
I co teraz?
ks. William Nordenbrock, C.PP.S.

Obrazy i wspomnienia lipcowych
obchodó w 200-lecia pozostaną na

zawsze częścią moich marzeń i nadziei
jako Misjonarza Krwi Chrystusa. W
tym numerze Kielicha pragnę podzielić
się z Wami garścią tych doznań.

Takim najwspanialszym doznaniem dla
mnie było odczucie naszego
Zgromadzenia jako jedności w swej
ró żnorodności. Pielgrzymi przybyli z
całego świata, reprezentując prawie
wszystkie nasze jednostki. Była to
prawdziwa wieża Babel, mó wiąca ró ż-
nymi głosami i językami, ale jednocze-
śnie była to trwała i głęboka wspó lnota
serc i ducha. Jesteśmy tak ró żni od sie-
bie, a jednocześnie jesteśmy jednością.
Jesteśmy naprawdę wspó lnotą wielo-
kulturową.

Byliśmy jednością w rozeznaniu naszej
potrzeby przebaczania, tak abyśmy
mogli być ambasadorami Chrystusa w
pojednaniu. W czasie naszego
Nabożeństwa pojednania, trzech

Najdrożsi Bracia i Siostry,
Wspó łbracia i Wspó łsiostry

naszego Zgromadzenia,

Kiedy przy okazji ró żnych spotkań,
Eucharystii i konferencji przedstawiam
się jako Misjonarz Krwi Chrystusa, albo
kiedy uczestnicy dowiedzą się, do ja-
kiego Zgromadzenia należę, pytany je-
stem o znaczenie i powó d tej nazwy na-
szej Wspó lnoty. W dzisiejszym świecie
słowo „krew” wzbudza w ludziach niepr-
zyjemne skojarzenia. Przywołuje sceny
przemocy i terroru, wojen i konfliktó w,
katastrof i nieszczęść. Po wypadkach dro-
gowych, kiedy są śmier-telne ofiary, pod-
stawowym zmartwieniem jest zacieranie
śladó w krwi na uli-cy. Kałuże krwi
wywołują wstręt. Krew odstrasza.
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Śwjadek Rosmowy. Zrozumienie
procesu Pojednanian
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Wizyta to Acuto i Sonnino
Jean Giesige 11

Ta sama Krew
ta sama Pasja
Luis Alejandro Fontanilla Diaz 14

Obchody Jubileuszu w Rzymie15

Mając to na uwadze, w jaki sposó b
wytłumaczyć wspó łczesnemu światu
posłanie i znaczenie Krwi Chrystusa?
Jak zrozumieć mistykę, któ ra karmi się
kontemplacją przelanej przez Pana
Krwi? W jaki sposó b zrozumieć słowa
z Pierwszego Listu św. Piotra: „Wiecie
bowiem, że z waszego, odziedziczonego
po przodkach, złego postępowania
zostali wykupieni nie czymś przemijają-
cym, srebrem lub złotem, ale drogocen-
ną krwią Chrystusa, jako baranka
niepokalanego i bez zmazy” (1 P 1,18-
19)? Jaki jest prawdziwy powó d, dla
któ rego św. Kasper niestrudzenie pow-
tarza: „Chciałbym mieć tysiąc językó w,
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aby dotknąć każdego serca
Przenajdroższą Krwią Chrystusa”?

Powodem, dla któ rego całe życie św.
Kaspra stało się nieustanny głosze-
niem wartości Krwi Chrystusa, tłu-
maczy on sam w liście do papieża
Leona XIII: „Kult Przenajdroższej
Krwi należy do istoty wiary chrześci-
jańskiej […]. Boska Krew oczyszcza
nasze serca, upaja nas miłością
Jezusową, „który nas miłuje i który
przez swą krew uwolnił nas od
naszych grzechów” (Ap 1,5)1. Św.
Kasper czuje, że Krew Chrystusa jest
znakiem i urzeczywistnieniem
Przymierza, jakie Bóg w swojej
miłosiernej miłości zawarł z nami.
Jednocześnie, Krew Chrystusa jest
najbardziej przekonującym świadec-
twem radykalności tej miłości, dopro-
wadzonej aż do ostatecznych konsek-
wencji:„umiłowawszy swoich na
świecie, do końca ich umiłował” (J
13,1) i „gdy Jezus skosztował octu,
rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy
głowę oddał ducha” (J 19,30)2. 

Kiedy św. Kasper, apostoł Przenaj-
droższej Krwi, woła: „Chciałbym
mieć tysiąc językó w, aby dotknąć
każdego serca Przenajdroższą Krwią
Chrystusa”, jest inaczej – tutaj krew
nie wywołuje wstrętu ani strachu, lecz
raczej zaprasza nas do głębokiego
pochylenia się nad miłością,
podarowaną całkowicie, któ rej
wyrazem jest Krew.

W opactwie San Felice w Giano w
Umbrii rodzi się, z pomocą papieża
Piusa VII, w dniu 15 sierpnia 1815
roku, Zgromadzenie Misjonarzy Krwi
Chrystusa (Congregatio Missionario-
rum Pretiosissimi Sanguinis Domini
Nostri Jesu Christi – CPPS). To
właśnie miłość do Krwi Chrystusa
przekonała św. Kaspra do zaproszenia
innych księży diecezjalnych do życia
we wspó lnocie apostolskiej i do
głoszenia całemu światu Ewangelii –
Dobrej Nowiny o zbawieniu. Tak
właśnie sprawiła Boża Opatrzność, że
to wspaniałe dzieło miało swó j
początek w Umbrii, kolebce świętych,
któ rych świadectwo przetrwało i
przekroczyło czas i przestrzeń tego
zawsze wiosennego regionu i pozosta-
je aktualne do dnia dzisiejszego3.

A jakie jest przesłanie Krwi Chrystusa
dzisiaj? Zawsze mó wimy z wielkim
podziwem i czcią o krwi męczen-
nikó w, łącząc ją ze śmiercią

wybielili” (Ap 7,14). 

Przelana krew przywołuje na myśl
jeszcze inne okoliczności, szczegó lnie
w Ameryce Łacińskiej. Jest to forma
męczeństwa, któ rej nie chcą zaakcep-
tować niektó re sektory naszego
Kościoła, gdyż ci bracia i siostry zabi-
ci zostali z powodu swojego „polity-
cznego” zaangażowania. W Ameryce
Łacińskiej pojmujemy politykę tak,
jak rozumiał ją niezapomnianej
pamięci Błogosławiony papież Paweł
VI: „Polityka to wymagający sposó b
przeżywania chrześcijańskiego zaan-
gażowania w służbę bliźnim”5. W
ostatnich dziesięcioleciach i po czasy
dzisiejsze umierają nasi bracia i
siostry z powodu ich chrześci-
jańskiego zaangażowania na rzecz
innych, ponieważ zatrzymali się na
drodze pomiędzy Jeruzalem a
Jerychem i stali się bliźnimi
(miłosiernymi Samarytanami) dla
tych, któ rzy wpadli w ręce zbó jcó w
(por. Łk 10,25-37). Papież Franciszek
uznaje ogłoszonego błogosławionym
kilka tygodni temu Arcybiskupa
Salwadoru Oscara Romero męczen-
nikiem prorockiej6 misji potępiania i
denuncjowania niegodziwości i
nikczemności tyranii, któ ra zabija,
aby za wszelką cenę pozostać u
władzy. Nie ucieka on przed groźbą i
zagrożeniem. Wyklęty przez despoty-
czną i złowieszczą władzę nie
przestawał błogosławić i utwierdzać
swoich braci i siostry w wierze.
Prześladowany dzień i noc znosił ago-
nię swojej Kalwarii, a oczerniany
przez swoich nieprzyjació ł, źle mu

Chrystusa na Krzyżu. To z powodu
swojej wiary zostali oni zabici,
ponieśli śmierć dla Jezusa Chrystusa.
Albo też zostali zamordowani,
ponieważ bronili godności osoby
ludzkiej, walczyli o prawa każdego
ludzkiego istnienia, przeciwko syste-
mowi zła i ucisku. Mają oni odwagę
zdecydowanie i w sposó b proroczy
potępiać pojedyncze osoby i organiza-
cje, któ re popełniają akty niespraw-
iedliwości przeciwko ubogim i
mniejszościom etnicznym, co często
kosztuje ich życie. Stają się obrońcami
tych wszystkich, któ rych społeczeńst-
wo wyklucza i odrzuca, mając ich za
„zbytecznych” i „niepotrzebnych”, w
systemie, gdzie liczy się tylko ten, kto
produkuje i konsumuje.

Środki masowego przekazu, prawie
każdego dnia, donoszą o krajach,
gdzie prześladowanie chrześcijan z
powodu ich wiary nasila się coraz
bardziej. Kobiety i mężczyźni, ludzie
młodzi i dzieci, doświadczają coraz
większej nienawiści, są wyrzucani z
domó w i z własnej ziemi, torturowani
i męczeni z powodu ich chrześci-
jańskiej wiary. Ta krew męczennikó w
wspó łczesnych czasó w nie może
pozostawić nas nieczułymi i obojętny-
mi. Na koniec Drogi Krzyżowej w
Koloseum tego roku, papież
Franciszek potępił „zmowę milczenia”
tych, któ rzy z obojętnością patrzą na
zabó jstwa chrześcijan, prześlad-
owanych, zabijanych i krzyżowanych
za ich wiarę4. „To ci, którzy przy-
chodzą z wielkiego ucisku i opłukali
swe szaty, i w krwi Baranka je

Biskup Erwin Krautler, CPPS wygłasza homilię
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życzących, nie przestał pocieszać
swojego ludu (por. 1 Kor 4,12-13),
dając im „uzasadnienie i powó d do
nadziei” (por. 1 P 3,15).

Teraz moglibyśmy przypomnieć
wielkie gesty św. Kaspra w swoim cza-
sie i jego Misjonarzy na przestrzeni
tych dwó ch wiekó w. Moglibyśmy
rozważać jego listy i kazania, czy też
zatrzymać się na biografii tego
człowieka, któ ry aktywnie i gorliwie
zaangażował się w budowanie
Kró lestwa Bożego ponad siły fizyczne
aż do przedwczesnej śmierci, mając
tylko 51 lat. Jestem jednak przeko-
nany, że każdy z nas osobiście może
pogłębić znajomość życia św. Kaspra i
medytować nad wspaniałym dziedz-
ictwem, jakie zostawił nam w swoich
pismach i listach.

Myślę, że w tej homilii z okazji cele-
bracji 200-lecia założenia naszego

wspó łczesnym „Gaudium et spes”:
„Radość i nadzieja, smutek i trwoga
ludzi wspó łczesnych, zwłaszcza
ubogich i wszystkich cierpiących, są
też radością i nadzieją, smutkiem i
trwogą ucznió w Chrystusowych; i nie
ma nic prawdziwie ludzkiego, co nie
miałoby oddźwięku w ich sercu”
(Wstęp do Konstytucji). 

Po drugie: powiedziałby św. Kasper,
że misjonarski duch naszego
Zgromadzenia zakłada kenozę (uniże-
nie się) na wzó r Jezusa, o któ rej
mó wi List do Filipian: „ogołocił
samego siebie, przyjąwszy postać
sługi” (Flp 2,7). My jesteśmy jed-
nocześnie sługami Jezusa Chrystusa i
sługami braci i sió str, ponad i poza
wszelkimi granicami, barierami i limi-
tami, z powodu tego, co wyznajemy:
„nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z
każdego pokolenia, języka, ludu i nar-

to, co określa się jako parresia (z
greckiego, a oznacza „wolność, by
wszystko wypowiedzieć”, „prawo do
wypowiedzi”, „wolnego przepowiada-
nia”, aż do „otwartości”, „ufności”,
„wzajemnego zaufania”, a ostatecznie
nawet do „życzliwości” i „łaski”) i
wyjścia poza siebie. Kośció ł
wezwany jest do wyjścia na obrzeża,
nie tylko geograficzne, lecz ró wnież
egzystencjalne: poza tajemnice
grzechu, cierpienia, niesprawiedliwoś-
ci, obojętności i odrzucenia religijnoś-
ci, innego myślenia i każdej ludzkiej
nędzy”.

Podczas świętowania tutaj w Bazylice
św. Jana na Lateranie tajemnicy męki,
śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa, ofiary złożonej z ciała i
przelanej Krwi Pańskiej, prosimy
poprzez wstawiennictwo naszego
wielkiego Świętego, apostoła
Przenajdroższej Krwi, aby każdy z
jego synó w odnowił swoją gotowość
do pó jścia za jego przykładem, o
któ rym śpiewamy w prefacji Mszy
św. w dzień wspomnienia i święta św.
Kaspra, abyśmy stali się jak on „gorli-
wym głosicielem Ewangelii i niestrud-
zonym sługą Krwi naszego Pana,
któ ry na wzó r Chrystusa dostrzegł
wołanie ubogich i prześladowanych,
stając się dla nich bratem, przyja-
cielem i obrońcą”.

Św. Kasprze, mó dl się za nami!
Amen. �

1 Cf. Generalis operis adumbratio Leoni XII
Pontifici Exhibita: vol XII, ff 38-49 – Lectio
Altera, Officium lectionis, Sollemnitas S.
Gasparis del Bufalo, presbyteri, Fundatoris
Congregationis.
2 „Do końca ich umiłował” (J 13,1) w ory-
ginale greckim “e£$ télo$ ≤gáphsen
a∞toú$” odnosi się do ostatnich słó w
Jezusa: „Wykonało się” (J 19,30):
“Tetèlestai” = doprowadzić do końca.
3 Na przykład św. Benedykt z Nursii (480-
547), św. Franciszek z Asyżu (1192-1226),
św. Klara z Asyżu (1193-1253) i św. Rita z
Cascia (1381-1457). 
4 Miało to miejsce w wieczorem w Wielki
Piątek, 3 kwietnia 2015.
5 Octogesima Adveniens, 46. 
6 Arcybiskup San Salwadoru, Oscar
Romero, został zamordowany 23 maja 1980
przez szwadrony śmierci i został beaty-
fikowany 23 maja 2015.

Pielgrzymi w Bazylice Św. Jana na Lateranie 

Zgromadzenia dobrze byłoby zas-
tanowić się nad tym, co św. Kasper
powiedziałby nam dzisiaj, gdyby żył
w naszych czasach. Jakie byłoby jego
przesłanie do nas świętujących ten
jubileusz?

Po pierwsze: powtó rzyłby bez wątpi-
enia wezwanie papieża
Przenajdroższej Krwi Jana XXIII do
odnowy (aggiornamento). Zaleciłby
przyjęcie ducha i dokumentó w
Soboru Watykańskiego II bez „lecz”
ani „dlaczego”. Św. Kasper
powtó rzyłby swojemu Zgromadzeniu
dzisiaj słowa Konstytucji
Duszpasterskiej o Kościele w świecie

odu” (Ap 5,9). Św. Kasper wymagałby
od swoich Misjonarzy to uniżenie się i
pochylenie się nad ludzką rzeczywis-
tością bez rezerw i lękó w. 

Po trzecie: św. Kasper powtó rzyłby
swoim Misjonarzom, że kontemplacja
Jezusa Chrystusa i adoracja
Przenajdroższej Krwi zaprowadziłaby
ich na obrzeża ludzkiego istnienia i
życia, posłuszni słowom papieża
Franciszka, jakie wypowiedział
jeszcze przed konklawe jako Kardynał
Bergoglio. Były to z pewnością te pro-
rockie słowa, któ re przekonały kardy-
nałó w do jego wyboru:
„Ewangelizacja zakłada w Kościele
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ŚWIADEK ROZMOWY

Slu
.
zby pojednaniu

Jakiś czas temu uczestniczyłem w konfe-
rencji na temat Pojednania i

Wspó łczucia w College St. Scholastic w
Duluth w Minnesocie w USA. Podczas jed-
nej przerw, podeszła do mnie Mary i powie-
działa mi o tym, że kilka lat temu zamordo-
wana została jej có rka. Łzy ukazały się w
jej oczach, podczas gdy opowiadała mi o
tym, jak dwó ch młodych ludzi włamało się
do mieszkania jej có rki myśląc, że jej nie
było w domu i kiedy zaczęła się bronić,
jeden z nich ją zabił.

Sprawcy tego strasznego czynu zostali
zatrzymani. Jeden z tych młodych ludzi
pró bował bronić się przed sądem, lecz
został skazany. Mary i jej mąż Don byli
obecni na sali rozpraw, na każdej z sesji
przeciwko chłopakowi, któ ry dokonał
zabó jstwa. „Kiedy rozpoczął się proces”,
opowiadała mi Mary, „jedyne co w nim
widziałam to mordercę, człowieka, któ ry
zabił moją có rkę:. Jednak w miarę postę-
powania sprawy, Mary i Don zaczynali 
w innym świetle patrzeć na tego 19-letnie-
go młodzieńca, oskarżonego o zabó jstwo
ich có rki. „Zaczęliśmy w nim widzieć
młodego chłopaka przestraszonego doko-
naniem tak okropnego przestępstwa”, opo-
wiadała mi.

Został skazany, a w chwili wypowiadania
wyroku Mary i Don zostali poproszeni o
zbliżenie się do sędziego. Uczynili to, roz-
mawiali bezpośrednio z tym młodzień-
cem, któ remu wyrazili swoje cierpienie i
bó l, jaki przez swó j czyn sprawił im i ich
rodzinie. „Czy zasługiwał na karę za to, co
zrobił?”, pytała się Mary. „Oczywiście, a
my chcieliśmy od sędziego sprawiedliwo-
ści dla naszej có rki. Lecz patrząc temu
chłopcu w oczy nie mogłam nie dostrzec
w nich przestraszonego i zalęknionego, a
nawet bezsilnego młodego człowieka”. Na
koniec zdecydowali się poprosić sędziego
o miłosierdzie w wymierzaniu mu kary
więzienia.

Mary mó wiła mi, że wspó lnie z Donem
walczyli o to, aby przebaczyć tym dwom
młodym chłopakom, któ rzy odebrali im
có rkę. Nie tylko modlili się za nich, lecz
odwiedzali ich w więzieniu. W czasie pro-
cesu pojednania słuchali opowieści o ich
życiu i sami opowiadali im o swojej có rce.
Z czasem i z pomocą Bożej łaski, zaczęli
patrzeć na nich nie tylko jako na spraw-
có w tego strasznego i skandalicznego
czynu, ale jako na osoby ludzkie, któ re
pomimo dokonania tej obrzydliwej zbrod-
ni, nadal byli dziećmi Bożymi. 

sobie, możliwe staje się pojednanie i mogą
zostać odnowione wszelkie relacje.

Na pojednanie składa się zawsze odnowie-
nie relacji i więzi. Uznanie tego, że wszy-
scy, każdy z nas, jesteśmy dziećmi
Bożymi i złączeni jesteśmy między sobą
przez Krew Chrystusa. Zepsuci przez
grzech, ale nie zniszczeni (potępieni),
dotknięci przemocą, niesprawiedliwością,
uciskiem i nieró wnością, lecz nie pokona-
ni siłami zła, ponieważ wierzymy, że
Krew Chrystusa nas zbawia i jedna.

Jako Misjonarze Krwi Chrystusa powołani
jesteśmy i czujemy się wyzwani do bycia
„ambasadorami Chrystusa”, jak mó wi św.
Paweł, szafarzami uzdrowienia i nadziei w
świecie zranionym, osłabionym i dotknię-
tym wojnami i konfliktami. Wszystko to
czynimy idąc za przykładem św. Kaspra,
naszego Założyciela, któ ry uzbrojony
tylko w krzyż, wychodził naprzeciw tym,
któ rzy chodzili niebezpiecznymi drogami,
stawał w miejscach podziałó w i zawiro-
wań dzielących ludzi, starał się wcielać w
życie posłanie pojednania, objawione we
Krwi Chrystusa.

To staramy się robić w Stanach
Zjednoczonych, gdzie zdarza się za wiele
aktó w przemocy i codziennie rozlewa się
niewinną krew. Staramy się tworzyć bez-
pieczne miejsca, aby towarzyszyć ofiarom
przemocy. Są to miejsca, gdzie każdy
może opowiedzieć i wyznać swoją prawdę
i gdzie może dokonać się uzdrowienie.
Kiedy nabierają siły pragnienia śmierci dla
przestępcó w i zamiary zemsty, my chce-
my być sługami życia, przełamywać barie-
ry przemocy i tworzyć kręgi uzdrowienia.

Kiedy w naszych parafiach i wspó lnotach
pojawiają się podziały z powodu ró żnicy
punktó w widzenia na rolę Kościoła, my
pragniemy promować dialog pomiędzy
wszystkimi, ufając, że w tych kręgach
uzdrowienia pojednanie, jakie szerzymy,
Boża łaska pomoże nam szukać tego, co
wspó lne.

Przypomnijmy sobie z pokorą, że „wszyst-
ko pochodzi od Boga”, jak napisał św.
Paweł w Liście do Koryntian (por. 2 Kor
5,18). Ostatecznie i na zawsze, pojednanie
jest dziełem Boga samego. Jednak dlatego,
że „Bó g pojednał nas ze sobą w Jezusie
Chrystusie”, jako lud Boży i żyjący ducho-
wością Krwi Chrystusa jesteśmy powołani
do pó jścia tą drogą, gdzie pokó j, sprawie-
dliwość, prawda i miłosierdzie spotykają
się w miejscu nazwanym pojednanie. �

W swojej książce „The Journey Toward
Reconciliation” (Pennsylvania: Herald
Press, 1999) John Paul Lederach podaje
definicję pojednania jako miejsca, gdzie
dokonuje się „sprawiedliwość, miłosier-
dzie, prawda i pokó j”. Słuchając opowia-
dania Mary, jasne było dla mnie, że ona i
jej mąż Don przeszli drogę ku temu miej-
scu pojednania. Chcieli sprawiedliwości
dla swojej có rki, ale także prosili sędziego
o miłosierdzie. Nie ukrywali prawdy,
mó wiąc, że to straszne przestępstwo spo-
wodowało w ich sercach nieuleczalną ranę
i bliznę na duszy. Zdali sobie jednak spra-
wę z tego, że nigdy nie osiągną pokoju,
jeśli będą pielęgnowali i ożywiali w swo-
ich sercach nienawiść do tych ludzi, któ -
rzy dokonali tej zbrodni. I z łaską Bożą
odnaleźli drogę do przebaczenia.

Jako Misjonarz Krwi Chrystusa staram się
uczyć, od tych, któ rych spotykam, jak sta-
wać się osobą zdolną do przebaczania w
świecie, któ ry często nie przebacza. Nie
możemy prawdziwie towarzyszyć innym i
tworzyć z nimi więzi, jeśli nie mamy
czasu na to, aby słuchać ich i ich historii.
Tam, gdzie mieszkam jest wielkie pragnie-
nie i potrzeba „bezpiecznych miejsc”, w
któ rych te osoby, któ re zerwały wszelkie
więzi, rozeszły się, albo żyją w nieustan-
nym konflikcie mogą odnaleźć się poprzez
dialog, słuchanie się wzajemnie i poznanie
tego, czym żyją inni. Poprzez ten proces
wsłuchiwania się i ukazywania prawdy o

ks. Joseph Nassal, C.PP.S. 

Adoracja Krzyża
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Tematy, któ re tutaj poruszamy,
zostały rozwinięte w kontekście

duchowości Krwi Chrystusa, jako
część mojego własnego procesu. Są
one następujące: rany, przebaczenie i
pojednanie, misja jako owoc tego
wszystkiego.

RANY

Jesteśmy zranieni, ale nie zawsze
wiemy, jaki jest powó d tych zranień,
ani co z nimi zrobić. Czasami nawet
nie potrafimy dokładnie zlokalizować
tych zranień.

Z czasem zacząłem sobie uświadamiać
ważność tego, co ludzkie w naszym
życiu, ludzkiego aspektu naszego
życia. Czynniki ludzkie bardzo na nas
wpływają – emocje, uczucia, wiara,
wierzenia, rozczarowania, przyjaźnie,
więzi, ciało, dusza, duch, osiągnięcia,
porażki, traumy itd.

Osobiście uświadomiłem sobie w pew-
nym momencie mojego życia swoje
zranienia i bó le. Zrozumiałem także,
że mamy w sobie zranienia, któ re są
odnogą rany „matki”, będącej korze-
niem i początkiem wszystkiego.
Pojąłem, że szkodzimy sobie, kiedy
nasze postępowanie wypływa z
naszych zranień i że nawet jeżeli nie
chcemy krzywdzić innych, nie może-
my z tym skończyć, ponieważ napra-
wiamy jedynie małe „ranki-odnogi”.
Nadal krzywdzimy i niszczymy
innych, bo nie uzdrowiliśmy w sobie
rany „matki”. Dlatego ważne jest, aby-
śmy gruntownie przeegzaminowali
swoje życie w poszukiwaniu tej rany,
któ ra nam szkodzi i jest powodem
tego, że nieustannie krzywdzimy
innych.

Trzeba też powiedzieć sobie wyraźnie,
że te rany są moje, nikt inny ich nie
uważa za własne i ich nie doświadcza.
Nikt poza mną nie jest w stanie ich
uzdrowić. Nie jestem w stanie przerzu-
cić ich na innych. Trzeba nam zaakcep-
tować nasze zranienia, aby mó c szukać
uzdrowienia i uwolnienia od nich.

PRZEBACZENIE

Jezus prawie całe swoje życie przeżył
przebaczając. Od początku swojej
działalności aż do końca swojego życia
powtarza słowo PRZEBACZENIE, nie
tylko na zewnątrz, to znaczy przeba-
czając grzechy INNYCH, lecz Jego
przebaczenie jest ró wnież osobistym i
egzystencjalnym doświadczeniem.
Sam to praktykował i tego nauczał,
jako najtrudniejszej lekcji: przechodzić
dobrze czyniąc i przebaczać. Piotrowi

nie mó wimy, przemilczamy je, albo
nie chcemy być świadomymi tych rze-
czy, któ re mogą stać się przyczyną
cierpienia czy złości w innych.

Nie jestem specjalistą w temacie prze-
baczenia, ale patrząc na moje osobiste
doświadczenie, jak i na czas spędzony
w konfesjonale i podczas ró żnorakich
rekolekcji, mogę powiedzieć, że:

a) Potrzeba przygotować serce na
przebaczenie. Jeśli nasze serce pełne
jest urazy, żalu, cierpienia, negatyw-
nych uczuć itd., najpierw musimy je
opró żnić. Nie pojawią się w naszym
sercu nowe sprawy i uczucia, radosne,
dobre, jeśli jest wypełnione sprawami
starymi i bolesnymi. Dlatego musimy
OPRÓŻNIĆ SERCE z tego, co nam
sprawia cierpienie.

b) Być świadomym tego, co przeba-
czamy. Do tego potrzebne jest umiesz-
czenie w naszym umyśle i sumieniu,
raz i drugi, spraw, osó b czy wspo-
mnień, jakie w nas potrzebują 
przebaczenia i złożenie tego Bogu w
modlitwie i medytacji. Jak na przykład,
w mojej modlitwie proszę o przebacze-
nie dla Luisa, i powtarzam to wciąż,
lecz mó wię to najpierw w sercu, w
ciszy, w moich modlitwach. Nie jestem
jeszcze gotowy na to, co przyjdzie.

c) Móc mówić (rozmawiać). Po prze-
modleniu i rozważeniu, dając sobie na
to potrzebny czas, po dostrzeże-
niu, że cierpienie z powodu wspomnie-
nia pomniejsza się, zaczynam 
mó wić (rozmawiać) i proszę o przeba-
czenie. Proszę o przebaczenie osobę,
któ ra mnie obraziła, albo któ rą
ja sam obraziłem.

Myślę, że jeżeli jesteśmy w stanie zro-
bić to ćwiczenie, będziemy wolniejsi i
bardziej szczęśliwi. Proces przebacze-
nia ma sens, i ma sens ró wnież sakra-
ment pokuty i pojednania. Naprawdę
poczujemy się szczęśliwsi i zadowole-
ni z tego, co robimy, pozbędziemy się
tego negatywnego i niszczącego uczu-
cia, nauczymy się wspominać bez

nakazuje przebaczać zawsze (por. Mt
18,21-22). Jezus wybacza i przebacza
swoim nieprzyjaciołom i prosi Ojca:
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co
czynią” (Łk 23,34). Aż do tego zdolny
jest Jezus. On nie pozwolił w sobie
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycię-
żył (por. Rz 12,21).

Kiedy sami stajemy wobec przebacze-
nia, wiele razy nie wiemy, co zrobić.
Czujemy się obrażeni, poszkodowani, i
po prostu znosimy nasze cierpienia,
braki, przykrości. Dlaczego wyrządzili
nam krzywdę? Dlaczego mnie? Co zro-
biłem? – pytamy się i z tego punktu
widzenia czujemy się OFIARĄ.

Lecz także jesteśmy zdolni ranić
innych. Czasami to my jesteśmy
KRZYWDZICIELAMI. Często nie
jesteśmy nawet świadomi krzywd,
jakie wyrządzamy. O wielu sprawach Patrz str. 6 �

Tablica pamiątkowa 
Prowincji Włoskiej

ks. Juan Carlos Barajas, C.PP.S. 

ŚWIADEK ROZMO WY
Z rozum ienie p rocesu po jedna n ia n
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narażenia się na cierpienia i pozyska-
my na nowo osoby i poprawimy z nimi
nasze więzi.

POJEDNANIE

Jeśli rozumiemy pojednanie jako
POWRÓT DO NAWIĄZANIA WIĘZI
z innymi, jasne jest, że nie chodzi tylko
o moje własne pragnienie, czy o mó j
własny wysiłek i siłę woli, lecz zależy
to także od pragnienia i postawy dru-
giego. I dlatego pojednanie nie jest taką
łatwą sprawą. Wymaga tego, abym ja
sam przeszedł przez proces rozeznawa-
nia własnych zranień, bó lu i zdecydo-
wał się na przebaczenie sobie samemu
i przebaczenie innym, a nawet aby zro-
dziło się już we mnie pragnienie napra-
wy wyrządzonej szkody. Wymaga jed-
nak także, aby ta druga osoba uczyniła
to samo, to znaczy, aby odnowiła swoje
relacje ze mną.

Nie mogę przestać myśleć i o tym, że
stuprocentowe pojednanie osiąga się
tylko w Bogu i z Nim, ponieważ to On
jest tą jedyną Osobą, któ ra zawsze jest
gotowa i chętna do przebaczania. Z
religijnego punktu widzenia, przeba-
czenie jest przede wszystkim Bożym
dziełem.

całej tej osobistej pracy, jakiej dokona-
łem w tym procesie i w pracy z młody-
mi ludźmi, któ rych formacji przyszło
mi towarzyszyć.

Rozumiem, że cały ten proces, jaki
wspó lnie przeżyliśmy, nie jest po to,
aby się zamknąć w sobie samym czy
zachować go tylko dla siebie, ego-
istycznie, ale aby pomagać innym w
ich procesie uzdrawiania i wzrastania.

Czujemy się zranieni, czujemy się
przebaczeni, dokonaliśmy pojednania,
lecz ten proces jeszcze się nie zakoń-
czył. Końcem tej drogi jest misja, jest
pomaganie innym, jest czynienie ich
życia lepszym.

Ważne jest, aby pozwolić dotknąć się
przez naszą historię i cały proces w niej
zawarty, aby odkryć w niej to, co
potrzebuje być uzdrowione, jak i spo-
só b „czytania” na nowo historii nasze-
go życia. Wtedy dopiero możemy
odkryć misję, jaką dla nas przygotował
Bó g od samego początku świata. �

To dlatego pojednanie nie jest jedynie
odnowieniem przerwanych relacji i
więzi, ale zrodzeniem się nowej formy
relacji, powstaniem nowych sytuacji,
dających nam nowy i inny obraz
samych siebie, drugich i świata.
Otwiera nam przestrzeń dla ofiarowa-
nia światu czegoś nowego. Kiedy zdo-
łamy osiągnąć ludzkie pojednanie, czy
to z sobą samym czy też z innymi, try-
ska w nas nowe źró dło życia, studnia
radości i chęci do życia i przekazywa-
nia dalej tego dobrego uczucia i poko-
ju, jakiego doznaliśmy. Stąd rodzi się
pierwsze wezwanie do misji – spra-
wiać, aby inni żyli i doświadczali tej
samej harmonii, do jakiej dochodzi się
i jaką się osiąga poprzez ten proces.

MISJA

„Wy niegdyś knuliście zło przeciwko
mnie, Bóg jednak zamierzył to jako
dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj”
(Rdz 50,20). To zdanie nadało sens

� cd. ze str. 5

Specjalne podziękowania dla Brata Juan
Acuna, CPPS oraz dla tych wszystkich,
którzy przyczynili się do powstania tego        

wydania Kielicha Nowego Przymierza

Pielgrzymi  zebrani w kościele Św. Kaspra w Rzymie na uroczyste Nabożeństwo Pojednania
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PRZEBACZENIE

Dnia 1. stycznia 2002 roku Jan
Paweł II przekazał  swoje prze-

słanie podczas Światowego Dnia
Pokoju, któ rego mottem było: „Nie
ma pokoju bez sprawiedliwości, nie
ma sprawiedliwości bez przebacze-
nia”.

Wśró d rozważań Ojca Świętego-
czytamy:

„Prawdziwy pokój jest zatem owo-
cem sprawiedliwości... Skoro jed-
nak sprawiedliwość ludzka jest
zawsze słaba i niedoskonała,
zdana na egoizm i ograniczenia
zarówno osób, jak i całych grup,
należy ją praktykować w duchu
przebaczenia i w pewnym sensie
uzupełniać przebaczeniem, które
goi rany i odnawia zakłócone rela-
cje pomiędzy ludźmi. 

Jest to tak samo ważne w przy-
padku napięć istniejących między
pojedynczymi osobami, jak i w
konfliktach o bardziej ogólnym
zasięgu, również międzynarodo-
wym. Prze-baczenie… jest grun-
townym uzdrowieniem krwawią-
cych ran duszy. Dla takiego uzdro-
wienia sprawiedliwość i przeba-
czenie są równie istotne”.

Przesłanie to miałem okazję poznać
dopiero po dwó ch dniach, we
Frascati, gdzie pewne świadectwo
oświeciło ponad 200 młodych osó b.

Program tego popołudnia, w czasie
Spotkania Młodych, zorganizowane-
go przez Misjonarzy Krwi Chrystusa
i Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa,
przewidywał wizytę naszego Mode-
ratora Generalnego ks. Barry’ego
Fischer’a. Podczas bardzo burzliwej
dyskusji, nawiązującej do wydarze-
nia sprzed kilku miesięcy, któ re
wstrząsnęło całym światem, poru-
szano ró żne aspekty aktu przebacze-
nia – 11 września 2001 roku doszło
do ataku terrorystó w w Nowym
Jorku w Stanach Zjednoc-zonych,
kiedy to dwa samoloty, pilotowane
przez terrorystó w samobó jcó w,
uderzyły w wieże World Trade
Center, inny samolot zaatakował

Nigdy nie zapomniałem tych słó w,
ani reakcji młodzieży, któ rzy jak do
tej pory nie podzielali racji propono-
wanych im przez kapłana – przeba-
czenie Pana Jezusa, przebaczenie
Jana Pawła II swojemu zamachowcy
Ali Agca, czy świadomość tego, że
bez przebaczenia wpada się w spira-
lę przemocy bez końca…

Milczenie i cisza, jaka nagle zapano-
wała, nie była jedynie znakiem
uważnego słuchania, lecz przede
wszystkim przesłania, jakie zdomi-
nowało przestrzeń: nawet w takiej
ekstremalnej sytuacji można przeba-
czyć!

Można, mó wiła Maria Fida, stać się
przyjacielem tego, któ ry więził
Twojego własnego ojca... 

To nie jest takie łatwe, oczywiście.
Tak samo, jak nie łatwo jest przeba-
czać w sytuacjach mniej traumatycz-
nych, prawie zwykłych, normal-
nych – w rodzinie, w sąsiedztwie,
wśró d przyjació ł, kiedy narzuca się
własne racje, kiedy nadszarpnięte
jest zaufanie, kiedy myśli się, że
można lepiej żyć, trzymając się od
kogoś z daleka, pozostając wobec
niego obojętnym… Wiele razy zda-

Pentagon, a czwarty Biały Dom w
Waszyngtonie, ten jednak nie trafił
celu. Odniesienie do tych wydarzeń
obecne było w posłaniu Papieża i
nurtowało w tym okresie myśli nie
tylko młodych ludzi; wystarczy
powiedzieć, że problemy świata ana-
lizuje się patrząc na wydarzenia,
jakie poprzedzają jakąś datę, ale i
jakie po niej następują.

Czy kiedykolwiek rodziny ofiar są w
stanie przebaczyć? – takie pytanie
zadał jeden z młodych ludzi. Inni
odpowiadali, argumentując, że prze-
cież w stosunku do sprawcó w
popełniano także ró żnorakie akty
niesprawiedliwości i być może to
tłumaczy ich działanie.

Z pewnym opó źnieniem na spotka-
niu pojawiła się Maria Fida Moro,
kolejny gość. Jej ojciec, Aldo Moro,
polityk włoski, został porwany, a
potem zamordowany przez Czer-
wone Brygady – wydarzenie to
naznaczyło nasz kraj pod koniec lat
70. Mieliśmy czas jedynie na kró t-
kie powitanie i Maria Fida, bez zna-
jomości tego, o czym wcześniej roz-
prawialiśmy, zaczyna swoją konfe-
rencę mó wiąc, że jej życie to piekło,
aby pó źniej dodać: „ja przebaczy-
łam mordercom mojego ojca”.

ks. Terenzio Pastore, C.PP.S. 

Nabożeństwo Pojednania w parafii św. Kaspra w Rzymie

Patrz str. 10 �

ŚWIADEK ROZMOWY
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1 LIPCA

Msza św. 
w bazylice  
św. Jana 

na Lateranie 
z udziałem Biskupa

Josepha Charron, C.PP.S.
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2 LIPCA

Obchody
uroczystości 

w Albano
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rzyło mi się zapraszać do przebacze-
nia. Pamiętam z radością „sukcesy”
w spotkaniach z rodzinami, któ re się
pojednały, w obliczu bliskiego już
zawarcia związku małżeńskiego
któ regoś z jej członkó w.

Mó wiąc jasno i prosto – aby przeba-
czyć, potrzeba naświetlić ważniejsze
powody, niż te, któ re prowadziłyby
do wyboru czegoś przeciwnego. A
Ewangelia jest tego prawdziwą i naj-
większą „kopalnią”.

Wiele razy myślałem o relacji istnie-
jącej pomiędzy pokojem, sprawie-
dliwością i przebaczeniem, kiedy
mieszkałem na Sycylii, poznając
przede wszystkim świadectwa spra-
wiedliwości i rodziny ofiar mafii.

Jak można przebaczyć, patrząc na
złamane życie kochanej osoby, któ ra
wiele razy nie dokonała właściwych
wyboró w, aby przeciwstawić się
bezprawiu, będąc częścią instytucji
czy sił porządkowych?

W 70 procentach przypadkó w mor-
dó w dokonanych przez mafię, nie
wychodzi na jaw prawda, nie doko-
nuje się sprawiedliwość, nie wykry-
wa się i nie sądzi sprawcó w i zlece-
niodawcó w.

Dwa przykłady.

O Grazielli Campagna, zamordowa-
nej w wieku 17 lat, a któ ra pracowa-
ła w pralni, jej brat nie mó wi, że

Provenzano. Coś musiało się stać,
może odkrycie tożsamości chorego,
ponieważ został on zamordowany w
nocy z 10 na 11 lutego 2004 roku,
kilka dni przed jego 35. urodzinami.
Tak twierdzi rodzina zamordowane-
go, mając na to wiele dowodó w, nie
wziętych jednak pod uwagę podczas
śledztwa prokuratury z Viterbo,
któ ra utrzymuje wersję o samobó j-
stwie. I dlatego zamknęła dochodze-
nie! Nawet jeżeli tak jest, to kto z
nas, cytując choćby jeden z elemen-
tó w, nie miałby wątpliwości pró bu-
jąc zrozumieć w jaki sposó b czło-
wiek leworęczny może sam sobie
wbić strzykawkę heroiny w lewe
ramię? 

Spytałem matkę Attilio, Angelę,
któ ra ze swoim mężem Gino i dru-
gim synem Gianluca odważnie, z
godnością i stanowczością walczyła
o dojście do prawdy, o to, czy prze-
baczyła zabó jcom swojego syna.
Odpowiedziała mi w ten sposó b:
„Drogi Don Terenzio, nie przeba-
czyłam tym, którzy zmordowali
Attilio, lecz nie czuję nienawiści,
jedynie wielki żal. Niestety niektó-
rych z nich widzę prawie codzien-
nie i muszę od nich znosić złośli-
wości, nadużycia, ironiczne uśmie-
chy i oszczerstwa przeciwko moje-
mu synowi. Aby przebaczyć,
potrzeba pogody ducha, a ja nie
jestem jeszcze spokojna”. Chcę Cię
mocno uścisnąć, Angela.

Dobrze mó wił Jan Paweł II: „prze-
baczenie…jest gruntownym
uzdrowieniem krwawiących ran
duszy. Dla takiego uzdrowienia
sprawiedliwość i przebaczenie są
równie istotne”. 

Aby je osiągnąć naprawdę, potrzeba
jest tej pogody ducha, o któ rej
mó wiła Angela.

A my, uczniowie Jezusa Chrystusa,
powołani do bycia pracownikami
pokoju, nie możemy zapomnieć, jak
ważne i istotne są gesty, słowa,
zaproszenie, modlitwy, aby przeba-
czenie stało się stylem naszego
życia, a wtedy ci, któ rych mamy
obok siebie może zdolni będą odna-
leźć tę pogodę ducha i spokó j, jaki
pomoże im wybrać to samo co my, w
małych i wielkich sytuacjach życio-
wych... �

znajdowała się w niewłaściwym
miejscu w niewłaściwym momencie,
wręcz przeciwnie, że była we wła-
ściwym miejscu we właściwym cza-
sie. Jej rodzina wydaje się bardziej
pogodna niż inne rodziny, ponieważ
wszystkie okoliczności jej tragicz-
niej śmierci są już teraz znane, nawet
jeżeli dojście do prawdy kosztowało
jej drugiego brata Piero, policjanta,
wiele uporu i zawzięcia. Po 25 dłu-
gich latach dochodzenia prawdy,
rezultat został osiągnięty.

Młodemu lekarzowi, Attilio Manca,
ze względu na swoje niewątpliwe
zdolności, ale bez jego wiedzy,
powierzona została opieka nad sze-
fem mafii sycylijskiej Bernardo

Skupiony pielgrzym podczas Nabożeństwa Pojednania

� cd. ze str. 7

DVD upamiętniające

jubileusz 200-lecia 

w języku angielskim,

włoskim 

i hiszpańskim

dostępne jest 

na stronie:
http://www.cppsmissionaries.org
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Wizyta Acuto i Sonnino

Wychowałem się w Fort Recovery
w Ohio (USA), w wiosce o

wielkiej historii i nawiasem mó wiąc,
w miejscu, skąd pochodzi także nasz
Moderator Generalny ks. Bill Norden-
brock.

W Fort Recovery miały miejsce dwie
ważne i historyczne bitwy, w 1791 i w
1794 roku. Walki toczyły się pomiędzy
konfederacją plemion Miami i Sha-
wnee a wojskiem Stanó w Zjednoc-
zonych, powstałym niewiele wcze-
śniej. Były to dwie walki bardzo zna-
czące, pozostawiające po sobie wiele
ofiar z obu stron.

W miejscowości zobaczyć można
wielki pomnik, upamiętniający te
bitwy, a w parku znajduje się muzeum
i kopia ó wczesnej fortecy. Wiele ulic i
sklepó w do dziś nosi nazwę nawiązu-
jącą do tej fortecy czy też do Generała
Wayne, któ ry stanął na czele drugiej
zwycięskiej kampanii. Poza tym, dru-
żyny sportowe szkoły średniej znane
są pod nazwą „Indians”.

Z tego powodu rozumiem dobrze
dumę, jaką małe miejscowości czują
na myśl o swojej przeszłości. Kiedy
nasz autobus wjeżdżał po gó rach w
drodze do Acuto i Sonnino podczas
jubileuszowej pielgrzymki CPPS,
wszyscy prawdopodobnie myśleliśmy,
że zobaczymy pomniki, pamiątkowe
tablice i muzea. Jednak to, co było
szczegó lnie zauważalne to sposó b, w
jaki historia miesza się z mieszkańca-
mi miasteczka, nadając mu specjalne-
go charakteru; i watro było zobaczyć,
jak w sercach osó b o mglistej prze-
szłości może tętnić życie, a w ich umy-
słach pozostawać żywe wspomnienie.

Acuto położone jest w łańcuchu gó r-
skim Ernici i liczy około 1800 miesz-
kańcó w, prawie dokładnie tyle, ile
moja rodzinna miejscowość. Jedna a
Sió str Adoratorek, S. Teresa Langelle,
ASC powitała nas u drzwi macierzy-
stego domu Sió str, aby opowiedzieć
nam o historii Założycielki.

Św. Maria de Mattias urodziła się w
1805 roku, jednak nie w Acuto, ale w
Vallecorsa. Będąc uzdolnioną i światłą
młodą dziewczyną, spotkała św.

Jean Giesige 

Patrz str. 12 �

Gościnne Siostry Adoratorki w Acuto

Pielgrzymi zwiedzający kościół św. Michała w Sonnino
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Kaspra del Bufalo, któ ry głosił misje
ludowe w jej rodzinnej miejscowości i
poczuła się przez niego zainspirowana.
Widziała, w jaki sposó b żył św.
Kasper i co robił dla swojego Zgro-
madzenia i zrozumiała, że także i ona
może przywołać moc Przenajdro-ższej
Krwi Jezusowej, aby pomagać lud-
ziom, któ rzy ją otaczali, naprawiać ich
życia i zwró cić ich oczu ku Bogu.

Podczas kiedy zwiedzaliśmy z S.
Teresą pomieszczenia i korytarze
domu macierzystego, mó wiła nam ona
o św. Marii de Mattias jak o domowni-
ku, któ ry w każdej chwili mó gł się
pojawić, aby nas przywitać. Za pomo-
cą słó w i wspomnień S. Teresy, tak
realistycznych, Maria nadal żyła tam,
teraz – w roku 2015 – tak samo jak w
1834, kiedy to założyła w tym miejscu
Zgromadzenie.

Rozpoczęliśmy od piwnicy, gdzie
znajdują się beczki wyższe od nas,
wypełnione winem, jakie produkują
siostry. „Maria mó wiła, że jeden łyk
wina jest jak dotknięcie rękami nieba”,
powiedziała S. Teresa żartobliwie,
podczas gdy zapraszała nas do spró bo-
wania ich domowego białego wina.

Za baczkami znajduje się korytarzyk,
prowadzący do następnej piwnicy.
„Tutaj ukrywały się dzieci”, opowiada-
ła z dumą siostra. Tak, dzieci. Podczas

� cd. ze str. 11

Ks. Mario Proletti objaśnia znaczenie nowych murali na dziedzińcu San Felice, Giano

Z okazji obchodów 200-lecia założenia
Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa,
Ojciec Święty przesłał nam swoje życzenia, aby
te obchody przyczyniły się do odnowy ducha
apostolskiego, wierności przymierzu z
Chrystusem i bycia gorącym świadkiem
miłosierdzia, idąc za przykładem św. Kaspra del
Bufalo, rzymskiego kapłana i gorliwego mis-
jonarza. Kierując się tymi uczuciami, Jego Świą-
tobliwość wzywa nieustannej opieki Bożej i z
całego serca udziela całemu Zgromadzeniu swo-
jego błogosławieństwa tym, którzy adorują Krew
Chrystusa i wszystkim którzy biorą udział w
tych uroczystych obchodach. 
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Drugiej Wojny Światowej Siostry,
ryzykując życiem i bezpieczeństwem,
uczyniły z tego domu jedno z najtaj-
niejszych we Włoszech schronień dla
żydowskich dzieci, potrzebujących
ukrycia w tych strasznych i okrutnych
czasach.

Kiedy wydawało się być bezpiecznie,
dzieci wychodziły na zewnątrz, ale w
chwilach niebezpieczeństwa chowały
się do piwnicy i porozumiewały się z
siostrami przez znaki. S. Teresa przed-
stawiła nam S. Grazie de Guglielmi
ASC, któ ra pamięta jeszcze tamte
czasy. „Od czasu do czasu przyjeżdża-
ją do nas, aby nam podziękować”,
powiedziała S. Grazie.

Pó źniej poszliśmy zobaczyć jadalnię,
muzeum i pokó j św. Marii de Mattias.

przyjmują wszystkich w sposó b, w
jaki Maria wszystkich przyjmowała.

Tę samą charakterystykę mogłem spo-
tkać u Sió str ASC w Stanach
Zjednoczonych – wszystkie, bez
wyjątku, wyrozumiałe, hojne i pomy-
słowe. I zadaję sobie pytanie, czy to
nie jest nadal Maria, któ ra wybiera
swoje następczynie, aby przyjmować
wszystkich w swoich domach. Już nie
ze swoją walizeczką, lecz ona nadal
chodzi po ulicach i drogach Acuto.

To samo można powiedzieć o św.
Kasprze del Bufalo, któ ra obecny jest
w sercach mieszkańcó w Sonnino,
dokąd wjechaliśmy w asyście lokalnej
policji szeroką drogą w stronę centrum
miasteczka. Do dzisiaj mieszkańcy
Sonnino opowiadają, że św. Kasper
zaofiarował się jako ambasador poko-
ju i uratował ich miasteczko.

W czasach św. Kaspra Sonnino było
miasteczkiem położonym z dala od
głó wnych tras, przez co stało się
schronieniem dla przestępcó w, któ rzy
napadali na podró żujących i łatwo
uciekali z jednego regionu do drugiego
i ukrywali się w ten sposó b przed poli-
cją. Nie można było ich złapać, aż do
czasu kiedy Papież Pius VII, któ ry był
także szefem Państwa Kościelnego i
naczelnym wodzem sił zbrojnych,
chciał ich wytępić, jak i zburzyć całe
miasto, któ re było dla nich schronie-
niem.

Kasper poprosił Papieża, aby zaczekał,
podczas gdy wybrał się rozmawiać z
bandytami. Nasz przewodnik po
Sonnino podkreślił ten fakt, mó wiąc,
że Kasper, znany już kaznodzieja i
misjonarz, nie wygłaszał im kazań,
tylko mó wił do nich osobiście:
„pomó gł im wró cić do wiary; pragnął
zbawienia nie tylko dla tych przestęp-
có w, ale i dla całego miasteczka”.

Św. Kasper jest czczony w Sonnino,
tak jak św. Maria de Mattias w Acuto.
Ich osobiste historie splatają się z
historiami tych dwó ch miejscowości i
ich mieszkańcó w. Te dwie znane
postacie żyły pośró d nich i chodziły
ulicami ich miasteczek i drogami ich
życia. W obu przypadkach chodzi o
jedną tylko osobę, któ ra przyniosła
zbawienie wielu. Jeden jedyny czło-
wiek może zmienić bieg historii. I to
jest przekonanie, któ re my, jako chrze-
ścijanie mamy wpisane w naszą istotę,
jako coś nie do zatarcia. �

Do tej pory przechowuje się tutaj
pió ro, któ rego używała święta i wali-
zeczkę, w któ rej woziła swoje rzeczy
podczas podró ży. Przybyliśmy do
kaplicy. Zobaczyliśmy wizerunki
Marii, jej welon zakonny, jaki zapro-
jektowała ró wnież dla swoich sió str, a
któ ry zakładały z pośpiechem wcze-
śnie rano, aby być gotowym do służby
ludowi Bożemu, bez zbytniej troski o
uczesanie włosó w i fryzurę.

Wszystko to bardzo znaczące i piękne,
lecz nic nie wskazywało tak jasno na
gościnność charakterystyczną dla
sió str, jak ta ciemna piwniczka i spo-
só b, w jaki S. Teresa opowiadała o
historii dzieci, któ re tam się chroniły i
ukrywały. Siostry przyjmowały te
dzieci, ponieważ to właśnie robią –

Ks. Larry Hemmelgarn, CPPS odprawia Mszę św. w Opactwie San Felice



1144

K
i
e
l
i
c
h

N
o
w
e
g
o

P
r
z
y
m
i
e
r
z
a

TA sama KREW

TA sama PASJA

Wchwili, gdy napotkałem w  moim
życiu nowe wyzwania i nowe

zadania do wypełnienia, gdy czekały na
mnie nowe etapy i pró by życiowe,
stanąłem przed długą wędró wką
duchową. W czasie tej pró by życiowej
moja dusza została odarta z masek i
wyzwolona z tysięcy zahamowań, któ re
towarzyszyły mi często podświadomie i
niespó jnie w życiu codziennym, a
wszystko to czyniłem w poszukiwaniu
szczęścia i wielu innych rzeczy, któ re
ofiarowuje nam  świat wspó łczesny.

Pełen wielkich oczekiwań, a jednocześ-
nie całkowicie niewinny i nieświadomy
tego, co miało się wydarzyć, przek-
roczyłem razem z moją rodziną ocean,
podobnie jak Krzysztof Kolumb. Nie
poszukiwałem jednak nowego lądu, czy
nowego szlaku handlowego. Moim
celem było poszukiwanie pokoju, któ ry
utraciliśmy, a któ ry zawsze gościł w
naszych sercach.

Nie jestem aktywnym działaczem żad-
nej wspó lnoty, ani członkiem
jakiejkolwiek organizacji, po prostu
towarzyszyłem wó wczas rodzicom. Od
chwili naszego przyjazdu poczułem się
członkiem rodziny, o któ rej dawniej
wiele słyszałem, ale któ ra była zawsze
daleka dla mnie - rodziny Misjonarzy
Krwi Chrystusa.

Chociaż zawsze interesowała mnie histo-
ria, a szczegó lnie historia i życie święty-
ch, muszę przyznać, że niewiele wied-
ziałem o św. Kasprze del Bufalo. Mimo,
że moja matka często wspominała o nim,
tak naprawdę nie interesowało mnie to,co
mó wiła. Kiedy rozpoczęliśmy naszą
podró ż, stopniowo nasiąkałem większą
ilością informacji, nowymi datami i fak-
tami. I poczułem, że maski mojej duszy
stopniowo spadają, zacząłem powoli
widzieć moje prawdziwe ja. Te uprzedze-
nia, któ re w głupi sposó b zamykały w
moim sercu drzwi do nieskończonej
miłości Boga, powoli zaczęły znikać.
Nawet teraz czasami trudno mi wytłu-
maczyć, co stało się wó wczas ze mną,
jakie zaszły przemiany. 

W czasie naszej dalszej pielgrzymki
znalazłem się w Albano, gdzie znajduje

Uświadomiłem sobie, że istnieje wiele
serc i wielu ludzi, któ rzy chcą to robić,
ludzi, któ rzy przez wiele lat przyczynia-
li się do kontynuowania marzeń św.
Kaspra, któ rzy są gwarancją, że jego
dzieło będzie kontynuowane zdecy-
dowanie i pewnie.

Zaskoczyło mnie, że w tym szc-
zegó lnym miejscu, w tej szczegó lnej
chwili, w tym konkretnym dniu nie
przekazywano posłania św. Kaspra do
odległych zakątkó w świata, przeciwnie,
to te odległe zakątki świata zgromadziły
się w Albano, aby dać swoje osobiste
świadectwo. Przyjechaliśmy tam (siebie
także traktuję jako dającego świa-
dectwo) nie tylko dlatego, że usłysze-
liśmy to posłanie, ale przede wszystkim
dlatego, że dotarło ono do naszych serc.
Zrozumieliśmy je i postanowiliśmy
uczynić je częścią naszego życia.
Postanowiliśmy je wzmacniać, tak aby
usłyszano je jeszcze dalej, aby było sły-
szane wśró d ludzi wszystkich koloró w
skó ry, mó wiących ró żnymi językami, o
ró żnorodnej kulturze. Chociaż nie zaw-
sze rozumieliśmy się w Albano, w tej
wielokulturowej wieży Babel, to każda z
grup starała się pokazać swoją kulturę i
skrawek życia codziennego. Część
tańczyła, część śpiewała piosenki, a
część po prostu starała się podzielić
swoją historią. Z pewnością, podobnie
do mnie, wiele osó b nie rozumiało tego,
co mó wiono w nieznanych nam języka-
ch. Nie miało to jednak w ogó le znacze-
nia. Trzymaliśmy się za ręce, tańczy-
liśmy, śpiewaliśmy i spacerowaliśmy
razem, razem śmialiśmy się i wspó lnie
spożywaliśmy posiłki, tak jakbyśmy
byli jedną wielką rodziną, nie potrze-
bując mó wić jednym i tym samym
językiem. Rozumieliśmy się wszyscy
poprzez to, co posiadamy w sercach:
KREW. To ta Krew uświadomiła nam,
że ani kolor skó ry, ani język, któ rym się
posługujemy, ani kontynent, z któ rego
przybyliśmy, ani nasze tradycje nie są
tak naprawdę ważne. Posłanie miłości
Krwi  Chrystusa jest w stanie dotrzeć i
dać życie każdemu sercu. �

się dom formacyjny naszego Zgro-mad-
zenia. Wyobrażam sobie, że w tym
domu przez kolejne wieki setki młodych
ludzi spędzało godziny, dni i lata, stu-
diując i napełniając swe umysły dok-
tryną, a serca pasją i miłością do
Przenajdroższej Krwi Chrystusa. Tam
właśnie doświadczyłem tego, że popr-
zez te wszystkie lata marzenia św.
Kaspra rozprzestrzeniają się dzień za
dniem. 

Oglądając film z życia Zgromadzenia,
dowiedziałem się, jakie były początki i
w jaki sposó b wizja św. Kaspra rozpow-
szechniała się powoli, aby dziś - poko-
nując granice i uprzedzenia - docierać w
ró żnych formach i w ró żnorodnych
językach do serc tysięcy katolikó w i
niekatolikó w na pięciu kontynentach. 

Odkryłem charyzmat, jego znaczenie i
miłość, jaką otaczają go członkowie
Zgromadzenia. Są to uczucia, któ re
każdy z nas powinien mieć w sobie
udając się na misję. Poprzez nie
możemy przekazywać dalej posłanie
miłości Boga, aby była rozpoznawana i
wielbiona w każdym zakątku naszego
świata. Czułem, że od czasó w św.
Kaspra przeszliśmy wiele dró g, ale jed-
nocześnie czułem, że wiele pozostało
jeszcze do przejścia.

Luis Alejandro Fontanilla Dìaz 

Ks. John Mencsik CPPS 
w modlitwie przy grobie św. Kaspra



K
i
e
l
i
c
h

N
o
w
e
g
o

P
r
z
y
m
i
e
r
z
a

1155

Ten rok był szczególny dla mnie, wiele się w nim wydarzyło: 
ukończenie studiów, 200-lecie naszego Zgromadzenia, a jeśli Pan 
Bóg pozwoli, przede mną święcenia kapłańskie i Msza św. Prymicyjna.
Tegoroczne pielgrzymowanie do Rzymu było też dla mnie ogromną 
i miłą niespodzianką. Szczerze mówiąc, żywiłem w duchu nadzieję, 
że przyniesie ona dużo, ale tak naprawdę, to czego doznałem,
przerosło całkowicie moje oczekiwania. Można powiedzieć, że 

doznawałem Bożych łask na każdym kroku. Poczucie jedności i 
harmonii wśród pielgrzymów było ogromne. Mieliśmy wspaniałego
przewodnika, który jeszcze bardziej wzbogacił nasze doznania. Trudno
mi jest powiedzieć, co było najważniejsze, bo wszystko, czego 
doświadczałem w  trakcie naszego pielgrzymowania, utwierdzało 
mnie w poczuciu tego, jak bardzo Bóg mnie miłuje i jak wiele myśli 
o mnie. Spotkanie z  Misjonarzami i wspólnotami WKC ze wszystkich
stron świata kolejny raz uświadomiło mi, jak ogromna i wspaniała 
jest Rodzina Krwi Chrystusa. Program obchodów w bazylice św. Jana
na Lateranie był bardzo bogaty i wielokulturowy. 
To naprawdę niewyobrażalny skarb, 
tak wiele radości i uwielbienia na 
chwałę Bożą w znaku Krwi Chrystusa!
Podobne odczucia budziło we mnie spotkanie
w Albano. Bogactwo jedności! 
A na koniec, Msza św. w Domu Misyjnym 
w San Felice – czyż może być 
piękniejsze zakończenie? Może 
„zakończenie” nie jest najlepszym słowem,
lepiej powiedzieć o kontynuacji  „wędrówki 
w czasie” Misjonarzy Krwi Chrystusa, 
wchodzących w kolejne 100-lecie z głową
uniesioną wysoko.

Dk. Stjepan Ivan Horvat, C.PP.S.
(Misja w Chorwacji)

Obchody Jubileuszu Naszego Zgromadzenia były
pełne tak przepięknych doznań i trudno jest wręcz

opisać je słowami. Były doświadczaniem 
wzajemnej akceptacji, 

miłości, 
modlitwy i dziękczynienia, 
które każdy niósł w sobie 

w szczególny sposób, aby wyrazić je także 
szczególnie. Pomimo, że trudno mi było dokładnie
zrozumieć cały program ze względów językowych,

odczuwałem jednak ducha miłości i wspólnoty.
Udział w nabożeństwie pojednania w parafii św.
Kaspra w Rzymie, w Eucharystii w bazylice św.

Jana na Lateranie, gdzie mogłem dziękować Bogu
za nasze Zgromadzenie i za dar św. Kaspra dla

nas i dla Kościoła, wizyta w muzeum w Albano,
gdzie ujrzałem osobiste rzeczy, których używał św.
Kasper i zabierał ze sobą na misje jako „broń”, a

szczególnie jego krzyż i obraz Maryi, Matki i
Królowej Przenajdroższej Krwi - to  wszystko stało

się dla mnie osobiście specjalną i szczególną
zachętą, aby jeszcze bardziej zgłębiać znaczenie

Krzyża Chrystusowego, jak też obecności Maryi w
moim życiu. W czasie wspólnie spędzanego chwil i

w trakcie programów, które poszczególne kraje
przedstawiały, wszyscy mieliśmy w naszych 

sercach wielkie marzenie św. Kaspra: „chciałbym
mieć tysiąc języków, aby inspirować wszystkich
ludzi do czci Przenajświętszej Krwi”. Następny

dzień w Giano był w pewien sposób powrotem do
domu, to znaczy do źródła i miejsca powstania

naszego Zgromadzenia. Była to dla mnie okazja,
aby w szczególny sposób podziękować Panu

Jezusowi, w czasie Eucharystii, za dar naszego
Zgromadzenia, za św. Kaspra i jego wierność

Bogu i Ojcu Świętemu. Modliłem się o zapał i
gorliwość w życiu i powołaniu jako Misjonarz

Krwi Chrystusa. 

ks. Marijan Zubak, C.PP.S.
(Misja w Chorwacji)
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naszych wspó łbraci podzieliło się
swoimi doświadczeniami miłosier-
dzia, przebaczenia i pojednania. Od
czasó w św. Kaspra aż po dziś dzień
stanowimy wspó lnotę pojednania,
ponieważ zostaliśmy naznaczeni
Krwią pojednania. Jako ci, któ rzy
naznaczeni są Krwią Chrystusa, szu-
kamy drogi przebaczenia sobie
samym, poszukujemy dró g uzdrowie-
nia naszych własnych zranień poprzez
udzielanie przebaczenia tym, od któ -
rych doznaliśmy tych ran. To właśnie
akceptacja miłosierdzia i odnowienie
zniszczonych relacji jest naszą misją
w świecie. 

Byliśmy jednością w sercach i wierze,
gdy zebrani wokó ł ołtarza w bazylice
św. Jana na Lateranie celebrowaliśmy
święto Przenajdroższej Krwi
Chrystusa. To tam, podczas dzielenia
się Ciałem Chrystusa, doświadczyli-
śmy naszej wspó lnoty z Bogiem, real-
nej i prawdziwej, gdy przełamaliśmy
Chleb Eucharystyczny i piliśmy
wspó lnie z Kielicha Krwi Chrystusa. 

Byliśmy jednością w Albano. Tam
nasze rodzinne spotkanie było święto-
waniem i doświadczeniem naszego
wielokulturowego tła, któ re zostało
wplecione w dzieloną przez nas
wszystkich jedność. Przeszliśmy
wspó lnie ścieżkami naszych przod-
kó w i odwiedziliśmy domy tych świę-
tych mężó w i niewiast, któ rzy prze-
kształcili tę młodą roślinę - jej szczep
- w potężne i wszechwładne drzewo.

Nasze obchody Dwustulecia założenia
Zgromadzenia były pełnym wdzięcz-
ności świętowaniem, a jednocześnie
utwierdzeniem w przekonaniu, że
miłosierny i kochający Bó g podtrzy-
mywał wiarę w naszych przodkach.
Inspirowani przez łaskę
Przenajdroższej Krwi, głosili oni
swoim życiem wierność, obfitującą w
szczodrość i owocną.

A teraz - to jest nasz czas.

Ten artykuł przewodni jest zainspiro-
wany homilią, jaką wygłosił Biskup
Erwin Krä utler, CPPS podczas Mszy
św. w bazylice św. Jana na Lateranie w
dniu naszego święta. Czytając jego

Następny numer: Kwiecie9ń 2016
“Miłosierdzie”

� cd. ze str. 1 słowa pamiętajmy, że wizja nas jako
Zgromadzenia, rozeznana podczas
ostatniego Zebrania Generalnego, to
nie tylko to, że mamy być wielokultu-
rową wspó lnotą, ale przede wszyst-
kim to, że mamy stanowić proroczą
wielokulturową wspó lnotę. Mó wiąc o
naszym Założycielu w proroczy spo-
só b, Biskup Krä utler wezwał nas do
tworzenia przyszłości, w któ rej my,
jako Misjonarze Krwi Chrystusa
będziemy w stanie całkowicie oddać
się posłudze, tak abyśmy byli zdolni
do przeniknięcia i dogłębnego odczu-
cia na sobie każdej ludzkiej historii.

Gdy w czasie naszych uroczystości
przenosiliśmy się duchowo z przeszło-
ści w owocną i pełną wiary przy-
szłość, Biskup Krä utler wypowiadał
wezwanie św. Kaspra „abyśmy byli
zdolni do kontemplacji Jezusa
Chrystusa i adoracji Jego
Przenajdroższej Krwi jako naszego
jedynego celu i doświadczyli takiej
przemiany wewnętrznej, któ ra
pozwoli nam wyjść do ludzi margine-
su, na ich obrzeża egzystencjalne”.

Słowa Biskupa Krä utlera odzwiercie-
dlają moje własne marzenia i nadzieje
dla naszego Zgromadzenia. Obchody
200-lecia stanowią dla nas podwó d do
dumy. Duma przepełnia mnie, gdy
wspominam życie i pracę naszego
Założyciela św. Kaspra, gdy uświada-
miam sobie rozwó j naszego
Zgromadzenia dziś, gdy myślę o
codziennej pracy i posłudze misjonar-
skiej, pełnionej przez wszystkich
wspó łbraci, a zainspirowanej naszą
duchowością.

Nasze 200-lecie jest nie tylko czasem
świętowania i rozpatrywania przeszło-
ści, to także czas naszego spojrzenia w
przyszłość z nadzieją i determinacją.
Gdy spoglądamy na naszych poprzed-
nikó w i uświadamiamy sobie ich
wkład w to, czym jest dzisiaj nasze
Zgromadzenie, jak możemy nie zadać

sobie pytania: do jakich wyzwań dzi-
siaj wzywa mnie wiara? Jak możemy
mó wić o ogromnej odwadze św.
Kaspra w czasie jego kazań i posługi
głoszenia Słowa Bożego w Sonino i
wspominać misjonarzy, któ rzy nieśli
idee Zgromadzenia poprzez historię,
nie pytając siebie dzisiaj: a gdzie jest
moja własna odwaga?

W naszej wizji przyszłości oświadcza-
my, że jesteśmy proroczą i wielokultu-
rową wspó lnotą dla odnowy Kościoła
i pojednania w świecie. Obchody 200-
lecia potwierdziły, że wizja ta jest ści-
śle związana z naszą tradycją, ale cią-
gle jeszcze pozostaje marzeniem,
któ re nie zostało całkowicie spełnio-
ne. Powinniśmy mieć więcej wiary w
obietnicę Boga, że będzie z nami, gdy
dojdziemy do krańcó w i obrzeży
Kościoła, gdzie obejmiemy tych, któ -
rzy czują się niegodni i źle widziani w
sanktuarium wspó lnoty miłującej
wiarę. Winniśmy zaakceptować bar-
dziej ryzyko niesienia proroczej obec-
ności tym, któ rzy w swoim otoczeniu
mają poczucie odrzucenia, poczucie
małej wartości i nieprzydatności, bied-
nym, nie akceptowanym społecznie,
„nie pozwalającym się kochać”, uza-
leżnionym i uwięzionym, obcym nam
rodzinom. Idea pojednania w świecie
wzywa nas do mó wienia jednym i tym
samym gromkim głosem, a jednocze-
śnie do pochylenia się nad naszym
własnym życiem, aby mó c objąć i
włączyć do wspó lnoty i społeczeń-
stwa tych, któ rzy określani są mianem
„inni”. 

Obchody 200-lecia to świętowanie
przeszłości, a jednocześnie uświado-
mienie sobie ogromu wiary obecnej
dzisiaj w naszym Zgromadzeniu.
Pozwó lmy, aby inspirowały one nas
do dalszego głoszenia naszego chary-
zmatu pełnego wiary, poprzez bardziej
odważną i proroczą posługę w przy-
szłości. �
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