
ZZaacczzyynnaammyy
ks. William Nordenbrock, C.PP.S.

Przez dwa tygodnie, w lipcu 2013 ro -
ku, 40 przedstawicieli naszej Wspól -
noty CPPS z całego świata zebrało

się w Rzymie na XX Zebranie Generalne.
Uważam, że był to czas przepełniony
Duchem i doniosła chwila dla naszego
Zgromadzenia. Dla mnie było to z pewno-
ścią wydarzenie zmieniające życie, ponie-
waż poproszono mnie, aby przyjął posługę
Moderatora Generalnego. Mam nadzieję,
że okaże się to być wydarzeniem, które
zmieni także życie Zgromadzenia jako
całości, kiedy wprowadzimy w nasze życie
nową wizję na przyszłość.
Jak na wszystkich Zebraniach Gene -
ralnych, tak i teraz spotkaliśmy się, aby
rozeznać naszą przyszłość i wybrać nowy
Zarząd Generalny. Jednakże Zebranie to
było wyjątkowe w swoim podejściu do
tego zadania. Zaangażowaliśmy się w pro-
ces zwany Appreciative Discernment
(twórcze rozeznanie). 
Twórcze rozeznanie jest jednym ze sposo-
bów rozumienia duchowej aktywności,
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KKrreeww  CChhrryyssttuussaa  pprrzzeellaannaa  ddllaa  wwsszzyyssttkkiicchh  ii  jjeejj  bblliisskkii  wwsszzyyssttkkiimm
oobbrraazz  jjeesstt  źźrróóddłłeemm  ii  cceelleemm  nnaasszzeeggoo  żżyycciiaa  oorraazz  mmiissjjii..  TTaa  KKrreeww
nnaakkaazzuujjee  nnaamm  ppoottwwiieerrddzziićć  ggooddnnoośśćć  żżyycciiaa  ii  ppoocchhyylliićć  ssiięę  nnaadd
ppoorraanniioonnąą  lluuddzzkkoośścciiąą  ii  ssttwwoorrzzeenniieemm..  

ZZaakkoorrzzeenniieenniiee  ww  dduucchhoowwoośśccii  KKrrwwii  CChhrryyssttuussaa  ii  ppoossłłuuddzzee  SSłłoowwaa
BBoożżeeggoo  nnaakkaazzuujjee  nnaamm,,  aabbyy  nnaasszząą  mmiissjjąą  bbyyłłoo  pprroorroocczzee  śśwwiiaaddeecc--
ttwwoo  ooddnnoowwyy  KKoośścciioołłaa  ii  pprrzzeemmiiaannyy  śśwwiiaattaa..  NNaass,,  ooddwwaażżnnąą
wwssppóóllnnoottęę  mmiissyyjjnnąą  uucczznniióóww,,  wwoołłaanniiee  KKrrwwii  wwzzyywwaa  ddoo  ttyycchh,,  
kkttóórrzzyy  zznnaajjdduujjąą  ssiięę  nnaa  mmaarrggiinneessiiee  ssppoołłeecczzeeńńssttwwaa,,  aabbyy  bbyyćć
aammbbaassaaddoorraammii  CChhrryyssttuussaa  ddllaa  ppoojjeeddnnaanniiaa  ii  nnaaddzziieeii  LLuudduu
BBoożżeeggoo..

NNaasszzee  żżyycciiee,,  żżyyjjąącc  wwiięęzziiąą  mmiiłłoośśccii,,  ooddzzwwiieerrcciieeddllaa  wwiieellookkuullttuurroowwąą
wwssppóóllnnoottęę  iinnkkoorrppoorroowwaannyycchh  cczzłłoonnkkóóww  ii  śśwwiieecckkiicchh  wwssppóółłpprraa--
ccoowwnniikkóóww..  WWiieerrnnii  mmiissyyjjnneemmuu  cchhaarryyzzmmaattoowwii  śśww..  KKaasspprraa,,  nnaasszzee
DDoommyy  MMiissyyjjnnee  ssąą  pprrzzeessttrrzzeenniiąą  ggoośścciinnnnoośśccii  ii  ooddnnoowwyy  ddllaa  mmiissjjii..

KKaażżddyy  mmiissjjoonnaarrzz  jjeesstt  wwssppóółłooddppoowwiieeddzziiaallnnyy  zzaa  wwssppóóllnnoottęę,,  
ddzziieelląącc  ww  nniieejj  ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśćć..  NNaassii  wwyybbrraannii  lliiddeerrzzyy  ssąą  
ssłłuuggaammii,,  kkttóórrzzyy  aanniimmuujjąą  nnaass  ddoo  ddzziieelleenniiaa  ssiięę  nnaasszzyymmii  ddaarraammii,,
ddoo  rreeaalliizzoowwaanniiaa  nnaasszzeejj  wwiizzjjii  ii  bbuuddoowwaanniiaa  KKrróólleessttwwaa  BBoożżeeggoo..

NNAASSZZAA  WWIIZZJJAA
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Nr 35, Październik 2013



2222

Biegłe posługiwanie się językiem
naszej duchowości wymaga więcej
niż tylko znajomość zwrotów i obra-
zów. Wymaga zintegrowania w nas
duchowości i uczynienia z niej
naszej osobistej duchowości. Droga
tej integracji może nas przerażać
(odstraszać), bo wymaga od nas
przyjęcia (objęcia) własnych ran.
Zaprzeczanie i dążenie do uniknię-
cia spotkania z własnymi ranami jest
jak najbardziej ludzkie,
ale w naszych rozmo-
wach na Zebraniu
Generalnym uznaliśmy,
że jeśli jesteśmy w sta-
nie rozpoznać i przyjąć
nasze rany, doprowa-
dzić to nas może to do
głębszej relacji z rana-
mi Chrystusa. Kiedy
jesteśmy zranieni, znaj-
dujemy pociechę w
ranach Chrystusa. Krew
Chrystusa staje się bal-

samem, który leczy nasze rany i
przemienia nasze życie. Zostając
uzdrowionymi w ranach Chrystusa,
stajemy się misjonarzami, którzy
chcą być blisko wszystkich, którzy
są zranieni. Krew Chrystusa, która
nas uzdrowiła daje nam moc 
dla towarzyszenia potrzebującym
uzdro wienia, w ranach Chrystusa,
tak by i oni też mogli doznać uzdro-
wienia.

Św.Kasper marzył o tysiącu
językach głoszących wartość
Najdroższej Krwi. To jest

także marzeniem XX Zebrania
Generalnego, abyśmy mogli speł-
niać to marzenie św.Kaspra przez
każdego członka naszego Zgro -
madzenia i świeckich współpracow-
ników i stać się w ten sposób wyra-
zicielami naszej duchowości.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu
lat, opracowaliśmy język naszej
duchowości. Wizerunki Kielicha,
Krzyża i Przymierza zapewniają
nam podstawy biblijne duchowości,
aby dostosować naszą duchowość
do współczesnych zastosowań.
Słuchanie i reagowanie na “wołanie
krwi” stało się metaforą dla odczyty-
wania i odpowiadania na znaki
czasu dzisiaj. To zdanie zachęca nas
do prowadzenia rozważnego życia,
którym kierujemy się codziennie w
naszych relacjach i posłudze naszą
duchowością.

WWyyzzwwaanniiaa  ddllaa  dduucchhoowwoośśccii  KKrrwwii  CChhrryyssttuussaa
Krew Chrystusa przepływa przez wszystkie stworzenia i jest najbardziej jasno wyrażona w naszej solidarnoś-
ci przy stole Eucharystycznym. Zakorzenieni w biblijnych podstawach tej duchowości, możemy wyrażać się
językiem Kielicha, Krzyża i Przymierza oraz wcielać ją w naszą modlitwę, posługę głoszenia Słowa Bożego i
życie, za które Krew Chrystusa została przelana. 
Skupiając się na własnych zranieniach, misjonarze są zaangażowani w obecność pośród świata pełnego 
cierpienia i gotowi wejść w uzdrawiające relacje z tymi, którzy wołają o pojednanie i wyzwolenie.

mierza. Więź miłości jest konkret-
nym wyrazem tego przymierza i
zostaje ona wyrażona najbardziej
konkretnie przez wszystkie działa-
nia, które pokazują nasze głębokie
zaufanie, szacunek i miłość do
innych.
Znaczenie dialogu i komunikacji są
nie do przecenienia. Poprzez słowa
i czyny musimy odnosić się do sie-

bie jak „z serca do serca”. Nasze
wspólne życie musi wyrażać się w
dialogu, który bierze na siebie
ryzyko podatności na zranienia
przez innych; wykazując naszą
podatność na zranienia tworzymy
dla innych rodzaj  przestrzeni,
sanktuarium do dzielenia się wła-
snym sercem. Nasza wrażliwość na
komunikację zaprasza innych do

Być jak otwarte serce Chry -
stu sa: jak inspirujący i mo -
tywujący jest to obraz ży cia

wspólnotowego! To jest zaprosze-
nie dla naszych wspólnot do by cia
bezpiecznymi i świętymi miejsca-
mi, gdzie wszyscy wiedzą, że są
objęci bezwarunkowa miłością.
Nasza wspólnota podtrzymywana
jest poprzez nasz związek przy-

WWyyzzwwaanniiaa  ddllaa  żżyycciiaa  wwssppóóllnnoottoowweeggoo
Podobnie jak otwarte serce Chrystusa, nasze wspólnoty są świętymi przestrzeniami głębokiego dialogu, gdzie
dzielimy się radościami i smutkami, nadziejami i marzeniami w atmosferze zaufania, szacunku i miłości.
Nasze wspólnoty są zakorzenione w przymierzu z Chrystusem. Żyjąc więzią miłości jesteśmy wrażliwi i wzbo-
gaceni poprzez naszą różnorodność kulturową. Dajemy świadectwo poprzez autentyczność i prostotę stylu
naszego życia. 
Jesteśmy wspólnotą pojednania, tak aby być misjonarzami pojednania.
Jak Chrystus, który otworzył ramiona na Krzyżu i przyciągnął wszystkie narody ku sobie, my w jedności ze
świeckimi współpracownikami, tworzymy otwartą wspólnotę, w której wszyscy są mile widziani.
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cym Bogiem i miłością, nasze bycie
uczniem jest związkiem, w którym
jesteśmy wezwani do naśladowania
Chrystusa w polu pracy.   
Jesteśmy wezwani do tego, aby w
sposób profetyczny dać świadectwo
tej drogi, którą mamy podążać.
Choć dzielimy wspólną wizję życia
naszą misją, wizja ta może być
przeżywana tylko lokalnie. Każdy z
nas misjonarzy i każda wspólnota
lokalna, jesteśmy wezwani, by
zaangażować się w tę naszą
podwójną misję. Plany działania w
tym zakresie naszej wizji kierują
bardzo specyficzne wyzwanie dla
każdej z jednostek
Zgromadzenia. W każ-
dej części Zgromad -
zenia jesteśmy wezwa-
ni, by “opracować i
rozpocząć wdrażanie
planu promowania
duchowości, człowie-
czeństwa i posługi
odnowy dla miejsco-
wego duchowieństwa i
lokalnego Kościoła”.
Wyzwaniem jest także
to, by każda jednostka
“zapoczątkowała i roz-

winęła posługi duszpasterskie
wśród środowisk wykluczonych lub
żyjących na marginesie”.
W ciągu ostatnich sześciu lat Kuria
Generalna zachęcała do dialogu w
ramach Zgromadzenia o tym, co
znaczy być misjonarzem. Poprzez
międzynarodowe warsztaty (2009) i
dialog w każdej z jednostek, zaczę-
liśmy rozwijać wspólne rozumienie
i definicję naszej misji. Ta formacja
misyjna musi być kontynuowana
poprzez Zgromadzenie, jej człon-
ków i współpracowników, którzy
wcielają naszą wizję misji w rze-
czywistość.

Wizja XX Zebrania Gene -
ralnego potwierdziła
dwu krotnie misję nasze-

go Zgromadzenia. Bóg wzywa nas
do pracy na rzecz odnowy Kościoła
i pojednania w świecie. Wizja
naszej przyszłości jest mocno zako-
rzeniona w naszej historii i tradycji.
Być może ta historia, która jest naj-
lepszym przykładem tego dwoja-
kiego rozumienia naszej misji,
wyraża się w misjonarskim naucza-
niu św. Kaspra w Sonnino. W tej
posłudze Kasper był proroczym
świadkiem dla władz Kościoła,
wskazując, że duchowe rozwiąza-
nie konfliktów było możliwe. Była
to jednocześnie posługa pojednania,
w której Kasper odważnie stanął w
pośrodku bardzo realnego konfliktu,
stając się ambasadorem Chrystusa.
Jest to wizja misyjnego apostol-
stwa, które odzwierciedla teologię
Soboru Watykańskiego II, potwier-
dzającego powołanie do świętości
całego Ludu Bożego. Razem naśla-
dujemy Chry stusa, ale nie jest to
tylko osobista relacja z Jezusem
jako droga do świętości. Tak jak
nas uczy E wangelia, że istnieje nie-
rozerwalny związek między miłują-

WWyyzzwwaanniiaa  ddllaa  żżyycciiaa  nnaasszząą  MMiissjjąą
Zachęceni  wizją Soboru Watykańskiego II i Katolickiej Nauki Społecznej stwierdzamy, że wszyscy ochrzczeni
są zjednoczeni z nami w powołaniu do świętości i misji. W twórczej wierności naszemu założycielowi św.
Kasprowi ofiarujemy duchowość Krwi Chrystusa dla odnowy Kościoła, zwłaszcza duchowieństwa i innych 
liderów Kościoła.

Jesteśmy proroczymi misjonarzami, którzy są wezwani do bycia obecnymi pośród konfliktów i podziałów. W
naszej posłudze Słowa mamy wielki szacunek dla ludzi i ich kultur, do których jesteśmy posłani.

Nie jest to zaprzeczeniem kanonicz-
nej definicji członkostwa, ale ozna-
cza raczej budowanie na tym funda-
mencie, pragnienie  życia wspólno-
towego, w którym celebrujemy
naszą jedność i  ustanawiamy relacje
przymierza z wszystkimi, którzy
podzielają naszą duchowość i misję.
Wielkim wyzwaniem, jakie znaleźć
można w Przesłaniu Zebrania, jest
“rozwijać i pogłębiać nasze zaanga-
żowanie w działania przy możliwie
najszerszym udziale świeckich
współpracowników w naszym
wspól nym życiu, duchowości i
pracy apostolskiej”.

relacji, która jest odbiciem związku
ustanowionego przez Chrystusa z
nami. Komunikacja ta prowadzi
nas do właściwej relacji, do wspól-
noty pojednanej, która może dawać
świadectwo i być jednoczącą obec-
nością w Kościele i świecie. 
W czasie rozeznawania na Zebraniu
Generalnym było bardzo istotne,
aby pamiętać, że wizja życia wspól-
notowego nie wyraża się jedynie
poprzez kanoniczne określenia. Na
wzór św.Kaspra, który dał nam więź
miłości zamiast legalności ślubów,
wizja wspólnoty wyrażona w naszej
Wizji jest tą otwartą na komunię.
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EEmmaannuueellee  LLuuppii urodził się w Albano, w dniu 5 lutego
1974 roku. W 1985 roku wstąpił do Niższego Se mi -
narium Duchownego Misjonarzy CPPS w
Albano,. W 1992 r. wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego w Rzymie i roz-
począł formację i studia z filozofii na
Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.
Po ukończeniu studiów teologicznych
wyjechał do Peru w sierpniu 1997 roku i
przez następne dwa lata współpracował
w duszpasterstwie młodzieży, zarówno w
parafii, jak i w szkole parafialnej.
Wrócił do Włoch we wrześniu 1999 roku
i rozpoczął studia na Wydziale Historii
Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.
Napisał pracę zatytułowaną “Św.Kasper a reforma
życia religijnego i odnowa duchowieństwa w czasach
Piusa VII w latach 1800-1823”.
Potem służył w Salwatoriańskim Instytucie Filozofii i
Teologii w Morogoro, Tanzania (od 2002 do 2004

roku), zarówno jako archiwista, jak i jako profesor
historii życia zakonnego i patrologii.

Wrócił do Limy w Peru w 2005 roku i
był kapelanem szkoły San Francisco de
Borja, a także profesorem historii
Kościoła i patrologii w Instytucie
Studiów Teologicznych Jana XXIII.
Prowadził również programy telewizyj-
ne w lokalnej Pax TV.
W styczniu 2008 roku został mianowa-
ny Archiwistą Generalnym
Zgromadzenia. Podczas służby w tym
charakterze został przyjęty do Szkoły
Paleografii, Archiwistyki i Dyplomacji

Archiwum Watykańskiego, gdzie uzyskał dyplom
archiwisty. 
Od 2011 do 2013 był członkiem Komisji do spraw
Wikariatu w Indii. Został wybrany Wice-Moderatorem
Generalnym w lipcu 2013 roku i jest również
Prokuratorem Generalnym i Archiwistą Kurii.

WWiilllliiaamm  NNoorrddeennbbrroocckk urodził się w 1955 roku w nie-
miecko-amerykańskiej rodzinie w Ohio, na terenie
gdzie duszpastersko posługiwali
Misjonarze CPPS. Jest członkiem Pro -
wincji Cincinnati i tam odbył całą swoją
formację. Posiada dyplom z filozofii,
uzyskany w St. Joseph’s College i tytuł
magistra teologii z Catholic Theological
Union w Chicago. Został definitywnie
inkorporowany do Zgromadzenia w
1980 roku i wyświęcony w 1983.
Posiada także tytuł Magistra Admi -
nistracji i doktorat z Teologii, dokład-
niej z duchowości. Celem tego doktora-
tu było opracowanie duszpasterskiego sposobu
pojednania.
Ma różnorodne doświadczenia duszpasterskie,
dotyczące głównie administracji i służbie wspólno-
cie. Był kapelanem szpitala, mieszkał w domu modli-

twy kontemplacyjnej, był wychowawcą, służył swo-
jej Prowincji w planowaniu i możliwości pozyskiwa-

nia funduszy. Posiada doświadczenie w
realizacji Wizji Zgromadzenia i był
pierwszym dyrektorem programu Com -
panions, programu dla świeckich
współpracowników dla Prowincji
Cincinnati i Kansas City. Był częścią
zespołu założycielskiego misjonarzy,
oddanych posłudze duszpasterskiej
pojednania w Chicago i pozostał jed-
nym z jego członków, służąc jednocze-
śnie jako Radny Generalny (od 2007 do
2013 roku).

Ufając Bogu i współpracy wszystkich członków
Zgromadzenia, przyjął wyzwanie służby Wspólnocie
jako Moderator Generalny i pomocy wszystkim w
realizacji Wizji, jaką wypracowało XX Zebranie
Generalne.

PPoowwiieeddzziieecć́  ttaakk  ssłłuuzz..eebbnneemmuu  kkiieerroowwnniiccttwwuu
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WWaalltteerr  MMiillaanndduu jest obecnie doktorantem teologii
duchowości na Papieskim Uniwersytecie Grego -
riańskim w Rzymie. Urodził się w dniu 09
grudnia 1966 w Tabora, Tanzania. Po
szkole podstawowej w Maua Seminary
(Moshi) i gimnazjum w Don Bosco Se -
minary (Dodoma), wstąpił do służby woj -
skowej Oljoro w Arusha na okres jednego
roku. W 1992 roku wstąpił do Domu
Formacyjnego CPPS Merlini w Dodoma.
W następnym roku rozpoczął studia filo-
zoficzne i teologiczne w Instytucie Sal -
watorianów w Morogoro.

Został inkorporowany do Zgromadzenia
Misjonarzy Krwi Chrystusa w dniu 19 października 2002

roku, a święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 2003.
W tym samym roku rozpoczął studia na Uniwersytecie

Gregoriańskim w Rzymie, przygotowując
się do podjęcia zadania formacji semina-
ryjnej i wykładów z zakresu teologii
duchowej. Ukończył licencjat w 2005
roku, a od 2006 do 2010 służył w Wi ka -
riacie w Tanzanii jako zastępca Dyrektora
Wikariatu i Rektor St Gaspar College w
Morogoro. W tym samym czasie był także
członkiem kadry nauczycielskiej na
Salwatoriańskim Instytucie Filozofii i
Teologii (obecnie Jordan University
College), aż do drugiej połowy 2010 roku,

kiedy to powrócił do Rzymu na dalsze studia. 

HHeennrryy  BBrriigghhtt pochodzi z najbardziej wysuniętego
na południe Indii regionu Kanya -
kumari, zwanego także Cape Comorin.
Urodził się w 1975 roku. Został inkor-
porowany do Zgromadzenia CPPS w
dniu 30 marca 2005 roku i przyjął świę-
cenia kapłańskie 14 września 2007.
Ukończył licencjat z filozofii w Rzymie
w 2007 roku. Jako kapłan pracował w
dwóch różnych parafiach przez około
półtora roku, jednocześnie dając kursy
z filozofii w różnych instytucjach jako
wykładowca. Posiada też tytuł magi-
stra w Handlowości i daje wykłady, oprócz filozofii,

także z tego zakresu. Po procesie rozeznania, pra-
gnąc zaangażować się w nauczanie w
pełnym wymiarze czasu, został prze-
niesiony do Morning Star College w
Kalkucie, gdzie przez dwa lata prowa-
dził wykłady z filozofii na różne tematy
i był zaangażowany w formację semi-
narzystów tamtejszej diecezji. Od
ostatnich dwóch i pół roku pracuje nad
podwójnym doktoratem, który to pro-
ces dobiega końca. Mieszka obecnie 
w jezuickim Seminarium Duchownym
Jana-Deepa Vidyapeeth w Pune, w

Indiach. 

GGiiaannddoommeenniiccoo  PPiieeppoollii urodził się 5 lutego 1946 roku w
Alberobello (Bari - Włochy).

Do Zgromadzenia CPPS wstąpił w Rzymie
w październiku 1963 roku. Z wdzięczno-
ścią i miłością wspomina ówczesnego
Prowincjała Don Giuseppe Quattrino,
który wtedy go przyjął. Ukończył studia z
filozofii i teologii na Papieskim Uni -
wersytecie Gregoriańskim w Rzymie.
Został inkorporowany do  Zgromadzenia
4 maja 1972 roku w Kolegium Rzymskim.
Święcenia kapłańskie przyjął 30 czerwca
1973 w Alberobello. Po święceniach spę-
dził około roku między Rochester, NY a
parafią św.Rocha w Toronto, ucząc się
języka angielskiego, z myślą o wyjeździe do Tanzanii.
W czasie misji w Tanzanii prowadził różną działalność
duszpasterską, społeczną i administracyjną. Zaczął od
funkcji ekonoma w Dar es Salaam, a także pracował w
szpitalu św.Kaspra w Itigi.

W 1990 roku wrócił do Włoch z powodów zdrowot-
nych. Po powrocie do zdrowia, rozpoczął studia w

Papieskim Instytucie Wschodnim w
Rzymie, gdzie uzyskał dyplom licencjac-
ki z Orientalnych Nauk Kościelnych. W
1995 roku opuścił misję w Tanzanii. 

We Włoszech przebywał w San Felice i
w parafii we Florencji, a następnie
przez dwie kadencje pełnił funkcję
sekretarza prowincjalnego. Następnie
pracował w parafii w Mesynie, a w
2010 został poproszony przez
Moderatora Generalnego, aby być
członkiem komisji dla spraw Wikariatu
w Indiach. W dniu 16 lipca 2013 roku

został wybrany na czwartego Radnego Generalnego. 

Przy tej okazji pragnie podziękować Współbraciom i
zaprosić wszystkich do wspólnej pamięci w Panu o
sobie nawzajem. 
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który ma swoje korzenie w świeckiej teo-
rii dynamiki organizacyjnej. Wielu z
uczestników Zebrania Generalnego było
już zaznajomionych z tym procesem,
ponieważ używaliśmy go jako istotny ele-
ment posługi poprzedniego Zarządu
Generalnego. W ciągu ostatnich sześciu
lat dziewięć jednostek Zgromadzenia
używało tego procesu jako część ich
duszpasterskich programów.
Chociaż niektórzy twierdzą, że głównym
celem Zebrania był wybór nowego
Zarządu Generalnego, ja powiedział-
bym, że najważniejszym wynikiem
naszego modlitewnego dialogu było
rozeznanie Wizji i planowanie zadań,

jakimi chcielibyśmy rozpocząć realiza-
cję tej Wizję.
Zaczęliśmy Zebranie od procesu rozezna-
nia wizji, o czym można przeczytać na
pierwszej stronie. Wierzyliśmy, że zanim
będziemy mogli podjąć na modlitwie
decyzję co do tego, kogo wybierzemy,
musimy mieć wizję na przyszłość. Tutaj
Wspólnota, poprzez swoich przedstawi-
cieli, odpowiedziała na ważne pytania:
Jeśli jako Zgromadzenie jesteśmy całko-
wicie wierni w naszej odpowiedzi
Bożemu powołaniu, to jak ma to konkret-
nie wyglądać? Jak będziemy żyć naszą
duchowością? Jak mamy odpowiadać na
nasze konkretne powołanie misyjne?
Jakie ma być nasze życie wspólnotowe,
abyśmy byli świadkami komunii? Jak
nasz Zarząd Generalny ma nam pomagać
być wiernymi?

Kielich Nowego Przymierza
Wydawca: Zarząd Generalny CPPS

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

Strona internetowa: http://www.cppsmissionaries.org

Następny numer: Kwiecień 2014
“Nasza pojednawcza obecność”

� cd. ze str. 1 Po tym procesie formułowania Wizji
byliśmy w stanie wziąć ją ze sobą na czas
modlitwy w naszym domu w San Felice
w Giano, Umbria. Po dwóch dniach spę-
dzonych na modlitwie w kolebce naszego
Zgromadzenia, wróciliśmy do Rzymu i
przeprowadziliśmy proces wyborczy.
W tym numerze przedstawiam siebie i
tych, którzy zostali wybrani, aby służyć
jako Rada Generalna. Jako grupa jesteśmy
mocno zaangażowani w model przywódz-
twa, który jest określony w naszej Wizji.
Jestem bardzo wdzięczny, że w naszym
Zgromadzeniu, jak to jest określone naj-
pierw w naszych Tekstach Norma -
tywnych, a następnie w Wizji, przywódz-
two postrzegane jest jako wspólne działa-

nie, które wynika z relacji,
jakie mamy między sobą. W
naszym Zgromadzeniu wszy -
scy są odpowiedzialni za
dobro Zgromadzenia, a rolą
wybranego Zarządu General -
nego jest animowanie oraz
ułatwienie całej Wspólnocie
CPPS dzielenie się zadaniami
i ich wykonywaniem. Wraz z
Radą przyjmuję tę odpowie-
dzialność i obiecuję respekto-
wać władze Wspólnoty. 
Po wyborach wróciliśmy do
Wizji i rozpoczął się proces

projektowania drogi jej realizacji.
Pierwszym krokiem było zebranie
poszczególnych elementów Wizji i
stworzenie rozszerzonej wiedzy o niej,
formułując inspirujące propozycje. Te
inspirujące propozycje są trochę bar-
dziej konkretne niż Wizja i mają nas
sprowokować lub motywować do dzia-
łania. Mają one na celu inspirowanie i
bycie wyzwaniem dla każdego z nas do
wiernego życia tą Wizją. 
Ułożyliśmy trzy inspirujące propozycje,
po jednej dla każdego filaru Zgro -

madzenia: duchowości, misji i życia
wspólnotowego. Są one również opubliko-
wane w tym numerze. Wraz z tymi teksta-
mi podaję krótki komentarz z nadzieją, że
będzie inspiracją, aby dowiedzieć się wię-
cej o Wizji i o tym, jak życie wiary może
być fundamentalną częścią w jej realizacji.
Chociaż inspirujące propozycje są bar-
dziej konkretne niż sama Wizja, nie są
ostatnim słowem w naszym programowa-
niu. Podczas Zebrania Generalnego spo-
tkaliśmy się w grupach, aby wspólnie
przemyśleć i opracować plany, które
wymagają konkretnej odpowiedzi od każ-
dego z nas i od każdej jednostki
Zgromadzenia. Aby przeczytać o tych
planach, odsyłam Was do pełnego tekstu
Przesłania XX Zebrania Generalnego.
Jest on dostępny do pobrania na naszej
stronie internetowej (cppsmissiona-
ries.org) w języku angielskim, hiszpań-
skim i włoskim. Aby poznać ten tekst w
innych językach, należy skontaktować się
z lokalnym Przełożonym. 
Te plany działania to tylko początek regu-
larnej pracy nad procesem rozeznawania,
która jest nam potrzebna dla realizacji
naszej Wizji. Chciałbym powiedzieć, że
klucz do sukcesu jest jeszcze do ustale-
nia. Bo ostatecznie, Wizja jest po prostu
pięknym marzeniem, chyba że poszcze-
gólni członkowie i świeccy współpra-
cownicy z modlitwą i wiarą przyjmą tę
wizję i osobiście zaangażują się w jej
realizację. Przesłanie Zebrania General -
nego daje nam do tego punkt wyjścia,
który jest zakorzeniony w wiernym roze-
znaniu i wspólnym zobowiązaniu. 
Zapraszam zatem do zapoznania się z
tym, co wydarzyło się podczas Zebrania
Generalnego oraz do zaznajomienia się z
procesem naszych przemyśleń. I pytam,
czy modlitewnie dołączysz do tego dzieła
Twoje osobiste rozeznanie i czy razem
jako Zgromadzenie będziemy wierni
temu, do czego Bóg nas powołuje. �
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