej Maryi z
Góry Karmel w Chicago, a ks.
Renzullo został poproszony o zało-
żenie kompleksu parafialnego na
wzgórzach Chicago (Chicago
Heights), dzielnicy większego
obszaru Chicago. Parafia ta stała się
znana jako parafia p.w. św. Rocha.
W roku 1911 ks. Michael Martiniano
przyjechał z Włoch i osiedlił się w
Brooklynie w Nowym Jorku. Tutaj,
na prawdziwie misjonarską modę,
odważył się wyjść z nauczaniem
misyjnym i pomagał włoskim imi-
grantom, kiedy osiedlali się oni w
nowym kraju. Jego „domem” był
kościół Maryi Panny Pocieszenia. To
stamtąd wychodził on do różnych
miejsc by nieść pociechę, współczu-
cie zaspokajając potrzeby zarówno
te duchowe jak i fizyczne imigran-
tów, z których wielu nie znało języ-
ka angielskiego. W taki sposób
posługiwał on do roku 1933.
Prześladowania religijne zmusiły
grupę Misjonarzy CPPS do opusz-
czenia Meksyku w 1914 roku. Nie
chcieli oni wrócić do Włoch, więc
zdecydowali się kontynuować swoją
posługę w „Nowym Świecie”.

ks. Phil Smith, C.PP.S.

Chicago, 15 września 1922 r. - Członkowie delegacji.
Od lewej do prawej: ks. Edoardo Ricciardelli, ks. Michele Martiniano,

ks. Giuseppe Schaeper, ks. Ottavio Zavatta, ks. Nicola Santoro

PROWINCJA ATLANTYCKA: OD 1928 r.
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Po drugie, sami misjonarze uformowali
nową samo-tożsamość, opartą o ducha
misyjnego św. Kaspra, lecz naznaczoną
wpływami kulturowymi i społecznymi
Nowego Świata. Zadanie to było prze-
rażające, bo każdy dom wspólnoty miał
swoją cechę, swoją osobowość dzięki
mieszkającym w nim członkom.
Jednakże, oddanie członków by formo-
wać wspólnotę pomimo odległości geo-
graficznych między domami, wzmoc-
niło tylko postanowienie członków by
budować jedność między sobą za
pomocą „więzów miłości”.

Po trzecie, pierwszą posługą apo-
stolską była praca w imigrantami
włoskimi, oraz w mniejszym stop-
niu, głoszenie misji i prowadzenie
rekolekcji. Już w pierwszych lata
próbowano zachować zdrową rów-
nowagę między potrzebami posługi i
pozostaniem wiernym pierwotnemu
charyzmatowi św. Kaspra. �

stach Stanów Zjednoczonych, naj-
pierw w Chicago, Nowym Jorku i
Niles, w stanie Ohio. Pomiędzy
misjonarzami panował duch współ-
pracy by wspomóc napływających
przybyszów, którzy organizowali
sobie życie z dala od ojczyzny. W
związku z tym, rozwinęło się silne
poczucie posługi imigrantom, by
wspomagać ich w równoważeniu ich
włoskich korzeni z zwyczajami i tra-
dycjami Ameryki Północnej. Wielu z
tych włoskich imigrantów zaczynało
w niedostatku materialnym i finan-
sowym. Misjonarze CPPS pomagali
im przechodzić różne przeciwności
losu by mimo to zachowali żywą
wiarę. Misjonarze kroczyli w 
solidarności z cierpiącymi i biedny-
mi  tego czasu, nauczając i zachęca-
jąc wiernych do wypatrywania
dobra, które z pewnością miało
nadejść.

do swej śmierci w 1982 roku. Ponad
50 lat posługi misyjnej w tej wspól-
nocie wiernych!
Styczeń 1941 roku rozpoczął się
zawieruchą wojenną w krajach
Europy, a chociaż Stany
Zjednoczone oficjalnie przyłączyły
się do konfliktu dopiero w grudniu
tego roku, wspólnota w Ameryce
Północnej doświadczała problemów:
11 stycznia 1941 roku zmarł ks.
Santoro i kierownictwo delegacji
przeszło na ręce ks. Angelo Della
Vecchia, który został superiorem
kościoła Najświętszej Maryi Panny z
Góry Karmel w Chicago.
Pierwsze lata formowania fundacji
sprowokowały do wyciągnięcia
kilku wniosków. Z jednej strony, od
1904 roku aż do rozpoczęcia II
Wojny Światowej, kładziono nacisk
na pracę z populacją  włoskich imi-
grantów, którzy osiedlali się w mia-

POCZĄTKI 
PROWINCJI GERMAŃSKIEJ
Zanim Franz Sales Brunner, CPPS
(1795-1859) założył Prowincję
Amerykańską w Ohio w 1844 roku,
wysłał misjonarzy ze Szwajcarii (
Löwenberg) do Trois Epis w Alzacji
(1842). Później (1871) misjonarze ci
wyjechali do Marii  Baumgärtle w
Niemczech. W roku 1858 Brunner
wysłał pierwszego misjonarza z
Ohio do Schellenberg w Liechten -
stein. Jego zadaniem było znalezie-
nie kandydatów dla Prowincji USA i
ich przygotowanie. Jednocześnie
misjonarz ten pełnił posługę kierow-
nika duchowego u Sióstr, które
zostały wysłane z Brunnerem.
W roku 1905 Gregor Jussel, CPPS
(1871-1958) z Prowincji Amerykań -
skiej przybył do Schellenberg z
zamiarem założenia tam nowej pro-
wincji. Wyszkolił misjonarzy i zało-
żył domy, tak że w roku 1922 mogła
zostać otworzona Prowincja
Germańska. Nowa Prowincja skła-
dała się z 12 członków, 2 studentów
i 40 uczniów mieszkających w czte-
rech domach: w Schellenberg w
Liechtenstein (1858 r.), Maria

Baumgärtle w Niemczech (1871 r.),
Feldkirch w Austrii (1919 r.) oraz
Lindenberg w Niemczech (1922 r.).
Nowo otwarta Prowincja
Germańska przyjęła konstytucję
CPPS i praktykę amerykańską.
Kolejne dziesięciolecia charaktery-
zowały się silnym wzrostem
Prowincji. Założono nowe domy w:
Kufstein w Austrii (1923 r.), St.
Korneli w Austrii (1926 r.),
Klagenfurt w Austrii (1929 r.),
Wikariat Xingu w Brazylii (1930 r.),
Leitmeritz w Czechosłowacji (1934
r.), Salzburg w Austrii ( 1934 r.),
Vilavicosa w Portugalii (1934 r.),
Fribourg w Szwajcarii (1938 r.), oraz
Wikariat Iberyjski w Hiszpanii i
Portugalii (1939 r.). Na początku
drugiej wojny światowej (1939 –
1945), Prowincja Germańska miała
około 150 członków i 14 domów w
różnych krajach.

II WOJNA ŚWIATOWA 
I JEJ WPŁYW NA C.PP.S.
II wojna światowa (1939-1945) spo-

wodowała zatrzymanie rozwoju
Prowincji. Pięćdziesięcioro człon-
ków zostało powołanych do nie-
mieckich sił zbrojnych, a w Austrii
wszystkie domy zostały wywłasz-
czone. Wielu księży zostało kazno-
dziejami, substytutami czy kapela-
nami w szpitalach po to by uniknąć
służby wojskowej. Komunikacja
między pozostałymi domami stała
się bardzo utrudniona.
Poniższe zdanie znalazło się w księ-
dze pamięci „Ku pamięci setnej
rocznicy papieskiej konfirmacji
1841 rok – 17 grudnia 1941 rok”
(wydanej w 1941 r. w czasie
wojny!): „Musimy stanąć i zobaczyć
jak to, co zostało zbudowane z
ogromnym wysiłkiem przez pierw-
szego Dyrektora Prowincjalnego w
przeciągu 30 lat, zostało nam
wyrwane w przeciągu pięciu lat, po
tym jak w pewnym sensie odnosili-
śmy sukcesy w umacnianiu funda-
mentów Prowincji. Trzeba sobie po
prostu powiedzieć: Bóg dał – Bóg
zabrał … Najlepszym pocieszeniem
jest to, że wszyscy członkowie mieli
możliwość wpierania diecezji cier-
piących z powodu braku kapłanów i

ks. Willi Klein, C.PP.S.

PROWINCJA TEUTONICZNA: 1922 r.
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z tego powodu większa liczba zosta-
ła powołana do kierowania parafia-
mi, co nie mogło mieć miejsca w
latach wcześniejszych”.
W późniejszym wydaniu wspomnień
znajdujemy następujące komenta-
rze: „150 lat: Misjonarze Krwi
Chrystusa” wydane w 1965 roku:
„Okres reżimu socjalistycznego i
druga wojna światowa spowodowa-
ły upadek naszej Prowincji, tak jak
to stało się w innych wspólnotach
Kościoła, co można obserwować do
dziś. Pięćdziesięciu członków
Prowincji zostało zrekrutowanych
do sił zbrojnych … Nasze ośrodku
szkoleniowe dla kapłanów zostały
wywłaszczone, a ich wyposażenie i
sprzęt stały się w większości bezu-
żyteczne. W 1945 roku jedynymi
domami jakie nam pozostały były w
Baumgärtle i Lindenberg.
Członkowie rozproszyli się po róż-
nych diecezjach. Musieli zostać
przyjęci jako substytuci, tak by
mogli kontynuować pracę duszpa-
sterską. Wspólnotowe życie człon-
ków zostało zatrzymane, bardzo
rzadko udawało nam się zgromadzić
podczas rekolekcji. Komunikacja
między członkami była bardzo ogra-
niczona. … Po zakończeniu II wojny
światowej cała Prowincja musiała
ustanowić nowe podstawy … Przez

zginęli podczas wojny (5 misjona-
rzy), a wielu innych opuściło
Prowincję by przyłączyć się do die-
cezji. Kilka domów powróciło do
nas, a kilka założyliśmy (nowe domy:
Traunstein w Niemczech, 1949 r.,
Sprockhövel w Niemczech, 1949 r.;
Salzburg-Parsch w Austrii, 1955 r.;
Stadl Paura w Austrii, 1955 r.;
Neuenheerse w Niemczech, 1957 r.).
W 1987 roku utworzono niezależną
Prowincję Iberyjską w Hiszpanii i
Portugalii.
W 1983 roku, w Polsce otworzono
pierwszy dom, a w 2003 r., została
utworzona Prowincja Polska.
Pierwszy dom utworzony w
Chorwacji (1989 r.) został przypisa-
ny Wikariatowi Polskiemu w 2001
roku.
Dziś, Prowincja Germańska ma 31
członków (jeden z nich się w trakcie
formacji) w Niemczech i Austrii, 10
w Brazylii (pięciu z nich to
Brazylijczycy, dwoje w trakcie for-
macji), którzy żyją w 8 wspólnotach
w Niemczech (Maria Baumgärtle,
Neuenheerse, Traunstein), Austrii (
Kufstein, Salzburg), Liechtenstein
(Schellenberg) i Brazylii (Altamira,
Belem). Pięcioro aktywnych człon-
ków podejmuje swoją posługę
samotnie w różnych częściach
Austrii i Niemiec. �

kilka lat otrzymywaliśmy wsparcie
(finansowe, komentarz autora) z
Prowincji Amerykańskiej. Bez tej
pomocy bardzo trudno byłoby nam
przetrwać ...” (str. 13-15).
A. Pollack, CPPS, powiedział, pod-
czas wykładu zatytułowanego
„Zgromadzenie Misjonarzy Krwi
Chrystusa” wygłoszonego podczas
warsztatów C.PP.S. w Rzymie w
1980 roku: „Prowincja Germańska
musiał zostać odbudowana całkowi-
cie: odzyskano skonfiskowane
domy, otworzono nowe, napłynęli
masowo kapłani (około setki), roz-
proszeni w armii po całej Austrii i
Niemczech. Na początku, ci kapłani,
którzy powrócili z wojska, zostali
zebrani w odzyskanym domu reko-
lekcyjnym w Kufstein na roczną
rehabilitację i kursy przypominają-
ce. Lecz później musieli oni być
‘wypożyczeni’ do diecezji, ponie-
waż domy, które pozostały w
Prowincji nie mogły im dać zajęcia.
To później wywołało problem dla
Prowincji: mężczyźni ci nie byli w
stanie przystosować się do życia
wspólnotowego i odeszli z
Towarzystwa: (C.PP.S. - Studien,
Bd.5, Beiträge zur Geschichte
C.PP.S., str. 297).
Po roku 1945 zredukowano liczbę
członków, ponieważ niektórzy z nich

Ks. Gregor Jussel, C.PP.S., założyciel prowincji Teutonicznej – Kościół Pielgrzyma w Baumgaertle, Niemcy
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HISZPANIA

Założenie Prowincji Iberyjskiej
(początkowo Wikariatu) miało miej-
sce w 1898 roku w Casa del Sol w
Cáceres. Nastąpiło ono po cudow-
nym uzdrowieniu siostrzenicy pisa-
rza De Maitre (7 października 1842
roku w Nicei, we Francji), które
przypisano wstawiennictwu św.
Kaspra Del Bufalo. Wydarzenienie
to wywarło ogromne wrażenie na
hiszpańskim karliście wygnanym z
kraju, Don Vincente de Obando, y
Solis, III Marques de Obando.
Mieszkał on w Turynie we Włoszech
i mianował Misjonarzy Krwi
Chrystusa beneficjentami Casa del
Sol po śmierci swej żony, która
nastąpiła w maju 1898 roku.
W roku 1867 ksiądz z  Cáceres,
Tomas Palomar, podczas pielgrzym-
ki do Rzymu poinformował głów-
nych przełożonych Zgromadzenia o
darze, którego byli beneficjentami.
Przyjął go Moderator Generalny o.
John Merlini. Kuria Generalna
CPPS przyjęła dar 30 sierpnia 1898
roku i zapłaciła 40,000 peset podat-
ku od darowizny Biskupowi Coria.
Pieniądze zgromadzono z różnych
domów i od indywidualnych człon-
ków CPPS.
Pierwszy Misjonarz CPPS,
Bartholomew Corradini, przybył do
Hiszpanii w listopadzie 1898 roku i
został odpowiedzialnym za parafię
św. Franciszka Ksawerego, jak i
Casa del Sol.
Rok ten, 1898, był rokiem, kiedy
Hiszpania utraciła swoje imperium.
Kraj znalazł się w wielkim kryzysie.
Wszystkie wysiłki skupiono na obro-
nie ostatniego bastionu kolonialnego,
które i tak zakończyły się porażką.
Armia została pokonana, rząd znalazł
się w stanie kompletnego chaosu, a
naród złamany. Ludzie bronili się
najlepiej jak tylko potrafili, jakby
byli uwięzieni w skalnej pułapce.

Zgromadzenie narodziło się i wzra-
stało przy źródle życie, jakim jest
Krew Jezusa, boska i cenna, która
rozlewa się daleko i szeroko by
nawodnić puste pola, jałową ziemię,
krajobraz ludzki, gdzie konflikty i
podziały przynoszą smutek i cierpie-
nie, głód i skrajną biedę.
Między 1898 a 1939 rokiem
Wikariat Iberyjski znalazł się pod
nadzorem Kurii Generalnej.
Misjonarze włoscy służyli w Casa w
Carceres.
Dziesięciolecie od 1919 do 1939
roku było obiecujące. Otworzono
nowy dom w Valencia de Alcantara
w 1910 roku, a misjonarze przejęli
kościół św. Piotra z Alcantara. Przez
dwanaście lat misjonarze mieszkali
w wynajętych domach. W 1911 roku
dwóch misjonarzy, Zavata i Arrache
pojechali do Meksyku, by tam otwo-
rzyć misję i przywieźli do Prowincji
jeszcze trzech członków.
Lata od 1919 do 1939 były walką o
przetrwanie, z powodu problemów
politycznych, wojny domowej
(1936-1939) i trudności między
Zgromadzeniem a biskupem Coria.
Należy tutaj wspomnieć o pracy o.
Varrone. Przybył on z Włoch do
Carceres w 1919 roku i został
Dyrektorem Wikariatu w 1926 roku.
Swoje wysiłki skoncentrował na for-
mowaniu Misjonarzy Krwi
Chrystusa od najmłodszych lat.
Varrone wysyłał seminarzystów na
studia w Rzymie. Jeden z nich otrzy-
mał święcenia. Nie było już nikogo,
kto mógłby założyć inne domy w
Hiszpanii.
W 1930 roku Varrone wysłał o.
Carinci do Portugalii. Zaakceptował
fundację w Vila Vicosa, z parafią i
posługą kapelana. Wysłano tam księ-

ży z Prowincji Germańskiej. Dom
stał się miejscem zamieszkania
seminarzystów seminarium niższe-
go, którzy studiowali w seminarium
Evora. Stamtąd pochodzą pierwsi
księża portugalscy: Joaquin Farinha
i Edmundo Alves.
23 marca 1939 roku Moderator
Generalny Colagiovanni napisał do
dyrektora Prowincji Germańskiej, że
Prowincji powinien podlegać
Wikariat Iberyjski. Otto Grünwald
służył jako Dyrektor Wikariatu w
latach od 1939 do 1946. Podczas
Drugiej Republiki i wojny domowej,
zostało zamordowanych wielu księ-
ży, a nowi księża z Prowincji
Germańskiej musieli przejąć pracę w
parafii i posługę duszpasterską w
miejscach, gdzie zabrakło księży. W
1946 roku Pablo Baussmann był
Dyrektorem Wikariatu aż do 1960
roku.
Seminarium niższe zostało założone
w Carceres, gdzie ostatecznie było
100 studentów. 20 z nich otrzymało
święcenia kapłańskie. W latach 1953
– 1954 otwarto szkołę Fuente de
Cantos (Badajoz).

PORTUGALIA

W 1922 roku D. Manuel Mendes da
Conceicao Santos został mianowany
arcybiskupem Evora. Okazało się, że
kościół jest w chaosie, szczególnie
jeśli chodzi o duchowieństwo.
Koniecznym stało się odnowienie
duchowieństwa, czyli odrodzenie
życia chrześcijańskiego w archidie-
cezji. Zaczął poszukiwać zgroma-
dzeń, które mogły by chcieć praco-
wać w diecezji i które były by mu
oddane. Pośród instytutów, z który-
mi się skontaktował, byli Misjonarze
Krwi Chrystusa.
O. Carinci był głównym orędowni-
kiem fundacji i poprosił on
Moderatora Generalnego, aby

ks. José Luis Morgado, C.PP.S.

CPPS W HISZPANII I PORTUGALII: OD 1898 r.
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poważnie rozważył tę fundację, jako
że w diecezji brakowało duchow-
nych.
O. Carinci przybył do Portugalii 9
stycznia 1930 roku, a 11 sierpnia
tego samego roku został mianowany
współpracownikiem, z pełnią wła-
dzy, o. Isidoro Ribeiro, który był
odpowiedzialny za parafie św.
Bartłomieja w Vila Vicosa i św.
Romao, około 3 mil od miasta.
8 grudnia 1931 roku Moderator
Generalny Misjonarzy Krwi
Chrystusa wysłał do arcybiskupa
Evora dekret Stolicy Apostolskiej z
datą 6 listopada 1931 roku, upoważ-
niający D. Manuel Mendes da
Conceicao Santos do oddania ad
nuntum Sanctae Sedis parafię św.
Bartłomieja Zgromadzeniu
Misjonarzy Krwi Chrystusa. Zatem
obecność Misjonarzy w diecezji
Evora, jako pierwszej wspólnoty w
Portugalii, została potwierdzona.
O. Luis Carinci, duchowy przewod-
nik Zgromadzenia w Portugalii,
marzył o nowej Prowincji
Portugalskiej. Jako że byłaby ona
konieczna dla formowania nowych
członków. W październiku 1936

że parafia św. Bartłomieja zostanie
jeszcze raz przekazana Misjonarzom,
kiedy pojawią misjonarze portugal-
scy. Stało się to dopiero w 1955 roku,
kiedy to Misjonarze Krwi Chrystusa
przejęli parafię św. Bartłomieja, dom
parafialny i parafie św. Romao i
Bencatel.
O. Adalbert kontynuował swoją
pracę w seminarium Vila Vicosa aż
do 1948 roku, kiedy to dowiedział
się o poważnej chorobie swej matki i
opuścił Portugalię. W 1954 roku 
w Portugalii nie było Misjonarzy
CPPS.
W 1954 roku o. Edmund Alves prze-
niósł się z Hiszpanii do Vila Vicosa i
przyjął trzech studentów. Mieszkali
oni w seminariach diecezjalnych, jak
to czyniła grupa naszych seminarzy-
stów w poprzednich latach.
Wspólnota CPPS w Vila Vicosa w
owym czasie składała się z trzech
kapłanów, dwóch Portugalczyków:
Joaquin Farinha i Edmunda Alves
oraz z jednego Niemca, Christo -
phera Mulbhauer’a. Wraz z tą wspó -
lnotą rozpoczęła się stała obecność
Misjonarzy Krwi Chrystusa w Vila
Vicosa i trwa aż do dzisiaj. �

roku wyjechał do Proenca a Nova by
głosić, tam zrekrutował grupę dzie-
więciu młodych mężczyzn. Stali się
oni pierwszymi studentami CPPS w
Vila Vicosa. W 1938 roku odpowie-
dzialność za fundację przeszła z
Prowincji Włoskiej na Prowincję
Germańską.
Niemiecki ksiądz, o. Robert Rinde -
rer służył w Vila Vicosa. 28 paź-
dziernika 1938 roku przyłączyło się
do niego dwóch innych misjonarzy:
o. Adalbert Stummbilig i o. Paul
Baussman. Z początkowej grupy
seminarzystów, trzech uczęszczało
do diecezjalnego seminarium wyż-
szego w Evora by studiować, a nale-
żeli do CPPS. Dwóch z nich miało
zostać pierwszymi Misjonarzami
portugalskimi, oo. Edmondo Alves i
Joaquin Farinha Cardoso.
Kiedy w 1940 roku został podpisany
konkordat, obcokrajowcy nie mogli
obejmować stanowisk duszpaster-
skich w Portugalii. Więc o. Adalberto
zrezygnował z funkcji duszpasterza.
Arcybiskup poprosił go, aby został
jako profesor i kierownik duchowy
seminarium diecezjalnego św. Józefa
w Vila Vicosa. Arcybiskup obiecał,

“Casa del Sol” w Carceres w Hiszpanii
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Ks. bp Angelico d’Alessandria,
Wizytator Apostolski nadzorował
wprowadzenie tego dekretu.
20 lipca 1942 roku Dyrektor
Generalny, Don Lorenzo
Colagiovanni, wystosował list okól-
ny, w którym czytamy, między inny-
mi: „Teraz kiedy wprowadzenie
naszej reguły w zgodzie z Kodeksem
Prawa Kanonicznego zostało ukoń-
czone, w setną rocznicę pamiętnego
dekretu Grzegorza XVI, mamy moż-
liwość kontynuowania upragnione-
go stworzenia naszych Domów we
Włoszech. Aż do dziś, domy te
pozostają pod bezpośrednim nadzo-
rem Kurii Generalnej, przede
wszystkim z powodu ich niedużej
odległości od centrum Instytutu,
pomimo podziału na trzy Prowincje
(Rzymską, Neapolitańską i
Flaminian) i ciągłym próbom uzy-
skania dla tych trzech Prowincji
większej podstawy prawnej. Fakt, że
Prowincje zagraniczne uzyskały
skuteczne uprawomocnienie spra-
wia, że uprzywilejowanie Domów
Włoskich jest nienormalne i wzywa
do równego kanoniczego uzgodnie-
nia. Teoretyczne istnienie trzech
Prowincji Włoskich zostało zlikwi-

TRZY PROWINCJE WŁOSKIE: 
1895-1937

Dekretem Stolicy Apostolskiej z 3
sierpnia 1895 roku zostały utworzo-
ne trzy Prowincje we Włoszech
(Rzymska, Neapolitańska i Flami -
nian). Niestety ten niefortunny
wybór przyniósł niedobre skutki.
Niewielkość Prowincji, ich bliskość
Administracji Generalnej oraz słaba
wiarygodność w działaniu, sprawiły,
że z każdym pytaniem kierowano się
do Generalnej Administracji i
podział na trzy części faktycznie był
jedynie fikcją.
Już podczas Trzeciej Kapituły
Generalnej wywiązała się gwałtow-
na kłótnia, głównie z powodu tego,
iż reprezentacja z Włoch została
pozbawiona prawnego uzasadnienia.
W rzeczywistości, małe i wątłe pro-
wincje włoskie zostały powołane do
istnienie, tylko gdy odbywały się
Kapituły Generalne. Stało się
koniecznym, a przynajmniej próbo-
wano tak uczynić, by uprawomocnić
ich trwałą egzystencję, by udzielić
„szerszego zakresu władzy i więk-
szej autonomii Prowincjom naszego
Instytutu we Włoszech”. W efekcie
znaczyło to udzielenie im władz
jakiej nie miały i nigdy nie miały
mieć.
Udzielono im uzasadnienia dekretem
z okazji rocznicy śmierci Kaspra del
Bufalo, 29 grudnia 1928 roku [sic],
który stał się prawomocny 1 stycznia
1929 roku. Został on podpisany przez
Don Antonio Velardi, który został
dyrektorem generalnym z powodu
poważnej niedyspozycji Don Giacino
Petroni. Dekret został kontrasygno-
wany przez sekretarza generalnego
Don Isidoro Oberhauser.
Niestety, kolejne wydarzenia wpro-
wadziły trzy Prowincje w stan anar-
chii i cały Instytut został poddany
wizytacji apostolskiej, bo marzenie o
wielkości (liczebnej) doprowadziło
niektórych członków do przyjęcia
seminarzystów, którzy zostali usu-
nięci z seminariów oraz księży diece-
zjalnych, którzy nie byli rozgorycze-

ks. Michele Colagiovanni, C.PP.S.

ni i odłączeni z różnych powodów.
Administracja Generalna pobłażała
tym poczynaniom prozelityzmu, a to
z kolej rozzłościło różne diecezje i
rektorów seminariów, którzy widzie-
li, że kandydaci uznani przez nich za
nieodpowiednich otrzymują święce-
nia, a następnie przechwalają się tym
czego dokonali.
Wizyta Dyrektora Generalnego, Don
Antonio Velardi w 1936 roku ujaw-
niła wielkie zamieszanie. Skład
Kurii Generalnej, w której zabrakło
reprezentantów z zagranicznych (nie
włoskich) prowincji, był alarmują-
cym faktem.

WIZYTACJA APOSTOLSKA: 
1937-1942

Z tego właśnie powodu i w związku
z poważnym zamieszaniem spowo-
dowanym sianiem niezgody w szere-
gach, 25 listopada 1937 roku dekre-
tem z Świętej Kongregacji ds. reli-
gijnych, podpisanym przez kard.
Vincenzo La Puma, został usunięty
ze stanowiska Dyrektor Generalny
Velardi a nowa Administracja
Generalna została wprowadzona.

Studenci w Albano (październik 1899 r.)

PROWINCJA WŁOSKA: 1942 r.



Misjonarzy pierwszy modlitewnik
zatytułowany „Wspólnota modlitwy
Krwi Chrystusa”. To zapoczątkowa-
ło rozprzestrzenianie się duchowości
Krwi Chrystusa w całej Polsce. Dla
świeckich powstała Unia Krwi
Chrystusa, szczególnie przez kon-
takty listowne i mailowe naszego
modlitewnika. Regularne spotkania
dla grup chłopców i dziewcząt
zaczęły się w roku 1980.
25 kwietnia 1983 roku grupy Unii
Krwi Chrystusa odwiedził o. Anton
Loipfinger, Prowincjał Prowincji
Germańskiej. Przybył on także po to,
by sprawdzić możliwość założenia

1983 roku, a następnie stała się ona
wikariatem w roku 1994, natomiast
prowincją – w 2005r.
Podczas Zgromadzenia Generalnego
Adoratorek Krwi Chrystusa i pod-
czas spotkania między prowincjami
CPPS w 1979 roku w Rzymie, o.
Winfried Wermter zainicjował
pierwsze kontakty z siostrami
Adoratorkami Krwi Chrystusa z
Polski.
Na przełomie 1980 i 1981 roku w
Rzymie został wydrukowany przez

Od bez mała 30 lat misja i chary-
zmat Misjonarzy Krwi

Chrystusa są realizowane w Polsce
poprzez różne środki ewangelizacji:
nauczanie, dni skupienia, rekolekcje,
misje parafialne i pielgrzymki, a
także różne dzieła charytatywne,
służbę osobom wykorzystanym,
oraz poprzez formację duchową
świeckich, a szczególnie w ramach
Unii Krwi Chrystusa (UKC).
Misjonarze Krwi Chrystusa swoją
działalność w Polsce rozpoczęli na
początku lat osiemdziesiątych dwu-
dziestego wieku. Jako misja, ich
działalność została ustanowiona w11116666
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cjonalnym. Zostało także wybranych
czterech kanclerzy,
Don Raffaele Bernardo został
wybrany Skarbnikiem Prowincjon -
alnym,, lecz nie przyjął nominacji z
powodów osobistych. Sesję zawie-
szono. Kiedy obrady wznowiono,
Wizytator ogłosił, że Kapituła
Prowincjonalna został zakończona i
zadeklarował, że zastrzega sobie
nominowanie Sekretarza i Skarbnika
Prowincjonalnego, dodając, że
zanim nie nastąpi nowa organizacja,
Skarbnik Generalny Don Giuseppe
Cosimi będzie pełnił obowiązki
Skarbnika Prowincjonalnego.
Wraz z Pierwszą Kapitułą
Prowincjonalną prawnie ustanowio-
no nową Prowincję Włoską
Zgromadzenia Misjonarzy Krwi
Chrystusa, w miejsce trzech
Prowincji, na które uprzednio były
podzielone Włochy.
6 września odbyło się pierwsze spo-
tkanie historycznej Rady Prowincji
Włoskiej. Administracja Generalna,
obecnie zwolniona z obowiązku bez-
pośredniego nadzoru „włoskich”
problemów może teraz kontynuować
rolę, jako moralny przewodnik w
nauczaniu, a Don Giuseppe Quat -
trino ujawnił niezwykłe umiejętno-
ści taktyczne i strategiczne, a także
niezrównaną ludzką charyzmę, która
pozwoliła nowo narodzonej prowin-
cji Włoskiej podnieść się z gruzów
wojny. �

dowane przez Świętą Wizytację
Apostolską, aby dać możliwość
stworzenia jednej Prowincji.
„W uzgodnieniu z bp Wizytatorem
Apostolskim, zdecydowaliśmy po -
wo łać Pierwszą Kapitułę Domów
Włoskich aby przeprowadzić wybór
Prowincjała i jego Kurii.  Kapituła
odbędzie się w naszym Domu w
Albano, począwszy od dnia 1 wrze-
śnia tego roku, i wszyscy Misjo -
narze, którym upłynął okres pięciu
lat od nałożenia Krzyża Świętego
lub u których okres ten minie w roku
bieżącym wezmą udział w tej
Kapitule.
Obecność wszystkich, poza wyjąt-
kową sytuacją, jest obowiązkowa.
Nie trzeba wspominać, że po kolej-
nej Kapitule Instytut dotrzymał
obietnicy utrzymania wiarygodnej
struktury i jednolitego rozwoju.
Zatem, ci którzy będą głosować,
jesteśmy tego pewni, dadzą wyraz
swej wyrozumiałości i powagi.
Domy we Włoszech są depozytariu-
szami szlachetnej tradycji. Wiele z
nich zostało otwartych przez
Błogosławionego [Kaspra] i znają
świętość nie tylko jego , lecz także
jego Misjonarzy. Nikt nie może
zniszczyć wspaniałego dziedzictwa,
należy jednak natomiast zachować i
wzbogacać. Ufamy, że przyszłe
struktury uwolnią znaczne energie i
skierują je ku jaśniejszej przyszłości.

Włochy, z których pochodzi
Zgromadzenie i z których się rozwi-
ja, muszą odzyskać swoje honorowe
miejsce pośród innych prowincji”.
Kapituła odbyła się z wojną w tle.
Trwała wyprawa do Rosji, i choć
szła pomyślnie, należało pamiętać o
wcześniejszej wyprawie Napoleona,
że z każdym krokiem będzie coraz
trudniej utrzymać wojska na linii
frontu, która przesuwała się naprzód.
Oto szczegół, który ukazuje drama-
tyczność tego momentu.
Przygotowując się do Kapituły,
każdy uprawniony do głosowania
miał przynieść ze sobą kartkę żyw-
nościową.

NARODZINY PROWINCJI
WŁOSKIEJ: 1942

Kapituła, powołana w celu wyboru
pierwszego „prawdziwego” Prowin -
cjała, spotkała się w Albano w
dniach od 3 do 4 września 1942 roku
„raz z prezydującym bp Don
Lorenzo Colagiovanni. Wizytator
Apostolski, bp P. Angelico
D’Alessandria, OFM, jest także
obecny. Obecnych jest 38 członków
Kapituły. Wizytator Apostolski
zadeklarował, że on i bp Dyrektor
Generalny wraz ze swą Radą
(Definitorio) zrzekają się głosu, licz-
ba głosujących wyniosła 35 osób.
Wybory odbyły się w kaplicy inter-
natu. Bp Don Giuseppe Quattrino
został wybrany Superiorem Prowin -

ks. Wojciech Czernatowicz, C.PP.S.

CPPS W POLSCE: OD 1983 r.
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Dzień skupienia w Polsce (1981 r.)

Zgromadzenia w Polsce. Po zebraniu
zgromadzenia generalnego w lipcu
1983 roku, pod koniec kadencji jako
Wice-generał, o. Winfried przybył
prosto do Polski, zaopatrzony w jed-
nie trzymiesięczną wizę. Przybył on
do Polski pod pretekstem wizyty u
Adoratorek Krwi Chrystusa. Studia
doktoranckie rozpoczął na
Chrześcijańskiej Akademii Teologic -
znej w Warszawie. W międzyczasie
czekał na oficjalną decyzję zgroma-
dzenia Prowincji Germańskiej doty-
czącej założenia misji.
W czerwcu 1987 roku Jan Paweł II
odbył swoją trzecią pielgrzymkę do
Polski. 9 czerwca, podczas wizyty w
Lublinie Papież wyświęcił 50 diako-
nów z całej Polski. Wśród nich był
nasz własny diakon Wojciech
Czernatowicz.
18 lipca 1989 roku Zgromadzenie
otrzymało rozeznanie stanowe, które
upoważniało do publicznej działal-
ności w Polsce.
Wszyscy członkowie Polskiej Misji
spotkali się w dniach 26 i 27 września,
aby wybrać pierwszą polską Radę. O.
Wermter został delegatem Prowincji.
Wybranymi do Rady zostali: o. Karol
Michalski jako zastępca delegata i
ekonom; br. Mark Tyczyński, odpo-
wiedzialny za formację seminarzy-
stów; br. Zbigniew Lesiczka, jako pro-
motor powołań; oraz br. Henryk
Czubat, odpowiedzialny za braci.

Od roku 1991 rozdaliśmy 10 tysięcy
kopii naszego miesięcznika
„POMOC”, który wcześniej był
wydawany jako list wewnętrzny do
członków Unii Krwi Chrystusa.
Podczas dziesiątej rocznicy Unii
Krwi Chrystusa w Polsce, odbyło się
całonocne czuwanie przez wizerun-
kiem Czarnej Madonny w
Częstochowie w dniach z 21 na 22
grudnia 1991 roku. Od tego czasu,
takie czuwania odbywają się każde-
go roku w ostatnią sobotę przed
Wigilią Bożego Narodzenia.
Uroczyste erygowanie Wikariatu
Polskiego Misjonarzy Krwi
Chrystusa miało miejsce 7 listopada
1993 r. przez zastępcę Moderatora
Głównego o. Genaro Cespites oraz
w obecności głównego członka
Rady o. Barry’ego Fischer’a, który
wcześniej przeprowadził wizytację.
Poświęcili oni również 31 paździer-
nika Dom św. Józefa w Swarzewie.
Z tej okazji byli również obecni
Dyrektor Prowincjalny, o. Josef
Epping oraz prowincjalny członek
Rady, o. Andreas Hasenburger, a
także animatorzy diecezjalni Unii
Krwi Chrystusa. W tym czasie zosta-
ła wybrana pierwsza Rada nowo
uformowanego Wikariatu: o.
Winfried Wermter – dyrektor wika-
riatu; o. Bogusław Witkowski –
wice-dyrektor i skarbnik; o.
Grzegorz Ruchniewicz – sekretarz

oraz br. Zbigniew Lesiczka i br.
Henryk Czubat. 31 osób tworzyło
Wikariat tego okresu: 5 kapłanów, 2
diakonów, 4 braci, 5 seminarzystów
i 15 kandydatów.
23 listopada 1993 roku zmarł o.
Tadeusz Panasiak.
Od 1996 roku do chwili obecnej
nowa siedziba Domu Wydawni -
czego stała się Domem Misyjnym
św. Wawrzyńca w Częstochowie.
POMOC zaczęła prawnie funkcjo-
nować jako Dom Wydawniczy od
roku 1998.
W grudniu 1997 roku dzięki wysił-
kom członków UKC przystosowano
nowy dom misyjny w Labuńkach koło
Zamościa. Była to rezydencja, wraz z
przylegającą ziemią, z XIX wieku
wymagająca remontu. Dom został
poświęcony Duchowi Świętemu. W
grudniu 1998 roku pracę rozpoczęło
hospicjum objazdowe. Grupa składała
się z lekarza, pielęgniarek, psychologa
i księży, którzy odwiedzali chorych w
ich domach, oferując im pomoc i
wsparcie, także dla ich rodzin.
29 listopada 1998 roku powstała
parafia p.w. Św. Kaspra w
Częstochowie.
Od 24 do 31 sierpnia 2001 roku w
domu rekolekcyjnym Misjonarzy
Krwi Chrystusa w Częstochowie
zorganizowano pierwsze
Europejskie Spotkanie Seminarzy -
stów CPPS.
Polska Prowincja Zgromadzenia
CPPS została erygowana 1 maja
2005 roku przez o. Barry’ego
Fischer’a, Moderatora Generalnego,
który również przeprowadził reko-
lekcje dla członków CPPS w Polsce.
Pierwszym Prowincjałem w historii
Prowincji Polskiej został o. Jarosław
Jabłoński.
W sierpniu 2007 roku Misjonarze
Krwi Chrystusa po raz pierwszy
odbyli pieszą pielgrzymkę z
Warszawy do Częstochowy.
W październiku 2008 roku w
Częstochowie zorganizowano „Dni
Młodych św. Kaspra” dzięki inicja-
tywie o. Dominika Siwickiego.
W marcu 2010 roku o. Wojciech
Czernatowicz, który przez ponad
dwadzieścia lat pełnił różne posługi
poza terenem Polski, powrócił do
ojczyzny. �
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DWUSETNA ROCZNICA
ZAŁOZ

.
ENIA C.PP.S.

1815 - 2015
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PIERWSZE KROKI

„Zielone piekło!” Oto nazwa nadana
regionowi o powierzchni ponad 4
mln kilometrów kwadratowych (1.6
mln mil kwadratowych) położone-
mu na północy Brazylii. Jest to
region pełen rzek i strumieni, region
zieleni, lasów dziewiczych. W regio-
nie Amazonii, w stanie Para, naro-
dził się Wikariat Misjonarzy Krwi
Chrystusa. Inicjatywa ta była odpo-
wiedzią na prośbę biskupa diecezji
Santarem, bp Amando Bahlmanna,

Odwiedzając wioski rdzennych mieszkańców

WIKARIAT BRAZYLIJSKI: 1929 r.

postoju w Santarem przybyli do
Manaus 23 stycznia 1930 roku.
Kilka dni później, ks. Rinderer obu-
dził się z gorączką i bólem głowy.
Jego stan się pogarszał. 4 lutego
odprawił Mszę Św. po raz ostatni.
Zmarł rankiem 22 lutego.
Po śmierci swego towarzysza ks.
Marcus został sam w Manaus aż do
17 maja. Następnie dojechał do

którzy przybyli do Xingu musieli
zmagać się z wielkimi przeciwno-
ściami i trudnościami, niezliczonymi
podróżami po zdradliwych wodach i
w samym środku podstępnej dżun-
gli, zawsze gotowej do schwytania
swych ofiar. Budowa kaplic i
kościołów, aby można było odpra-
wiać liturgię, budowa szkół by uczyć
ludzi na poziomie podstawowym i
średnio-zaawansowanym, głoszenie
Słowa i katechizacja chrześcijan,
którzy byli prawie porzuceni, i

ks. Michael Rohde, C.PP.S.

Prom rzeczny “Św. Kasper”

przyjaciela ks. Gregory Jussel, zało-
życiela prowincji- matki. Biskup
poprosił Misjonarzy Krwi Chrystusa
o pomoc w opiece duszpasterskiej
nad częścią diecezji nazwanej
„Regionem Xingu”.
Dwaj pierwsi Misjonarze z Prowincji
Germańskiej, ks. Marcus Schawalder
i ks. Johann Rinderer wyruszyli z
portu Le Havre we Francji w podróż
do nowego świata 22 października
1929 roku i przybyli do miasta Belem
11 listopada. Przez dwa miesiące
przebywali w centrum administracyj-
nym diecezji by nauczyć się portugal-
skiego i by poznać miasto Belem,
jego otoczenie i ludzi.
Stamtąd kontynuowali swoją podróż
najdłuższą rzeką świata. Po krótkim

Porto de Moz, czyli do ostatniego
celu podróży, przyjechał tam 24
maja, w święto Naszej Pani Pomocy
Chrześcijan, Patronki naszego
Zgromadzenia. Ks. Schawalder był
jedynym kapłanem na tym ogrom-
nym obszarze o średnicy ponad 500
mil.
Natychmiast napisał list do swego
Prowincjała w Europie, prosząc o
więcej Misjonarzy. Lecz dopiero na
początku roku 1931 przyjechali ks.
Clement Geiger i świecki brat
Francis Keil. Pojechali do Altamira,
gdzie 17 stycznia założyli pierwszy
dom misyjny w tym mieście.
Prowincja Germańska nie odmówiła
niczego by zrobić wszystko co moż-
liwe dla Misji w Xingu. Misjonarze,

pomoc miejscowej ludności, walka o
ich prawa i pomaganie im w zaspo-
kajaniu ich podstawowych potrzeb.
Oto codzienna praca naszych
Misjonarzy.
Z początkiem drugiej wojny świato-
wej i przystąpieniem Brazylii do
konfliktu dwóch wielkich mocarstw,
Stanów Zjednoczonych i Europy
przeciwko Niemcom, Misjonarze
musieli stanąć naprzeciw innym
wyzwaniom. Znaną jest historia
brata Franza Knesti, który musiał iść
na piechotę ponad 40 mil, to odle-
głość między miastami Victoria w
Xingu i Altamira, ponieważ nikt nie
chciał go podwieźć z powodu jego
niemieckiego pochodzenia.
Wszyscy misjonarze musieli zmagać
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W tym celu 16 września 1947 roku
ks. John Wilson i ks. John Kostik
wylądowali w Santiago de Chile.

OPCJE DUSZPASTERSKIE
(1947-1962)
Opcje duszpasterskie wybrane przez
Wikariat Chilijski w latach 1947 –
1962 odzwierciedlały opcje rozwi-
nięte w Stanach Zjednoczonych i
zostały potwierdzone i przyjęte
przez Kościół Chilijski i jego wła-
dze. Takie opcje można umieścić w
czterech obszarach: 1) rozwój posłu-
gi duszpasterskiej w parafii, zarów-
no w miastach jak i w miasteczkach,
a także we wspólnotach wiejskich;
2) rozwój posługi edukacyjnej w
łączności z parafią, zgodnie z wzor-
cami duszpasterskimi wypracowa-

wziąć pod uwagę pracy duszpaster-
skiej w Chile skoro Prowincja zobo-
wiązała się do wysłania kilku kapła-
nów do innego kraju w Ameryce
Południowej (uwaga redaktor: ks.
Hurtado został kanonizowany przez
papieża Benedykta XVI w paździer-
niku 2005 roku).
Od tego czasu od 13 grudnia 1946
roku do 5 stycznia 1947 roku sam ks.
Marling wraz z ks. Georgem
Spaethem i ks. Johnem Wilsonem
podjęli się misji rozpoznawczej do
kilku krajów Ameryki Południowej i
na Karaiby, co poskutkowało decy-
zją założenia Wikariatu Chilijskiego.

Dwa lata przed założeniem fun-
dacji w 1947 roku, ks. Alberto

Hurtado SJ odbywał wizytę w kilku
instytucjach w Stanach
Zjednoczonych w poszukiwaniu
przewodnictwa w swej nowej posłu-
dze pośród ubogich. 31 października
1945 roku z Katolickiego
Uniwersytetu w Waszyngtonie napi-
sał list do ks. Josepha Marlinga,
Dyrektora Prowincji Amerykańskiej,
kreśląc projekt szkoły rolniczej w
Chile dla dzieci, które miały praco-
wać  w rolnictwie i by przygotować
nauczycieli, aby oni z kolei mogli
przygotowywać innych do pracy w
tej dziedzinie.
W odpowiedzi na list ks. Hurtado z
dnia 15 listopada 1945 roku
Prowincjał stwierdził, że nie można

ks. Antonio Baus, C.PP.S.
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się z ogromnym ograniczeniem
poruszania się.
Tylko ks. Eric Krautler, CPPS,
pochodzenia austriackiego, miał
wolność w poruszaniu się i mógł
podróżować do południowej części
kraju by szukać pomocy i potrzeb-
nych rzeczy by kontynuować pracę
na misji. Wielu Misjonarzy chodziło
głodnych.
Z końcem wojny można było
ponownie nawiązać kontakt z pro-
wincją-matką w Niemczech i inni
Misjonarze mogli wyruszyć do
Brazylii. Wśród nich był ks.
Emerich Trebula w 1949 roku.
Zmarł on w roku następnym w odle-
głej placówce misji w St. Felix w
Xingu. 19 maja 1948 roku ks.
Clement Geiger otrzymał święcenia
biskupie w Cincinnati w Stanach
Zjednoczonych.

ZAKŁADANIE MISJI

Misja w Xingu obejmuje obszar o
powierzchni ok. 140000 mil kwadra-
towych, w związku z czym Wikariat
Brazylijski, oczywiście w pojęciu
geograficznym, jest największym

lądem CPPS. Na początku niewielka
liczba ludności zamieszkiwała ten
obszar i mieszkali oni na brzegach
rzek i potoków, bo jedynym środ-
kiem transportu była łódź. Nie było
dróg, a rdzenni mieszkańcy miesz-
kali w dżungli. Prawie zawsze
występowały tam groźne konflikty
między ludźmi mieszkającymi nad
rzeką i miejscowymi plemionami. W
XIX wieku wielu ludzi przybyło tam
w poszukiwaniu kauczuku nazywa-
nego czarnym złotem. Podbili oni
ziemię rdzennych mieszkańców i to
była przyczyna wielu zbrojnych i
krwawych konfliktów.
Praca Misjonarza oznacza podróżo-
wanie by służyć ludziom żyjącym
nad rzekami. Odwiedzali oni stacje
misyjne i udzielali sakramentów.
Misjonarze musieli nieustannie sta-
wać naprzeciw niebezpieczeństwom
czyhającym na rzekach, na których
znajdowały się wodospady i groźne
zakręty, zwierzętom i owadom, które
narażały ich na różne choroby, jak na
przykład żółta febra, malaria,
gorączka tropikalna i żółtaczka.
Wszystko to było powszechne w

tym regionie. Niektóre podróże cią-
gły się miesiącami i odbywały się w
zupełnej samotności. Zazwyczaj
jedynym towarzyszem Misjonarzy
był pilot w łodzi lub kanoe. Z powo-
du braku elektryczności i infrastruk-
tury komunikacyjnej między kapła-
nami komunikacja była praktycznie
niemożliwa, jak również współpraca
w wykonywaniu apostolatu była bar-
dzo utrudniona.
Jednak kontakt z rdzennymi ludami
był ważny. W 1971 roku, dwóch
rodzonych braci, księża diecezjalni z
Austrii, Antonio i Carlos Lukesch
mieli pierwszy kontakt z tymi ple-
mionami, Cayapo i Assurini.
Napisali oni w końcu książkę o gra-
matyce i katechizm Kościoła w języ-
ku Cayapo. Także ks. Eric Krautler,
CPPS, późniejszy biskup Xingu, po
bp Clement Geiger, miał wiele kon-
taktów w tymi plemionami.
Pozostawił po sobie wiele książek z
informacjami, jak na przykład: „A
Moringa Quebrada” (Pęknięty
dzban) i „Sangre Nas Pedras” (Krew
na skałach). Dzieła te są ważne na
polu religii oraz socjologii i etymo-
logii. �

WIKARIAT CHILIJSKI: 1947 r.



nie przez Zgromadzenie parafii
„Świętego Damiana Guzmana”, na
obszarze klasy średniej w pojęciu
społecznoekonomicznym, i wyjaśnia
argumentację przyjęcia posługi
kapelana w „Hospital del Salvador”.
W 1948 roku Wikariat przejmuje
parafię „San Jose” w Garin, w owym
czasie biedny i półwiejski obszar
Santiago. Później w 1961 roku para-
fia „Preciosa Sangre” zostaje założo-
na w Valdivia, także w celu zapew-
nienia opieki nad ubogimi segmenta-
mi populacji, które zostały dotknięte
trzęsieniem ziemi, które zniszczyło
miasto w 1960 roku. Parafia „
Nuestra Señora de la Preciosa
Sangre” początkowo włączona do
jurysdykcji „San Jose de Garin”,
została założona w 1962 roku.
Również położona na skromnym
obszarze parafia ta przyjęła wielu
migrantów z innych części miasta i
dużą liczbę ludności przybywającą
do Santiago z południa kraju pod
koniec lat pięćdziesiątych z nadzieją
na lepsze życie. Parafie wiejskie w
Riachuelo, Rio Negro i Purrangue
zostały przejęte przez Zgromadzenie
w momencie historycznym, który
charakteryzował się niepewną sytu-
acją i zubożeniem sektora rolniczego
Chile. �

cia w Chile, bo z jednej strony, stu-
denci nie koniecznie byli parafiana-
mi, lecz raczej pochodzili z różnych
części miasta i, z drugiej strony,
szkoły były państwowe. W połowie
lat sześćdziesiątych i na początku lat
siedemdziesiątych zdecydowano
uwolnić się od tej uciążliwej odpo-
wiedzialności przekazując szkoły
biskupom diecezjalnym, którzy
mieli zarządzać nimi przy pomocy
swojej kadry. Jednakże, Wikariat
Chilijski zrealizował ich początko-
wy projekt zaopatrzenia kościoła
krajowego w odpowiednią infra-
strukturę, szczególnie na obszarach
ubogich. Jeśli chodzi o szkoły,
wszystkie zostały przeniesione, za
wyjątkiem Koledżu św. Kaspra,
który od zawsze był prywatną i nie-
zależną szkołą. A służba środowisku
klasy średniej dawała możliwość
pracy z potencjalnie mającymi
wpływ podmiotami oraz możliwość
wzrostu powołań.
Preferencyjna służba ubogim przeni-
ka całą historię Wikariatu
Chilijskiego. Jednakże od samego
początku brano pod uwagę możli-
wość pracy również w zamożnych
rejonach aby wspomóc finansowanie
wydatków wspólnoty. Powyższe
stwierdzenie wyjaśnia zaakceptowa-

nymi w Stanach Zjednoczonych; 3)
praca preferencyjna dla ubogich, w
powiązaniu z dostępem do lepiej
usytuowanych parafii aby finanso-
wać wydatki wspólnoty; 4) budowa
infrastruktury dla rozwoju działań
eklezjalnych.
Te cztery opcje były szeroko promo-
wane podczas okresu zakładania
Wikariatu.
Posługa parafialna był dobrze znaną
działalnością duszpasterską wśród
księży Ameryki Północnej.
Jednakże, podczas gdy w Stanach
Zjednoczonych wspólnota była pod-
legła terenom miejskim w więk-
szych lub mniejszych miastach, to
jej główne zainteresowanie i środki
były przeznaczane na pokrycie
potrzeb niemieckich migrantów na
terenach wiejskich w stanie Ohio.
Biskupi diecezji chilijskich zaofero-
wali Zgromadzeniu kilka parafii,
większość z nich ulokowanych na
biednych obszarach. Lecz w latach
pięćdziesiątych dwudziestego wieku
biskupi chilijscy pragnęli wzmocnić
struktury i instytucje Kościoła
Katolickiego. Zatem, wyłaniający
się Wikariat zdecydował się zaak-
ceptować jurysdykcję parafialną, w
tym w wielu przypadkach, budowę
domów, świątyń i szkół parafial-
nych, zarówno w Santiago jak i na
południu kraju.
Wydaje się, że znaczącym był nacisk
położony na budowę i zapewnienie
infrastruktury, gdzie członkowie
Wikariatu wydają się być mocno
zaangażowani w to dzieło, szczegól-
nie przez pierwsze 15 lat.
Rozwój infrastruktury i realizacja
zakładały przydzielenie dużej sumy
środków pieniężnych, które pocho-
dziły w większości od hojnych dar-
czyńców ze Stanów Zjednoczonych.
Większość tych zobowiązań pomo-
gło dotować liczne projekty budowy
Wikariatu w tych latach, w tym
świątynie i domy parafialne, szkoły i
seminarium niższe.
Z drugiej strony, posługa edukacyjna
miała iść za wzorem ze Stanów
Zjednoczonych, gdzie działania i
były związane i finansowane przez
parafię. Ten model był nie do przyję-22222222

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

Odbiór komisyny seminarium St. Charles przez ks. Johna Wilsona i ks. Johna Kostica, C.PP.S. (1947 r.)
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w Chincha aż do września 1962
roku.
W grudniu 1961 roku oraz z okazji
uroczystości wyłania o. Gerald’a
Dreiling’a na misję do Chile,
Prowincjał mocno zachęcał wspól-
notę, by przyjrzała się temu co dzie-
je się w Ameryce Łacińskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem
postępu komunizmu i dojścia do
władzy Fidela Castro. Jego przemo-
wa skupiała się na ogólnej sytuacji
Zimnej Wojny, prowadząc do myśli,
że postęp komunizmu można zrów-
noważyć ewangelizacyjną obecno-
ścią Kościoła Katolickiego. To było
silne zaproszenie do spojrzenia w
przyszłość w kierunku nowych gra-
nic apostolatu Zgromadzenia w
Ameryce Łacińskiej.
W marcu 1962 roku, o. Byrne zdecy-
dował się zorganizować nową
wstępną podróż do Peru, w celu
wizyty w Chincha i nawiązania bez-
pośredniego kontaktu z pracą dusz-
pasterską w diecezji. Jednakże, pod
koniec lutego biskup Joseph
Marling, C.PP.S., były prowincjał,
który powrócił w tym czasie z Peru,
donosi, że biskup Ica nie zaczekał na
Ojców Misjonarzy Krwi Chrystusa,
lecz przyłączył Chincha do innej
wspólnoty religijnej, i w związku z
tym jedynym wolnym obszarem
były stare okolice w najbiedniejszej
części miasta, z chatą pełniącą rolę
kościoła. Pomimo tego rozczarowa-
nia, Prowincjał działał dalej i popro-
sił o. Pablo Buehler’a o spotkanie w
Limie w marcu 1962 roku.
Po dotarciu do Limy, na kilka dni
przed spotkaniem, 20 marca o. Pablo
spotkał się na lotnisku  z o. Johnem
Byrne, Prowincjałem. Tego samego
dnia, odbyli oni rozmowę Nuncjus -
zem Apostolskim w Peru, jego eks-
celencją Romolo Carboni, który
zaoferował im parafię w mieście
górniczym w La Oroya, usytuowaną
4,000 metrów nad poziomem morza.
Jednakże, o. Byrne kładł nacisk na
potrzebę obecności w miejscu niżej
położonym i z lepszym klimatem.
Nuncjusz poprosił ich o rozważenie

większej ilości kapłanów w mieście
Chincha Alta, był zadowolony, że o.
Byrne był osobiście zainteresowany
tym projektem i zdecydował się
powiadomić o tym Radę i
Moderatora Generalnego.
W czerwcu 1961 roku, o. Byrne
napisał list do o. Buehler’a, wskazu-
jąc że Rada miała wątpliwości co do
otwarcia misji w Peru w obawie
przed osłabieniem Wikariatu
Chilijskiego, którego wymagania
duszpasterskie nadal nie były speł-
nione. Z tego powodu, powiadomił
on Biskupa, że Zgromadzenie nie
może zaakceptować otwarcia misji

W1947 roku, poprzednia
Prowincja Amerykańska

Misjonarzy Krwi Chrystusa założyła
Wikariat w Chile i po długim czasie,
podjęto dyskusję na możliwością
zrealizowania innych fundacji. W
tym celu w kwietniu 1961 rok sam
Prowincjał decyduje się podjąć
wstępną podróż do Peru, i tym
samym otworzył drogę do możliwej
obecności Prowincji Amerykańskiej
w naszym kraju. W odpowiedzi na
zaproszenie Nuncjusza Apostol -
skiego w Peru, jego ekscelencji
Romolo’a Carboni, o. Byrne przyjął
propozycję wizyty w Limie i spotka-
nia z jego ekscelencją Alberto
Dettman, biskupem diecezji Ica.
Biskup, mocno zatroskany potrzebą

ks. Joseph Deardorff, C.PP.S.

Księża Thomas Sweeterman i Joseph Herber z nowymi kamperami, 
które zapewniały i transport i mieszkanie w czasie pelnienia apostolatu 

w ok. trzydziestu wioskach w Prowincji Yauli

MISJA PERUWIAŃSKA: 1962 r.



tam ewangelizacji katolickiej z
powodu polityki brytyjskiej, która
oddzieliła górną część doliny (zbo-
cza) dla Kościoła Anglikańskiego z
siedzibą w Kilimatinde. Północna
część Singida została oddana lutera-
nom.
Pierwsi Misjonarze Krwi Chrystusa
mogli odwiedzać obszary Manyoni i
Itigi, lecz anglikanie nie pozwalali
im na stałą obecność w obawie przed
katolicyzmem na tym obszarze.
Jednakże, muzułmanie mieszkający
w Manyoni, którzy wiedzieli już jak
wpływowymi i otwartymi na służbę
są misjonarze katoliccy, woleli kato-
lików od anglikanów i w ten sposób
przyjęli Misjonarzy Krwi Chrystusa.
Oddali im miejsca, o których wie-
rzono, że zamieszkują tam magiczne
moce, a pobliskie wzgórze było czę-
sto wykorzystywane do tradycyj-
nych ofiar poświęconym bóstwom i
libacjom (matambiko).
Należy zauważyć, że na tym obsza-
rze były tylko dwie parafie, lecz bar-

Matka wszystkich prowincji,
Prowincja Włoska z misyjnym

zapałem właściwym dla św. Kaspra
del Bufalo pod kierownictwem ks.
Giuseppe Quattrino (1942-1966) zde-
cydowała się otworzyć misję poza
obszarem Włoch i Europy. Ks.
Ernesto Guerrieri, następca ks.
Quattrino na stanowisku Dyrektora
Prowincji (1966-1976) wspierał
otwarcie misji w Tanzanii.
Pomysł rozszerzania misji na Afrykę
i ewangelizacji ludów Afryki był
możliwy dzięki dobrym relacjom
między o. Josephem Montenegro,
CPPS, i o. Dino Gioia, CPPS z
Ojcami Pasjonistami, którzy przez
dziesięciolecia pracowali w Dodoma
w Tanzanii. Za zgodą biura
Propaganda Fide i z zaproszeniem od
Ojców Pasjonistów Misjonarze Krwi
Chrystusa przybyli do Dodoma.
Trzech misjonarzy (o. Joseph
Montenegro, o. Dino Gioia i br.
Franco Palumbo) wypłynęło statkiem
z Włoch i wylądowało w Dar es22224444
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ks. Eugene Nchimbi, C.PP.S.

Salaam w Tanzanii 19 maja 1966
roku. Przywitali ich Biali Ojcowie,
którzy zaaranżowali ich podróż do
Dodoma by tam mogli się spotkać z
Ojcami Pasjonistami. Misjonarze
odpowiedzieli na zaproszenie diecezji
Dodoma, a w szczególności na prośbę
czterech chrześcijan z Manyoni skie-
rowaną do bpa Jeremiah Pesce.
Po krótkim pobycie w Dodoma
nastąpił kurs językowy w Kiswahili.
Po takim koniecznym przygotowa-
niu kulturowym do ich pracy dusz-
pasterskiej w Tanzanii, wrócili do
Dodoma i poprosili bpa Jeremiah
Pesce aby wysłał ich tam, gdzie
Ewangelia nie była jeszcze głoszo-
na. W rezultacie zostali wysłani do
Manyoni, do miejsca, które poprzed-
nio miało niewielki kontakt z chrze-
ścijaństwem.
Manyoni graniczyło z diecezją
Tabora, Iringa i Dodoma. Brakowało

parafii w Nazca, Huacho i Trujillo,
mimo tego, że wolałby parafię w La
Oroya. W rezultacie tego spotkania,
następnego dnia o. Buehler i o. Byrne
odbyli sześciogodzinną podróż pocią-
giem do miasta La Oroya, siedziby
odlewni stali Cerro Pasco
Corporation. Na stacji kolejowej tego
górniczego miasteczka usytuowanego
185 km na wschód od Limy, czekał na
nich biskup tytularny, jego ekscelen-
cja Mariano Jacinto Valdivieso,
mieszkający w  Huancayo.
22 marca odbyli oni spotkanie w
Huancayo z jego ekscelencją  Jacinto
Valdivieso, Jack D’Arcy, dyrektorem
personalnym Cerro de Pasco
Corporation i panią Ana Hickey,
reprezentantkę wspólnoty katolickiej,
która mówiła o pilnej potrzebie
posługi duchowej w La Oroya.
W ostatnich dniach swej wizyty
przyjęli oni zobowiązanie duszpa-

sterskie w La Oroya ponieważ, jak to
powiedzieli o. Juan Byrne i o. Pablo
Buehler: „Jeśli świeccy mogą tam
żyć z powodów ekonomicznych, to
misjonarze też by mogli dla korzyści
duchowych”. Zatem, Zgromadzenie
Misjonarzy Krwi Chrystusa będzie
odpowiedzialne za cztery parafie lub
też za całą Prowincję.
31 października 1962 roku, o. Pablo
Buehler przedstawił się o. Jauregui,
księdzu parafialnemu, który następ-
nego dnia, w uroczystość
Wszystkich Świętych, publicznie
przedstawił nowych misjonarzy w
świątyni Niepokalanego Poczęcia w
Oroya Antigua. Później, podczas
prywatnej mszy w kaplicy szpitalnej
Wikariusz Generalny Archidiecezji
Huancayo przewodniczył ceremonii
wprowadzenia na urząd.
Misja Peruwiańska rozpoczęła swoją
działalność pod kierownictwem o.

Pablo Buehler’a, któremu towarzy-
szyli ojcowie  Guillermo Beuth, José
Herber, Leo Matusicky, i Guillermo
Frantz. Ojcowie David Kettleson,
Ricardo DeCavitt i Leonardo Kistler
przybyli w rok później. Następnie, w
latach 1964-1967, ojciec Edgar
Jutte, bracia Eugenio i Jerónimo
Schmidt, José Hinders i Tomás
Brenberger rozpoczęli działalność
misyjną w Prowincji.
W tym czasie odbył się Sobór
Watykański II. Nasi misjonarze
zostali zaangażowani w wprowadza-
nie go poprzez spotkania parafialne,
w ośrodkach katechetycznych i
„domach na kółkach”, które pozwa-
lały im docierać do najbardziej odle-
głych miejsc prowincji. Był to także
czas wielkiego zamieszania, i kilku
misjonarzy odeszło z kapłaństwa,
podczas gdy inni powrócili do
Stanów Zjednoczonych. �

WIKARIAT TANZANII: 1966
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do domu we Włoszech, a w 1983
roku został wysłany do otwarcia
nowej misji w Indiach.

MARZENIE

Misjonarze Krwi Chrystusa przybyli
do Afryki by założyć nową misję
jako pamiątkę i uczczenie 150 rocz-
nicy założenia Towarzystwa Krwi
Chrystusa przez św. Kaspra del
Bufalo 15 sierpnia 1815 roku. Pod
właściwą opieką ta początkowa
wizja rozwinęła się i wydała wspa-
niałe owoce.
Podczas warsztatów w Domu
Formacyjnym ks. Merliniego w
Dodoma w 2010 roku członkowie
wikariatu wyrazili pragnienie by
mogli stać się prowincją w roku
2015, aby połączyć to wydarzenie z
dwusetną rocznicą założenia
Zgromadzenia. �

z Bagnolo Mela w Brescia (Włochy).
Oprócz kościoła parafialnego zbudo-
wano budynek Maktaba i dom rze-
mieślniczy Amani, które są dziś cen-
trum duchowym.
W czasie tworzenia Itigi skonstru-
owano i zainstalowano pierwszy
wiatrak i tak rozpoczął się projekt
wodny Misjonarzy Krwi Chrystusa
w Tanzanii. W pierwszej fazie two-
rzenia misji w Itigi, o. Mario
Dariozzi był z br. Umberto Reale. W
międzyczasie w Manyoni pojawili
się oo. Dino Gioia, Joseph
Montenegro i Domenico Altieri.
W tym samym czasie o. Vincent
Boselli ukończył swoje studia teolo-
giczne w głównym seminarium św.
Pawła w  Kipalapala – Tabora w
Tanzanii i został wyświęcony w
1977 roku. W tym samym czasie, o.
Joseph Montenegra został powołany

dzo oddalone od siebie (Makiungu i
Dung’unyi). Zatem Misjonarze Krwi
Chrystusa, którzy wylądowali w
Tanzanii 19 maja 1966 roku mieli za
zadanie przeprowadzenie pierwszej
ewangelizacji wśród mieszkańców
Manyoni i okolicznych miejsc. Dom
Manyoni został oficjalnie otwarty 11
lutego 1967 roku. Od czasu jego
otwarcie służymy tam niezmiennie.
... Liczba wiernych (chrześcijan)
wzrosła z 50 do ponad 10.128.
Parafia Manyoni składa się z 18 pod-
stacji w tym samo Manyoni. Są to
owoce życia Misjonarzy Krwi
Chrystusa głoszących Ewangelię nie
tylko słowami, lecz swym życiem i
czynami.
Misja w Manyoni była jedyną pracą
wspólnoty aż do roku 1973, kiedy to
podjęto decyzję o otwarciu nowej
parafii w Itigi. Parafia Itigi została
założona przez o. Petera Milambo (z
diecezji Tabora), który wysłał do
Itigi pierwszego katechetę,  Simon
Josepha. Przybywa on do Itigi w
sierpniu 1954 roku z Igalula Tabora.
W tym czasie w Itigi było tylko
czworo chrześcijan-katolików,
wszyscy imigranci.
W tym czasie nie było tam miejsc
poświęconych modlitwie (kościoła
czy kaplicy). Zdecydowali oni zatem
odbywać spotkania modlitewne w
domu jednego z chrześcijan. Dwa
lata później ochrzczono 33 osoby,
owoce pracy Simona Josepha. Kiedy
wzrosła liczba chrześcijan zdecydo-
wali się na budowę małego kościoła,
który wyglądał jak miejscowy dom
(tembe). Kapłańską posługę ducho-
wą otrzymali od kapłanów z parafii
Dung’unyi lub Igalula. Przybycie
Misjonarzy Krwi Chrystusa do
Manyoni była również dla nich bło-
gosławieństwem, ponieważ otrzy-
mywali oni posługę również od
Misjonarzy.
W 1968 roku o. Joseph Montenegro
zbudował nowy kościół, który póź-
niej został odnowiony przez o. Mario
Dariozzi w 1974 roku. Jeszcze póź-
niej przeprowadzono dalsze prace
pod kierownictwem o. Vincenta
Boselli we współpracy z parafianami

Pierwszy kościół C.PP.S. w Manyoni w Tanzanii
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Karnataka. Była to nasza pierwsza
wspólnota parafialna w Indiach.
Parafia składa się ze szkoły podsta-
wowej św. Pawła (Higher Primary
School) i z domu św. Pawła dla
chłopców (sierocińca) oraz z domu
miłosierdzia dla starców. W kolej-
nych latach powstały następne
wspólnoty parafialne w Sadras-
Kalpakkam i w Pozhichalur. 15 maja
1996 roku, Peter Gali, pierwszy
seminarzysta, który ukończył całą
formację w Indiach został wyświę-
cony na kapłana. W roku 2000 zało-
żono Unię Pobożną Krwi Chrystusa.
W 1999 roku został wybudowany
trój-poziomowy kompleks nazwany
Merlini Nilaya. Celem domu było
wsparcie przyszłych potrzeb ekono-
micznych CPPS. Dom został oddany
osobie świeckiej, która prowadziła
w nim hostel dla studentów koledżu.
W dniach od 8 do 11 maja 2000 roku
odbyły się warsztaty duchowości
Krwi Chrystusa prowadzone przez
o. Barry’ego Fischera. Warsztaty
były częścią obchodów roku jubile-
uszowego.

DELEGATURA INDYJSKA

Za pozwoleniem Statutów Misja
Indyjska została podniesiona do
rangi Delegatury w 2000 roku, a o.
Joseph Montenegro został mianowa-
ny Dyrektorem Delegatury. O.
Amaladoss i o. Jayasingh David
zostali wybrani na członków Rady
podczas spotkania wszystkich
Misjonarzy indyjskich 15 listopada
2000 roku w domu św. Kaspra
Bhavan.
Kiedy wzrosła liczba seminarzystów
dom św. Kaspra Bhavan nie był już
dłużej odpowiedni dla wszystkich
kandydatów. W związku z tym,
zakupiono ziemię w Kithaganur w
Bangalore i 17 marca 2000 roku
został położony kamień węgielny
pod budowę nowego domu studenta.
Dokonał tego o. Peter Battista,

Założenie Zgromadzenia w
Indiach jest realizacją marzenia

naszego założyciela, św. Kaspra.
Pragnął on wyjechać do Indii by gło-
sić Dobrą Nowinę podążając ślada-
mi św. Franciszka Ksawerego.
Informacja ta dotarła do Ojca Świę-
tego, papieża Piusa VII, który go
wezwał i przydzielił mu głoszenie
Ewangelii :rozproszonym owcom
Izraela” w Państwie Kościelnym,
podczas kryzysu, który nastąpił po
Rewolucji Francuskiej. Kasper przy-
jął zadanie Papieża jako wolę Bożą i
wyrzekł się osobistego pragnienia
przyłączenia się do jezuitów i wyjaz-
du do Indii.
Niemniej jednak, marzenie św.
Kaspra stało się rzeczywistością
dzięki jego synom, dzięki
Misjonarzom Krwi Chrystusa
Prowincji Włoskiej.

POCZĄTKI

Obecność Misjonarzy w Indiach
miała skromne początki. O. Joseph
Montenegro po raz pierwszy odwie-
dził Indie w 1982 roku z grupą
wolontariuszy z Włoch. Przybyli oni
do Bangalore by pomóc
Adoratorkom Krwi Chrystusa
(ASC) wybudować szkołę. O.
Montenegro powrócił do Indii w
1983 roku i skontaktował się z wie-
loma kapłanami, by pomogli mu
znaleźć kandydatów do naszego
Zgromadzenia.
W 1986 roku, o. Duraisamy Narala z
diecezji Vellore rozpoczął formację
w naszym Zgromadzeniu i podjął
studia licencjackie w dziedzinie
duchowości na Angelicum (Papieski
Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu)
w Rzymie. Po swej inkorporacji do
Zgromadzenia w 1988 roku powró-
cił do Indii z o. Josephem
Montenegro. Razem przygotowali
wynajęty dom w Koramangala w
Bangalore, który służył jako pierw-
szy dom formacyjny Misji z o.
Duraisamy jako rektorem. Semina -

ks. Dr. John Bosco, C.PP.S. DCL

r zyści odbywali studia filozoficzne
w  Dharmaram College.
Później rozpoczęto budowę nowego
domu (Study House) w Balaji Nagar.
16 maja 1990 roku o. Montenegro w
obecności o. Duraisamy Narala i
innych położył kamień węgielny.
Nowy dom został otworzony pod
nazwą „Św. Kaspra Bhavan” 1 lipca
1991 roku.

MISJA INDYJSKA

Misja Indyjska została przyjęta
przez Prowincję Włoską podczas
zgromadzenia biznesowego „De
Negotiis” 29 stycznia 1990 roku.
Wyświęcono na księży dwóch
pierwszych kandydatów,
Amaladoss’a i Antonego Paikarda.
Święceń udzielił papież Jan Paweł II
w czerwcu 1990 roku. Powrócili oni
do Indii po ukończeniu studiów
licencjackich. W maju 1991 roku
czterech kolejnych seminarzystów
zostało wyświęconych na księży
przez papieża Jana Pawła II na
Watykanie.
W 1993 roku na prośbę misjonarzy z
Indii, włoski Dyrektor Prowincjalny,
o. Pietro Battista, mianował o.
Josepha Montenegro Dyrektorem
Misji Indyjskiej, a także rektorem
seminarium. W owym czasie wszy-
scy misjonarze w Indiach mieszkali
razem w domu Św. Kaspra Bhavan.
W lipcu 1993 roku została przepro-
wadzona pierwsza misja powszech-
na. O. Michael Peters był
Dyrektorem tej misji, a towarzyszyli
mu o. Duraisamy Narala i o. John
Bosco, wraz z Siostrami Adora -
torkami Krwi Chrystusa (ASC).
15 stycznia 1995 roku,
Archidiecezja Bangalore powierzyła
Misjonarzom Krwi Chrystusa
kościół św. Pawła, Marikuppam, w
Kolar Gold Fields (KGF) w stanie

CPPS W INDIACH: OD 1988 r.
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tego samego dnia w Pustelni św.
Kaspra, o. Amaladoss został wybra-
ny pierwszym Dyrektorem
Wikariatu Indyjskiego. W nowym
Wikariacie znalazło się 23 inkorpo-
rowanych członków.
... Dzisiaj realizacj marzenia św.
Kaspra stała się rzeczywistością
dzięki życiu i posłudze ponad 100
członków CPPS. Od początków w
Bagalore dzisiejsza obecność CPPS
rozprzestrzeniła się na kilka stanów,
gdzie nasi Misjonarze czynią posłu-
gę w parafiach, szkołach, sierociń-
cach i domach starców, głosząc
misje i rekolekcje, a także służąc w
różnych biurach diecezji. �

WIKARIAT INDYJSKICH

Podczas zgromadzenia w kwietniu
2002 roku, członkowie Delegatury
Indyjskiej, poprosili by Delegatura
Indyjska została podniesiona do
rangi Wikariatu. Prośba ta została
jednogłośnie przyjęta podczas spo-
tkania głównych superiorów w
Niagara Falls (Kanada) we wrześniu
2002 roku. Później, w tym samym
roku, zostały przyjęte także Statuty
Wikariatu. 19 lutego 2003 roku
został ogłoszony Dekret  erygowania
Wikariatu Indyjskiego przez o.
Barry’ego Fischer’a, Moderatora
Generalnego.
Podczas zebrania, które odbyło się

Dyrektor Prowincjalny. Nowy dom
studenta otrzymał nazwę Pustelni
św. Kaspra i został poświęcony
przez Jego Ekscelencję ks. dr
Ignatiousa Paul Pinto, Arcybiskupa
Bangalore 20 kwietnia 2002 roku.
Wszyscy studenci teologii przenieśli
się z domu św. Kaspra Bhavan do
Pustelni św. Kaspra. Dom św.
Kaspra Bhavan stał się domem stu-
denta dla studentów filozofii i for-
macji intensywnej. 
O. Joseph Montenegro również
przeniósł się do Pustelni św. Kaspra
jako dyrektor lokalny i rektor nowej
wspólnoty.

Wspólnota członków zebranych w Aszramie św. Kaspra po pierwszych wyborach Wikariatu w 2003 r.
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wybudowanego seminarium. Parafia
przyjęła nazwę „Naszej Pani
Przenajdroższej Krwi”. Kolejnym
misjonarzem – weteranem, który
służył przez lata  w Chile i Peru, i
który przybył by zostać pierwszym
proboszczem był ks. Guillermo
Frantz. Niestety po zaledwie dziesię-
ciomiesięcznym pobycie w
Gwatemali zmarł po operacji usunię-
cia tętniaka mózgu. Został pochowa-
ny na miejscowym cmentarzu w
Santa Rosita.

Skoro coraz więcej było wyświęca-
nych księży, Misjonarze zaczęli roz-
glądać się za miejscem dla siebie.
Ks. Fischer zabrał seminarzystów na
rekolekcje w czasie Wielkiego
Tygodnia w góry, w odległości około
czterech godzin od stolicy, do parafii
św. Michała w miejscowości Tucuru.
Większość mieszkańców pracuje
tam i żyje na plantacjach kawy. Są
oni bardzo biedni. Parafia od jakie-
goś czasu pozostawała bez kapłana.
Ludność była tak szczęśliwa z
powodu obecności misjonarzy w
miasteczku i w wielu górskich
wspólnotach, jakie misjonarze
odwiedzili podczas swej misji, że
poproszono Biskupa aby zaprosił
Misjonarzy by przyjechali do pracy
w Tucuru.

Biskup Gerardo Flores z diecezji Las
Verapaces odwiedził naszą wspólno-
tę w mieście Gwatemala i przedsta-
wił oficjalne zaproszenie. Misjo -
narze CPPS zgodzili się i ks. Ge -
rardo Lemus został wysłany jako
pierwszy proboszcz.

Aby wyjść naprzeciw potrzebom
ludzi wybudowano kilka szkół w
górskich wioskach przy wsparciu
finansowym naszej parafii Krwi
Chrystusa we Florencji we
Włoszech. Ks. Mario Dariozzi i

Początki obecności Misjonarzy
Krwi Chrystusa w Ameryce

Środkowej są niewątpliwie związane
z determinacją jednego umysłu, jed-
nego człowieka: ks. Paula Aumena,
Misjonarza weterana, który wcze-
śniej służył w Chile przez osiemna-
ście lat. Powróciwszy do Stanów
Zjednoczonych na kilka lat, nadal
całym sercem tęsknił za misjami. W
1975 roku wyruszył do Gwatemali,
kraju zanurzonego w wojnie ze
wskaźnikiem analfabetyzmu na
poziomie 78%. Był on przekonany,
że bieda kraju i brak księży dają
doskonałe pole dla misji C.PP.S.

Ks. Aumen rozpoczął trudną kampa-
nię założenia misji w Gwatemali.
Pracował wśród ubogich, służąc w
dużej parafii w jednej z kolonii stoli-
cy, której podlegało siedem wiosek.
Podstawową troską ks. Pablo była
rekrutacja powołań. Zdobył mło-
dych mężczyzn i założył semina-
rium. W końcu wysłał dwóch semi-
narzystów, Noe Lemus i Candelario
Yocute do Chile w celu formacji teo-
logicznej. Ks. Pablo był utalentowa-
nym pisarzem i jego opisy przygód
misyjnych fascynowały członków
wspólnoty w Stanach
Zjednoczonych, jak i hojnych dar-
czyńców, którzy wspierali jego
wysiłki. Wreszcie nastąpiło zaakcep-
towanie misji w 1985 roku. Wikariat
Chilijski podjął odpowiedzialność
za misję. W następnym roku ks.
Nowe Lemus został pierwszym
rdzennym Gwatemalczykiem
wyświęconym w Zgromadzeniu.

DALSZY ROZWÓJ

Pierwsza parafia została zbudowana
w La Labor i przyjęła nazwę Krwi
Chrystusa. Służy ona odległym
wspólnotom. Kilka lat później,

ks. Barry Fischer, C.PP.S.

Adoratorki Krwi Chrystusa ze
Stanów Zjednoczonych wysłały sio-
stry do pracy w parafii. Wybudowały
one Instytut „Marii de Mattias” aby
zapewnić dobre wykształcenie mło-
dym ludziom, jak liczne Kliniki
Zdrowia na tym terenie.

Kiedy wzrosła liczba seminarzy-
stów, ks. Pablo zdecydował się
wybudować seminarium w pobliżu
Landivar University prowadzonego
przez jezuitów, gdzie studenci mogli
studiować teologię. Wioska, gdzie
mieściło się seminarium, nosiła
nazwę „Św. Kaspra”, na pamiątkę
jednego z Trzech Króli, którzy byli
obecni przy żłóbku Jezusa! W ciągu
lat Misjonarze zapoznali miejscową
ludność z naszym „Św. Kasprem del
Bufalo”.

Aby pomóc rozrastającej się misji,
Wikariat Chilijski wysłał kilku męż-
czyzn by pomogli w formacji semi-
narzystów. Ks. Joe Navarette, nasz
pierwszy Chilijczyk wyświęcony dla
CPPS, został tam wysłany w 1985
roku. Poświęcił się seminarzystom, a
ks. Pablo, ks. Noe i ks. Candelario
służyli w większości w wioskach,
głosząc tam misje.

W 1989 roku, ks. Navarette wrócił
do Chile, a ks. Barry Fischer zastąpił
go na stanowisku Dyrektora
Formacji. Pracował on z seminarzy-
stami by rozwinąć program forma-
cyjny w oparciu o profil Misjonarza
Krwi Chrystusa. Później, przybył z
Chile ks. Israel de la Fuente, by
wspomóc program formacyjny

Poza pierwotna parafią w La Labor
Wspólnota przyjęła odpowiedzial-
ność duszpasterską za drugą parafię
w Santa Rosita, w pobliżu nowo

MISJA W AMERYCE SRODKOWEJ: OD 1975 r.
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Moderatora Generalnego. Ks. Noe
Lemus został wtedy pierwszym
rdzennym Gwatemalczykiem mia-
nowanym Dyrektorem Misji.

Dziś, w Gwatemali jest czternastu
inkorporowanych członków i kilku
seminarzystów przygotowujących
się do wstąpienia w szeregi człon-
ków CPPS. Pomimo małej liczebno-
ści, wspólnota Ameryki Środkowej
również wysyła swoich członków by
służyli na potrzeby Zgromadzenia w
innych krajach. 

Ks. Marco Tulio Recinos zgłosił się
na ochotnika do wieloletniej posługi
w Wikariacie Brazylijskim, a ks.
Armando Rivas obecnie jest w
Kolumbii, gdzie na początku służył
jako Dyrektor Latynoamery -
kańskiego programu teologicznego,
a ostatnio został mianowany
Dyrektorem Misji. �

wiele w promowaniu miejscowej
kultury i zachowaniu jej tradycji. W
tej parafii założono także stację
radiową.

We wszystkich miejscach posługi na
misji w Ameryce Środkowej najważ-
niejszą jest edukacja osób świec-
kich. W odległych, odizolowanych
górskich wioskach, katechiści są
tymi, którzy podtrzymują wiarę,
ponieważ wyświęcony kapłan może
odwiedzić ich wioskę jedynie co
kilka miesięcy lub nawet tylko raz w
roku. Dostęp do tych wiosek jest
często możliwy jedynie ścieżkami,
które stają się błotniste w porze
deszczowej.

Ks. Paul Aumen powrócił do Stanów
Zjednoczonych w 1992 roku i ks.
Barry Fischer został mianowany
Dyrektorem Misji aż do 1995 roku,
kiedy został wybrany na stanowisko

parafianie kilkakrotnie odwiedzili to
miejsce i do dziś wspierają edukację
dzieci.

Dzięki hojności darczyńców ze
Stanów Zjednoczonych, zbudowano
także klinikę położniczą w Tucuru
aby zapewnić właściwą opiekę zdro-
wotną i przeprowadzić programy
edukacyjne dla ludności z górskich
wiosek na temat zagadnień opieki
zdrowotnej.

Potrzeby duszpasterskie na tym
zubożałym terenie diecezji Coban
były ogromne i nie minęło dużo
czasu, gdy zaproponowano nam
drugą parafię w tej samej dolinie.
Parafia Św. Katarzyny z Aleksandrii
w La Tinta obejmuje bardzo duży
obszar z licznymi górskimi wioska-
mi. Ks. Dario Caal został jej pierw-
szym proboszczem. Jako native spe-
aker języka Q’eqchi, dokonał bardzo

Pierwszy dom wspólnotowy i kościół w La Labor, Gwatemala
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Zpunktu widzenia historii to już druga próba zało-
żenia misji w Meksyku.

Pierwszej próby założenia misji meksykańskiej doko-
nali członkowie Wikariatu Hiszpańskiego z Prowincji
Włoskiej. O. Joseph
Arrache, ksiądz z
diecezji Buenos
Aires w Argentynie,
wstąpił do
Zgromadzenia w
Hiszpanii w 1909 r.
W 1912 roku przyje-
chał do Meksyku z o.
Ottavio Zavatta.
Następnie przyłączy-
li się do nich inni
członkowie z
Hiszpanii i Włoch.
Przyjęliśmy dwie
parafie, jedną w
Monterrey, Nuevo
Leon i drugą w
Mexico City.
Wysiłek ten został
uznany za rozpoczę-
cie Wikariatu
Meksykańskiego, a
o. Arrache został
mianowany wikarym
na Meksyk.
Nominacja z Kurii
Generalnej datowana
jest na dzień 15
stycznia 1913 roku.
Jednakże, wraz z rewolucją w 1913 roku, wszyscy
zagraniczni księża zostali wydaleni z kraju. Nasi księ-
ża wyjechali do Stanów Zjednoczonych i rozpoczęli
pracę pośród imigrantów włoskich na obszarach nie-
daleko Chicago, Illinois i Cleveland w stanie Ohio. W
efekcie powstała delegacja lub misja Prowincji
Włoskiej. Misja rozrosła się i stała się Wikariatem
Atlantyckim Prowincji Włoskiej, a później uzyskała
status Prowincji Atlantyckiej.

Obecne wysiłki utrwalenia obecności CPPS w
Meksyku mają swoje korzenie w byłej Prowincji
obszaru Pacyfiku. Z misyjnym zapałem dwóch człon-
ków, o. Ronald Wiecek i o. René Cerecedo Alarcón
odkryli możliwość założenia fundacji w Meksyku z o.

René, który przyjął
posługę parafialną w
1996 roku w Mexico
City.
2 grudnia 2007 roku
w obecności
D y r e k t o r a
P r o w i n c j a l n e g o
P r o w i n c j i
Atlantyckiej, o.
Mario Cafarelli i
innych członków
wspólnoty C.PP.S.:
o. Ronald Wiecek i o.
René Cerecedo
Alarcón oraz kandy-
daci, którzy brali
udział w programie
formacyjnym w
owym okresie, o.
Francesco Bartoloni,
M o d e r a t o r
Generalny, zadekla-
rowali, że nasza
obecność w
Meksyku jest misją
o f i c j a l n ą
Z g r o m a d z e n i a

Misjonarzy Krwi Chrystusa. O. Ronald Wiecek został
mianowany pierwszym Dyrektorem Misji
Meksykańskiej.
Kiedy świętowaliśmy naszą setną rocznicę pierwsze-
go przybycia Misjonarzy Krwi Chrystusa do
Meksyku 29 września 2012 roku, kandydaci German
Santiago Esteves i Gregorio Hernandez Cortez doko-
nali inkorporacji definitywnej, jako Misjonarze Krwi
Chrystusa w obecności o. Jeffrey’a Finley’a,
Dyrektora Prowincjalnego Prowincji Atlantyckiej. �

kss. René Cerecedo i Ronald Wiecek, C.PP.S.

Parafia Najświętszego Serca w Mexico City

CPPS W MEKSYKU: OD 1912 r.
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kie sanktuarium maryjne oraz
Ludberg – Sanktuarium Krwi
Chrystusa. Następnie odwiedził
Banja Luka i biskupa Alfreda
Pichler’a. Wraz z o. Willi’m modlił
się podczas spotkania członków
USC z różnych parafii. W
Belgradzie odwiedził parafie kato-
lickie i Serbski Kościół
Ortodoksyjny św. Marka. Wizyta
Ojca Generalnego był wielkim
krokiem na przód w dziele Bożym
w tych stronach.
Tak skromny, ograniczony, lecz
dynamiczny rozwój Misji CPPS na
terytorium byłej Jugosławii miał
być przerwany przez wojnę, której
nieuniknioność była coraz bardziej
oczywista.
W lipcu lub sierpniu 1992 roku,
dom parafialny, nasz pierwszy dom
misyjny na tych terenach został
spalony i zniszczony przez człon-
ków serbskiej armii. 6 październi-
ka 1992 roku Zgromadzenie odda-
je administrację parafii diecezji
Banja Luka.
28 lutego 1991 roku, Ilija Grić,
który kończył ósmą klasę szkoły
podstawowej w tym czasie, zgłasza
się na kandydata. Wytrwał w
swych zamiarach i obecnie jest
nowym kapłanem CPPS.
Pomimo problemów zdrowotnych,
o. Willi Klein jest dziś czynnie
zaangażowany w pomoc humani-
tarną dla osób wysiedlonych, ucie-
kinierów, szpitali, szkół i innych
instytucji. Przyjeżdża również i
odwiedza wspólnoty, przeprowa-
dza ćwiczenia duchowe i rekolek-
cje w Chorwacji, Bośni i
Hercegowinie oraz w Serbii.
(Uwaga: Rozwój Zgromadzenia,
jego duchowości i charyzmatu na
tych obszarach został potwierdzo-
ny przez inkorporację definitywną
w październiku 2012 roku trzech
mężczyzn, co daje w sumie pięciu
członków CPPS na tej Misji.) �

stości Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny w 1989
roku jego ekscelencja Franjo
Komarica, biskup Banja Luka,
dokonuje konsekracji kaplicy i
odnowionego oraz zaadaptowane-
go domu parafialnego dla misjona-
rzy.
O. Willi działał w Bośni,
Hercegowinie i Chorwacji odwie-
dzając parafie i miasteczka, prze-
prowadzając rekolekcje, ćwiczenia
duchowe, a czasem i misje publicz-
ne we współpracy z Siostrami ASC
z Prowincji Jugosłowiańskiej.
31 maja 1989 roku o. Anton
Loipfinger, Moderator Generalny z
Rzymu odwiedził Misję i przeby-
wał w niej przez tydzień. Podczas
swego pobytu, w ówczesnej
Jugosławii, poznał kardynała
Franjo  Kuharić, odwiedził Naszą
Panią z Marija Bistrica – chorwac-

Ojciec Willi Klein, Misjonarz
Krwi Chrystusa, urodzony w

Bern w Szwajcarii po raz  pierwszy
przybył do byłej Jugosławii w
1979 roku z okazji setnej rocznicy
działalności Sióstr Adoratorek
Krwi Chrystusa na tamtym terenie.
Ojciec Klein wielokrotnie powra-
cał w te strony w celu odbycia ćwi-
czeń duchowych i rekolekcji.
Zainteresowanie wiernych ducho-
wością Krwi Chrystusa było
ogromne i narodził się pomysł
przybycia tam Misjonarzy Krwi
Chrystusa.
W połowie lat osiemdziesiątych
biskup Banja Luka, Jego
Ekscelencja Alfred Pichler wysto-
sował oficjalną prośbę do Kurii
Generalnej, aby przysłano
Misjonarzy Krwi Chrystusa do
Bośni. Odpowiedź Kurii była
pozytywna i ojciec Willi, Dyrektor
Prowincji Germańskiej otrzymuje
zgodę na podróż do Bośni.
W dniach 5 – 6 kwietnia 1988 roku
na spotkaniu Rady Prowincji
Germańskiej, autoryzowano roz-
poczęcie działalności misji CPPS
w diecezji Banja Luka. 26 kwietnia
1988 roku Moderator Generalny i
jego Rada przyjmują Misję
Prowincji Germańskiej w
Jugosławii i udzielają jej błogosła-
wieństwa oraz potwierdzają, że
ojciec Willi Klein jest liderem i
odpowiedzialnym. Po przybyciu
Misjonarzy do Nova Topola nastę-
puje odnowa domu parafialnego i
pomieszczeń wewnątrz, aby
wspólnota misjonarzy mogła pra-
cować. Biskup Banja Luka powie-
rza misjonarzom administrację
parafii św. Józefa w Nova Topola.
Ksiądz Marko  Laštro, kandydat do
Zgromadzenia Misjonarzy Krwi
Chrystusa został przyjęty do para-
fii 10 czerwca 1989 roku. 9 paź-
dziernika 1989 roku o. Laštro i
dwóch innych kandydatów rozpo-
czynają nowicjat. Podczas uroczy-

ks. Ilija Grgić, C.PP.S.

Ks. Willi Klein celebrujący Mszę Świętą 
w ruinach w Bośni po wojnie na Bałkanach

CPPS W CHORWACJI: OD 1988 r.



w  Ingoré cieszyła się wielką żywot-
nością po przybyciu dwóch
Misjonarzy. Młodzi ludzie, którzy
tam mieszkali mieli z nimi większy
kontakt. Powstała grupa zaintereso-
wanych powołaniem do zgromadze-
nia, która w końcu dała podstawę do
otwarcia seminarium.
Ks. Joaquin Cardos Pereira, odpo-
wiedzialny za seminarium, nadal był
odpowiedzialny za parafię w
Ingoré, gdzie wyjeżdżał w weeken-
dy. W ciągu tygodnia ks. Pereira

otwarto seminarium CPPS w Bissau
w październiku 2001 roku.
Później, w październiku 2004 roku
zbudowano mieszkanie w pobliskim
Bissakil, niedaleko stolicy kraju,
gdzie była kontynuowana formacja.
Księża CPPS pracowali z parafią
Brá, a w 2005 roku na prośbę bisku-
pa Bissau, Don  José Camnate, prze-
jęli parafię w Safin, ok. 10 mil od

Wroku 1988 dwie Adoratorki
Krwi Chrystusa przejeżdżały

przez Portugalię. Były one w drodze
z Gwinea Bissau do Rzymu. Chciały
one poznać Misjonarzy Krwi
Chrystusa w Portugalii. W owym
czasie pragnęły nawiązać współpra-
cę z portugalskimi misjonarzami
CPPS w Gwinei. Niestety ich roz-
mowy nie powiodły się.
W październiku 1996 roku dwie
Adoratorki Krwi Chrystusa przybyły
do Hiszpanii. Były to Ema Zorb,
przełożona prowincjalna w owym
czasie oraz Esperia Sulis, która była
odpowiedzialna za misję w Ingoré.
Skontaktowały się one z prowincja-
łem Prowincji Iberyjskiej, ks. José
Peral, który powiedział im, że
powinny jechać do Portugalii by
pomówić z ks. Joaquin Cardoso
Pereira. Kiedy z nim rozmawiały,
zaprosiły go na prezentację powoła-
niową do misji w  Ingoré. Przyjął on
zaproszenie i wyjechał do Gwinea
Bissau 30 grudnia 1996 roku.
Pozostał tam przez tydzień i następ-
nie powrócił do Portugalii by zdać
raport z tego co zobaczył.
W sierpniu 1997 roku powrócił on
do Gwinea Bissau na miesiąc.
Następnie, podczas zgromadzenia
prowincjalnego w grudniu 1997
roku otwarcie nowej misji w
Gwinea, pod opieką Prowincji
Iberyjskiej, zostało zaaprobowane
przez absolutną większość.
W związku z wydarzeniami militar-
nymi w roku 1998 w Gwinei otwar-
cie nowej misji było możliwe dopie-
ro w listopadzie 1999 roku.
Misjonarze przybyli siódmego dnia
tego miesiąca do Bissau. Z Hiszpanii
przyjechał ks. Francisco Gil Garcia, a
z Portugalii s. Joaquin Cardoso
Pereira. Przejęli oni oficjalnie misję i
parafię w  Ingoré, na północy Gwinea
Bissau 12 listopada tego roku.
W misji w  Ingoré znajdowało się
mieszkania dla studentów i nowo
przybyli księża wzięli za nie odpo-
wiedzialność. Kilku studentów oka-
zało pragnienie by pewnego dnia
stać się Misjonarzami Krwi
Chrystusa i z tego też powodu33332222
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ks. José Luis Morgado, C.PP.S.

Członkowie wspólnoty w Gwinea Bissau (2003 r.)

miasta. Obecnie w Gwinei znajdują
się dwie wspólnoty, jedna w
Bissakil, gdzie odbywa się formacja
przyszłych Misjonarzy. Tutaj pracu-
ją dwaj księża z Tanzanii, ks.
Wenscelaus Bamugasheki i George
Mwualuko. Oraz jedna przy parafii
w Safin, gdzie przebywają ks.
Joaquin Cardoso Pereira z
Portugalii, oraz ks. Lima da Silva,
pierwszy gwinejski Misjonarz CPPS
wyświęcony w 2011 roku.

Od samego początki Misjonarze byli
skoncentrowani na formacji ludz-
kiej. Otworzyli kilka szkół i  kate-
chizują w ponad 20 wioskach. Misja

nauczał w szkole publicznej, formu-
jąc studentów w języku portugal-
skim. To samo czynił w wyższym
seminarium w Bissau.
Dzisiaj w wyższym seminarium jest
sześciu studentów. Trzech z nich
przyjęło profesję czasową, a jeden
jest na ostatnim roku formacji.
Od roku 2003 misja została uboga-
cona obecnością dwóch Misjonarzy
z Wikariatu Tanzańskiego i fakt ten
sprawił, że działalność CPPS w
Gwinea Bissau posunęła się do przo-
du. Dziś, są oni odpowiedzialni za
formację przyszłych Misjonarzy
CPPS w tym kraju. �

CPPS W GWINEA BISSAU: OD 1999 r.
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PIERWSZE KONTAKTY
Każdy oddział CPPS ma swoje indy-
widualne początki. Można by
powiedzieć, że Misjonarze Krwi
Chrystusa po raz pierwszy wyjecha-
li do Kolumbii z powodu internetu.
W 2002 roku ks. Luis Humberto
Silva Silva, ksiądz diecezjalny
Archidiecezji w Bogocie, jako
pierwszy nawiązał kontakt z
Misjonarzami. Jest założycielem
fundacji Kyrios, szkoły kształcącej
świeckich w wierze. Ks. Silva od
dzieciństwa okazywał głęboką cześć
Krwi Chrystusa i swoje oddanie
przekazał ludziom świeckim w
Kyrios. Przeszukując internet
odkrył, że istnieje już męskie zgro-
madzenie zakonne w Stanach
Zjednoczonych, które opiera się na
tej samej duchowości. Nawiązał
więc kontakt, najpierw z ks.
Dennisem Chrisztem, który skontak-
tował go z Misjonarzami C.PP.S. w
Peru, szczególnie zaś z ks. Jimem
Gaynorem. Wkrótce potem członko-
wie grupy świeckich również skon-
taktowali się z Kurią Generalną w
trakcie podróży do Rzymu.
Zostawili przesyłkę dla Moderatora
Generalnego, w której znajdowało
się CV młodego mężczyzny,
Angelmiro Granados z Bogoty,
który pragnął być wyświęcony na

księdza w Zgromadzeniu. W kolej-
nych miesiącach nastąpiła wzmożo-
na komunikacja między
Moderatorem Generalnym, ks. Silva
i Angelmiro.
Trwała również komunikacja między
fundacją Kyrios a Wspólnotą, księża
Gaynor i Aurelio Chipana z Peru
odbyli rozpoznawczą podróż do
Bogoty w październiku 2003 roku. A
w marcu 2004 roku ks. Barry
Fischer, Moderator Generalny przy-
jechał tam również podczas głosze-
nia jednodniowych rekolekcji dla
świeckich. Następnie w lipcu 2004
roku ks. Dionicio Alberca, Dyrektor
Misji Peruwiańskiej, ks. Abelardo
Ibaceta i ks. Ernest Ranly odbyli
wizytę oficjalną, podczas której osią-
gnięto porozumienie między ks.
Silva Silva i fundacją Kyrios. W mię-
dzyczasie Angelmiro został wyświę-
cony na księdza przez biskupa
Hectora Javiera Pizarro, Wikariusza
Apostolskiego z Trynidadu
(Casanare), w sierpniu 2003 roku,
który obiecał oddać ks. Angelmiro
Zgromadzeniu, jeśli Misjonarze
założą misję w Kolumbii.
Podczas Zebrania Generalnego w
Rzymie we wrześniu 2004 roku,

Moderator Generalny i Kuria udzie-
lili pozwolenia na rozpoczęcie pro-
cesu zakładania misji CPPS w
Kolumbii.

OFICJALNE OTWARCIE
W niedzielę 3 kwietnia 2005 roku,
podczas koncelebrowanej Mszy Św.,
której przewodniczył bp Pizarro,
Zgromadzenie zostało oficjalnie
przyjęte do Archidiecezji Bogoty.
Pośród koncelebransów był ks.
Barry Fischer, Moderator Generalny,
ks. Angelo Anthony, Dyrektor
Prowincjalny Prowincji Cincinnati,
ks. Dioniso Alberca, Dyrektor Misji
Peruwiańskiej, ks. Donald Theiman
z Wikariatu Chilijskiego oraz księża
Dario Caal i Abel Cruz z Misji
Gwatemalskiej. Ogromna liczba
świeckich z fundacji Kyrios również
uczestniczyła we Mszy Św. i w
obchodach, której później nastąpiły.

NASI PIERWSI MISJONARZE
Nowa misja jest fundacją Prowincji
Cincinnati. Misja Peruwiańska
została poproszona przez prowincja-
ła o nadzorowanie nowej jednostki,
podczas gdy Prowincja miała
zapewnić wsparcie finansowe. Od
samego początku nasza obecność
była efektem współpracy.
Pierwszymi dwoma Misjonarzami w
Kolumbii byli ks. Ernie Ranly z
Misji Peruwiańskiej i ks. Abelardo
Ibaceta z Wikariatu Chilijskiego. Na
początku Misjonarze przebywali w
Kyrios Center, lecz kiedy zaczęli
napływać studenci CPPS zakupiło
swój własny dom, który służył
zarówno jako dom centralny, jak i
jako dom formacyjny dla naszych
kandydatów.

PIERWSZE NIEPOWODZENIA
Św. Kasper często mawiał, że „dobre
dzieła rodzą się pośród cierni”. I tak
było w Kolumbii.
Stopniowo relacja między CPPS i
fundacją Kyrios, gdzie obie jednostki
chciały zachować swoją tożsamość,
stały się napięte i trudne. W końcu,
zdecydowano, że pójdą one swoimi
drogami, chcociaż kilku członków
Kyrios miało w efekcie stworzyć
część pierwszej grupy świeckich

ks. Barry Fischer, C.PP.S.

Ks. Humberto Silva, Ks. Barry Fischer, ks. Ernest Ranly, ks. Angelmiro Granados, 
ks. Abelardo Ibaceta i ks. Mauricio Restrepo

CPPS W KOLUMBII: 2005



Ostatnio w 2012 roku Misjonarze
przyjęli odpowiedzialność duszpa-
sterską za parafię Naszej Pani z Alp.
Ks. Armando Rivas jest probosz-
czem, a ks. Angelmiro  Granados
jest wikarym. Ks. Angel służy rów-
nież młodym w szkole.
Nasza misja w Kolumbii ciągle się
rozwija i znów pojawiła się mała
głupa młodych mężczyzn, którzy
czują się powołani. 
Misjonarze Krwi Chrystusa ufają, że
Bóg ma plan i że misja będzie wzra-
stać w Bożym czasie, według drogi
Bożej. 
Wciąż rozeznają, jak nieść nowinę o
pojednaniu poprzez Krew Chrystusa
temu  rozrywanemu przez konflikty
krajowi, który przetrwał sześćdzie-
siąt lat zbrojnego konfliktu cywilne-
go.
Dzisiaj Misjonarze posługują w para-
fiach, szkołach, szpitalach, sanktu-
ariach i głosząc misje. Gdziekolwiek
Misjonarze słyszą wołanie krwi, kar-
mią ludzi odkupicielską Miłością
Bożą i nadzieją, która tryska z ducho-
wości Krwi Chrystusa. �

CPPS, którzy pragnęli dzielić z nami
naszą duchowość.
Ks. Mauricio Restrepo, CPPS, uro-
dzony Kolumbijczyk, wstąpił do
Zgromadzenia, po odbyciu jedno-
rocznej formacji specjalnej w Domu
Generalnym CPPS w Rzymie i w
Misji Peruwiańskiej. Był bardzo uta-
lentowanym, charyzmatycznym
młodym mężczyzną z wielkimi
nadziejami na przyszłość nowej
misji. Jego niespodziewana śmierć, z
powodu ataku serca w wieku 37 lat
w 2008 roku, była druzgocącym cio-
sem. W tym samym czasie, nastąpiło
silne pogorszenie wzroku ks. Ranly i
powrócił on w końcu do Stanów
Zjednoczonych. Stamtąd nadal pisał
o duchowości Krwi Chrystusa, a
jego prace były publikowane w
Kolumbii.
I znów śmierć ugodziła w Misję,
kiedy to 29 maja 2009 roku zmarł
nagle na atak serca  ks. Aberlardo,
kiedy pełnił swoją posługę w szpitalu.
Misjonarze z Wikariatu Tanzańskiego
przyjechali do Kolumbii by pomóc
świeżo opierzonej Misji, jako pierwsi
przybyli ks. Magnus Tagete i student
Oscar.
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W mniej więcej tym samym czasie
nasza Misja CPPS w Ameryce
Łacińskiej zdecydowała otworzyć
Wydział Teologii Powszechnej w
Kolumbii, której dyrektorem został
ks. Armando Rivas z Misji  w
Ameryce Środkowej. Zakupiono
dom formacyjny dla seminarzystów,
którzy studiowali w Javerian
University w Bogocie sponsorowa-
nym przez jezuitów.

NASZE APOSTOLATY

Ks. Juan Carlos Barajas z Wikariatu
Chilijskiego, przyłączył się ostatnio
do małego zespołu Misjonarzy i uży-
cza ważnego wsparcia grupom
świeckich, jak i oddaje się pracy na
rzecz powołań oraz publikuje prace
na temat duchowości.
Nasi Misjonarze posługują w
Monserrate, słynnym sanktuarium
położonym w górach na obrzeżach
Bogoty, gdzie odprawiają Msze Św.
i spowiadają wielu pielgrzymów,
którzy przybywają do sanktuarium.
Wielu Kolumbijczyków przybywa
tam by zostać pojednanym i wysłu-
chanym.

Wietnamie, spotkaniach z biskupami i
jego projektami na przyszłość. W swej
prezentacji Lac przedstawił statystki
geograficzne i diecezjalne, podłoże
społeczne i polityczne, diecezję, którą
uznał za pasującą do charyzmatu i
duchowości CPPS  i propozycję
zasponsorowania trzeciego studenta
mającego uczyć się w Stanach
Zjednoczonych. 
W wydaniu „New Wine Press” z 25
marca ks. Lac „zaprzecza pogłoskom,
że Prowincja Kansas City … rozpo-
czyna misję w Wietnamie”. Odnosi to
raczej do rozwoju, jak na razie „pro-
gramu sponsoryjnego dla studentów z
Wietnamu”, którzy „po ukończeniu
studiów… powrócą do Wietnamu, aby
służyć ludziom w lokalnych kościo-
łach”. 
W artykule tym, ks. Lac  ogłosił przy-
bycie pierwszego studenta do Stanów
Zjednoczonych, który miał studiować
język angielski. Będzie on mieszkał

Wietnamu. W tym czasie, podróżował
on do różnych diecezji spotykając się
z kilkoma biskupami. We wrześniu
1997 roku dyrektorzy powołaniowi i
formacyjni zaproponowali Radzie,
aby „wspólnota zasponsorował jedne-
mu, być może dwóm kandydatom w
Wietnamie, którzy czuli się powołani,
szkołę w Kansas City poczynając od
stycznia 1998 roku”. Chociaż rada
prowincjalna zgodziła się na propozy-
cję to było jasne, że „nie jest to poło-
żenie fundamentów pod misję wiet-
namską”. Rada chciała przeprowadzić
dyskusję w dystryktach na temat moż-
liwości „rozwoju posiadania”  misji w
Wietnamie „z możliwością uczestnic-
twa wszystkich członków”.
5 marca 1998 roku ks. Lac Pham spo-
tkał się z Radą Prowincjalną na dysku-
sję o jego doświadczeniu w

Podczas 24 Zebrania Prowincjalne -
go przeprowadzonego w Excelsior

Springs w stanie Missouri w dniach od
12 do 15 czerwca 2000 roku, głów-
nym punktem rozmów biznesowych
był „Projekt Wietnamski”. Ks. Lac
Pham przedstawił historię projektu
przywołując, jak to w październiku
1995 roku, wyraził zainteresowanie
posługą misyjna. Przypomniał, że rada
poprosiła go o podjęcie studiów w
celu określenia czy było to wezwanie
do charyzmatu Misjonarzy Krwi
Chrystusa w Wietnamie. Ks. Lac
Pham wyraził także pragnienie powro-
tu do Wietnamu i towarzyszeniu w
posłudze uchodźcom, jako że on sam
uciekał z upadłego Sajgonu będąc
młodym chłopakiem w 1975 roku.
18 lipca 1997 roku we Wspólnocie w
kościele św. Franciszka Ksawerego w
St. Joseph w Missouri odbyło się uro-
czyste posłanie ks. Lac, który wyjeż-
dżał na 4-5 miesięczny pobyt do

ks. Joseph Nassal, C.PP.S.

MISJA WIETNAMSKA: 2007
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Msza Święta w Ho Chi Ming City na oficjalne otwarcie Misji Wietnamskiej

we wspólnotowym domu Św. Kaspra.
Tran Binh Trong przyjechał 2 kwietnia
1998 roku.
Podczas Zebrania z roku 1998 ks. Lac
pokazał prezentację na slajdach z
podróży do Wietnamu. We wrześniu
1998 roku pierwszy budżet Projektu
Wietnamskiego został przyjęty. W paź-
dzierniku 1998 roku ks. Lac sugeruje
wspólnocie założenie „organizacji non-
profit … by sponsorować studentów
wietnamskich”. Ks. Lac napisał serię
artykułów w New Wine Press, aby
zapoznać wspólnotę z Wietnamem.
Podczas Zebrania w 2000 roku prowin-
cja udzieliła „wotum zaufania na konty-
nuację Projektu Wietnamskiego” i
„udzieliła władzy Radzie Prowincjalnej
na wydanie 75,000 dolarów w celu
przygotowania miejsca formacji w
Wietnamie dla kandydatów z naszej
wspólnoty”.
Podczas Zebrania Prowincjalnego w
2006 roku członkowie jednomyślnie
przegłosowali „wniosek  Moderatora
Generalnego, jego rady i najwyższych
przełożonych Zgromadzenia, by pod-
niesiono naszą obecność w Wietnamu
do rangi misji”. Dokonano tego 21
stycznia 2007 roku, kiedy to ks. Barry

Fischer, CPPS, Moderator Generalny
Towarzystwa Misjonarzy Krwi
Chrystusa wyjechał do Wietnamu i
odczytał oficjalny dekret podczas Mszy
Św. ze wspólnotą. Podczas swojej
homilii, ks. Fischer powiedział „Nasze
Zgromadzenie podejmuje odnowę
Kościoła poprzez służbę Słowu. Kasper
marzył o posiadaniu tysiąca języków by
jeździć po świecie głosząc Dobrą
Nowinę o zbawczej miłości Boga.
Dzisiaj nasi Misjonarze głoszą w wielu
językach, po angielsku, hiszpańsku,
portugalsku, włosku, polsku, chorwac-
ku, niemiecku, tamil, swahili, a od dziś
dodajemy jeszcze język wietnamski!”
Ks. Fischer dodał „kiedy będziemy
wzrastać w Wietnamie, nasza młoda
wspólnota misyjna będzie również
rozeznawała, jak nieść naszą posługę
Słowa w konkretny sposób i z konkret-
nym zaangażowaniem. Będziemy roze-
znawać wołanie krwi i jak najlepiej
odpowiedzieć na to wołanie w naszej
wspólnocie apostolskiej”.
Także podczas tej liturgii, ks. James
Urbanic, CPPS otrzymał zobowiązanie
od trzech zdeklarowanych kandydatów,
podnosząc całkowitą liczbę kandyda-
tów zdeklarowanych do Towarzystwa
do sześciu w 2007 roku.

Ks. Dien Truong, CPPS, przewodniczył
Mszy Świętej, a ks. Lac Pham, CPPS,
Dyrektor Misji, służył jako tłumacz dla
księży Fischera i Urbanica. Ks. Dien
zaczął swoje studia w Towarzystwie w
roku 1998. Był członkiem Sił
Powietrznych Południowego Wietnamu
i uciekł z kraju w 1975 roku po upadku
Sajgonu. Ks. Dien poznał Misjonarzy
Krwi Chrystusa przez ks. Lac w
Chicago. Został wyświęcony w 28
czerwca 1997 roku i po kilku latach
spędzonych na posłudze w parafiach
Prowincji został mianowany
Dyrektorem Formacyjnym Misji
Wietnamskiej 21 stycznia 2007 roku.
Na jesień 2010 roku ks. Dien powrócił
do Stanów Zjednoczonych by przysto-
sować politykę formacyjną prowincji
do misji. Wrócił do Wietnamu jesienią
2011 roku.
Pierwszym seminarzystą definitywnie
inkorporowanym z Misji Wietnamskiej
był Nhan Bui, w 2008 roku. Trzech
kolejnych seminarzystów – Loi
Nguyen, Tam Hoang i Truc Minh Vu
zostali definitywnie inkorporowani w
2012 roku podczas Zebrana
Prowincjalnego. Wszyscy czterej obec-
nie uzupełniają studia kapłańskie w
Chicago. �
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nie są naturalnie skończonymi histo-
riami, lecz raczej wskazują na
„historię” Zgromadzenia, jako
„ludu” któremu Bóg powierzył cha-
ryzmat do podjęcia dla dobra
Kościoła i świata. Częścią planu
obchodów dwusetnej rocznicy jest
napisanie „historii” Zgromadzenia,
lecz „historia” ta składa się z wielu
„historii”. 
Świadczą one o żywotności
Zgromadzenia, są znakiem wierno-
ści, w której  jest utrzymywany  cha-
ryzmat, jaki Pan powierzył poprzez
naszego Założyciela, Świętego
Kaspra. Tym samym są one świadec-
twem twórczości, w której chary-
zmat został zakorzeniony i kontynu-
owany w czasie i sytuacjach, w
jakich Zgromadzenie żyło i rozwija-
ło się. „Historie” te mówią o wierno-
ści, lecz o twórczej wierności. �

Oto interesująca definicja.
Faktycznie, przeszłość ma wielkie
znacznie i celebrujemy ją dobrze w
artykułach, które będziecie czytać,
artykułach, które przywołują hero-
iczną przeszłość ustami świadków,
którzy założyli różne jednostki na
solidnym i pewnym gruncie. Nie jest
to jednakże koniec. Pamięć jest
zawsze skierowana na praktykę, na
przemianę rzeczywistości osobistej
czy społecznej. Poprzez działanie
tworzymy pamięć. Taka pamięć staje
się teraz deklaracją tego co teraz
robimy, naszym postępowaniem w
teraźniejszości i przyszłości.
Z tego powodu słowo „dzisiaj” jest
tak ważne i znaczące. Pamięć prze-
kształca historię w odniesieniu do
sytuacji, w jakiej żyjemy dzisiaj.
„Historie” jednostek Zgromadzenia,
które przeczytacie w tych artykułach

powodem uroczystości jest podzięko-
wanie wielu osobom na każdym kon-
tynencie i z każdego narodu, którzy
żyją tym charyzmatem wraz z nami i
którzy wspierają nas świadcząc o cha-
ryzmacie i przekazując go dalej. W
końcu, poprzez refleksję i modlitwę
pragniemy lepiej zrozumieć naszą rolę
we współczesnym świecie i oddać się
jeszcze głębiej jako osoby, które są
otwarte i niosące pojednanie w świecie
zranionym i rozdartym przez podziały
i niesprawiedliwość.
To wydanie Kielicha przygląda się
naszej historii, zarówno tej która jest
naszą przeszłością jak i tej, która
jeszcze się nie dokonała. Czytelnik
znajdzie tu krótkie opisy początków
każdej jednostko Zgromadzenia.
Niektóre z nich mają długą historię,
a u innych historia zaczęła się nie-
dawno. Jednakże wszystkie mają
chwalebną historię, stworzoną przez
osoby, które wiedziały i nadal wie-
dza, jak otrzymać charyzmat
Zgromadzenia i które żyły i nadal
żyją tym charyzmatem, tam gdzie
pełnią swoją posługę. Wcielają ten
charyzmat w serca i życie wielu
osób jako świadkowie dla Kościoła i
dla dobra tego świata.
Celebrowanie historii jest aktem
miłości, ponieważ staje się ona
pamięcią i proroctwem, czytać histo-
rię z perspektywy pamięci, oznacza
mówić o darmo danej miłości Boga.
Tym co cechuje pamięć nie to jest
jedynie wyjątkowa więź z przeszło-
ścią. To pierwotne połączenie z
teraźniejszością i planowanie przy-
szłości. Św. Augustyn wyjaśnia to
bardzo krótkim lecz bardzo mocnym
zdaniem: „Pamięć jest teraźniejszo-
ścią przeszłości”.

Kielich Nowego Przymierza
Wydawca: Zarząd Generalny CPPS
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