
Niniejsze wydanie Kielicha
dotyczy posługi animacji,

której Kuria Generalna Misjonarzy
Krwi Chrystusa chciałaby się
podjąć, jako pomoc dla wszystkich
wspólnot Zgromadzenia. Artykuły
zostały napisane przez członków
Kurii Generalnej i mają na celu
objaśnić pracę, jakiej się podejmą
jako “animatorzy” Zgromadzenia.
W tym miejscu chciałbym zapre-
zentować te artykuły podając nieco
ich historii pochodzenia i powodów
powstania.

Nasze Zgromadzenie zostało zało-
żone na fundamencie trzech cha-
ryzmatów, które wszyscy nasi
członkowie rozpoznają jako nasze
filary: misja, wspólnota i ducho-
wość. W naszej historii charyzmaty
te rozumiano w bardzo różny spo-
sób i tak będzie się działo też w

cd. str. 16 ☛

Być liderem: 
od wspólnoty dla świata

Francesco Bartoloni, C.PP.S.

Czwarty rozdział naszych tek-
stów normatywnych nosi tytuł

“Zarząd”, a artykuły w tym roz-
dziale wyjaśniają znaczenie władzy
i jej związku z członkami, którzy
stanowią Zgromadzenie, oraz z ró-
żnymi wspólnotami Zgromadzenia.

W naszym Zgromadzeniu, którego
charyzmat zawiera się we wspólno-
cie i w jej kongresach, sposób w jaki
nasz charyzmat jest realizowany
oraz znaczenie władzy zawsze
odkrywane jest w relacjach. Artykuł
C46 stanowi: “Władza to konieczne
wsparcie wspólnoty. W naszym
Zgromadzeniu, tak jak w Kościele,

niektórzy mężczyźni są powołani na
stanowisko liderów i mają w ten szcz-
ególny sposób służyć wspólnocie.”

Zatem, władza podtrzymuje i
wspiera wspólnotę. Władza jednak
nie stanowi istoty wspólnoty. Wła-
dza istnieje z powodu wspólnoty, a
nie odwrotnie. Władza w naszym
Zgromadzeniu jest wykonywana
jako władza relacji. Wspólnota i
władza stanowią organiczną całość,
a jedna wpływa na drugą. Aby
władza była prawdziwie skuteczna
wspólnota musi być najpierw praw-
dziwie skuteczna.

Następna strona ☛
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Zgromadzenie Generalne jest najwźszą władzą, w Zgromadzeniu (2007)
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fundamentalne cechy w swoim li-
derze jest wspólnotą bezkry-
tyczną, która nie żyje w relacji i
która nie wie jak rozpoznać cha-
ryzmaty i jak pozwolić na to, by
mogła być prowadzona przez nie
w kierunku wspólnej i bardziej o-
twartej przyszłości.

W Zgromadzeniu, takim jak
nasze, w którym wspólnota jest
wspólnotą konstytucyjną, musi
być jasno określone, iż to wspól-
nota udziela “władzy” liderowi.
Odbywa się to nie tylko na pozio-
mie formalnym, gdzie wspólnota
wybiera swojego lidera (bez-
pośrednio lub poprzez delega-
tów), lecz również na poziomie
praktycznym, przez który lider
może wykonywać swoją rolę. Rola
lidera, jak stanowi artykuł C61,
jest przede wszystkim po to by
“ożywiał i odnawiał ducha Zgro-
madzenia” i by był “widzialnym
znakiem jedności.” Mówiąc wprost,
jest to zadanie, które nasza
Konstytucja przypisuje Moderato-
rowi Generalnemu, lecz poczy-

zieć w pełnej wolności na wezwa-
nie Chrystusa. Poprzez zobowią-
zanie względem siebie nawzajem
muszą oni wykorzystać tę wolność
na rzecz dobra wspólnoty.”

Powszechnym i śmiertelnym za-
grożeniem życia wspólnoty może
być przywyknięcie do niezdol-
ności formowania wizji, do podej-
mowania projektów, oraz do tworz-
enia tożsamości. Uważam, że jest
to pierwsze zadanie i podstawowy
obowiązek lidera, aby obudzić we
wspólnocie poczucie i znaczenie
wizji i tożsamości. Osobista wizja
lidera tutaj nie wystarcza. Jeśli
tylko lider ma wizję, wtedy jego
autorytet może stać się autoryte-
tem sprzedawcy, a wizja - produk-
tem rynkowym.

Słynne zdanie Martina Lutra Kin-
ga “Mam marzenie,” jest natych-
miast dopełnione zdaniem: “To
marzenie głęboko zakorzenione w
amerykańskim śnie.” Jego marz-
enie nie było marzeniem indywi-
dualnym czy osobistym. Oznacza
to, że King wierzył, iż jego marze-
nie było marzeniem wszystkich i
już zamieszkało ono w sercach
Amerykanów. Musiał on tylko to
marzenie urzeczywistnić.

To, co sprawia, że władza jest
prawdziwie “autorytarna” to u-
miejętność odróżniania tych war-
tości, które leżą u podstaw rdze-
nia wspólnoty, a które mogą ją
całkowicie zmobilizować. Lider
nie wymyśla ani nie stwarza wizji.
On ją tylko identyfikuje jako tę,
która jest istotna dla wspólnoty, a
jego rola polega na zorientowaniu
i poprowadzeniu wspólnoty w kie-
runku odkrywania tej wizji. W na-
szym Zgromadzeniu, a szczegól-
nie w częściach najmłodszych,
zdolność identyfikowania wizji
odgrywa bardzo ważną rolę. Iden-
tyfikowanie wizji wymaga zobo-
wiązania się całej wspólnoty, a
wszyscy członkowie muszą być
świadomi i odpowiedzialni za to
zadanie. Rolą lidera jest animo-
wanie i promowanie, a zatem
stwarzanie strategii i programów,
które pomagają całej wspólnocie
poświęcić się temu, jakże ważne-
mu zadaniu. Szczerze myślę, że
podstawowym zadaniem lidera
musi być doprowadzenie wspól-
noty i członków do odkrycia ich
wizji i właściwej tożsamości. Musi
też nim być stworzenie takich

Odpowiedzialna wspólnota musi
być zdolna stworzyć wizję i atmo-
sferę, która zachęca jednostki i
całą wspólnotę do tej wizji. Wła-
dza ze swej strony musi rozwijać
się w taki sposób by owa wizja
mogła być realizowana w prakty-
ce. Władza musi dopilnować by
każdy członek wspólnoty oddał
się realizacji tej wizji.

Czasami w naszym rozumieniu
wyboru lidera kładziemy duży
nacisk na cechy danej osoby,
zalety jakie powinna posiadać
osoba u władzy. Lecz ten sam
nacisk należy położyć na cechy
wspólnoty.

W naszym Zgromadzeniu, w
którym liderzy są zazwyczaj
wybierani przez wspólnotę, troska
o stan wspólnoty jest zagadnie-
niem podstawowym. Jeśli wspól-
nocie brak odpowiedniej jakości i
jeśli troska o jakość nie jest stała,
w jaki sposób władza, lider, może
stać się osobą wartościową? Nasi

nając od niego i przez niego, jest to
również zadanie każdego lidera
danej wspólnoty lub gałęzi.

Taka wymiana relacyjna między
liderem a wspólnotą jest kwestią
podstawową. Nie jestem pewien
czy dobry lider może funkcjo-
nować bez dobrej wspólnoty. Był-
by wtedy kalekim liderem, który
mógłby posiadać cechy lidera, lecz
brakowałoby mu środków do
wprowadzenia ich w praktykę.
Zatem, stan wspólnoty jest spra-
wą najważniejszą, więc nasza for-
macja, jak i sposób życia, winien
jej stwarzać warunki do ciągłego
wzrostu. Artykuł C45 naszej Kon-
stytucji kładzie na tę kwestię naci-
sk: “Nasze Zgromadzenie jest bra-
terstwem mężczyzn wolnych dzię-
ki Krwi Chrystusa i zjednoczony-
ch poprzez więzy miłości. Jako
bracia, członkowie razem pracują
by stworzyć wspólnotę, w której
każdy z nich mógłby odpowied-

liderzy nie są nam dani, lecz są
“naszymi” liderami, osobami któ-
re wybraliśmy dla siebie, a którzy
są częścią naszej wspólnoty.

Osoba sprawująca władzę relacyj-
ną jest osobą, która formuje, na-
daje kierunek i wzbogaca wspól-
notę i która pozwala być formo-
waną przez wspólnotę. W ten sam
sposób, wspólnota relacyjna jest
tą, która formuje, nadaje kierunek
i wzbogaca lidera oraz pozwala
być przez niego formowana. Lider
może posiadać cechy charyzmaty-
czne i wizjonerskie, lecz nie ko-
niecznie będzie dobrym liderem w
naszym Zgromadzeniu, jeśli nie
wykorzysta tych cech w związku
ze wspólnotą i jeśli nie będzie
dzielił się z nią tymi cechami w
taki sposób, aby towarzyszyć
wspólnocie w stawaniu się charyz-
matyczną i wizjonerską. Nato-
miast. ze swej strony wspólnota,
która nie wie jak rozpoznać te

cd. ze str. 1 ☛

«Czasami w naszym rozumieniu wyboru lidera

kładziemy duży nacisk na cechy danej osoby, zalety

jakie powinna posiadać osoba u władzy. Lecz ten sam

nacisk należy położyć na cechy wspólnoty.»



3333

K
i
e
l
i
c
h

N
o
w
e
g
o

P
r
z
y
m
i
e
r
z
a

strategii i programów, poprzez
które członkowie będą mogli
wspólnie oddać się tym poszu-
kiwaniom i analizom.

Jak to uczynić? Najskuteczniej-
szym sposobem jest wsłuchiwanie
się. Nasze teksty normatywne
(C47) mówią nam, że: “Zadaniem
władzy jest zjednoczenie po-
szczególnych członków w jedną
wspólnotę. Dyrektorzy Zgroma-
dzenia mają łagodzić narastające
konflikty i sprawić by członkowie
pozostali wierni ideałom wspólno-
ty, poprzez napominanie i do-
radzanie, a tam gdzie to konie-
czne, poprzez bezpośrednie rozka-
zywanie.” W naszym Zgromadzeniu
lider winien być całkowicie zako-
rzeniony we wspólnocie. Oto jego
pole działania i posługi, a pierw-
szym zadaniem jego posługi nie
jest “bezpośrednie rozkazywanie,”
lecz bycie uważnym na sytuację i
kondycję wspólnoty. “Wsłuchiwa-
nie się” we wspólnotę nie oznacza
jedynie robienie tego, czego chce
wspólnota, lecz służenie wspólno-
cie. Służba wspólnocie jest tym, co
skłania wspólnotę do realizacji jej
wizji i zrozumienia jej tożsamości.

Poprzez wsłuchiwanie się, lider
odkrywa i rozpoznaje sens wspól-
noty i dzięki temu może dostrzec
w jakim kierunku ona zmierza.
Słuchanie jest działaniem raczej
wewnętrznym niż zewnętrznym,
co wymaga nie tylko zdolności do
bycia otwartym na to, co mówią
inni, ale, ponad wszystko, oznacza
dostrzeganie tego, czym inni żyją.
Działanie jest większe niż mówie-
nie, ponieważ działanie-życie jest
skierowane ku rzeczywistości,
podczas gdy, wielokrotnie, słowo
wyraża pragnienie lub aspirację.
Bardzo trudno jest wsłuchiwać się
w życie, oceniać je, gdy go nie
badamy. Wsłuchiwanie się i bada-
nie idą w jednej parze. Każde z
nich potrzebuje tego drugiego, a
razem dają pewność, że lider nie
jest tym, który mówi wspólnocie,
co ona chce usłyszeć lub mówi jak
ma żyć i spełniać się. Te wspaniałe
zalety słuchania i badania są ce-
chami lub charyzmatami, jakie
lider musi posiadać lub ich nabyć.

Nie możemy zapomnieć o przy-
kładzie Jezusa, który przed roz-
poczęciem nauczania publiczne-
go, żył przez trzydzieści lat w
“ukryciu” w Nazarecie. Nie były

to jedynie lata jego ludzkiego
rozwoju. Lubię myśleć, że były to
również lata wsłuchiwania się i
badania, wsłuchiwania się w Ojca
i wsłuchiwania się w “krzyk ludz-
kości.” Być może przykład ten
stanie się ważny, gdy weźmiemy
pod uwagę “małość” naszej roli
jako liderów. Może on nadać wła-
ściwy tor sprawowania władzy:
jako właściwej i odpowiedniej dla
wspólnoty, dla odkrywania na
nowo lub ponownego odkrywania
i aktualizowania tożsamości
wspólnoty, jako władzy podej-
mowanej dla wspólnej wizji, w
której wszyscy będą uczestniczyli.

Od lidera, który uważnie się
wsłuchuje, bada i odkrywa wspól-
ną wizję pochodzą działania dla
całej wspólnoty. Władza musi wie-
dzieć jak działać. Ponowne od-
krywanie tożsamości i wizji wspól-
noty poprzez słuchanie i badanie
musi przerodzić się w działanie, w
misję. Wspólnota istnieje dla mi-
sji, a nie dla samej siebie. Artykuł
C21 naszych tekstów normaty-
wnych opisuje misję jako: “Zgro-
madzenie bierze udział w apostol-
skiej misji Kościoła, głosząc

tajemnicę Chrystusa, który odku-
pił cały rodzaj ludzki swoją Krwią,
tak by wszyscy mieli udział w
Królestwie Boga.” I ponownie w
artykule C21 czytamy: “Zgroma-
dzenie poświęca się posłudze słowa
zgodnie z duchem Założyciela.
Każdy członek ma udział w apo-
stolacie Zgromadzenia, czy to
przez wykonywanie funkcji admi-
nistracyjnej lub innych pokre-
wnych posług, czy to przez dźwiga-
nie cierpienia choroby lub wieku.”

Lider działa w taki sposób by po-
twierdzać i realizować teksty nor-
matywne, które mówią: “każdy
członek ma udział w apostolacie
Zgromadzenia.” Oznacza to, że
wszyscy członkowie są uczestnika-
mi i wszyscy są odpowiedzialni za
misję. Celem lidera jest dostrzec,
że tę odpowiedzialność podejmują
wszyscy i by wszyscy mieli moż-
liwość realizowania misji. Misja ta
identyfikuje Zgromadzenie nie
jako towarzystwo, które jest celem
samym w sobie, lecz jako miejsce,
gdzie realizuje się cele w dawaniu
wszystkim jego członkom moż-
liwości i zdolności do wykonywa-
nia w praktyce ich misji. ◆

Były i obecny Moderator Generalny, Barry Fischer i Francesco Bartoloni
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Wizja, misja i komunia
“Gdy nie ma widzenia, naród się
psuje.” (Prz 29, 18)

Wiele lat temu, będąc seminarzy-
stą marzącym o możliwości stania
się jednym z tysiąca “języków” św.
Kaspra, profesor homiletyki za-
skoczył naszą grupę stwierdze-
niem, że Jezus wygłosił tylko
jedno kazanie: “Królestwo Boże
jest pośród nas.” To proste prze-
słanie, kontynuował, było rdze-
niem głoszenia i nauczycielskiej
działalności Jezusa, a wszystko
inne co Jezus powiedział i czego
dokonał było zaledwie komenta-
rzem do tego prostego przesłania.

Królestwo Boże jest pośród nas -
zobacz je w uzdrowieniu niewido-
mego. Królestwo Boże jest pośród

nas - zobacz je w rozmnożeniu
chleba. Królestwo Boże jest po-
śród nas -zobacz je, gdy rozciągam
swoje miłosierdzie nad grzeszną
kobietą. Królestwo Boże jest
pośród nas - zobacz je tu, na
krzyżu. Królestwo Boże jest
pośród nas - zobacz je w pustym
grobie. Słowa i czyny Jezusa uka-
zują światu wizję Bożej obecności.
Jezus był znakiem Bożej miłości

widzialnym dla nas. Jezus życiem
swoim głosił miłość Boga i został
nam dany jako znak zbawienia
nas od zepsucia.

Jezus miał moc zobaczyć to, co się
jeszcze nie wydarzyło. Jezus wi-
dział, że pokorni posiądą ziemię,
że smutni będą pocieszeni, że szu-
kający pokoju są dziećmi Boga.
Jezus, będąc jedno w komunii ze
swoim Ojcem niebieskim, wie-
dział, że Boży plan i oddanie tej
właśnie wizji pozwoliło Mu żyć i
ofiarować swoje życie za to, by
Boży plan mógł się wypełnić. Wi-
zja ta pozwoliła Jezusowi dost-
rzec, że Królestwo Boże jest

inspiruje nas do podążania za
Jego przykładem. Jezus powróci-
wszy do nieba przekazał swoim
uczniom misję: Kontynuujcie mo-
ją misję głosząc Ewangelię. Ogła-
szajcie Królestwo Boże Głoście,
słowem i czynem, że wizja ta obja-
wia się w Chrystusie. Oto ewange-
liczne przesłanie, które leży u
podwalin naszego Kościoła.

Będąc zgromadzeniem religijnym,
mamy udział w tej wielkiej misji i
posłudze ewangelizacji, która
wypływa z tejże misji. Wszystkie
apostolskie zgromadzenia religij-
ne są zakorzenione w tej glebie.
Zakładając nasze zgromadzenie
da posługi słowa, Kasper mocno i
ufnie zakorzenił nas w tej misji.

pośród nas.Wizja ta zainspirowała
Jezusa do życia w pełni dla Bożej
misji, której celem było pojedna-
nie ludzi z Bogiem.

Jezus jest objawieniem się Boga
wobec swoich uczniów. Jego życie
i nauka ukazują nam wizję tego,
co jest możliwe na tym świecie.
Życie Jezusa pokazuje nam jak
żyć miłością. Nauczanie Jezusa

Głosimy Słowo Boże ze szcze-
gólną gorliwością: Świat otrzy-
muje dar zbawienia poprzez prze-
lanie Krwi Chrystusa. Nauczamy
tego słowami, a co ważniejsze,
żyjąc życiem wspólnotowym,
które wciela duchowość pocho-
dzącą od przelania przez Chrystu-
sa jego zbawczej Krwi. Oto misja
naszego zgromadzenia, którą
głosimy już od blisko dwustu lat.

William Nordenbrock, C.PP.S.

Podroź Zgromadzenia rozpoczyna się n drodze wiodącej z San Felice w Giano, Włochy
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W każdym czasie i miejscu ważne
jest by zgromadzenie potrafiło
usłyszeć Boże wezwanie do ucze-
stnictwa w wielkiej pracy misyjnej
Kościoła. Wierność tej misji w
Tanzanii w dwudziestym pier-
wszym wieku musi wyglądać inaczej
niż wierność państwu Papieskie-
mu w wieku dziewiętnastym.

Wierność tej misji w Europie dzi-
siaj musi wyglądać inaczej niż to
było  sto lat temu. Misja ta wyraża
się na wiele sposobów, według
potrzeb konkretnego czasu i miej-
sca. Misja bowiem musi być
zakotwiczona w rzeczywistości. A
ponieważ rzeczywistość ulega
ciągłym zmianom, nasze zgroma-
dzenie modli się byśmy umieli
odczytywać znaki czasów.

W ten sposób misja jest czymś
żywym i dynamicznym. Jest tożsa-
mością, która wciąż się zmienia
pod wpływem i kierownictwem
Ducha Świętego. Mamy nadzieję,
że nasza misja będzie trwała długo
i będzie prowadzona przez Ducha
Św. Istnieją jednak niebezpie-
czeństwa, które zagrażają tej wital-
ności. Wspólnota, część zgroma-
dzenia, może być jak stary człowiek
z zadowoleniem i satysfakcją spo-
glądający na dobrze wykonaną
pracę i który niechętnie zgadza się
zaryzykować wciągnięcia w nowe
życie. Wspólnota, część zgroma-
dzenia, może być jak człowiek
młody, niepewny swoich darów i
powołania, który jest bojaźliwy w
zaufaniu natchnieniom Ducha Św.
oraz oporny w podjęciu dającego
życie zobowiązania, jakiego wy-
maga misja.

Wizja jest objawiona od Boga. By
dostrzec tę wizję, by dostrzec
dostąpić objawienia od Boga w
konkretnej rzeczywistości w jakiej
żyjemy, potrzeba intymnej za-
żyłości z Bogiem. Musimy wie-
rzyć, że Bóg wyleje na nas Ducha
Św. i młodzi ludzie ujrzą wizje, a
starzy zaczną marzyć (Dz 2, 17).
Przepełnieni modlitwą i dobrymi

chęciami musimy otworzyć się na
objawienie od Boga, który pragnie
i obiecuje prowadzić nas w swej
Opatrzności ku naszym wnętrzom.
To rozeznanie nie jest jednorazową
decyzją, lecz musi być naszym spo-
sobem na bycie razem w tym świe-
cie... mamy zawsze szukać i otwie-
rać się na powiew Ducha Św. i w

«Musimy wierzyć, że Bóg wyleje na nas Ducha 

Św. i młodzi ludzie ujrzą wizje, a starzy zaczną

marzyć»

zji i misji, która została już roze-
znana.

Alicja w Krainie Czarów to słynna
(przynajmniej w Anglii) bajka dla
dzieci. Została napisana przez
Anglika, Lewisa Carrolla w 1872
roku. Główna bohaterka tej histo-
rii wpada do magicznego świata
poprzez zwierciadło (lustro). W
pewnej scenie, Alicja wyrusza w
podróż i dociera do rozdroży gdzie
pyta kota z Chersire, którą drogą
powinna pójść. Kot odpowiada
pytaniem: A gdzie chcesz dojść?
Kiedy Alicja odpowiada, że nie wie
dokąd chce dotrzeć, kot mówi: Jeśli
nie wiesz dokąd zmierzasz, żadna
droga cię tam nie doprowadzi.

Zgromadzenie religijne musi wie-
dzieć dokąd zmierza. Jesteśmy lu-
dem pielgrzymującym, lecz nie
możemy być pielgrzymami błąka-
jącymi się bez celu. Musimy być po
prostu ludźmi wizji. Musimy mieć
przed oczami wizję pełną nadziei,
która jest dla nas drogowskazem
wskazującym drogę do nieustan-
nego zawierzenia. Musimy być
ludźmi, którzy dzielą wypełnianie
wspólnej misji, misji która wiernie
wyraża naszą tożsamość wspólnoty
Krwi Chrystusa. Tak jak Jezus i
Ojciec są jedno z Duchem Świę-
tym, są świętą komunią, która
ogłasza wizję Królestwa Bożego i
wypełnia misje pojednania, tak i
my jesteśmy w komunii z innymi,
gdy pozwalamy temu samemu
Duchowi prowadzić nas, gdy dzie-
limy zobowiązanie do wypełniania
naszej misji w świecie dziś. ◆

ten sposób Duch Św. będzie działał
przez nas w świecie.

Wspólnota musi odnaleść wizję,
która może inspirować i zachowa
ją na przyszłość. Wspólnota musi
odnaleść swoją misję, sposób na
życie wspólnoty według tej wizji,
tak by wizja, która zaczyna się jak
sen pełen nadziei mogła stać się
rzeczywistością życia tejże wspól-
noty.Wszyscy, którzy są częścią tej
wspólnoty muszą dzielić tę od-
powiedzialność i muszą modlitew-
nie uczestniczyć w tych poszuki-
waniach. Członkowie, którzy peł-
nią funkcje liderów wspólnoty nie
definiują wizji ani misji, lecz
muszą przewodzić poprzez uła-
twianie rozeznawania, poprzez
własne życie, poprzez swoje słowa
i czyny, muszą prowadzić wspól-
notę do wiernego wypełniania wi-

Młodzi misjonarze dzielący się swoimi wizjami pod drzewami w Giano
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FFFFOOOORRRRMMMMAAAACCCCJJJJAAAA    PPPPOOOOCCCCZZZZAAAĄ̨̨̨TTTTKKKKOOOOWWWWAAAA    IIII     SSSSPPPPEEEECCCCJJJJAAAALLLLNNNNAAAA    
OOOORRRRAAAAZZZZ    KKKKOOOONNNNTTTTYYYYNNNNUUUUAAAACCCCJJJJAAAA    FFFFOOOORRRRMMMMAAAACCCCJJJJIIII

Lucas Rodríguez, C.PP.S.
Banałem stało się powiedzenie,

że nie żyjemy obecnie w “epoce
zmian” lecz w “zmianie epoki.”
Lecz tym stwierdzeniem po-
twierdzamy, że zmiany, z którymi się
dziś stykamy nie są powierzchowne
czy przejściowe, lecz leżą u najstar-
szych korzeni zagadnień samego
życia. Kwestią “zmian paradyg-
matycznych” są zmiany, które kwe-
stionują podstawy i modele
społeczeństwa, religii, Kościoła,
etyki, teologii, życia religijnego -
mówiąc krótko - wszystkiego.

Zmiana epoki manifestuje się
kurczeniem się przestrzeni i czasu.
W jaki sposób kurczą się czas i
przestrzeń? Wczorajszy dzień jest
już dniem dzisiejszym, a dzień dzi-
siejszy jest już jutrzejszym. Świat
stał się globalną wioską, gdzie
każdy zna każdego, a każdy w jakiś
sposób jest ze sobą powiązany. To
samo dotyczy życia religijnego,
które postrzegamy jako naznaczo-
ne nowym wymiarem głębi i tym,
co dziś nazywamy “czasem osio-
wym” (Karl Jaspers), według któ-
rego ludzkość uczyniła jakościowy
skok w świadomości, że istoty lu-

Okazuje się, że pilnie potrze-
bujemy nowej teologii życia reli-
gijnego. Tak samo potrzeba nam
nowej teologii misji, nowej chry-
stologii i  nowej eklezjologii. Co
dziś znaczy dla młodych ludzi
ubóstwo, posłuszeństwo i czysto-
ść? Co dziś konkretnie oznacza
pójście za Jezusem Chrystusem?
Jak wygląda radykalizm w pójściu
za Nim? Co w dzisiejszym świecie
oznacza usłyszeć wołanie Krwi?
Co to znaczy żyć we wspólnocie?
Te pytania mają to samo znacze-
nie w Europie, Brazylii czy In-
diach. Jak można żyć tym samym
charyzmatem w tak różniących się
od siebie kulturach? To jest
konieczne w formacji to byśmy
byli wierni naszemu charyzma-
towi i wierni ludowi Bożemu.

Obecna Rada Generalna, wybra-
na w lipcu 2007 roku, spotkała się
w październiku by zaplanować
działania na kolejne sześć lat.
Zatwierdzono różne zadania Mo-
deratora oraz Radnych. Mnie
przypadła odpowiedzialność to-
warzyszenia w strefie formacji.
Formacja obejmuje formację po-
czątkową, specjalną, zaawanso-
waną oraz kontynuacyjną dla kan-
dydatów i dla ostatecznie okre-
ślonych członków, braci i sióstr.

Oczywiście nie zaczynamy od
zera. W ciągu ostatnich lat została
wykonana ważna i solidna praca
na polu formacji na poziomie
lokalnym, regionalnym i między-
narodowym. Wystarczy przywołać
jedną potrzebę, a mianowicie war-
sztaty dla formatorów, dla ostat-
nio zadeklarowanych członków
oraz sympozjum braci. Odbywały
się również międzynarodowe dni
skupienia oraz zebrania studen-
tów z Europy i Ameryki Północ-
nej. Na trenie Ameryki Północnej
i Łacińskiej istnieją już integralne
programy formacyjne.

Rada zdecydowała, że animacja
formacji w różnych częściach musi
obejmować trzy strefy:

1. Animacja w formacji.

2. Formacja i wsparcie dla forma-
torów.

3. Opieka, przez którą rozumie się
patronat CPPS.

dzkie są osobami, są podmiotami,
które posiadają prawa i obowiązki.

Z tego powodu, dzisiejsze życie
religijne staje przed wyzwaniem
uczynienia kolejnego skoku
jakościowego w zrozumieniu i
przeżyciu własnej tożsamości.
Zauważamy, że kosmetyczne
zmiany okresu posoborowego i
wysiłki uczynione w kierunku
odnowy nie przyniosły oczekiwa-
nych rezultatów. Pomimo wszy-
stkich tych wysiłków, kryzys nadal
jest bardzo wyraźny. We wszy-
stkich częściach ziemskiego globu
następuje spadek liczby powołań.
Okazuje się, że doświadczamy
początku tego, co nazywa się
“okresem sterylności.”

Jednakże można też dostrzec pro-
myki nadziei: nowe doświadczenia
życia religijnego, powstawanie no-
wych zgromadzeń, nowe teologie i
nowe zobowiązania. I dziś są ludzie
którzy “szyją nowe ubrania i
wlewają młode wino do nowych
bukłaków” (por. Łk5, 36-37).

NAYNOWSZE PUBLIKACJE

W Wodzie i Krwi:
Duchowość Solidarności i Nadziei,

Robert Schreiter, C.PP.S.,

(Nowy York, Orbis Books, Revised, 2007)

Sette Giorni con Te Stesso:
Eserci Spirituali per un’Anima Semplice,

Mario Proietti, C.PP.S.,

(Foggia: Edizioni Il Castello, 2007)

Jeśli jesteś zainteresowany tymi publikacjami, 

skontaktuj się z Generalatem
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Rada postrzega animację w for-
macji jako kwestię o szczególnym
znaczeniu. Troszczymy się by nasi
formatorzy byli dobrze przygo-
towani oraz by programy for-
macyjne były doskonałe i skutecz-
ne w formowaniu dobrych misjo-
narzy. Jesteśmy przekonani, że for-
macja musi dokonywać się w zgo-
dzie z naszą misyjną tożsamością i
musi zawiera aspekty zarówno
teoretyczne, jak i praktyczne.
Kolejnym  przekonaniem Rady
Generalnej, a moim w szczególno-
ści, jest to, iż animacja w formacji
musi być czymś więcej niż tylko
przeprowadzaniem warsztatów
formacyjnych co sześć lat. Naszym
zadaniem jest towarzyszenie i
wspieranie formatorów, ze sz-
czególnym uwzględnieniem patro-
natu CPPS. Podobnie, Rada Ge-
neralna  wierzy i ma nadzieję, że

przełożeni wspólnot również pod-
zielają tę nadzieję, że formatorów
należy wybierać starannie i że for-
macja powinna brać pod uwagę
kontekst, w jakim kandydaci będą
podejmowali swój apostolat.

W związku z formacją forma-
torów, Rada wierzy, że:

• Istnieje konieczność rozwijania
programów jakościowych dla
formacji formatorów.

• Kierownicy wspólnot muszą roz-
poznać znaczenie przygotowa-
nia właściwych osób do posługi
formacji.

• Na całą wspólnotę spada odpo-
wiedzialność za przygotowanie
formatorów.

• Życie wspólnotowe jest inte-
gralną częścią formacji.

• Niektóre z nowszych wspólnot
mogą otrzymać pomoc w ustale-

niu jasnych kryteriów przyj-
mowania kandydatów, podczas
gdy inne, starsze wspólnoty
mogą być wspierane w animacji
powołania, a co za tym idzie i co
jest możliwe, zwiększą liczbę
swoich kandydatów.

W jaki sposób możemy udzielić
pomocy formatorom? Jako radny
odpowiedzialny za animację w
formacji:

• Mam nadzieję poznać wszystki-
ch formatorów CPPS.

• Będę regularnie odwiedzał
wspólnoty, w których odbywa
się formacja. Mam nadzieję, że
te wizyty będą postrzegane jako
zaofiarowanie pomocy, a nie
jako inspekcja, która ma na celu
krytykę wspólnoty.

• Pragnę być dobrze poinformo-
wany o programach formacyj-
nych w każdej wspólnocie.

• W związku z patronatem zgro-
madzenia, wierzymy że konie-
cznym jest kontynuowanie war-
sztatów dla formatorów co sześć
lat, lecz możliwe, że byłoby
lepiej gdyby spotkania inte-

«To co jest koniecze w formacji to byśmy byli wierni

naszemu charyzmatowi i wierni ludowi Bożemu.»

Kandydaci i członkowie zaawansowanego programu formacji w Chicago
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gracyjne odbywały się częściej.
Rada może towarzyszyć w ro-
zwoju tych warsztatów, a także
może  być obecna podczas mię-
dzyregionalnych spotkań kan-
dydatów.

Proponuję niniejsze wyznanie wia-
ry, w którym wyrażam niektóre
sprawy związane z formacją.

• Wierzę, że Bóg, Ojciec-Matka,
kocha każdego bez względu na
osobę (św. Piotr).

• Wierzę w Jezusa Chrystusa, for-
matora uczniów / misjonarzy.

• Wierzę, że Duch Św. unosi się
nad formacją (wodami) (Księga
Rodzaju).

• Wierzę w Maryję, uczennicę i
nauczycielkę-formatorkę Jezusa.

• Wierzę, że nie ma formacji bez
wspólnoty formującej.

• Wierzę, że nikt nie może dać
tego, czego sam nie ma; nie
można formować innych nie
będąc samemu formowanym.

• Wierzę, że Bóg przemawia do
nas wołaniem Krwi.

• Wierzę, że nie ma jedności bez
różnorodności (Trójca Św.).

• Wierzę, że jeśli jesteśmy różni
jedni drugich ubogacamy
(Helder Camara).

• Wierzę, że “sen, który śnią wszy-
scy” w końcu się spełni (M.L.
King).

• Wierzę, że struktura może dać
życie, ale może też je odebrać.

• Wierzę, że w jedności jest siła
(międzyregionalność - między-
narodowość).

• Wierzę, że nie istnieje wierność
bez twórczości, ani twórczość
bez wierności (Jan Paweł II).

• Wierzę, że nie ma kultur le-
pszych lub gorszych: są po pro-
stu inne!

• Wierzę, że nie istnieje Dobra
Nowina bez opcji dla ubogich.

• Wierzę, że wiara góry przenosi
(Jezus Chrystus).

Na koniec chciałbym podzielić się
z wami doświadczeniem, jakie mia-
łem jako wice-rektor Miedzydie-
cezjalnego Seminarium Św. Kaspra
oraz jako profesor opieki duszpa-
sterskiej i towarzysz seminarzy-
stów podczas praktyki duszpaster-
skiej. Kandydaci do kapłaństwa,
głównie diecezjalni wraz z za-
konnymi, studiowali filozofię i teo-
logię w Regionalnym Instytucie
Duszpasterskim (IPAR). W pro-
gramie tym, edukacja duszpaster-
ska miała tę samą wagę jak edu-
kacja akademicka (pół na pół).

Każdego roku, przez dwa mie-
siące, odwiedzałem kandydatów w
ich rodzinnych miejscach, prze-
prowadzałem ewaluacje, suge-
rowałem i towarzyszyłem im w ich
zadaniach duszpasterskich. Kiedy

«W związku z patronatem zgromadzenia, wierzymy, iż

konieczym jest kontynuowanie warsztatów dla

Formatorów co sześć lat, lecz możliwe, ze byłoby

lepiej gdyby spotkania integracyjne odbywały się

częściej.»

zaczynałem tę pracę ciarki prze-
chodziły mi po plecach. Przez
chwilę myślałem, że lokalni bisku-
pi, kapłani parafialni, którzy
otrzymali tych kandydatów i se-
minarzystów, sami będą postrze-
gać mnie jako “szpiega watykań-
skiego” lub policjanta. Na szczę-
ście, moje doświadczenie było
zupełnie inne. Na przykład, bisku-
pi wychodzili mi na spotkanie na
lotnisko czy dworzec autobusowy,
kapłani uważali mnie za starszego
brata pomagającego im w for-
macji, a seminarzyści, tak ogólnie,
bardzo cenili sobie moją obecność
w procesie ich formacji. Tak było
dwadzieścia jeden lat temu, a
nawet teraz, kiedy spotykam
seminarzystów tamtych czasów,
obecnie dojrzałych kapłanów,
przywołujemy tamte czasy z
radością i wdzięcznością.

I tym zawierzeniem Bogu, nasze-
mu Zgromadzeniu, przełożonym i
kandydatom pragnę rozpocząć to
zadanie. W pracy tej, bez wątpienia
stawiającej wyzwania, lecz jedno-
cześnie ekscytującej, pragnę być
towarzysze (cum panis - ten, który
spożywa ten sam chleb), starszym
bratem, pomocnikiem, doradcą, ale
nigdy szpiegiem czy policjantem. ◆

Kandydat w Meksyku otrzymuje posługę lektora
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Jako Misjonarze Krwi Chrystusa
i jako wspólnota życia apostol-

skiego żyjemy w bardzo
szczególnym momencie naszej
historii. Jesteśmy w trakcie proce-
su odnowy, jako że odkrywamy na
nowo misyjny wymiar naszego
charyzmatu. W czasie ostatnich
kilku dziesięcioleci odkryliśmy
postrzeganie naszej tożsamości
(szczególnie w związku z naszą
duchowością) i nadszedł czas by
przełożyć tę tożsamość na pra-
ktykę, na konkretne czyny na po-
ziomie osobistym, wspólnotowym
i ministerialnym. Wyzwanie, które
staje przed nami to wcielanie i
bycie żywym znakiem tej du-
chowości w świecie. Nasze zaan-
gażowanie i troska o sprawy
Sprawiedliwości, Pokoju i Inte-
gralności Stworzenia (SPIS) może
być prorockim głoszeniem, że
Krew Chrystusa wciąż jest odku-
pieniem dla naszego świata.

Barry Fischer i jego administracja
pozostawili nam dzieło, które musi
być rozwijane i kontynuowane.
Nasza tożsamość misyjna jest teraz
czystsza, niż to było dwadzieścia
lat temu. Wykorzystując zarys 
trzech filarów: misji, wspólnoty i
duchowości, pomogli nam oni zro-
zumieć, co to znaczy dzisiaj być
misjonarzem Krwi Chrystusa.

W niniejszym artykule chciała-
bym podzielić się moim rozumie-
niem zadania, jakie zostało mi
przypisane, bycia animatorem
SPIS. Jestem przekonany, że w
tym momencie naszej historii,
naszym kolejny krokiem w
rozwoju jest wcielanie i inkultury-
zacja naszej duchowości w kon-
tekście naszego życie i pracy.
XVIII Zgromadzenie Generalne
określiło, jako krok na drodze ku
odrodzeniu, potrzebę ponownego

się i odpowiadania na wołanie
Przenajdroższej Krwi?

SPOLECZNA NAUKA 
KOŚCIOLA DLA MISJI

Zacznę moje rozważanie od skon-
centrowana się na roli społecznej
nauki Kościoła dla naszej misji dzi-
siaj. “Kompendium Społecznej
Nauki Kościoła (KSNK) bardzo
wyraźnie podkreśla tę prawdę: “W
swoim nauczaniu społecznym,
Kościół pragnie głosić Ewangelię i
uobecniać ją w złożonej relacjach
społecznych” (nr 62). Oznacza to,
że Kościół nie oddala się od
ludzkości by przynieść Dobrą
Nowinę oddzielonej od rzeczywi-
stości, która dotyka życia codzien-
nego człowieka, lecz wręcz prze-
ciwnie, pochyla się nad ludzkością
poprzez uważne przyglądanie się
jakości moralnej życia społeczne-
go, co jest z kolei autentycznie lu-
dzkim aspektem. Wierzący aktyw-
nie uczestniczą w Bożym projekcie
odkupienia poprzez konkretne
środki podjęte na arenie spo-

Felix Mushobozi, C.PP.S.

MISJA CPPS DLA SPRAWIEDLIWOŚCI,
POKOJU I INTEGRALNOŚCI STWORZENIA

«Rozpoznajemy, że praca dla sprawiedliwości, pokoju,

życia ludzkiego i zjednoczenia dzieła stworzenia jest

integralną częścią posługi Słowa w duchowości

Misjonarzy Krwi Chrystusa, jako wyraz społecznej

nauki katolickiej.»

rozważenia i poszerzenia naszego
pojmowania misji. Zatem, jedno z
założeń głosi: “Rozpoznajemy, że
praca dla sprawiedliwości, pokoju,
życia ludzkiego i zjednoczenia
dzieła stworzenia jest integralną
częścią posługi Słowa w du-
chowości Misjonarzy Krwi Chry-
stusa, jako wyraz społecznej nauki
katolickiej.” (ACTA, 2004, Value
11). Stawiam zatem pytanie: Jaki
związek istnieje między naszym
charyzmatem a naszym zaan-
gażowaniem się w sprawy SPIS?
W jaki sposób bogata spuścizna
zawarta w społecznej nauce
Kościoła może pomóc na wy-
pełnić naszą misje wsłuchiwania

Sieroty pod opieką misjonarzy w Indiach
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jasno określa, nie tylko, że spo-
łeczna nauka Kościoła jest “wa-
żnym instrumentem ewangeli-
zacji” (Jan Paweł II, CA 54), lecz
również że “ta społeczna doktryna
jest wyraźną drogą dla Kościoła
by niósł posługę słowa i wypełniał
swoją rolę prorocką” (Paweł VI,
OA 4; Jan Paweł II, SRS 41). W
rezultacie “by nauczał i rozszerzał
swoją doktrynę społeczną odno-
sząc się do swojej misji ewange-
licznej, ponieważ jest to zasadni-
cza część przesłania chrześcijań-
skiego, zatem doktryna ta wska-
zuje jasno konsekwencje tego
przesłania w życiu społeczeństwa i
stawia pracę codzienną i walkę o
sprawiedliwość w kontekście nie-
sienia świadectwie od Chrystusie
Zbawicielu” (KSNK, 67).

Zatem ewangelizacja oznacza, że
dajemy żywe świadectwo w naszej
posłudze poprzez branie na siebie
trosk wspólnoty mężczyzn i
kobiet, z którymi żyjemy i pra-
cujemy, ich problemów dotyczą-
cych sprawiedliwości, wolności,
rozwoju, relacji międzyludzkich,
pokoju i środowiska. Sprawy te
powinny być drogowskazami dla
naszego planu działania w naucza-
niu, posłudze i apostolstwie. Nic
co dotyczy naszego społeczeństwa
nie powinno być obce naszej
misji, w przeciwnym razie ewan-
gelizacja pozostanie niekomple-
tna. Nasze zadanie rozciąga się

łecznej, a nie poprzez teoretyczne
rozważania. Z tego też powodu, od
samego początku istnienia, Kościół
był przekonany, że nauczanie
społeczne Kościoła jest częścią
życia chrześcijańskiego, ponieważ
jest ono społeczną konsekwencją
zaangażowania chrześcijan (Jan
XXIII, MM 263). Świadczymy o
Ewangelii, gdy przekładamy ją na
praktykę w konkretnych sytua-
cjach życiowych i jest to sposób, w
jaki sposób realizujemy powszech-
ne powołanie do świętości (zob. GS
36). Co więcej, będziemy sądzeni z
tego, na ile konkretnie żyliśmy
Ewangelią, wcielaliśmy w życie
miłość do bliźniego (Mt 25, 31-46).

ce, to co Kościół próbuje zdziałać,
to promowanie ludzkiej godności i
powołania człowieka do bycia w
komunii z innymi. Wszystko to
zawiera się w zadaniu nauczania
mężczyzn i kobiet żądań sprawied-
liwości, pokoju i zjednoczenia
dzieła stworzenia w jedności z
Bożą mądrością.

POWSTANIE SPIS W ŚWIETLE
CHARYZMATU CPPS

Podczas gdy Misjonarze Krwi
Chrystusa na całym świecie są już
zaangażowani w działania SPIS,
musimy nadać tej misji szcze-

«Zatem ewangelizacja oznacza, że dajemy żywe świa-

dectwo w naszej posłudze poprzez branie na siebie

trosk wspólnoty mężczyzn i kobiet, z którymi żyjemy

i pracujemy.»

Zatem Kościół jest zainteresowany
tym, co dzieje się w społeczeństwie
we wszystkich jego aspektach,
takich jak: polityka, ekonomia,
praca, prawo, kultura, etc. Wierzy
on, że poprzez indywidualnych
członków, a także jako wspólnota
może zmierzać w kierunku uczy-
nienia rodziny ludzkiej i jej historii
jeszcze bardziej ludzką. W prakty-

gólnego wymiaru, jako misji,
która wypływa z życia naszym
charyzmatem. Nasza konstytucja
jasno określa, że Misjonarze Krwi
Chrystusa poświęcają siebie “słu-
żbie Kościołowi poprzez działal-
ność apostolską i misyjną w po-
słudze Słowem” (C3). Nauczanie
społeczne ostatnich papieży, a szcze-
gólnie Pawła VI i Jana Pawła II

Nasi misjonarze pracują chroniąc środowisko naturalne w La Oroya, Peru
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okolicznościach może i powinno
być zrobione by wprowadzić te
zasady w życie” (MM 236).

Wykorzystanie takiej metodologii
mas swoją zaletę w tym, iż koncen-
truje się ona na zagadnieniach
pastoralnych, które mogą towarzy-
szyć misjonarzowi w uwrażliwianiu
na konkretne potrzeby ludzi, z
którymi mieszka i pracuje. Wzywa
nas to do zaproponowania teolo-
gicznej perspektywy misji i do
nadania priorytetu dialogowi ze
środowiskami współczesnymi. W
ten sposób wyłania się rola wier-
nych świeckich w dziele powszech-
nej misji Kościoła. Wypełnianie

misji w taki sposób wymaga odda-
nia się wspólnemu poszukiwaniu
nowych horyzontów życia, gdy
próbujemy zbudować w naszym
świecie cywilizację miłości i życia.

NOWE HORYZONTY I KILKA
PRAKTYCZNYCH SUGESTII

Zadaniem niniejszego czasopisma
nie jest zbyt szczegółowe okre-
ślanie miejsca SPIS w naszej misji.
Wiem, iż wielu naszych misjo-
narzy na całym świecie już bardzo
aktywnie bierze udział w spra-
wach SPIS. Niektóre z wielu prze-
cież przykładów to: nasze zaanga-
żowanie w pomoc ofiarom HIV -
AIDS w Tanzanii, obrona praw
ziemskich wśród biednych w Bra-
zylii, posługa pojednania w Połu-
dniowej Ameryce, posługa Rosa-
rio Pacillo wśród narkomanów w
południowych Włoszech, itd.
Mam świadomość, iż kilka wspól-
not naszego zgromadzenia głę-
boko żyje zobowiązaniami do tej
pracy. Wspólnoty te Rada Gene-
ralna ma nadzieję wspomagać w
ich pracy. W innych wspólnotach
podjęto mniej konkretne działa-
nia, a naszym zadaniem na
początek może być obudzenie
świadomości, że troska o pokój i
sprawiedliwość jest zasadniczą
częścią naszej duchowości i
charyzmatu. W tych dziedzinach
być może rozwiniemy pogram,
który w efekcie utwierdzi pot-
rzebę posługi dla pokoju i spra-
wiedliwości w sercach członków.
Moje zdanie w tej kwestii jest
adekwatne do historii CPPS, w

dzielenie się posługami. Rozu-
miem, iż nie możemy zrobić wszy-
stkiego od razu, jednakże dzięki
dialogowi jaki rozpocznie się mię-
dzy naszymi członkami, mamy nad-
zieję, że zobowiązanie się do
odpowiedzi na sprawy SPIS zosta-
nie włączone w planowanie naszy-
ch posług. Wierzę, że jest to 
szczególne zadanie, jakiego oczekuje
od nas Kościół i jest to co Jan
Paweł II miał na myśli kiedy na-
woływał XVII Zgromadzenie Ge-
neralne do “pójścia tam gdzie inni
nie chcą iść i do wykonywania
misji, które nie mają szans na
powodzenie.” To w tym wyzwaniu
zawiera się fakt, że społeczna nau-
ka Kościoła może skoncentrować
nasze myśli i otworzyć nas na nowe
horyzonty naszej misji dzisiaj. ◆

Lista skrótów wykorzystanych przy
cytowaniu dokumentów papieskich
dostępnych na stronie internetowej
Stolicy Apostolskiej www.vatican.va

CA Jan Paweł II, Encyklika Cente-
simus Annus (1991).

KSNK Rada Pontyfikatu o Sprawiedli-
wości i Pokoju, Kompendium
Społecznej Nauki Kościoła (2004).

GS Sobór Watykański II, Konstytucja
Gaudium et Spes (1965).

MM Jan XXIII, Encyklika Mater et
Magistra (1961).

OA Paweł VI, Encyklika Octogesi-
sma Adveniens (1971).

SRS Jan Paweł II, Encyklika Sollici-
tudo Rei Socialis (1987).

twórczej wierności naszemu Za-
łożycielowi, lecz bez ograniczania
siebie do tradycyjnych modelów,
ponieważ musimy wcielić nasz
charyzmat w odpowiedź na nowe
sytuacje świata, w którym żyjemy.

Przyjrzenie się naszej misji dzisiaj
zmusza nas do pracy dla wspólnego
zrozumienia i odpowiedzi na
sprawy SPIS. Być może będziemy
musieli obudzić świadomość zaró-
wno na początku jak i w trakcie
formacji. Możemy rozwijać moż-
liwości integrowania spraw SPIS w
programach formacyjnych i po-
dnieść świadomość naszych człon-
ków poprzez odwiedzanie się i

poza prostą świadomość wyzwań,
które stają przez ludźmi naszych
czasów. Oto wyzwania, które są
bardzo rozległe: głód, chorób
takie jak HIV - AIDS, bezrobocie,
handel ludźmi, wyzysk nieletnich,
prostytucja, łamanie praw wolno-
ści, fałszywa demokracja, niewie-
dza, globalne ocieplenie, aborcja,
eutanazja, terroryzm, budowanie
podziałów religijnych, struktury
rasowe i społeczne, i cała lista,
która może ciągnąć się w nie-
skończoność. Lecz poza świado-
mością, jesteśmy wezwani do 
uważnego rozeznawania tych
spraw i do podawania odpowiedzi
ewangelicznej na nie, jako wyraz
odnowy naszej misji.

Tragiczna natura takiej rzeczywi-
stości może wpłynąć na nasze
uczucia i doprowadzić nas do po-
czucia bezsilności i milczenia w
związku z powyższymi zagadnie-
niami. Lecz poza naszymi uczucia-
mi, ważne jest to, że próbujemy
dawać odpowiedź. Czy próbujemy
analizować i odkrywać przyczyny
tych problemów? Czy jesteśmy
tylko częścią apatycznej masy,
która chce by rzeczy działy się
tak, jak się dzieją? Czy też chcemy
próbować stworzyć lepszy świat?
Być może nie będziemy mogli
dokonać cudów, lecz możemy
stworzyć niewielką przestrzeń do
dyskusji nad tymi sprawami i
odkryć możliwe sposoby dania
odpowiedzi w wierze.

ODNOWA NASZEJ MISJI -
KWESTIA PODEJŚCIA

Podczas zebrania Rady General-
nej w październiku 2007 roku,
istniało silne przekonanie, że
nasza wiarygodność dla misji będ-
zie zależeć od naszego podejścia
do spraw SPIS. Chcieliśmy za-
znaczyć, że rolą Rady Generalnej
nie jest ustalanie kierunku innego
niż ten, który został określony
przez naszą konstytucję, lecz
kontynuacja odkrywania spo-
sobów budowania wspólnej wizji.
Zasugerowano, iż moglibyśmy
zacząć od metodologii pastoral-
nej, którą znajdujemy z nauce
społecznej Kościoła: Obserwuj -
osądź - działaj. Papież Jan XXIII
pokazuje dynamikę takiego po-
dejścia w prostych i konkretnych
słowach: “Po pierwsze, przyjrzeć
się konkretnej sytuacji; po drugie,
ukształtować swój osąd na tę kwe-
stię w świetle tych samych zasad;
po trzecie, zdecydować co w takich

OBSERWUJ - OSĄDŹ - DZIALAJ
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AAAAnnnniiiimmmmaaaaccccjjjjaaaa    
sssś́́́wwwwiiiieeeecccckkkkiiiicccchhhh    ssssttttoooowwwwaaaarrrrzzzzyyyysssszzzzoooonnnnyyyycccchhhh

ŚPIĄCY OLBRZYM

Moja droga w kierunku powołania
misjonarskiego w CPPS zaczęła
się, gdy byłem w szkole średniej.
Pewnego dnia mój przyjaciel
zaproponował mi wspólny wyjazd
na rekolekcje młodzieżowe do
Częstochowy. Były one zorgani-
zowane i prowadzone przez Misjo-
narza CPPS dla członków “Wspól-
noty Krwi Chrystusa” i osób zain-
teresowanych duchowością Prze-
najdroższej Krwi. Już po pier-
wszym dniu miałem mocne odczu-
cie, że jestem pomiędzy ludźmi,
którzy naprawdę szukają Boga -
było to coś, czego i ja poszukiwałem!
Dlatego na końcu rekolekcji zdecy-
dowałem się wstąpić do grupy mło-
dzieżowej WKC w moim mieście.

Po roku regularnego uczestnicze-
nia w grupie młodzieżowej podją-

nych Prowincji Polskiej od zawsze
mieszkamy razem z osobami świe-
ckimi. Są oni wyraźnym przykła-
dem życia chrześcijańskiego dla
nas wszystkich: kapłanów, braci i
kleryków. Wiele razy otrzymałem
od nich wsparcie na drodze moje-
go osobistego powołania. Dlatego
też, gdy podczas studiów miałem
wybrać kierunek specjalizacji, by-
ło to dla mnie stosunkowo łatwa

To wtedy po raz pierwszy uświa-
domiłem sobie, że Kościół Ka-
tolicki to ok. 1% duchowni i ok.
99% świeccy! I to wtedy usłysza-
łem jak jeden z wykładowców
nazwał świeckich w Kościele
“śpiącym olbrzymem”. Od tego
momentu jednym z najważniej-
szych marzeń mojej służby jako
Misjonarza stało się obudzenie
tego olbrzyma.

łem decyzję o wstąpieniu do
Zgromadzenia. W Domach Misyj-

decyzja - postanowiłem studiować
teologię apostolstwa, gdzie szcze-
gólny nacisk kładziono na misję
świeckich.

«Kościół Katolicki to ok. 1% duchowni i ok. 99%

świeccy!»

Grzegorz Ruchniewicz, C.PP.S.

Drogą z San Felice spacerują również towarzysze i sympatycy (MERLAP II)
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“JESTEŚMY KOŚCIOLEM!”

Patrząc na historię Kościoła jest
jasne, że pierwsza wspólnota chrze-
ścijańska była jednym organizmem,
w którym niektórzy członkowie
służyli innym jako presbiteroi1 -
liderzy wspólnoty. Jest czymś
oczywistym, że gwałtowny rozwój
Kościoła w pierwszych wiekach był
spowodowany aktywnością świe-
ckich chrześcijan. Dopiero po edykcie
Konstantyna w roku 313 Kościół stał
się bardziej zinstytucjonalizowany
przez co także rola presbiteroi stała
się bardziej oficjalna. W kon-
sekwencji różnica pomiędzy tymi
dwiema grupami stała się bardziej
dostrzegalna i odczuwalna. Ten pod-
ział powiększył się w czasach śred-
niowiecza, zwłaszcza pomiędzy wyż-
szym duchowieństwem a resztą
wiernych.

Z drugiej strony należy zauważyć
ciągłą aktywność świeckich w histo-
rii Kościoła: pierwsi mnisi i eremici
byli zwykle osobami świeckimi,
które odkrywszy Ewangelię w no-
wy sposób, pragnęły radykalniej
naśladować Jezusa; w Kościele śre-
dniowiecznym istniał mnóstwo bra-
ctw i innych grup dewocyjnych -
niektóre z nich bardzo aktywne, nie
tylko w sferze modlitwy, ale także
tego, co dzisiaj nazwalibyśmy ewan-
gelizacją i służbą społeczną. Jednak
o prawdziwej samoświadomości
laikatu można mówić od zaledwie
około 150 lat. Ważne jest wspom-
nieć także, że historia współczesnej
Akcji Katolickiej zaczęła się w cza-
sach papieża Piusa IX (1792-1878).
Od tego momentu zaczęto bardziej
podkreślać współodpowiedzialność
świeckich za misję Kościoła.

Ważnym punktem odniesienia jest
dla nas, oczywiście, Sobór Wa-
tykański II (1962-1965), ukazujący
wizję Kościoła jako Ludu Bożego2,
gdzie hierarchia i duchowieństwo
mają służyć całej wspólnocie3 i
gdzie głównymi bohaterami są ci,
którzy dotąd byli “śpiącym olbrzy-
mem”. Kim są świeccy chrześcija-
nie? Ochrzczeni i “uczynieni na

swój sposób uczestnikami ka-
płańskiego, prorockiego i królew-
skiego urzędu Chrystusowego, ze
swej strony sprawują właściwe
całemu ludowi chrześcijańskiemu
posłannictwo w Kościele i w świe-
cie” (LG 31). W tym samym
artykule Lumen Gentium znajduje
się stwierdzenie, które wydaje mi
się jednym z najistotniejszych:
“Właściwością specyficzną laików
jest ich charakter świecki”. Na-
stępnie Sobór wyjaśnia świecki
charakter i misję laikatu: “zadaniem
ludzi świeckich, z tytułu właściwe-
go im powołania, jest szukać
Królestwa Bożego zajmując się
sprawami świeckimi i kierując nimi
po myśli Bożej. Żyją oni w świecie,
to znaczy pośród wszystkich razem
i poszczególnych spraw i obowią-
zków świata, i w zwyczajnych warun-
kach życia rodzinnego i społeczne-
go, z których niejako utkana jest
ich egzystencja. Tam ich Bóg
powołuje, aby wykonując właściwe
sobie zadania, kierowani duchem
ewangelicznym przyczyniali się do
uświęcenia świata na kształt zaczy-
nu, od wewnątrz niejako, i w ten
sposób przykładem zwłaszcza swe-
go życia promieniując wiarą, nad-
zieją i miłością, ukazywali innym
Chrystusa”4. Jest to z pewnością
Magna Carta powołania świeckich
chrześcijan w Kościele i w świecie!

Oczywiście istnieją również inne
ważne dokumenty Kościoła mó-
wiące o roli i misji laikatu, np. posy-
nodalna adhortacja apostolska Jana
Pawła II Christifideles Laici (1998),
najnowszy Katechizm Kościoła
Katolickiego5 czy też wypowiedzi
Jana Pawła II i Benedykta XVI z
okazji spotkań z ruchami katolicki-
mi lub rodzinami6, itp.

Pamiętacie piosenkę Michaela
Jacksona i Lionela Richie “We are the
world” (“Jesteśmy światem”)? Wyda-
je mi się ona dobrą piosenką dla Ko-
ścioła po Soborze Watykańskim II,
którą powinniśmy śpiewać każdego
dnia w naszych sercach i umysłach
współpracując ze sobą, zarówno

świeccy jak i duchowni: jesteśmy
jedną rodziną, jesteśmy jedną wspól-
notą, “Jesteśmy Kościołem”!

“ŚW. KASPER & SYNOWIE”

Jak to wygląda w naszej rodzinie
CPPS? Od samego początku Zgro-
madzenia Św. Kasper chciał, aby
jego misjonarze nie tylko głosili
Słowo, ale także aby zakładali
grupy świeckich (ristretti) dla za-
chowania owoców ich pracy; można
znaleźć także sugestie zakładania
oratoriów dla mężczyzn, aby gro-
madzić ich na wspólną modlitwę i
formację chrześcijańską, itp. W
jednym ze swoich listów Św. Kasper
napisał: “Żyjemy w czasach, gdy
konieczne jest formowanie praco-
wników apostolskich spomiędzy
ludzi wszystkich klas” (# 3792).

W naszej historii różnie podchodzo-
no do naszej relacji ze świeckimi.
Ale czy tego chcemy czy nie, są lu-
dzie świeccy zafascynowani du-
chowością Krwi Chrystusa i misją
CPPS, idący razem z nami i po-
szukujący swojej własnej drogi w tej
podróży “naznaczonej Krwią”. Na
szczęście w ostatnich latach człon-
kowie Zgromadzenia uświadomili
sobie jaśniej, że współpraca ze
świeckimi i dzielenie z nimi du-
chowości Krwi Chrystusa jest waż-
nym elementem naszego życia7.
Podczas Wielkiego Jubileuszu Roku
2000 przybyliśmy do Rzymu, aby
wspólnie obchodzić to wielkie świę-
to chrześcijaństwa, a w 2001 i 2007
roku zorganizowaliśmy dwa między-
narodowe Spotkania Przedstawicieli
Grup Świeckich Stowarzyszonych
(MERLAP). Zaryzykowałbym st-
wierdzenie, że podczas gdy z jednej
strony były to bardzo piękne spotka-
nia, to z drugiej odsłoniły one pot-
rzebę głębszego poznania specyficz-
nego miejsca osób świeckich w
Kościele i w naszej rodzinie CPPS
oraz właściwego im sposobu życia
duchowością chrześcijańską.

Byłoby dobrze zdać sobie jaśniej
sprawę z tego, że “Św. Kasper &
Synowie” to nie mała firma dla
elity, ale szyld, pod którym wielu
ludzi może znaleźć swoje własne
miejsce i czuć się u siebie w domu!

NASZA DROGA

Musimy kontynuować naszą po-
dróż, zainicjowaną przez poprzed-
nie zarządy generalne i iść naprzód.

«Świeccy, z tytułu ich powołania, major szukać Królestwa

Bożego zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi

po myśli Bożej.»
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Jaki jest kierunek tej podróży na
przyszłość? Chciałbym zasuge-
rować przynajmniej kilka “miejsc
do odwiedzenia” podczas niej.

POZNAĆ SIĘ NAWZAJEM

Istnieją różne grupy współpra-
cujące lub stowarzyszone z CPPS.
Za najważniejsze w moim zadaniu
animacji uważam poznanie ludzi i
sytuacji, w których żyją. Ale to
samo chciałbym zaproponować
wszystkim członkom Zgromadze-
nia i świeckim: poznawajmy się na
poziomie lokalnym i międzynaro-
dowym. Jest to konieczne dla
współpracy i rozwoju.

STWORZYĆ PRZESTRZEŃ
DZIELENIA SIĘ
I POSZUKIWANIA

Aby ułatwić wzajemne poznanie
potrzebujemy przestrzeni dziele-
nia się i poszukiwania. Zostało to
wyrażone podczas obu spotkań
MERLAP. Proces ten powinien
dokonywać się przede wszystkim
pomiędzy samymi świeckimi, aby
uniknąć niebezpieczeństwa two-
rzenia klerykalnego sposobu życia
dla osób nie-duchownych. Oczywi-
ście, powinna być także poznawa-
na i dokładniej przestudiowana
teologia laikatu. Jedną z moż-
liwości dzielenia się jest skorzysta-
nie ze strony internetowej CPPS
jako środka komunikacji.

ZACHĘCAĆ

Musimy dodawać sobie nawzajem
odwagi i nadziei do tej pracy!
Osobiście uważam to szczególnie
za zadanie dla członków CPPS: bez
naszej otwartości współpraca ze
świeckimi nie będzie możliwa. W
niektórych miejscach poszliśmy
już dalej w tym temacie, ale są też
miejsca, w których wciąż potrzeb-
ne są pewne zmiany. Obecność
świeckich stowarzyszonych w na-
szych domach i w naszej misji, z ich

własnym sposobem rozumienia
Kościoła i z właściwym im sposo-
bem “uświęcania świata” powinna
być dla nas ciągłym wyzwaniem.

KOORDYNOWAĆ

Ponieważ żyjemy w bardo rożnych
rzeczywistościach, dlatego istnie-
je potrzeba koordynacji grup
świeckich stowarzyszonych. To
właśnie było powodem zlecenia
jednemu z członków Kurii Gene-
ralnej specjalnego zadania anima-
cji świeckich stowarzyszonych.
Oczywiście, wymaga to zrobienia
wcześniejszych kroków. Uważam,
że koordynacja jest możliwa na
dwóch polach: misji i duchowości.
Wydają się one być punktami
wspólnymi dla wszystkich naszych

grup. Jednak możliwości spo-
sobów koordynacji muszą być
jeszcze przestudiowane i ustalone.

DZIALAĆ JAKO KOŚCIÓL

Współpraca laikatu i duchowień-
stwa nie jest misją Kościoła. Jest to
tylko zwykły sposób wypełnienia
tej misji, której istotą jest “czynie-
nie uczniów ze wszystkich naro-
dów” (por. Mt 28,19) i budowanie
Królestwa Bożego. Słowo “zwykły”
nie oznacza tutaj czegoś o mniej-
szym znaczeniu: tak właśnie wszy-
stko powinno się dokonywać! Jest
tylko jedna misja dla wszystkich
członków Kościoła, ale różne są
sposoby jej wypełniania.

MERLAP III JAKO 
PUNKT ODNIESIENIA

Nie umiem powiedzieć więcej na
początku mojej posługi. Propo-
nowałbym jednak, abysmy patrzy-
li na MERLAP III, planowany na
rok 2013, jako na punkt odniesie-
nia dla naszej pracy w najbliż-
szych latach. Możemy planować i
poszukiwać, pracować i spotykać
się, aby następny MERLAP uczy-

«Współpraca laikatu i duchowieństwa nie jest misją

Kościoła. Jest to tylko zwykły sposób wypełnienia 

tej misji, której istotą jest “czynienie uczniów ze 

wszystkich narodów” (por. Mt 28,19) i budowanie

Królestwa Bożego.»

NASI AUTORZY

O. Francesco Bartoloni, C.PP.S. Moderator Generalny.

Konstytucja nakłada na niego odpowiedzialność by był

znakiem jedności w zgromadzeniu, by ożywił i odnowił

ducha zgromadzenia i promował jego poszerzanie.

O. Grzegorz Ruchniewicz, C.PP.S. Vice-Moderator i Pro-

kurator zgromadzenia. Odpowiada za animację świeckich.

O. William Nordenbrock, C.PP.S. Główny Kanclerz. Skon-

centruje się na animacj misji i wizji w zgromadzeniu.

O. Felix Mushobozi, C.PP.S. Główny Kanclerz. Odpowiada

Za animację w kwestii sprawiedliwości, pokoju i integral-

ności stworzenia.

O. Lucas Rodriguez Fuertes, C.PP.S. Główny Kanclerz.

Odpowiada za animację formacji, od początku i podczas jej

kontynuacji.
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nić momentem spotkania, dziele-
nia się, a może także stworzenia
czegoś nowego.

Zdaję sobie sprawę z tego, że
większość powyższych treści nie
jest niczym nowym. Wszystko,
czego potrzebujemy to praktyko-
wać to, co już zostało powiedzia-
ne. Zakończmy więc słowami Św.
Kaspra: “Zgromadzenie, które
znajduje się w procesie rozwoju,
potrzebuje bardzo dokładnej wy-
miany idei, nie dla ustalenia pod-
stawowych procedur, ale dla udo-
skonalenia ich praktyki w przy-
padkach wątpliwości” (# 2033).

1 1 P 5,1
2 Lumen Gentium (LG), zwłaszcza

rozdziały 2 i 4
3 LG 13
4 Szerzej o powołaniu Świeckich w

Świecie zob. Dekret o apostolstwie
Świeckich (Apostolicam Actuositatem)

5 Zwłaszcza art. 897-913
6 Zob. np. homilia papieża Bene-

dykta XVI podczas spotkania z rucha-
mi katolickimi i nowymi wspólnotami
w Rzymie 3 czerwca 2006 r.
(http://www.laici.org/)

7 Zob. ”Kielich Nowego Przymie-
rza” nr 8, kwiecień 2000.

«Zyjemy w czasach, gdy konieczne jest formowanie

pracowników apostolskich ludzi wszystkich nas.»

NADCHODĄCE WYDARZENIA

Spotkanie Rady Generalnej
Czerwiec 16-26, 2008

Salzburg, Austria

Oddanie Międzynarodowego Centrum
Duchowości Krwi Chrystusa

Lipiec 1, 2008
Salzburg, Austria

Spotkanie Wyzszych Przełożonych CPPS
i Dyrektorów ds. Misji 

z Moderatorem Generalnym i Radą Generalną
Listopad 3-7, 2008

Bangalore, Indie

Międzynardowe Warształy o Misji
Lipiec 20-24, 2009

Salzburg, Austria

Zebranie Unii Krwi Chrystusa w Chorwacji
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sprawiedliwości, pokoju i zjednoc-
zenia dzieła stworzenia. Br. Lucas
Rodríguez Fuertes będzie zajmo-
wał się zarówno formacją począ-
tkową, jak i zaawansowaną. Br.
William Nordenbrock podejmie
odpowiedzialność za stworzenie
wizji dla misji, a ja, jako modera-
tor generalny, zajmę się zadaniem
animowania liderów.

Artykuły, jakie pojawią się w tym
wydaniu Kielicha mają na celu u-
kazanie tego, co każdy z nas za-
mierza zrobić, by nasza służba by-
ła owocna i korzystna dla wszy-
stkich członków Zgromadzenia.
Co więcej, artykuły te mają
również za zadanie pokazania co
każdy z nas rozumie, kiedy mówi
o swym obszarze animacji, na-
kreślając te zalety, które sam chce
uwypuklić.

Jak powiedziałem, animowanie,
pomimo podziału obszarów ani-
macji, nie będzie zadaniem podej-
mowanym indywidualnie przez
różnych członków Kurii General-
nej, lecz ma być w jak największym
stopniu podzielone między szc-
zególnie Radę Generalną i wszy-
stkich członków Zgromadzenia.

Z tego powodu przekazuje nie
tylko moje najserdeczniejsze życ-
zenia miłej lektury artykułów, ale
przede wszystkim, pragnę dobrej
na nie odpowiedzi. ◆

przyszłości. Charyzmat nie jest
czymś statycznym, co nie może
zostać zmienione. Narodził się w
historii i rozwija się w praktyce,
gdy historia się toczy. Pośród tych
trzech charyzmatów, wspólnota
jest z pewnością tym, co nas cha-
rakteryzuje, w pewnym sensie,
ponieważ nie jesteśmy zgroma-
dzeniem życia konsekrowanego,
lecz zgromadzeniem życia apo-
stolskiego. W naszym rozumieniu
posługi liderowania chcemy prze-
de wszystkim zwrócić uwagę na
ten fundamentalny aspekt: służba
wspólnotowa dla całej wspólnoty.

Prawdą jest, że nasze teksty nor-
matywne mówią o Moderatorze
generalnym, jako o “widzialnym
znaku jedności Zgromadzenia
obdarzonym autorytetem wobec
wszystkich prowincji, wikariatów,
misji, domów i członków, który
został mu nadany przez prawo
powszechne, Konstytucję i Statuty
Generalne oraz dekrety (C61).”
Te same teksty normatywne nie
mówią nam wiele o Radach Ge-
neralnych, za wyjątkiem tego, że
towarzyszą Moderatorowi Gene-
ralnemu (C67), pomagają mu w
“zarządzaniu zgromadzeniem”
(S30), oraz że Moderator Gene-
ralny musi, w określonych przy-
padkach, uciekać się do ich rady
czy zgody.

Od pierwszego spotkania Rady
Generalnej, zdecydowaliśmy się
podjąć naszą posługę zarządzania
w sposób kolegialny. Pragnęliśmy
znaleźć takie sytuacje w naszym
Zgromadzeniu, które najbardziej
potrzebowały naszej animacji ku
jednorodnemu wzrostowi, który
jest jednocześnie zakorzeniony w
naszej historii i miejscu.

Rozeznawanie to nie było czymś
łatwym. Wymagało ono długich
dyskusji, modlitwy, a przede wszy-
stkim ogromnej wrażliwości, szcze-
gólnie w świetle tego wszystkiego,
co wydarzyło się podczas różnych
zgromadzeń ogólnych, warsztatów
i spotkań międzynarodowych. W
końcu udało nam się stworzyć listę
pięciu obszarów animacji, które
wydawały się potrzebne i koniecz-
ne dla wszystkich wspólnot
Zgromadzenia. Oto one: formacja,
misja i wizja, świadomość spo-
łeczna, współpraca ze stowarzy-
szeniami świeckich, i, co jest
oczywiste, rząd. Być może istnieją
inne obszary animacji, być może
są ważniejsze, lecz właśnie te
wydały nam się najbardziej pilne.

Podzieliliśmy te obszary między
siebie. Br. Gregory Ruchniewicz
będzie animował obszar stowa-
rzyszeń świeckich. Br. Felix Mu-
shobozi będzie animatorem na
polu świadomości społecznej oraz


