
John Paul Lederach jest amerykań-
skim socjologiem, profesorem uni-

wersyteckim, pracującym na Uniwersy -
te cie Notre Dame w Stanach
Zjednoczonych, jest też pisarzem i
pojednawcą, rozjemcą, arbitrem. Jest
protestantem, baptystą, natomiast jego
osobiste spotkanie z Bożym Miło -
sierdziem stało się dla niego źródłem do
włączenia się w posługę pojednania.
W swej książce, zatytułowanej
„Wędrówka w kierunku pojednania”
przedstawia pełne pasji zrozumienie
pojednania, wykraczające poza jego
biblijne znaczenie znajdujące się w
Psalmie 85. Pisze on, że do pojednania
dochodzi, gdy miłosierdzie i „łaska-
wość i wierność spotkają się z sobą,
ucałują się sprawiedliwość i pokój” (Ps
85,11). Przedstawiając wartości w spo-
sób spersonifikowany, psalm przekazu-

Ojciec Święty Franciszek, ogłasza-
jąc rok 2016 Jubileuszowym

Rokiem Miłosierdzia, w oficjalnych
dokumentach, przemówieniach i w
osobistych działaniach przedstawił
swoją wizję Boga jako Ojca miłosier-
nego, który ukazał swoje oblicze w
Chrystusie. Idea miłosierdzia jest nie-
zwykle bliska duchowości Krwi
Chrystusa. W artykule tym pragnę
przypomnieć, jak papież Franciszek
mówił o miłosierdziu, którego idea
rozwijała się w naszym Zgromad -
zeniu i w naszej duchowości w ostat-
nich trzech dekadach.
Po Soborze Watykańskim II,
Misjonarze Krwi Chrystusa starali się
wprowadzić w życie zalecenia Soboru,
głosząc je w swoich parafiach i wspól-

Patrz str. 15 *

Wszystko zaczyna 
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notach i odpowiedzieć na nie z wiarą
poprzez tajemnicę Krwi Chrystusa.
Ojciec Barry Fischer połączył je w
jedno, nazywając to „krzykiem Krwi
Chrystusa” czy „wołaniem Krwi
Chrystusa”. „Krzyk Krwi Chrystusa”
słyszy się w łkaniu tych, którzy cier-
pią, którzy doznają wyzysku i wyklu-
czenia, którzy pogrążeni są w żałobie,
którzy doznali głębokiego zranienia.
Po raz pierwszy słyszano je w Księdze
Rodzaju, gdy krew Abla przelana
przez jego brata Kaina, zawołała z
głębi ziemi (Rdz 4,10). Dziś
Misjonarze Krwi Chrystusa wspólnie
ze świeckimi, którzy poświęcili się
służbie Przenajdroższej Krwi, nadal
wsłuchują się w wołanie tej Krwi.
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* cd. ze str. 1

Z drugiej strony” wołanie Krwi” jest
odpowiedzią Boga i jest ona obecna
w przelaniu Krwi Chrystusa, jako
oznaka Boskiego życzenia, aby
ukoić zranienia świata, spowodowa-
ne przez grzech i wszelkie ludzkie
przewiny.
W naśladowaniu krzyku i wołania
Krwi, które ukształtowały naszą
duchowość, pomocne będzie przy-
pomnienie historii naszego
Zgromadzenia. Gdy św. Kaspar del
Bufallo założył Zgromadzenie
Misjonarzy Krwi Chrystusa w 1815
roku, uczynił oddanie się
Przenajdroższej Krwi najważniej-
szym celem życia wspólnotowego.
„Święta Krew”, jak zwykł był
mówić, była oznaką wielkiej miłości
i miłosierdzia Bożego. Było to nie-
zwykle ważne przesłanie dla ówcze-
snych ludzi. Wyniszczona przez lata
wojen napoleońskich ludność obec-
nych Włoch bardzo potrzebowała
odnowy i duchowego odrodzenia.
Modlitwy i medytacje o przelaniu
Krwi Chrystusa w czasie Jego męki
stworzyły podwaliny tej duchowo-
ści. 
W połowie XX. wieku odnowa stu-
diów biblijnych oraz pogłębione
badania aspektu rozumienia Krwi
Chrystusa przez mistyków i teolo-
gów w historii Kościoła dostarczyły
nowych źródeł do rozwijania pogłę-
bionej duchowości, wychodzącej
poza ramy modlitw. Źródła te umoż-
liwiły ponowne spojrzenie na „woła-
nie Krwi” w sposób, w jaki Krew
Chrystusa wyraziła zbawienie świata
przez Boga, w świetle nowego zna-
czenia „wołania Krwi”, które poja-
wiło się w latach 70-tych.
DUCHOWOŚĆ KRWI 
CHRYSTUSA JAKO
„WYZWOLENIE”
W Ameryce Łacińskiej usłyszano
ten krzyk Krwi. W latach 70-tych i

przelana Jego Krew pokazuje, w jaki
sposób cierpienie Jego samego prze-
nika i przemienia wszelkie cierpie-
nia ludzkości. A kielich ofiarowany
w czasie Ostatniej Wieczerzy jako
Krew, którą pijemy, stał się kieli-
chem cierpienia (jako kielich, który
Jezus przyjął od swego Ojca w cza-
sie modlitwy w Getsemani (Mt
26,39), a jednocześnie jest to kielich
błogosławieństwa, poprzez który
zwracamy się do Boga, znak nie-
biańskiej uczty (Łk 22,16), która ma
nadejść. Duchowość Krwi Chrystusa
jest więc duchowością solidarności z
tymi, którzy cierpią i duchowością
nadziei prawdziwego wyzwolenia,
jakie jedynie Bóg może przynieść.
Wyzwolenie jako problem w krajach
Ameryki Łacińskiej (i nie tylko tam)
pozostaje ważnym zagadnieniem,
szczególnie w tych miejscach, gdzie
ludzie walczą o sprawiedliwość i
włączenie w społeczeństwo.
Dowodem tego jest dokument wyda-
ny po spotkaniu w Aparecida, w
miejscu, gdzie doszło do ostatniego
spotkania biskupów Ameryki
Łacińskiej w roku 2007, a którego
głównym autorem jest Kardynał
Jorge Maria Bergoglio, czyli obecny
papież Franciszek.
DUCHOWOŚĆ KRWI 
CHRYSTUSA JAKO 
„POJEDNANIE”
Lata 90-te ubiegłego stulecia przy-
niosły nowe znaki czasu, które
winny być rozeznane. Nie zastępują
one tych, które stanowiły kanon dla
Misjonarzy we wcześniejszym cza-
sie. Potrzeba wyzwolenia wydaje się
być nadal naczelnym wyzwaniem.
Jednakowoż, nowe wydarzenia,
nowe przeżycia, z którymi spotkali-
śmy się w poprzednich dekadach
otwarły dla nas nowe horyzonty, a
więc pojednanie. Jednym z tych zda-
rzeń jest upadek Związku
Radzieckiego, a co z tym się wiąże,
koniec zimnej wojny. W 1992 roku,
dzięki działalności ONZ, zajęto się

80-tych pracujący tam Misjonarze
Krwi Chrystusa byli świadkami
wyzysku i nędzy ludzkiej. W Chile
rządził bezwzględny reżim wojsko-
wy. Brazylia w tym czasie także była
pod rządami dyktatora.  Jednak naj-
większe wyzwanie dla pracy w para-
fiach stanowiła dyskryminacja
tubylców i niszczenie środowiska.
W Peru, ruch znany jako Świetlisty
Szlak (El Sendero Luminoso) bezli-
tośnie mordował ludzi. W
Gwatemali szalała wojna cywilna.
W tych wszystkich miejscach nie
można było pominąć wołania Krwi.
Odpowiedź na wyzwanie tego czasu
podsumować można jednym sło-
wem, jakim było „wyzwolenie”.
Wyzwolenie to stało się powszech-
nym tematem w Ameryce Łacińskiej
po spotkaniu biskupów w Medellin
w 1968 roku. Uzdrawiająca moc
Boża - w odpowiedzi na oznaki tego
czasu - była wyrazem tej zbawien-
nej, wyzwoleńczej łaski, która
dostarczyła sił w walce przeciwko
niesprawiedliwości i wyzyskowi.
Odnowiona duchowość Krwi
Chrystusa była odpowiedzią na
wezwanie do walki o sprawiedli-
wość i wolność w krajach Ameryki
Łacińskiej. Duchowość tę wyrażono
w trzech symbolach religijnych,
które mówią o zbawiennej mocy
Krwi Chrystusa: przymierze, krzyż i
kielich. Przymierze Boga z Izraelem,
przypieczętowane krwią (Wj 24,1-8)
i Nowe Przymierze we Krwi
Chrystusa (Łk 22,20) są oznaką głę-
bokiej solidarności Boga z ludzko-
ścią, szczególnie w czasie napotyka-
nych w życiu przeciwności. Krzyż
Chrystusa, na którym została dla nas

„ ‘Krzyk Krwi Chrystusa’ słyszy się w łkaniu
tych, którzy cierpią , którzy doznają wyzysku
i wykluczenia, którzy pogrą

.
zeni są w 

.
załobie,

którzy doznali głębokiego zranienia”.

„ ‘Wołanie Krwi’ jest odpowiedzią Boga i jest
ona obecna w przelaniu Krwi Chrystusa,
jako oznaka Boskiego 

.
zyczenia, aby ukoić

zranienia świata”.
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Misjonarzy. Ale wybór na papieża
Ojca Świętego Franciszka otworzył
dalsze nowe horyzonty. W czasie
swojej pierwszej niedzielnej modli-
twy Anioł Pański na Placu Świętego
Piotra podniósł on temat, który
wydaje się charakteryzować jego
pontyfikat: wezwanie do miłosier-
dzia. Nieskończona zdolność Boga
do miłości i przebaczenia stały się
głównym i niezmiennym tematem w
głoszonej przez tego Papieża
Ewangelii.
Papież Franciszek wyraził swoje
rozumienie miłosierdzia w
Adhortacji Apostolskiej „Evangelii
Gaudium”. Pisze tam, że najważ-
niejsze dla bycia chrześcijaninem
jest nasze spotkanie z Jezusem
Chrystusem. Aby móc uczestniczyć
w tym spotkaniu, musimy doświad-
czyć miłosierdzia Bożego, co ozna-
cza, że „gdy wszystko zostało
powiedziane i uczynione, doznali-
śmy miłości nieskończonej”. Cytuje
tu Księgę Lamentacji ze Starego
Testamentu: „Nie wyczerpała się
litość Pana, miłość nie zgasła.
Odnawia się ona co rano; ogromna
jest Twa wierność” (EG 6; Lam
3,22-23). W swej zapowiedzi nad-
zwyczajnego jubileuszu Roku
Miłosierdzia „Misericordiae Vultus”
(Oblicze Miłosierdzia) nazywa miło-
sierdzie „bijącym sercem
Ewangelii” (MV12). W obu tych
dokumentach powtarza słowa papie-
ża Jana Pawła II, wyrażone w ency-
klice „Dives in Misericordia”, doku-
mencie, który wymaga ponownego
przeczytania w tym Roku
Jubileuszowym. Papież Jan Paweł II
mówi, że „miłosierdzie stanowi pod-
stawową treść orędzia mesjańskiego
Chrystusa oraz siłę konstytutywną
Jego posłannictwa” (DM 6). Co
więcej, mówi on, że miłosierdzie
odzwierciedla prawdę o Bogu i nas
samych. Prawdą o Bogu jest to, że
przez miłosierdzie i nierozłącznie z
nim związaną miłość, jest On wła-

losem ludzi będącymi tubylcami,
głównie na kontynencie Amerykań -
skim, w Australii i Nowej Zelandii.
Rok 1994 ONZ ogłosił Rokiem
Kobiet. Ujawniono wówczas domo-
wą przemoc, szczególnie w stosunku
do kobiet i dzieci, obecną praktycz-
nie na całym świecie. W tym samym
roku ludobójstwo w Ruandzie przy-
spieszyło powstanie i rozwój placó-
wek Kościoła Katolickiego pod
auspicjami międzynarodowego
Caritasu, dzięki czemu zrozumiano,
że pokój ma największe znaczenie
dla osiągnięcia długofalowych
celów. W związku z tym „pojedna-
nie” stało się kluczowym słowem
dla połączenia przeszłości z przy-
szłością. I rzeczywiście, gdy wysiłki
zmierzające do odzyskania wolności
skupiają się na przyszłości, praca
nad pojednaniem wydaje się być
łatwiejsza, łatwiej jest goić głębokie
rany przeszłości, jeśli warunkiem
będzie inna, lepsza przyszłość. Jest
to „inna przyszłość” i podobnie do
zranień, które mogą być bardzo głę-
bokie, jej rozmiar może daleko prze-
kraczać zasięg wydarzeń i ludzi, któ-
rych dotyczą. Pojednanie jest czymś
więcej, niż ponownym powrotem do
na przeszłości; jest czymś, co
Apostoł Paweł nazwał „ nowym
stworzeniem” (2 Kor 5,17). Z chrze-
ścijańskiego punktu widzenia kom-
pleksowość zranień może być tak
wielka, że przede wszystkim należy
wziąć pod uwagę rolę działania i
pracy Boga, pracy, do której zostali-

śmy i my wezwani. To z pewnością
miał na myśli św. Paweł, gdy mówi
o „głoszeniu dobrej nowiny o pojed-
naniu”. 
Z perspektywy duchowości Krwi
Chrystusa, to właśnie ta Krew przy-
nosi nam łaskę pojednania (por. Rz
5,1-11). W rzeczy samej, List do
Kolosan przypomina nam o tym:
„zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim
zamieszkała cała Pełnia, i aby przez
Niego znów pojednać wszystko z
sobą: przez Niego - i to, co na ziemi,
i to, co w niebiosach, wprowadziw-
szy pokój przez krew Jego krzyża”
(Kol 1,19-20).
Misjonarze Krwi Chrystusa uczynili
duszpasterstwo pojednania główną
zasadą swojej pracy w parafiach i
wspólnotach, pracując wśród strau-
matyzowanej ludności Peru po
zawieruchach lat 1990-tych, czy
wśród gangów młodocianych w
Chicago, niosąc pocieszenie i
nadzieję, szczególnie w Peru i
Brazylii.
NOWY TEMAT: MIŁOSIERDZIE
Nadal ważne jest zagadnienie
wyzwolenia i pojednania w pracy

„ Misjonarze Krwi Chrystusa uczynili dusz-
pasterstwo pojednania główną zasadą
swojej pracy w parafiach i wspólnotach”.

Ks. Robert Schreiter w rozmowie z Prof. Clemens Sedmak podczas 
warsztatów o duchowości w Salzburgu 
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śnie Bogiem. Prawdą o nas jest to, że
zostaliśmy stworzeni na obraz i
podobieństwo Boże. Każdy czło-
wiek nosi w sobie ten wizerunek i
podobieństwo, które próbujemy zro-
zumieć.
Obecnie miłosierdzie winno być
rozumiane w swym biblijnym sen-
sie, nie powinno być ograniczane do
współczesnego rozumienia, rozu-
mienia prawniczego, jako wybacze-
nie złych czynów przez sędziego i
urzędników, którzy powstrzymują
się od ukarania za uczynione zło.
Miłosierdzie nie oznacza także
braku reakcji na zło, grzech i nie-
sprawiedliwość. Miłosierdzie
powinno być raczej rozumiane w
swym biblijnym znaczeniu, podob-
nie jak w hebrajskim słowie hesed,
czasami tłumaczonym jako „nie-
skończona miłość” lub „miłująca
czułość”. W Starym Testamencie
jest ona uważana za najbardziej fun-
damentalną cechę Boga: On, którego
trudno rozgniewać i który jest nie-
skończony w miłości (por. Lb
14,18).
Nieskończona miłość ukazuje się
nam jako wybaczenie przez Boga
naszych grzechów i złych czynów.
Bóg, jak przypomina nam papież
Franciszek, nigdy nie zaprzestaje
swego wybaczania; to raczej my
jesteśmy tymi, których męczy
poszukiwanie miłosierdzia Bożego
(EG 3). 
Jakie są implikacje miłosierdzia,
które stanowi centralny temat
Ewangelii? Proszę pozwolić mi
wymienić trzy z nich.
Przede wszystkim, doświadczanie
miłosierdzia wymaga stałego,
codziennego spotkania z Jezusem
Chrystusem. Chrystus jest „wrotami
miłosierdzia”, pisze papież
Franciszek (MV 3). To właśnie w
czasie tego spotkania doświadczamy

„ Doświadczanie miłosierdzia wymaga
stałego, codziennego spotkania z Jezusem
Chrystusem. Chrystus jest „wrotami
miłosierdzia”, pisze papie

.
z Franciszek”.

„ Tradycyjna praca charytatywna – nakarmienie 
głodnych, odzianie nagich, nawiedzanie chorych –
przypomina nam, 

.
ze miłosierdzie przyjmuje zwykle

bardzo konkretne formy, szczególnie, gdy kierujemy
się ku marginesom, ku tym ‘egzystencjonalnym 
peryferiom’, mówiąc językiem papie

.
za Franciszka”.

nania. Jeśli odzwierciedlamy to
działanie Trójcy Świętej, stajemy się
bardziej autentyczni w naszym ist-
nieniu. Stajemy się „miłosierni jak
Ojciec”, jak głosi motto papieża
Franciszka na ten Rok Jubileuszowy
(MV 12). Tu Papież podnosi obraz
miłosiernego ojca z przypowieści o
synu marnotrawnym według ewan-
gelii św. Łukasza (15,11-32), ale
także obraz Ojca, pierwszej Osoby
w Trójcy Świętej, który posyła Syna
i Ducha Świętego do świata w celu
przebaczenia grzechów i przemie-
nienia wszystkich rzeczy. 

DUCHOWOŚĆ KRWI 
CHRYSTUSA:
ŹRÓDŁO I WYRAZ 
MIŁOSIERDZIA

Zastanówmy się, w jaki sposób
potrzeba miłosierdzia, które według
papieża Franciszka jest oznaką
naszych czasów, mogłaby być
widziana i przeżywana w duchowo-
ści Krwi Chrystusa? Jeśli przymie-
rze, krzyż i kielich są biblijnymi
symbolami, które charakteryzują
wołanie Krwi w ostatnich latach w
pracy nad wyzwoleniem i pojedna-
niem, czy może istnieć inny symbol
biblijny, odzwierciedlający miłosier-
dzie dla naszych czasów?
Chciałbym tu zaproponować symbol
biblijny, który przedstawia, jak
Krew Chrystusa może być jednocze-
śnie źródłem i wyrazem miłosierdzia
– jest nim Chrystus jako Baranek
paschalny. Dlaczego właśnie
Baranek? Odniesienie się do
Chrystusa jako Baranka paschalnego
i odkupienia we Krwi ma swoje
miejsce głównie w Nowym
Testamencie w Księdze Apokalipsy.
To właśnie tam sumują się znaczenia
baranka paschalnego ze Starego
Testamentu - krew baranka, która
ochroniła Hebrajczyków przed zara-
zą, w której znaleźli śmierć wszyscy
pierworodni w Egipcie (Wj 12,21-
23) jest teraz Krwią Baranka ratują-

ponownie tej nieskończonej miłości,
którą On nam ofiarowuje, miłości,
która wzywa nas do głębokiego
zwrócenia się w stronę Chrystusa.
Innymi słowy, będziemy mogli
świadczyć o miłosierdziu Bożym
jedynie wówczas, gdy będziemy
zdolni do odzwierciedlenia miłosier-
dzia w naszym własnym życiu i oka-
zania go innym.
Po drugie, nasze świadectwo miło-
sierdzia wyrażone jest najlepiej, gdy
kierujemy je do osób nazywanych
przez papieża Franciszka” wyklu-
czonymi”, wyrzuconymi na margi-
nesy egzystencji, prześladowanymi,
uciśniętymi, do tych, których nie-
pewna egzystencja czyni ich najbar-
dziej podatnymi na nieprzewidziane
lekceważenie, zaniedbanie i złe
uczynki ze strony innych – to wła-
śnie tu miłosierdzie Boże jest najbar-
dziej potrzebne i powinno objawić
się najbardziej. Być instrumentem
miłosierdzia Bożego oznacza „wyjść
na zewnątrz, do owych margine-
sów”. Papież Franciszek dał przy-
kład tego poprzez swą pierwszą
podróż poza mury Watykanu, nie do
jakiegoś ważnego miasta lub sanktu-
arium, ale do obozu uchodźców na
wyspie Lampedusa.
Prowadzi to do trzeciej implikacji
doświadczania miłosierdzia. Nasze
wyjście na zewnątrz, jako prawdzi-
wych Misjonarzy dla Kościoła,
oznacza nasz udział w wyjściu na
zewnątrz na wzór Syna i Ducha
Świętego, wejście do świata w
poszukiwaniu przebaczenia i pojed-
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cego dla Boga ludzi „z każdego
pokolenia, języka, ludu i narodu”
(Ap 5,9). Podobnie jak baranek pas-
chalny uratował Hebrajczyków,
ratuje on teraz ludzi, którzy doznali
ogromnych cierpień (Ap 7,14).
Baranek z Apokalipsy został bezmi-
łosiernie zabity (Ap 5, 9), ale teraz
znów daje świadectwo powstania do
życia i może zerwać pieczęcie z
księgi życia. Widzimy liczbę
144.000 ludzi w białych szatach,
których cierpienie zostało zmyte
przez Krew Baranka, wznoszących
modły do Baranka. Ich życie zostało
rozbite na kawałki przez przemoc,
ale teraz ich trauma nigdy nie
powróci dzięki zwycięstwu Baranka:
„Nie będą już łaknąć ani nie będą
już pragnąć, i nie porazi ich słońce
ani żaden upał,  bo paść ich będzie
Baranek, który jest pośrodku tronu, i
poprowadzi ich do źródeł wód
życia:  i każdą łzę otrze Bóg z ich
oczu” (Ap 7,16-17).
Krew Baranka staje się nagle źró-
dłem i wyrazem miłosierdzia
Bożego. Jego kojąca, pełna przeba-
czenia moc zaprzecza stwierdzeniu,
że nędza i przemoc są nie do unik-
nięcia, że nie można obdarzać zaufa-
niem obcych, że wszystko dokoła
nas jest powierzchowne i przemija-
jące, że ludzie pozostają samotni w
swym cierpieniu. Tradycyjna praca
charytatywna – nakarmienie głod-
nych, odzianie nagich, nawiedzanie
chorych – przypomina nam, że miło-
sierdzie przyjmuje zwykle bardzo
konkretne formy, szczególnie, gdy
kierujemy się ku marginesom, ku
tym „egzystencjonalnym peryfe-
riom”, mówiąc językiem papieża
Franciszka. Cierpienia Baranka
pozwalają Mu wniknąć i przekształ-
cić nasze cierpienia. Baranek został
ścięty, „zaszlachtowany”, ale teraz
daje znowu świadectwo zmartwych-
wstania. Temu najnowszemu spoj-
rzeniu na duchowość Krwi

Chrystusa, zawartemu w symbolu
Baranka z Księgi Apokalipsy, nie
jest obca przemoc czyniona bez-
bronnym, zarówno ludzkości, jak i
ziemi. Poprzez swą Krew wyznacza
On drogę wśród przemocy do miej-
sca spokoju i bezpieczeństwa. Ci,
którzy zostali pokonani, teraz się
podnoszą - jak głosi Apokalipsa – i
„towarzyszą Barankowi, dokądkol-
wiek idzie” (Ap 14,4-5). 
Krew jest symbolem, obejmującym
paradoksy i nawet jawne sprzeczno-
ści, które napotykamy w Biblii.

Hebrajczycy wierzyli, że życie każ-
dego stworzenia zawarte było we
krwi (por. Kpł 17,14), ale krew prze-
lana jest jednocześnie oznaką śmier-
ci. Baranek zawiera w sobie także
sprzeczności: jest bezbronny i nie-
winny, ale utożsamia Boską moc
zbawienia. Krew Baranka paschal-
nego ma zatem zwiększoną możli-
wość pojęcia sprzeczności naszego
świata, które zostają pokonane przez
miłosierdzie Boże: ofiarność i wspa-
niałomyślność potrafiące zwyciężyć
wykluczenie i alienację, niezawod-
ność i wierność w przezwyciężaniu
braku zaufania, umiejętność empatii,
aby zakończyć izolację cierpiącego
człowieka. 
Krew Baranka paschalnego prowa-
dzi nas zatem ku przyszłości z obiet-
nicą wszechobecnego miłosierdzia
Bożego wobec świata, który go tak
bardzo potrzebuje. u

Największy wyraz Bożego miłosierdzia

„ Duchowość Krwi Chrystusa jest więc
duchowością solidarności z tymi, którzy cierpią
i duchowością nadziei prawdziwego wyzwolenia,
jakie jedynie Bóg mo

.
ze przynieść”.
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MŁODOŚĆ ŚW. KASPRA 
I WCZESNE LATA 
DUSZPASTERSTWA
Od wczesnego okresu życia Kasper brał
na poważnie uczynki miłosierdzia
względem ciała. Okazywał wielką tro-
skę biednym i chorym. Jako młody chło-
piec okazywał swą dobroczynność
żebrakom, zmarginalizowanym i bieda-
kom, którzy tłoczyli się na Via San
Stefano del Cacoo pod oknami Palazzo
Altieri. Mieszkanie rodziny del Bufalo
znajdowało się na parterze. Kasper
wychylał się przez okno, rozdając jedze-
nie tym nieszczęśnikom. Czasami rezy-
gnował nawet ze śniadania i obiadu, a
wszystko po to, aby ulżyć i zaspokoić
głód tych, którzy gromadzili się pod
oknami. 
Gdy miał dwanaście czy trzynaście lat,
zwykł był odwiedzać razem ze swoim
przyjacielem Pippo Berga chorych w
szpitalu. W tym czasie biedacy i opusz-
czeni mogli szukać schronienia jedynie
w przytułkach publicznych. Wśród tego
bezmiaru cierpienia Kasper szukał słów
pocieszenia dla nich i starał się trakto-
wać chorych w godny sposób.
Kiedy Kasper skończył osiemnaście lat,
pokazał jeden ze swych największych
talentów: zorganizował zbiórkę charyta-
tywną dla ludzi z marginesu. Razem z
kilkoma kolegami z klasy nauczał, prze-
kazując zasady wiary i wartości religijne
okolicznym wieśniakom, którzy przyby-
li do Rzymu, by sprzedać płody rolne,
uczył katechizmu sieroty i dzieci biedo-
ty, organizował schronienia dla bezdom-
nych.
Kasper był młodzieńcem, który nie
poprzestawał na słowach, ale przede
wszystkim wcielał je w czyn, starając się
z poświeceniem zaspokoić potrzeby
ówczesnego społeczeństwa. W ten spo-
sób zrozumiał, co tak naprawdę oznacza
kapłaństwo i jakiego kapłana potrzebują
ludzie.
Na szczególną uwagę zasługuje hospi-
cjum Santa Galla. To świętobliwe dzieło
pełniło podwójną funkcję - z jednej stro-
ny starano się tam edukować i pomagać
ubogim, z drugiej zapewniano bezdom-
nym miejsce do życia. Kasper uczestni-

czył w obu tych działaniach. Dzieło
Santa Galla było szczególnie drogie
sercu Kaspra. Myślał o nim z trwogą w
czasie wygnania, a gdy stanął na czele
nowego, założonego przez siebie
Zgromadzenia, nadal kierował ku niemu
swoje apostolskie wysiłki. 
Santa Galla nie była jednak jedynym
punktem zainteresowania Kaspra.
Uczestniczył on w co najmniej siedem-
nastu projektach, stowarzyszeniach,
Arcybractwach, świętobliwych kołach i
różnego rodzaju zgromadzeniach.
Każde z nich związane było z miejscem
modlitw, kultem świętych, praktyką
liturgiczną lub charytatywną. Działali w
nich nie tylko duchowni, ale także
świeccy, głowy rodzin, starsi ludzie,
ludzie wszystkich warstw społecznych.
Kasper nauczał katechizmu także dzieci
i chłopców żyjących na ulicach. Sam
osobiście wyszukiwał ich, wołając ich
po imieniu. Odnosił się do nich z dobro-
cią, mówił im o Bogu i Jezusie.
Pomimo nawału zajęć, Kasper okazywał
ogromne współczucie więźniom.
Skierował kilku kapłanów, członków
Santa Galla do pracy duchowej z nimi.
Często także odwiedzał domy popraw-
cze dla młodocianych w pobliżu kościo-
ła św. Balbiny.
Mówiono nam zawsze, że Kasper dbał o
więźniów, a było tak być może ze
względu na własne przeżycia więzienne.
Odwiedzał systematycznie więzienia i
niejednokrotnie w swych listach inter-
weniował u władz, starając się pomóc
więźniom. Starał się, aby mieli oni opie-
kę humanitarną i wsparcie duchowe,
zabiegał o lepsze ich traktowanie.
Otwarcie występował o złagodzenie
wyroku, a nawet o wcześniejsze zwal-
nianie więźniów, będących w złym sta-
nie psychicznym.
Jego apostolskiej gorliwości towarzy-
szyły dogłębne studia, medytacje, reko-
lekcje i modlitwa - rzadkie znamię har-
monii pomiędzy życiem wewnętrznym a
aktywnością zewnętrzną, pomiędzy
byciem a działaniem. Był kimś, kogo
dziś można określić „kontemplującym w
działaniu”.

KAZNODZIEJA 
Z PIAZZA MONTANARA
Można było często napotkać św. Kaspra
w Campo Vaccino, wśród zrujnowanych
łuków i poprzewracanych kolumn staro-
żytnego Forum Romanum. Tradycyjnie
w pobliżu zbierali się okoliczni wieśnia-
cy w poszukiwaniu pracy i ci, którzy
pragnęli sprzedać swoje płody rolne.
Kasper wtapiał się w tłum, zapraszając
ludzi do wspólnej modlitwy, opowiada-
jąc im o Chrystusie. Dzięki temu
nauczył się, jak przemawiać do zgroma-
dzeń i pozwoliło mu to na udoskonale-
nie wewnętrznego, naturalnego daru,
jakim było głoszenie kazań, tak, aby tra-
fiały do serc prostych ludzi. 
Będąc młodym duchownym, założył
Oratorium Nocne (1808), chcąc wycią-
gnąć mężczyzn z nocnych barów w lep-
sze otoczenie. Chciał w ten sposób
zapewnić wieśniakom i robotnikom pra-
cującym w dzień możliwość uczestni-
czenia w nabożeństwach, gdyż ze
względu na całodzienną pracę było to
dla nich niemożliwe. Mały kościółek,
podlegający kościołowi San Nicola in
Carcere, kościół pod wezwaniem Santa
Maria in Vincis, był miejscem darzonym
szczególnym uczuciem przez Kaspra i
niektórych z jego współbraci. 
Kasper mówił także o „ćwiczeniach
duchowych” (1813), kierując swoje
słowa do „biedaków z łaźni” na prośbę
Abbot Canali. Te wspaniałe starożytne
łaźnie stały się schronieniem dla naj-
uboższych. W ten sposób ci wzgardzeni
i opuszczeni przez społeczeństwo ludzie
uświadomili sobie, że ubrani w czarne
szaty kapłani darzą ich miłością i trosz-
czą się o ich zbawienie.
Współczucie i miłosierdzie Kaspra
pogłębiło się jeszcze bardziej na wygna-
niu. Pomimo, że przez cały okres swego
życia praktykowanie miłosierdzia było
dla niego niezwykle ważne, to właśnie w
ciszy, w celi miłosierdzie objawiło się
mu w orędziu o Przenajdroższej Krwi
Chrystusa. W samotni wizja kontynu-
owania miłosierdzia i ewangelizacji w
społeczeństwie stała się jeszcze bardziej
jasna. Wspólnie z innymi działającymi
charytatywnie kapłanami docierał do

Barry Fischer, C.PP.S. 
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bandytyzm. Plan jego polegał na wyeli-
minowaniu niemoralności i zdziczenia
bandytów nie drogą oręża (ponieważ
działania takie wielokrotnie nie miały
powodzenia), ale poprzez działania
duchowe. Zasugerował, aby Kasper i
jego misjonarze udali się do miast i pro-
wincji zaludnionych przez bandytów i
założyli tam swoje domy misyjne. Mieli
głosić Słowo Boże, zakładać parafie,
budować kościoły i kaplice i oświecać
lud.
Tak właśnie uczynił młody misjonarz.
W okresie między rokiem 1821-1823
otwarto sześć nowych domów misyj-
nych. W każdym z nich mieszkało pię-
ciu misjonarzy, a każda wspólnota miała
za zadanie poprowadzić dwanaście misji
w roku. W ten sposób w każdym mieście
głoszono posłanie przebaczenia i pojed-
nania w ciągu dwuletniego cyklu. Św.

okres bezprawia, a wiele miast pozba-
wionych było kontroli władz cywilnych.
Jedno z takich miast, Sonnino, było w
tak opłakanym - pod względem prze-
strzegania prawa - stanie, że władze dały
za wygraną i uznały, iż jedynym środ-
kiem pozwalającym na odzyskanie kon-
troli nad miastem będzie jego całkowite
zniszczenie. Ludzie mieli zostać prze-
niesieni w inne miejsca, ich straty mate-
rialne zrekompensowane, a miasto
zrównane z ziemią. I faktycznie zburzo-
no pewną liczbę domów, zanim protesty
mieszkańców zatrzymały działanie
władz. A Sonnino było przykładem
tylko jednego z takich miejsc.
Kardynał Bellisario Cristaldi, wielki
promotor św. Kaspra, skarbnik papieski
i doradca papieża Piusa VII przedstawił
wówczas Ojcu Świętemu plan mający
na celu wykorzenienie plagi, jaką był

ludzi ze zbawiającą łaską Krwi
Chrystusa.
JEGO KAZANIA

Kasper rozpowszechniał oddanie się
mocy Krwi Chrystusa poprzez nabożeń-
stwo do niej poza granice kościołów, na
ulicach i placach. Jego kazania miały
źródło w przesłaniu Chrystusa na krzy-
żu, a on sam nosił krucyfiks na swoim
sercu. I tak, krzyż misyjny stał się sym-
bolem nowo tworzonej wspólnoty.
Rozpoczynał swe misje ludowe uroczy-
stą procesją, aby pobudzić ludzi i uświa-
domić im, że czas misji jest miejscem i
czasem Boskiego miłosierdzia i stąd
czas każdej misji powinien być celebro-
wany z radością.
W trakcie trwania misji ludowych
przedstawiał zgromadzonym wizerunek
Błogosławionej Maryi, Matki Miło -
sierdzia, której to zawierzał misje.
Na szczególną uwagę zasługuje działal-
ność Kaspra wśród bandytów zamiesz-
kujących region Lazio, na południe od
Rzymu. Na początku lat 1820 w
Państwie Kościelnym działalność ban-
dytów stanowiła poważny problem.
Kontrolowali oni większość miast w
prowincjach przybrzeżnych. Był to

Kasper niósł orędzie miłosierdzia Bo
.
zego bandytom 

„ Pomimo, 
.
ze przez cały okres swego 

.
zycia

praktykowanie miłosierdzia było dla niego
niezwykle wa

.
zne, to właśnie w ciszy, w

celi miłosierdzie objawiło się mu w orędziu
o Przenajdro

.
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Pielgrzymi na 200-lecie odwiedzają kościół św. Michała w Sonnino

Kasper i jego towarzysze przedstawiali
wartość Przenajdroższej Krwi, wzywa-
jąc ludzi do nawrócenia i powrotu do
wiary. Głosili swe kazania nawet w
środku nocy na ulicach. Uczyli dzieci.
Zaopatrzeni wyłącznie w krucyfiks,
wychodzili naprzeciw bandytom i prze-
konywali ich do zmiany życia. Po
dwóch latach problem bandytów prze-
stał istnieć.
W swym liście do Ojca Świętego,
Kasper zwrócił się z prośbą o „zaprze-
stanie zwyczaju ćwiartowania zwłok
więźniów skazanych na śmierć.
Więzień, który przyjął Sakrament
Pokuty i Pojednania i zmarł pojednany z
Bogiem, powinien mieć uczciwy, chrze-
ścijański pochówek”.
W czasach, gdy powszechnie uważano, że
Bóg jest nieosiągalnym, surowym sędzią,
a kazania sprowadzały się do wytykania
grzechów i przewin, Kasper mówił o
wielkiej miłości do Ukrzyżowanego
Chrystusa, który obejmuje swą miłością
nawet najtwardszych grzeszników. Gdy
udawał się w górzyste regiony Lazio w
poszukiwaniu bandytów, odmawiał
eskorty wojskowej, ponieważ posiadał
przy sobie najbardziej potrzebne oręże,
jakim jest krzyż. Kasper przeciwstawiał
obraz odległego i osądzającego Boga
(Jansenizm) postaci Chrystusa, Króla
miłości, umęczonego, ukrzyżowanego,
umierającego, zmartwychwstałego i nie-
skończenie miłosiernego.

dla „pracowników Kurii rzymskiej”. W
ten sposób przekazywał twórcom zasad
sprawiedliwości i moralności ideę
Bożego miłosierdzia.
Był stale zajęty w konfesjonale, zarów-
no w Rzymie, jak i na misjach.
Współczucie i miłosierdzie dodawały
niezwykłego blasku jego apostolstwie.
Słuchanie spowiedzi pogłębiało także
jego świadomość ludzkiej słabości i
wielkości, ogromu nieszczęścia spoty-
kającego ludzi i potrzeba udzielenia im
pomocy.
Straszliwa epidemia cholery zebrała
okrutne żniwo śmierci wśród ludności
Europy w ostatnich latach jego życia.
Epidemia ta nie oszczędziła Rzymu.
Pomimo, że zdrowie Kaspra nie było
najlepsze w tym okresie, nalegał na
powrót do Rzymu, aby pomagać ofia-
rom epidemii. W dniu 28 grudnia 1937
roku zmarł w małym mieszkanku w
pobliżu Teatro Marcello w obecności
przyjaciela, Don Wincentego Pallotti i
współbraci misjonarzy. Na świadectwie
zgonu Kaspra odnotowano jako przy-
czynę śmierci: „Umarł jako ofiara
dobroczynności”.
PODSUMOWANIE
Nikt lepiej nie podsumował życia
Kaspra del Bufalo niż Don Wincenty
Pallotti w swych zeznaniach w procesie
beatyfikacyjnym: „cnota miłosierdzia,
jako cnota nierozerwalnie przynależna
dobroczynności chrześcijańskiej, była
praktykowana przez tego Sługę Bożego
tak bardzo, jak było to możliwe w
ówczesnych warunkach, w sposób jak
najbardziej uniwersalny, jak przystało na
wypełnianie dobrych uczynków dla
ciała i duszy. Ta właśnie cnota naprawdę
była znamienna dla życia tego Sługi
Bożego”.
Kasper był prawdziwym misjonarzem,
który docierał tam, gdziekolwiek potrze-
bowano miłosierdzia. Miłosierdzie, o
którym przez całe swe życie mówił w
kazaniach przekuwał na działanie,
pomagając będącym w potrzebie. Jego
życie można porównać do tego, co obec-
nie głosi papież Franciszek. Niósł Dobrą
Nowinę na marginesy naszych społe-
czeństw, zarówno w sensie geograficz-
nym, jak i egzystencjonalnym.
Kasper często powtarzał następujące
zdanie w swoich kazaniach: „Christus
dilexit nos, et lavit nos a paccatis nostris
in Sanguine suo” (Ap 1,5) - “Chrystus
nas miłuje i przez swą Krew uwolnił nas
od naszych grzechów“ (Ap 1,5). u

Początkiem pojednania jest miłosierdzie
Boże. Biblia mówi jasno, że miłosier-
dzie jest darem. Nie można go zdobyć,
ani kupić. Św. Paweł przypomina w
liście do Rzymian: „Bóg zaś okazuje
nam swoją miłość [właśnie] przez to, że
Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jesz-
cze grzesznikami” (Rz 5,8). Dobra
Nowina głosi grzesznym, że Królestwo
Boże jest blisko, że zostaliśmy już zba-
wieni przez Krew Baranka.
Kasper i jego misjonarze włączali do
współpracy na misjach ludowych grupy
świeckich. Te świeckie grupy, nazywane
„kręgami”, składały się z mężczyzn i
kobiet, młodych ludzi i kapłanów, któ-
rych wspólnym celem była modlitwa,
studiowanie Pisma Świętego i pełnienie
dobrych uczynków. Dzięki temu prace
misyjne nadal owocowały. W czasach
Kaspra takie działania były naprawdę
nowatorskie. Dla wielu z uczestników
tych kręgów misja stała się okazją do
spełniania codziennych uczynków miło-
sierdzia, przynoszących korzyści ducho-
we i życiowe, co było tak drogie sercu
Kaspra. 
POWRÓT DO RZYMU
Po powrocie do Rzymu myśli Kaspra
kierowały się do opuszczonych. Jednak
niezależnie od pracy na rzecz ubogich,
starał się współpracować z ludźmi
nauki, humanistami, artystami, jak też
przedstawicielami wyższych sfer, czyli
„arystokratami”. Głosił także kazania
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Ogłoszenie przez Papieża Franciszka
Jubileuszowego Roku Miłosierdzia
stworzyło na nowo możliwość rzuce-
nia światła na naszą duchowość Krwi
Chrystusa. Cóż to oznacza? Czy
oznacza to z jednej strony ponowne
spojrzenie na świat, skupiając się na
miłosierdziu, a z drugiej strony
ponowną analizę naszej duchowości
z punktu widzenia miłosierdzia?
Miłosierdzie uważane jest za najbar-
dziej fundamentalną cechę Boga.
Jest ono odbiciem nieskończonej
miłości Boga do człowieka. Jest ono
też oznaką sprawiedliwości Bożej,
co jest wyrazem zamierzeń Boga
skierowanych do całego świata.
Trzy elementy w naszym życiu
wyróżniają i charakteryzują naszą
odpowiedź na miłosierdzie Boże:
ofiarności, niezawodność i empatia.

„Ofiarność” (szlachetność) odzwier-
ciedla nieskończoną dobroć i umiło-
wanie człowieka przez Boga.
Przejawia się ona otwartością nasze-
go serca na drugiego człowieka.
Przejawia się ona także w transfor-
macji naszej duchowości, w naszej
osobistej zdolności do przemiany
wewnętrznej, jak też w naszej zdol-
ności do dostrzegania dalekosięż-
nych celów, do osiągnięcia nowej
perspektywy. Oznacza to zatem
nowe spojrzenie na nasze relacje z
ludźmi, którzy myślą i postępują ina-
czej niż my.
„Niezawodność” oznacza wierność
ideałom Boga, szczególnie w sytu-
acjach szybko zmieniających się lub
pełnych chaosu. Być niezawodnym
znaczy: „Jesteśmy tu z tobą, nawet,
jeśli wszyscy inni cię opuścili. Nie

pozostawimy cię i nie opuścimy w
potrzebie” Zdaliśmy sobie z tego
sprawę, gdy tysiące uchodźców z
Syrii i Środkowego Wschodu przele-
wało się przez Salzburg każdego
dnia w czasie naszego Sympozjum.
Być niezawodnym oznacza mieć
„niezłomne i stałe serce”.
Niezłomność serca to także owoc
modlitwy kontemplacyjnej, uzyska-
nie pokoju duchowego w sercach
każdego stworzenia. Praktykowanie
modlitwy kontemplacyjnej i uczest-
nictwo w adoracji jest także niezwy-
kle istotnym działaniem w posłudze
pojednania, jest uczeniem się oczeki-
wania na Boga, który przynosi
pojednanie. 
„Empatia” to zdolność wczuwania
się życie i świat ludzi, którzy różnią
się od nas. Empatia to coś, co Bóg

Robert Schreiter, C.PP.S. 

Krew Chrystusa jako źródło 
i wyraz miłosierdzia 

Garść rozważań podsumowujących Tydzień Duchowości w Prowincji Niemieckiej CPPS

Uciekinierzy na granicy między Słowenią a Austrią (15 listopada 2015)
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przejawia w stosunku do każdego
stworzenia i uwidacznia się nam
przede wszystkim w chwili przeisto-
czenia. Ta Boża empatia wyrażona
jest w Kościele, który podąża
naprzód jako wspólnota „uczniów
misjonarzy” (papież Franciszek).
Ofiarność, szlachetność, niezawod-
ność i empatia są kluczową cechą
naszej posługi jako Misjonarzy Krwi
Chrystusa. Nasze wspólnoty i nasze
domy mają być bramami miłosier-
dzia, poprzez które ludzie spotykają
się z miłosiernym obliczem Ojca -
Jezusem Chrystusem. Cielesne i
duchowe działanie łaski miłosierdzia
powinno mieć szczególne miejsce w
naszej posłudze, podobnie jak miały
w życiu św. Kaspra i św. Marii De
Mattias.   
Naszym celem, jako chrześcijan, jest
odczytanie znaków czasu (lub
„wołania Krwi”).  Podczas naszego
Sympozjum, zajmowaliśmy się ich
różnorodnością, która widoczna jest
już w naszej pracy duszpasterskiej: w
rodzinach, w Sakramencie Pokuty i
Pojednania i w wielu innych dziedzi-
nach. Dla nas, w Europie, dwa z nich
stanowią obecnie najważniejsze
zadanie: troska o środowisko i kry-
zys uchodźców. Rozważania nad
tymi dwoma najbardziej palącymi
zadaniami winny być częścią naszej
duchowości.     
Rozważaliśmy także znaczenie poję-
cia „przenajdroższa” obecnego w
naszej nazwie i w naszej duchowo-
ści. Pojęcie „ przenajdroższa” nabie-
ra nowego znaczenia, gdy myślimy o
konieczności ochrony środowiska.
Nasze środowisko jest świętością,
podobnie jak wszyscy je zamieszku-
jący.
Chcemy odnieść się teraz do głów-
nych symboli biblijnych naszej
duchowości:
Nowe Przymierze przypieczętowane
we Krwi Chrystusa pozostaje dla nas

wołaniem o solidarność z tymi, któ-
rzy żyją na marginesie naszego spo-
łeczeństwa. Patrząc na to z ekolo-
gicznego punktu widzenia, oznacza
to solidarność z każdą istotą i z każ-
dym stworzeniem. I rozumie się to
samo przez się, że musimy znaleźć
sposób, aby przyjąć uchodźców w
naszych domach.
Krzyż jest miejscem naszego spotka-
nia z cierpieniem świata, ale nie
tylko z cierpieniem, lecz także z
przebaczaniem i przemianą cierpie-
nia. Gdy udajemy się na peryferie,
dochodzimy tam, gdzie staje się pod
krzyżem.
Kielich był symbolem o wielu zna-
czeniach w naszej duchowości, a
nasze rozważania o miłosierdziu idą
nawet dalej. Kielich jest symbolem
przeznaczenia, które Bóg nam nakre-
ślił. Jest on równocześnie kielichem
cierpienia, w którym zgromadzono

wszelki ból. Jednakowoż jest on też
biblijnym kielichem błogosławień-
stwa, które przynosi nam nadzieję na
naśladowanie Chrystusa w Jego
dziele nad wyzwoleniem, pojedna-
niem i miłosierdziem. Ponadto, jest
on formą udziału w życiu Chrystusa
i oznaką uczestnictwa wszystkich
ludzi i wszelkiego stworzenia we
wspólnym domu Ojca.
Rozważania nad miłosierdziem
przywołują czwarty symbol biblijny:
Baranka z Księgi Apokalipsy. To
właśnie w baranku skupiają się para-
doksy i sprzeczności znaków obec-
nych czasów. Baranek ścięty i poko-
nany, lecz teraz żywy i zwycięski
jest dla nas świadectwem wierności
Bogu pomimo poczucia bycia poko-
nanym, pomimo beznadziei, pomi-
mo bezsilności. W Apokalipsie zapi-
sane jest, że Baranek zbawił 144 000
ludzi poprzez swoją Krew, a dla nas
pozostaje źródłem i wyrazem mocy
miłosierdzia Bożego dla całego
świata.
Miłosierdzie ma się teraz stać dla
nas codzienną częścią naszej ducho-
wości i świadomą częścią naszej
pracy duszpasterskiej, pochodzącą
ze skarbca naszego Niebiańskiego
Ojca. u

„ Nasze wspólnoty i nasze domy mają być
bramami miłosierdzia, poprzez które ludzie
spotykają się z miłosiernym obliczem Ojca
- Jezusem Chrystusem”.

Branek Paschalny: oficjalna pieczęć CPPS
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Michael Rohde, C.PP.S.

Nadszedł czas miłosierdzia. Ważne
jest, by wierni żyli nim i nieśli je do
wszystkich warstw społeczeństwa.
„Dalej, do działania” tymi słowami
papież Franciszek zainicjował nad-
zwyczajny Święty Rok Miłosierdzia
w dniu 8 grudnia 2015 roku. Nie był
do jednak sygnał do rozpoczęcia
„ruchu miłosierdzia”, ale do
potwierdzenia, zintegrowania i
zachęcenia do dalszego prowadzenia
już istniejących projektów, które
mają na celu ulżenie ludziom cier-
piącym niedostatek, uchodźcom i
uciekinierom wojennym. W ubie-
głym roku ponad 20 milinów ludzi
zmuszonych było opuścić swe
domy. Zostali z nich wyrzuceni,
bądź powodowała nimi konieczność
poszukiwania bardziej godnych
warunków i perspektyw lepszego
życia. Sygnał wysłany przez papieża
Franciszka poprzez zainicjowanie
Roku Miłosierdzia nadszedł w chwi-
li, gdy nastroje - szczególnie w

Europie - zaczęły się zmieniać.
Strach i poczucie bezsilności zaczęły
przeważać nad współczuciem i chę-
cią pomocy w obliczu niekończące-
go się napływu ludzi w potrzebie.
Czas najwyższy, aby podjąć działa-
nia, bowiem strach i budowanie
barier nie rozwiązuje żadnych pro-
blemów, a jedynie przesuwa potrze-

Młodzieżowej Organizacji „Petrus
Damian” w Archidiecezji Paderborn,
nauczycieli i uczniów Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum św.
Kaspra w Neuenhererse i wszystkich
miejscowych rodzin. Wszyscy oni
wzięli na siebie obowiązek czuwania
nad młodymi ludźmi, potrzebującymi
pomocy. „Dom Samuela” opiekuje się

by i problemy z jednego miejsca i
czasu do drugiego. 
Nadszedł czas działania! Było to
także motto wszystkich biorących
udział w projekcie „Domu Samuela”-
wspólnym projekcie Misjonarzy Krwi
Chrystusa, Dobroczynnej Organizacji
Służb Socjalnych w Hoxter,

samotnymi dziećmi, potrzebującymi
ochrony. Pochodzą one głównie z
objętych wojną rejonów Syrii. 
Nadszedł czas działania! Misjonarze
Krwi Chrystusa oddaliśmy w użytko-
wanie internat św. Kaspra, a władze
lokalne zapewniły podstawy prawne i
finansowe oraz odnowiły budynek

Uczniowie szkoły św. Kaspra w Neuenheerse z rodziną syryjską

„ ‘Dom Samuela’ opiekuje się samotnymi
dziećmi, potrzebującymi ochrony”.
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1122 „Dom Samuela” w Neuenheerse, Niemcy

bursy. Personel „Petrus Damian”
czuwa nad dziećmi, planuje się także,
aby szkoła św. Kaspra włączyła się w
proces integracji. Szkoła zaplanowa-
ła utworzenie w tym celu tak zwanej
„klasy powitalnej”, tak by dzieci włą-
czy się w normalne życie szkolne tak
szybko, jak to będzie możliwe.
Dzieci uczą się trzy do czterech
godzin rano, a po południu prowa-
dzone są zajęcia sportowe i zajęcia
przybliżające dzieciom naszą kulturę
i sposób życia. Program ten stał się
bardzo popularny.
Nie oznacza to, że nie było żadnych
potknięć. Rozpoczęcie tego progra-
mu planowano na styczeń, ale z
powodu prac remontowych przesu-
nął się w czasie. Tak naprawdę
pierwsze dzieci pojawiły się dopiero
w połowie lutego, a było to ośmiu
nastolatków w wieku pomiędzy 13 a
16 rokiem życia. „Klasa powitalna”
działa od 15 lutego. Za wcześnie na
razie, aby cokolwiek mówić o suk-
cesie projektu. Wiadomo, że na
początku jest sporo problemów i
potrzeba czasu na ich rozwiązanie.
Istotne jest to, co motywuje osoby
biorące udział w projekcie.
Większość z nich mówiła o zaintere-
sowaniu inną kulturą, dla innych
było to ważne z punktu widzenia

zawodowego. Główny cel tego pro-
jektu jest jasny - integracja młodych
ludzi z naszym społeczeństwem.
Gdy jednak w rozmowach padło
słowo „miłosierdzie”, napotkało ono
najpierw długą ciszę, a potem głośne
protesty: „To, co robimy, nie jest
dobroczynnością!” lub „Nie jeste-
śmy dobrymi Samarytaninami”.
Wydaje się, że pracę społeczną i
dobroczynność wzięło na swoje
barki państwo, dokonując prawnych
regulacji. W codziennym życiu reli-
gia nie odgrywa już roli. Ale nadal
jest miejsce dla spontanicznego,
pozbawionego biurokracji działania.
Używanie słów tradycyjnie nawią-
zujących do religii często jest obec-
nie wyśmiewane, szczególnie przez
ludzi młodych. Ich reakcja waha się
pomiędzy „dobroczynność w
Kościele – to nie dla mnie” a „ chyba
ci dziś odbiło!” Bycie religijnym jest
dziś odbierane jako oznaka słabości i

nikt nie chce podlegać władzy insty-
tucji kościelnych. Zaszufladkowanie
kogoś w zaangażowanie w religię
uważane jest obecnie niemal za
uwłaczające.
Istnieje jednak druga strona medalu.
Przez ostatnie lata w naszej szkole św.
Kaspra władze szkolne, nauczyciele i
uczniowie wypracowali pewien profil
szkoły. Jednym z efektów tej pracy
było wprowadzenie pojęcia świado-
mości społecznej do programu szkoły.
Przeznaczono na ten cel trzy godziny
lekcyjne w tygodniu, napisanie jedne-
go wypracowania i prace społeczne.
Usłyszeliśmy wtedy od uczniów:
„Chcemy być aktywni! Nie chcemy
wyłącznie teorii, chcemy współpraco-
wać z ludźmi w praktyce i bezpośred-
nio!” Nie użyli słowa „miłosierdzie”,
co jest znakiem czasu, tego jak zmie-
nia się nasz świat, ważne jest jednak,
aby „poznać ich po owocach” (por.
Mt. 7,20).

„ Usłyszeliśmy wtedy od uczniów: ‘Chcemy
być aktywni! Nie chcemy wyłącznie teorii,
chcemy współpracować z ludźmi w 
praktyce i bezpośrednio!’”.
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Większości prac przygotowawczych
już się zakończyła. W planach pro-
jektu jest nauka języka niemieckiego,
zajęcia sportowe i muzyczne po
szkole, jak też praca w ogrodzie przy-
klasztornym i inne zajęcia w „zielo-
nych klasach” poza murami szkoły. 
Niestety, nie są nam obce także
odczucia negatywne, takie jak
obawy i niepokoje. Nie dotyczą one
naszej pracy, bo tu spotkaliśmy się
wyłącznie z dobrymi i pozytywnymi
emocjami. Chodzi raczej o sytuację
polityczną. Jak długi będzie pobyt
tych młodych ludzi u nas? Czy pozo-
stali, dorośli członkowie rodzin,
przybędą i dołączą do nich? Czy
zagraża im deportacja? Jedną z wiel-
kich niewiadomych jest stosunek
lokalnej młodzieży do przybyłych.
Nie powinno się pozostawiać dzieci
samych sobie, gdyż one przeżyły
dramat wojny, ucieczki i zderzenia z
nową rzeczywistością. Wręcz prze-
ciwnie, powinno się stopniowo je
uczyć, wychowywać i pozwolić na

dojrzewanie wspólnie z młodymi
ludźmi, z którymi teraz – w tej
nowej sytuacji - przyszło im żyć. 
Reakcje lokalnych społeczeństw
dają w pewnym sensie także powód
do zmartwienia. Nie można bowiem
ignorować rosnącej opozycji do imi-
grantów i nasilających się gwałtow-
nych protestów skierowanych prze-
ciwko uchodźcom. Na szczęście, w
naszej miejscowości nadal panuje
atmosfera akceptacji i dobrej woli.
Informowaliśmy szeroko społecz-
ność lokalną o naszym projekcie, a
wszelkie obawy i niepokoje dokład-
nie wyjaśniono. A jednak, nadal
poprzez wypowiedzi na anonimo-

„ Nie powinno się pozostawiać dzieci
samych sobie, gdy

.
z one prze

.
zyły dramat

wojny, ucieczki i zderzenia z nową
rzeczywistością”.

MARZENIE TRWA
nasza odpowiedź na wołanie Krwi

Kopie Jubileuszowego DVD
dostąpne są w języku polskim

Kontakt dla zainteresowanych: 
kuria@odkupieni.pl 
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wych internetowych postach spo-
łecznościowych widać, że strach i
obawy nie opuściły niektórych i nie
można lekceważyć tych obaw.
Naszą rolą jest zatem stałe informo-
wanie i aktywne poszukiwanie dia-
logu, aby zażegnać konflikty już w
ich początkowym stadium. 
Jak dotąd takie postępowanie dowio-
dło, iż dialog jest skuteczny w przy-
padku projektu „Domu Samuela”.
Dzięki decyzjom wypływającym z
miłosierdzia, a raczej decyzjom szla-
chetnym i odważnym, stało się to moż-
liwe. Teraz czeka nas budowanie dal-
szych więzi i podążanie w tym samym
duchu drogą odwagi i szlachetności. u
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« Kościół ma misję głoszenia miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii,

aby w ten sposób dotknąć serce i umysł każdego człowieka. Oblubienica

Chrystusa czyni swoim zachowanie Syna Bożego, który wszystkim wychodzi

naprzeciw, nie pomijając nikogo. W naszym czasie, w którym Kościół jest

zaangażowany w nową ewangelizację, temat miłosierdzia wymaga, by go

ponownie przedstawić z nowym entuzjazmem i z odnowioną działalnością

duszpasterską. Jest to kluczowe dla Kościoła oraz dla wiarygodności jego

głoszenia, aby żył on i świadczył w pierwszej osobie o miłosierdziu. Język

Kościoła i jego gesty powinny przekazywać miłosierdzie tak, aby wejść w

głębię serca ludzi i sprowokować ich do odnalezienia drogi powrotu do Ojca».
(Papież Franciszek, Misericordiae Vultus, 12)

«Właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia 

nie jest samo choćby najbardziej przenikliwe i 

najbardziej współczujące spojrzenie na zło 

moralne, fizyczne czy materialne. W swoim

właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie

objawia się jako dowartościowywanie,

jako podnoszenie w górę, jako 

wydobywanie dobra spod wszelkich

nawarstwień zła, które jest w 

świecie i w człowieku. W takim 

znaczeniu miłosierdzie stanowi

podstawową treść orędzia 

mesjańskiego Chrystusa oraz siłę

konstytutywną Jego posłannictwa.

Trzeba, ażeby to właściwe oblicze

miłosierdzia było wciąż na nowo

odsłaniane. Naszym czasom wydaje

się ono – pomimo wszelkich uprzedzeń –

szczególnie potrzebne».

(Papież św. Jan Paweł II, Dives in Misericordia, n. 6)
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je nam bardzo ciepły obraz pojedna-
nia, a Lederach używa tego obrazu
jako podstawę dla pracy nad pojedna-
niem. W dziele pojednania powinni-
śmy tworzyć jednakową przestrzeń dla
tych wartości, bowiem w każdym kon-
flikcie podkreślana jest wyższość jed-
nych wartości nad drugimi.
W takich okolicznościach ktoś może
wołać o sprawiedliwość, pragnąc uzy-
skać zadośćuczynienie za zło, nie
myśląc o potrzebie miłosierdzia. Ktoś
inny nawoływać będzie do pokoju za
wszelką cenę, bez względu na okolicz-
ności i prawdę. Proszę pozwolić mi
przytoczyć przykład z pracy Komisji
Prawdy i Pojednania w Afryce
Południowej. 
Po obaleniu rządów apartheidu, roz-
paczliwie wzywano do sprawiedliwo-
ści dla jego ofiar. Domagano się spra-
wiedliwości zarówno po to, by napra-
wić uczynione krzywdy, jak i po to,
aby ukarać tych, którzy te krzywdy
czynili. Komisja jednak ustaliła, że nie
jest możliwe dokonanie aktu pełnej
sprawiedliwości w obliczu tak straszli-
wych i systemowych zbrodni, dokona-
nych w systemie, jakim był apartheid.
Odpowiadanie na niesprawiedliwość
prowadzeniem dochodzenia w rutyno-

wy sposób, tak jak w zwykłej sprawie
kryminalnej i dochodzenie sprawiedli-
wości legalnie, okazało się być poza
możliwościami systemu sprawiedli-
wości. Gdyby dokonywano tego na
siłę, zniszczyłoby to system sprawie-
dliwości, zdominowałoby psychikę
narodu i uczyniłoby niemożliwym
utworzenie nowego kraju o bardziej
sprawiedliwym systemie sądowni-
czym. Komisja zadziałała w śmiały
sposób. Ogłoszono proces, w którym
ci, którzy byli zwolennikami aparthe-
idu i popełniali w jego imię złe czyny,
mogli uzyskać amnestię (łaskę albo
miłosierdzie), jeśli wyznaliby publicz-
nie prawdę o swych czynach. Komisja
zaproponowała amnestię, aby zachęcić
do opowiedzenia prawdy, co wydawa-
ło się niezbędne dla zamknięcia tego
bolesnego i wstydliwego okresu histo-
rii. W ten sposób poczyniono pewne
kroki w kierunku pokoju, który stał się
podwaliną dla stworzenia lepszej
Afryki Południowej. 

Nie był to plan, który zadowolił
wszystkich. Niektórzy pragnęli odwe-
tu „oko za oko” lub ukarania winnych.
Jednak ten przykład pokazuje, w jaki
sposób rozważano i respektowano
cztery naczelne wartości, aby doszło
do pojednania. Najpierw ofiary ze
swej strony ofiarowywały miłosier-
dzie złoczyńcom. W procesie szukania
sprawiedliwości uczestniczyli ci, któ-
rzy popełniali zło, wyznając swą winę.
A kiedy wyznano prawdę, można było
zamknąć ten rozdział historii i rozpo-
cząć budowanie nowego, pokojowego
narodu.
Co jest bardzo ważne, to fakt, że pro-
ces pojednania rozpoczął się w
momencie okazania miłosierdzia.
Miłosierdzie jest bowiem narzędziem,
które jest zdolne otworzyć drzwi w
murze dzielącym ludzi w konflikcie.
Przykład tego widzimy jak w odbiciu,
szukając naszego pojednania z
Bogiem, które nie zaczęło się w chwili
wyznania grzechów i prośby o miło-

* cd. ze str. 1

„ Miłosierdzie jest bowiem narzędziem,
które jest zdolne otworzyć drzwi w murze
dzielącym ludzi w konflikcie”.

„On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, 
bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość” (Ef 2,14)
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sierdzie, ale w chwili przeistoczenia i
Boskiego daru łaski, bezwarunkowego
i pełnego chwały, czynionego w miło-
ści.
A zatem z chrześcijańskiej perspekty-
wy, to właśnie ofiara jakiegoś prze-
stępstwa ma zainicjować proces pojed-
nania. Ta prawda jest dla nas
powszechnie i szczególnie trudna.
Czyż gniew nie jest naszą pierwszą
reakcją, gdy ktoś nas skrzywdzi, czyż
nie pragniemy wówczas przede
wszystkim sprawiedliwości? Czy
przebaczenie i miłosierdzie nie jest
czymś, co okazujemy dopiero wtedy,
gdy wyznają swoją winę, poproszą o
wybaczenie i obiecają poprawę?
Myślę, że poniższe słowa, choć tak
dobrze znane nam wszystkim, wyraża-
ją prawdę: „Bądźcie miłosierni, jak
Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądź-
cie, a nie będziecie sądzeni; nie potę-
piajcie, a nie będziecie potępieni;
odpuszczajcie, a będzie wam odpusz-
czone” ( Łk 6,36-37).
Niewątpliwie przebaczenie niesie w
sobie pewne ryzyko. Otwarcie komuś
serca na przebaczenie czyni człowieka
podatnym na powtórne zranienie.
Ofiarowanie łaski powoduje, że staje-
my się bezbronni. Lederach opowiada
historię pewnej kobiety, pracującej
jako negocjator konfliktów cywilnych
w jej rodzinnym kraju, która opisywa-
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„Uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała”

ła swoją pracę tymi słowami: „Musisz
iść do twego wroga z sercem na
dłoni”. Być miłosiernym oznacza
danie swego serca innym.
Misjonarze Krwi Chrystusa nie są
Zgromadzeniem zakonnym, składają-
cym śluby. Zostaliśmy raczej założeni
przez Św. Kaspra jako wspólnota, któ-
rej istotą jest wolny wybór i Więź
Miłości. Dla nas, jako członków
Zgromadzenia św. Kaspra, ta Więź
Miłości ma szczególne znaczenie, ale
myślę, że idea ta przemawia również
do rodzin. Zarówno w rodzinach, jak i
we wspólnotach miłosierdzie jest czę-
sto tak bardzo potrzebnym czynnikiem
łagodzącym trudy codziennych dni.
Bez miłosierdzia, więzi społeczne w
rodzinach i wspólnotach nie da się
naprawić, kiedy w następstwie kon-
fliktu powstaje jakieś rozdarcie.
Życie duchowością Krwi Chrystusa
powoduje, że miłosierdzie i umiłowa-
nie Boga formują nasze serca, dzięki
czemu stajemy się ludźmi miłosierdzia
i świadkami miłości do Boga. 

Początkiem tego jest miłosierdzie,
które ofiarowuje nam Bóg, a jego
wyrazem i odzwierciedleniem jest
nasze własne postępowanie, gdy
wychodzimy do drugiego człowieka z
sercem na dłoni.

* * *
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia jest
darem dla Kościoła i naszego
Zgromadzenia. Przypomina nam o
nieograniczonej łasce i miłosierdziu
Bożym i zaprasza nas do tego, abyśmy
znaleźli miejsce dla miłosierdzia w
duchowości Krwi Chrystusa i w
naszym charyzmacie pojednania. W
odpowiedzi na to wezwanie, to wyda-
nie „Kielicha Nowego Przymierza”
jest źródłem refleksji i próbą dialogu o
miłosierdziu. Dwa główne artykuły są
dla nas podstawą. Nasz teolog, ks.
Robert Schreiter, przedstawia jasne
podsumowanie tematu miłosierdzia w
naszej duchowości. Ks. Barry Fischer,
Dyrektor Międzynarodowego Cen -
trum Duchowości Krwi Chrystusa w
Salzburgu, poprzez przybliżenie nam
jeszcze raz życia św. Kaspra, inspiruje
nas do czerpania przykładu z pełnej
miłosierdzia posługi kapłańskiej
naszego Założyciela. Ks. Michael
Rohde z Prowincji Niemieckiej przed-
stawia inicjatywę wspólnoty eduka-
cyjnej w Neuenheerse w   Niemczech
w odpowiedzi na potrzeby młodych
uchodźców. u
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„ Bez miłosierdzia, więzi społeczne w 
rodzinach i wspólnotach nie da się
naprawić, kiedy w następstwie konfliktu
powstaje jakieś rozdarcie”.
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