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Rok 2015 został ogłoszony przez
Kościół jako rok obchodów Życia
konsekrowanego. Nasz nowy nu -

mer „Kielicha Nowego Przymierza” w
pewien sposób wyprzedza te obchody.
Mamy nadzieję, że wydanie to będzie w
swoisty sposób katalizatorem przeżyć i
przemyśleń zarówno osobistych, jak i
wspólnotowych. Mamy nadzieję, że
będzie ono źródłem refleksji nad tym, jak
wprowadzamy w życie idee Życia konse-
krowanego. Mamy nadzieję, że będzie ono
odpowiedzią na pytanie, w jak szczególny
sposób świeccy związani z nami dzielą je
w odpowiedzi na wezwania do świętości. 
W tym wydaniu „Kielicha…” Robert
Schreiter przedstawia założenia dla
naszych rozważań w krótkim szkicu
historii naszego Zgromadzenia jako
Stowarzyszenia Życia Apostolskiego,
podkreślając następnie znaczenie trzech
podstawowych zasad Apostolskiej
Adhortacji „Evangelii Gaudium”: misji,
wspólnoty i duchowości. 

WSTĘP
W historii Kościoła znajdujemy wiele
przykładów na to, jak różne formy
przybierało Życie Konsekrowane.
Pierwszym przykładem mogą być
pustelnicy, żyjący na pustyniach Egiptu
i Syrii w trzecim i czwartym wieku.
Następnie ludzie zaczęli się skupiać we
wspólnotach, znanych jako klasztory,
aby prowadzić życie na modlitwach i
doskonalić się duchowo. Najwspanial -
szym przykładem takiego życia w
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zachodnim Kościele są Benedyktyni.
W średniowieczu grupy księży diece-
zjalnych skupiały się wokół kościołów
kolegiackich jako kanonicy regularni, a
celem ich była wspólna modlitwa.
Do czasów dzisiejszych przetrwały
zakony Norbertanów i Krzyżowców,
żyjących według takiej reguły. W póź-
niejszym okresie średniowiecza pow -
stały wspólnoty, prowadzące pracę apo-
stolską, poza swoimi stałymi siedziba-
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mi. Do dziś życie takie prowadzą
Franciszkanie, Dominikanie i Karme -
lici. W późniejszym okresie powstały
wspólnoty, które skupiały się wyłącz-
nie na pracy apostolskiej, a pierw-
szym tego przykładem są Jezuici. W
okresie nowożytnym można było
obserwować ogromną różnorodność
w zaangażowaniu i pracy apostolskiej
w życiu różnych wspólnot.
Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chry -
stusa zostało założone w 1815 roku,
aby odnowić wiarę w Państwie
Kościelnym poprzez modlitwę i kon-
templację. Zgromadzenie w swoim
założeniu było wspólnotą kapłańską,
mieszkającą razem i prowadzącą pracę
apostolską. Byli ze sobą związani nie
przez śluby, ale raczej przez przyrze-
czenie wierności Regułom Zgroma-
d zenia w prowadzeniu pracy apostol-
skiej. Pierwowzorem tego był św. Filip
Neri, który w 1575 roku założył
Oratorium. Z kolei ponad 50 lat póź-
niej, św. Wincenty a Paulo założył we
Francji Zgromadzenie Misji (znane
jako lazaryści). Po nich pojawiło się
wiele innych wspólnot, podobnych do
naszego Zgromad zenia, których człon-
kowie związani byli ze sobą nie przez
uroczyste, publiczne śluby, ale raczej
poprzez przyrzeczenia, profesje czy
prywatne śluby.
W 1917 roku wydano po raz pierwszy
Kodeks Prawa Kanonicznego. Stano -
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wił on próbę uporządkowania różno-
rodnych form Życia Konsekro wane -
go. Wspólnoty takie jak Zgroma-
d zenie Misjonarzy Krwi Chrystusa
stanowiły rodzaj zagadki dla
Kościoła. W powszechnej opinii
wspólnoty te były uważane za „prawie
zakony”, ponieważ nie składały takich
ślubów jak „normalni” zakonnicy. 
W 1983 roku, po wprowadzeniu
nowelizacji Kodeksu Prawa Kano -
nicz nego, wyróżniono trzy kategorie
Życia Konsekrowanego: Instytuty
Zakonne, Stowarzyszenia Życia
Apostolskiego i Instytuty Świeckie.
Instytuty Zakonne, do których należą
osoby składające śluby, podlegają
określonej, szczegółowej legislacji.
Dla Stowarzyszeń Życia Apostol -
skiego przepisy te nie są tak surowe.
Kanon numer 731 Kodeksu Prawa
Kanonicznego określa 3 podstawowe
cechy, charakteryzujące życie apostol-
skie: własny cel apostolski stowarzy-

szenia, życie braterskie we wspólno-
cie, zgodnie z własnym sposobem
życia i dążenie do doskonałej miłości
przez zachowanie konstytucji. Bard -
ziej szczegółowe zasady znajdują się
w specyficznych regułach każdego
Zgromadzenia.
W 1997 roku w Rzymie odbyło się
Zebranie Przełożonych Generalnych,
w którym uczestniczyło 20 Przeło -
żonych spośród 28 takich wspólnot.
Próbowano wówczas sprecyzować
zasady życia wspólnotowego, które
odróżniają je od Instytutów Zakon -
nych. W Zebraniu tym brali udział
eksperci Prawa Kanonicznego, Życia
Konsekrowanego i duchowości.
Jednym z organizatorów tego spotka-
nia był Moderator Generalny Misjo -
narzy Krwi Chrystusa O.Barry
Fischer. W efekcie stwierdzono, że nie
należy skupiać się głównie na sposo-
bie przyporządkowania do Stowa-
r zyszenia, czyli na samym fakcie skła-
dania ślubów czy też nie. 
Stowarzyszenia Życia Apostolskiego
są odpowiedzią na potrzeby duszpa-
sterskie – i to jest punkt wyjścia.
Wszystko poza tym – rodzaj życia
wspólnotowego, duchowości, sposób
wypełniania misji - jest podporządko-
wany rodzajom złożonych przyrze-
czeń i regule danego Zgromadzenia.
Nie ma sztywnych zasad w naszym
Zgromadzeniu, czego najlepszym
przykładem jest historia Zgromad -
zenia, gdzie samo życie układało sce-
nariusz. Reguły życia wspólnotowego
i dążenie do doskonałej miłości jako
naczelny cel naszego Zgromadzenia
zmieniało się w zależności od potrzeb
na przestrzeni czasu. Uczestnicy tego
spotkania zrozumieli, że ostatecznie
jasne jest, jak ich tożsamość różni się
od innych Wspólnot Zakonnych czy
Instytutów Zakonnych. 
W Zgromadzeniu Misjonarzy Krwi
Chrystusa te trzy podstawowe zasady
stały się trzema filarami: misja,
wspólnota i duchowość. Były one sze-

“ Stowarzyszenia Z
.
ycia Apostolskiego są

odpowiedzią na potrzeby duszpasterskie 
– i to jest punkt wyjścia. Wszystko poza 
tym – rodzaj 

.
zycia wspólnotowego,

duchowości, sposób wypełniania misji - jest
podporządkowany rodzajom zło

.
zonych

przyrzeczeń i regule danego
Zgromadzenia”.

Ks. Marco Tulio odwiedza górską wioskę w Gwatemali
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niesprawiedliwość. Powinno ono być
raczej rozumiane biblijnie, zgodnie z
hebrajskim słowem „hesed”, zwykle
tłumaczonym jako „przychylność
miłości”. W Starym Testamencie jest
ono widziane jako najbardziej pod-
stawowa cecha Boga. Posługa misyj-
na oznacza dzielenie się miłością z
innymi.
To, czym Papież dzieli się z nami jest
nie tyle nowym znaczeniem misji, ale
raczej lepszym zrozumieniem moty-
wacji dla naszej posługi misyjnej i

tego, co wspiera i kształtuje nas jako
misjonarzy. Rozważając ten punkt
widzenia, wspierani jesteśmy poprzez
codzienne spotkania z nieogarnioną
miłością Boga. Misja nasza kształto-
wana jest poprzez dzielenie tej miłości
z innymi, szczególnie z najbardziej
potrzebującymi miłosierdzia, to jest
prześladowanymi, uciemiężonymi,
uciśnionymi. Wielokrotnie Papież
Franciszek podkreśla, że Kościół ma
być Kościołem ubogich i dla ubogich.
Ma być Kościołem wychodzącym na
zewnątrz w poszukiwaniu zepchnię-
tych na margines, do miejsc nienazna-
czonych sukcesem i pragnieniem
posiadania władzy.
Następnym pytaniem jest, jakie miej-
sce zajmuje posługa Słowa w naszej
misji? Dla Papieża Franciszka wzo-
rem do naśladowania jest św.
Franciszek z Asyżu i jego słowa: „gło-
ście Dobrą Nowinę zawsze, a kiedy to
konieczne - używajcie słów” I tak,
wszystkie gesty Papieża, jego wizyty
w obozach dla uchodźców, w więzie-
niach, w przytułkach dla bezdomnych,
są manifestacją i dowodem jego
posługi miłosierdzia. Jego cała posłu-
ga odzwierciedla doświadczenie Bo -
żego miłosierdzia, co czyni go ducho-
wym przywódcą zarówno chrześcijan
jak i wyznawców innych religii. A w
jaki sposób nasza posługa przemawia
słowem miłosierdzia?
WSPOLNOTA
Podobnie, w świetle przesłania o
miłosierdziu, możemy się zapytać: jak
odpowiadamy na wezwanie Papieża
Franciszka odnośnie sposobu życia
wspólnotowego, który to sposób ma

nam w refleksji nad tymi trzema fila-
rami? W tym artykule pragnę dać
pewne sugestie odnośnie naszych
refleksji.

MISJA 
Nasze Teksty Normatywne definiują
naszą misję „Zgromadzenie oddaje się
na służbę Kościoła poprzez apostolską
i misjonarską posługę głoszenia
słowa” (C3). Jest to próba refleksji
nad oryginalną myślą w. Kaspra i uję-
ciem jej w ramy prawne w posłudze

apostolskiej Zgromadzenia Misjona-
r zy Krwi Chrystusa podejmowanej w
różnych częściach świata. Rozwa -
żając ponownie to wezwanie i w świe-
tle wyzwań, jakie stawia Kościołowi
Papież Franciszek, aby był bardziej
wiarygodny misyjnie, musimy się
zastanowić nad tym, co to dla nas
oznacza. 
Pierwsza kwestią jest: co znaczy być
misjonarzem? Dla Papieża Franciszka
oznacza to spotkać się z Jezusem
Chrystusem; pisze on: wtedy ”zawsze
pozostaje przynajmniej jako promyk
światła rodzący się z osobistej pewno-
ści, że jest się (przez Niego) nieskoń-
czenie kochanym, ponad wszystko”
(EG6). Zrozumienie tego napełnia nas
radością, radością, która nakazuje
nam dzielić się naszymi doświadcze-
niami z innymi. Właśnie to leży u
podstaw misji chrześcijańskiej -
doświadczenie Bożego miłosierdzia.
Miłosierdzia nie należy rozumieć w
wąskim kontekście współczesnego
znaczenia, jako pobłażanie dla czynią-
cych zło, którzy chcą uniknąć kary.
Miłosierdzie nie jest również obojęt-
nością na grzech, na czynienie zła i

roko dyskutowane na spotkaniu for-
matorów w 1999 roku i użyte w celu
weryfikacji Profilu Misjonarzy z roku
1992. Stwierdzono jednogłośnie w
dyskusji, że żadne ze stwierdzeń nie
jest ostatecznie wiążące w odniesieniu
do każdego z tych trzech filarów.
Posługa apostolska jest podyktowana
określonymi warunkami. Z upływem
czasu, w miarę poszukiwań i zmian
okoliczności, nasza misja ma się
dostosowywać do nich. Obecnie, po
15 latach od tych pierwszych sformu-
łowań, warto jest ocenić, gdzie jeste-
śmy dzisiaj, w jaki sposób nasze życie
wspólnotowe i duchowość są wspar-
ciem dla naszej posługi. Świat, który
nas otacza, zmienia się nieustannie.
Na poziomie międzynarodowym
Zgromadzenie poczyniło ważne kroki
w zdefiniowaniu swojej misji i rozu-
mieniu siebie jako takiego. Sympozja
odbywające się w Europie na temat
posługi Słowa i znaczenia tej posługi
są tego przykładem. W Ameryce
Łacińskiej odbyło się sympozjum na
temat środowiska naturalnego i ekolo-
gii, co stanowi palący problem
naszych czasów. Odbywające się
obecnie obchody 200-lecia Zgro -
madzenia przyczynią się bez wątpie-
nia do nowego spojrzenia na te zaga-
dnienia.
Wybór Papieża Franciszka w 2013
roku stał się nowym impulsem dla
całego Kościoła w zmieniającym się
współcześnie świecie. Ojciec Święty
w swej Adhortacji Apostolskiej
Evangelii Gaudium, w wielu swoich
przemówieniach i przesłaniach przed-
stawia wizję Kościoła misyjnego,
wychodzącego na zewnątrz do
wszystkich ludzi z Dobrą Nowiną o
Bogu, który jest Miłością, szczególnie
do najbardziej potrzebujących.
Uczynił on z miłosierdzia – tej nie-
skończonej miłości, którą Bóg obda-
rzył wszystkie stworzenia - podwalinę
i znak szczególny swego papiestwa.
Możemy sobie zadać pytanie: w jaki
sposób jego słowa i posługa pomagają
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“ ... wspierani jesteśmy poprzez codzienne
spotkania z nieogarnioną miłością Boga.
Misja nasza kształtowana jest poprzez
dzielenie tej miłości z innymi, szczególnie
z najbardziej potrzebującymi
miłosierdzia, to jest prześladowany-
mi, uciemię

.
zonymi, uciśnionymi”.

“ Jego cała posługa odzwierciedla doświadczenie
Bo
.
zego miłosierdzia, co czyni go duchowym

przywódcązarówno chrześcijan jak i 
wyznawców innych religii”.
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Zgromadzeniu okazję do ponownego
przyjrzenia się elementom naszej
duchowości i głębszego spojrzenia na
nie w świetle nowych refleksji, takich
jak temat przymierza, krzyża, kieli-
cha, pojednania i odnowy.
Można powiedzieć, że doświadcze-
nie Bożego miłosierdzia w przelaniu
Krwi Chrystusa było główną myślą w
duchowości św. Kaspra. Synod w
Pistoi w 1786 roku chciał wprowa-
dzić bardziej rygorystyczne postawy,
związane z jansenizmem w praktyce
Kościoła. W tym kontekście, grze-
sznicy uważani byli za odpowiedzial-
nych za gniew Boga, a przelanie
Chrystusowej Krwi stało się tego

których styl życia odbiega od nasze-
go. Zadajmy sobie pytanie, w jaki
sposób nasze własne życie wspólnoto-
we stanowi odbicie tej pojednawczej
różnorodności? W jaki sposób nasze
domy otwarte są dla tych, którzy róż-
nią się od nas, dla tych, którzy znajdu-
ją się na marginesie, uważani są za

symbolem. Nowość przekazu św.
Kaspra polegała na akceptacji grze-
szności ówczesnej epoki, lecz jedno-
cześnie na zadośćuczynieniu za nią
Boską Krwią i Bożą miłością prze-
pełnioną miłosierdziem.
Wzory pobożności wykorzystywane
przez Zgromadzenie w XIX wieku i
przez większą część wieku XX
świadczyły o tożsamości przelania
Krwi Chrystusowej i Bożego miło-
sierdzia. Jednocześnie rozwój ducho-
wości po Soborze Watykańskim II
polega na wprowadzeniu do niej
większej ilości aspektów biblijnych
do takich tematów jak przymierze,
pojednanie, wspólnota i odnowa. 
Papież Franciszek kładzie nacisk na
miłosierdzie, a sposób w jaki je inter-
pretuje pozwala nam połączyć dwie
tradycje naszej duchowości - odno-
wienie niektórych form tradycyjnej
pobożności z dołączeniem do nich
nowych, ożywiających elementów. 

WNIOSKI 
Stowarzyszenia Życia Apostolskiego
muszą podlegać stałej odnowie w
świetle pierwotnego charyzmatu i
zmieniających się okoliczności.
Papież Franciszek udziela nam szero-
kiego wsparcia w stawieniu czoła
tym wyzwaniom. �

wyrzutków społeczeństwa (jak Papież
określa ofiary globalizacji)? Zastanó -
wmy się, jak możemy przyczynić się
do ich włączenia do społeczeństwa i
zadośćuczynić w ten sposób sprawie-
dliwości społecznej? 
DUCHOWOŚĆ
Pierwszeństwo tematu miłosierdzia
w pontyfikacie Ojca Świętego daje

wspierać nasze działania apostolskie
wynikające z przesłania o miłosier-
dziu Bożym? Jego decyzja o zamie-
szkaniu w Domu św. Marty, pośród
odwiedzających Watykan, a nie
samotnie w Pałacu Apostolskim, prze-
mawia do wielu ludzi. W jednym z
wywiadów, Papież wyjaśnia, że moty-
wem dla takiej decyzji była chęć prze-
bywania wśród ludzi o różnych poglą-
dach i doświadczeniach. Podczas
swojej wizyty w Kościele Zielo -
noświątkowców w lipcu tego roku
(wydarzenie zaskakujące samo w
sobie), podkreślił rolę „pojednawczej
różnorodności” jako sposobu życia
wśród ludzi, którzy różnią się pomię-
dzy sobą. 
Te dwie cechy – życie w prostocie i
akceptacja różnorodności – są dwoma
aspektami, którymi jako rodzina
CPPS trzeba nam się zająć. W wielu
miejscach na świecie, gdzie obecnie
działamy, spotykamy się z ogromną
różnorodnością. Spotykamy się także
z wrogością wobec tej różnorodności,
szczególnie wobec imigrantów, ludzi
innego wyznania i wiary, wobec ludzi,
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“ Podczas swojej wizyty w Kościele Zielono-
świątkowców w lipcu tego roku, podkreślił
rolę „pojednawczej ró

.
znorodności” jako

sposobu 
.
zycia wśród ludzi, którzy ró

.
znią

się pomiędzy sobą”.

“ Doświadczenie Bo
.
zego miłosierdzia w

przelaniu Krwi Chrystusa było główną
myślą w duchowości św. Kaspra”.
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Wczasie 82 Zebrania Gene -
ralnego Unii Generałów
Zgromadzeń Zakonnych,

które odbywało się w Rzymie w
dniach 27-29 Listopada 2013r. byli-
śmy świadkami historycznego wyda-
rzenia. Papież Franciszek spotkał się
w ostatnim dniu ze 120 Przełożonymi
Generalnymi, prowadząc z nimi przez
3 godziny otwarty dialog.
W którymś momencie wyraził się w
ten sposób: ”Kościół musi stać się
atrakcyjny! Obudźcie świat! Bądźcie
inicjatorami i świadectwem innego
sposobu działania, przeżywania, życia
codziennego. Bo
możliwe jest przeży-
wanie życia w inny
sposób na tym świe-
cie. Podążajcie za
Panem z wiarą, w
proroczy sposób. To
jest ten rodzaj świa-
dectwa, którego od
was oczekuję. To
właśnie osoby kon-
sekrowane – męż-
czyźni i kobiety – są
tymi, którzy mają w
sobie zdolność prze-
budzenia świata.” 
W tym artykule pra-
gnąłbym skomento-
wać cztery z zaga-
dnień, które były
refleksjami Ojca
Świę tego, aby uka-
zać, co oznaczają one dla nas
Misjonarzy Krwi Chrystusa.

ISTOTA I MISJA Z
.
YCIA 

KONSEKROWANEGO
Papież stwierdził, że ”Bóg prosi nas,
abyśmy opuścili nasze miejsca, do
których przywykliśmy i wylecieli z
naszych gniazd, będąc gotowymi do
posłannictwa na krańcach świata, uni-
kając pokusy zastania”.
Takie wołanie Ojca Świętego powinno
zabrzmieć dla nas jako Misjonarzy
Krwi Chrystusa jak muzyka. Św.
Kasper wzywał nas słowami: ”w prze-
ciwieństwie do kamiennych figur,
misjonarze nie pozostają w bezruchu.
Służą tam, dokąd wezwał ich Bóg”
(List 1063). A w innym liście mówi:

”widzę czasami wielu współbraci,
którzy postępują stopniowo przez
świat, niosąc Święty Kielich Odku -
pienia, ofiarowując Ojcu Przenaj -
droższą Krew” (List 1419).
W ciągu ostatnich dziesięciu lat często
cytowaliśmy słowa Jana Pawła II,
skierowane do delegatów Zebrania
Generalnego w dniu 14 września
2001r. w Castelgandolfo: „Idźcie tam,
gdzie inni nie mogą lub nie chcą iść”.
Przewodnie i wizjonerskie stwierdze-
nie XX Zebrania Generalnego brzmia-
ło: „Wołanie Krwi wzywa nas misjo-
narzy, pełnych odwagi, posłusznych

wezwaniom, do pójścia na krańce spo-
łeczeństw, na ich margines, do ludzi
uważanych za wyrzutki społeczeń-
stwa, aby stać się ambasadorami
Chrystusa w procesie pojednania i
nadziei, stać się duszpasterzami Ludu
Bożego”.
Dla Papieża Franciszka konieczny jest
kontakt z ubogimi. Powiedział: „jest to
dla mnie bardzo ważne – realistyczne
poznanie świata, poprzez wędrówkę na

jego krańce, aby poznać realne życie
ludzi. Jeśli tego nie doświadczymy,
ryzykujemy stanie się abstrakcyjnymi
ideologami lub fundamentalistami, co
na pewno nie jest zdrowe”.
Jako Misjonarze Krwi Chrystusa,
posiadając akceptowany przez
Kościół charyzmat, postrzegamy
naszą misję poprzez światło
Przenajdroższej Krwi. Jak mówią
słowa pieśni, którą często śpiewamy
po angielsku, jesteśmy „wezwani
przez Krew, wysłani przez Krew,
jesteśmy sługami Krwi Chrystusa”
(we are called by the blood and sent

by the blood, we are
servants of the blood
of Christ). Wołanie
Krwi staje się środ-
kiem dla określenia
naszej tożsamości i
naszej misji, środ-
kiem pozwalającym
na pokonywanie róż-
nic kulturowych i
barier językowych,
sposobem na zrozu-
mienie nas samych,
niezależnie od miej-
sca, w którym jeste-
śmy duszpasterzami. 
Zrozumienie naszej
misji rozpoczyna się
w chwili, gdy usły-
szymy to wołanie i
gdy uda nam się roz-
powszechnić głos

Krwi w dzisiejszym społeczeństwie,
które raczej ignoruje go lub wręcz
odpycha. Usłyszenie „zewu krwi”
może bywać niewygodne. Może ono
burzyć nasz spokój wewnętrzny i sta-
nowić rodzaj wyzwania dla naszego
wygodnictwa i poczucia bezpieczeń-
stwa. Podobnie jak krzyk krwi Abla
wywołał w Bogu uczucie litości i spo-
wodował wyzwolenie rodzaju ludz-
kiego ze wszelkich opresji, tak my

Wołanie Franciszka do wierzących
Ks. Barry Fischer, C.PP.S.

Papie
.
z wzywa nas: Obudźcie świat!

“ Obudźcie świat! Bądźcie inicjatorami i
świadectwem innego sposobu działania,
prze

.
zywania, 

.
zycia codziennego”!
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Jeśli naszym celem byłoby pozostanie
figurami kamiennymi, wówczas misja
Przenajdroższej Krwi nie jest dla nas!
Nasze misjonarskie stopy winny być
zanurzone w sercu naszego Boga
Pielgrzymującego.

WOŁANIE PROROCKIE 
Różnice kulturowe stają się coraz bar-
dziej powszechne w naszym życiu.
Nasze wspólnoty i społeczeństwa, w
których przychodzi nam żyć, są coraz
bardziej wielokulturowe. Podejmu -
jemy to wyzwanie. Spotkanie z różno-
rodnymi kulturami staje się dla wię-
kszości z nas codziennością. 
Antonio Bello był dynamicznym
biskupem w Molfetta, we Włoszech,
który umarł na nowotwór w kwiecie
swego życia. Wyznawca ubóstwa,
mówił często o powołaniu do życia
wspólnego, niezależnie od różnic,
które nas mogą dzielić, mówił o
powołaniu, którego korzenie sięgają
cudu Trójcy Przenajświętszej: trzy
Osoby – równe i różne – jeden Bóg w
trzech Osobach. To miał na myśli,
mówiąc o życiu we wspólnocie, nieza-
leżnie od tego, co nas różni. I dla nas
– jako dla wspólnoty – istotne jest,
abyśmy byli w stanie przeżywać to
doświadczanie wspólnoty w naszym
Zgromadzeniu, w naszych parafiach,
w naszych miastach. Jesteśmy
bowiem ludźmi naznaczonymi przez
znak Krzyża „w imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego”. 
A zatem, powinniśmy zastanowić się
nad naszym życiem we wspólnocie i
nad tym, czy potrafimy żyć razem,
biorąc pod uwagę nasze różnice. W
naszych wspólnotach są ludzie z róż-
nych pokoleń, różnego pochodzenia, o
różnej formacji teologicznej i z różny-
mi doświadczeniami duszpasterskimi.
My wchodzimy do danej wspólnoty z
różnymi oczekiwaniami i marzeniami,
dając świadectwo przymierza. 
Według słów Ojca Świętego, „pomimo
tej całej różnorodności konsekrowane
braterstwo doświadcza siły miłości,
która wznosi się ponad wszelkie kon-
flikty. Konflikty we wspólnotach są
nieuniknione. Świat realny to obec-

przekazywany był z pokolenia na
pokolenie i „idziemy przez świat nio-
sąc Kielich Krwi Chrystusa”.
Jesteśmy teraz obecni wśród dwudzie-
stu narodów na pięciu kontynentach.
Często mówimy o potrzebie życia w
kreatywnej wierności naszemu pod-
stawowemu charyzmatowi.
Czyż to nie jest to, co Ojciec Święty ma
na myśli mówiąc: „charyzmat zawsze
szuka ujścia. A zatem może dochodzić
do rozdźwięku pomiędzy założeniami i
rzeczywistymi przemianami”. 
Dla nas oznacza to podwójne wyzwa-
nie. Ze strony tych jednostek, które
wspierają powstawanie nowych jed-
nostek stanowi to wyzwanie do posza-
nowania kontekstów religijnych i kul-
turowych tych nowych misji. Tak
więc, członkowie Zgromadzenia
poprzez dialog z lokalnym Kościołem
i zgodnie z tradycją realnego środowi-
ska, w którym się znaleźli, są w stanie
w najlepszy sposób upowszechnić
nasz charyzmat. Z kolei dla nowych
jednostek istotna jest znajomość
zarówno założeń charyzmatu, jak i
lokalnej rzeczywistości, co pozwala
na kreatywność, a jednocześnie daje
odpór chęci na prosty „import” chary-
zmatu z zewnątrz przy użyciu języka i
metod, które są obce dla danej kultury.
Wołanie Krwi może nas ośmielać do
udania się w nieznane miejsca, do kul-
tur i subkultur obcych dla nas.
Musimy być elastyczni i gotowi do
pójścia „drogą wyznaczoną przez
Krew”. Pójście tą drogą samotnie nie
jest łatwe. Razem, natomiast, możemy
wzajemnie się wspomagać i zachęcać
do działania. 

także jesteśmy wezwani, aby podjąć
działanie. Ostatecznie, krzyk krwi
Abla był tym, co w konsekwencji pro-
wadziło do przelania Krwi przez
Chrystusa. I my, którzy słyszymy
wołanie Krwi, jesteśmy także wezwa-
ni do odpowiedzi na nie poprzez naszą
duchowość, która mówi o Przymierzu,
Krzyżu i Pojednaniu.
Misjonarze Krwi Chrystusa widzą
wszechobecne w świecie „czerwone
światło”. W każdym „krzyku” drze-
mie „wezwanie” do misji. Innymi
słowy „krzyk” nakazuje nam „wyjść
na zewnątrz” i zetknąć się z ludźmi
potrzebującymi.
Obchody naszego 200-lecia są wspa-
niałą okazją do odzwierciedlenia
naszej osobistej i wspólnotowej odpo-
wiedzi na wyzwania, jakie niesie ze
sobą bycie Misjonarzem CPPS.
Postawmy sobie pytanie: jaka jest
nasza odpowiedź na wołanie Krwi?
Jak staramy się „obudzić świat” na ten
krzyk, wzywając powszechnie do
współczucia i solidarności?

CHARYZMAT
Papież, mówiąc o charyzmacie róż-
nych zgromadzeń, podkreślił, że chary-
zmat ma za zadanie wzbogacenie
Kościoła. Mówi także, że wprawdzie
dla każdego Zgromadzenia istnieje
jeden charyzmat, ale „powinien on być
wprowadzany w sposób życiowy i jeśli
trzeba dostosowany do danej kultury, i
nie mam na myśli adaptacji folklory-
stycznej zwyczajów kulturowych”. 
Charyzmat powinien być dostosowa-
ny do miejsca, czasu i ludzi. „To nie
jest butelka czystej wody destylowa-
nej” – mówi dalej Papież – „nie może-
my tworzyć sztywnego lub uniwersal-
nego charyzmatu. Jeśli tak uczynimy -
zabijemy go”.
To właśnie jest stałe wyzwanie dla
naszej własnej rodziny Kościoła.
Oryginalny charyzmat św.Kaspra

“Wołanie Krwi staje się środkiem dla
określenia naszej to

.
zsamości i naszej

misji, środkiem pozwalającym na
pokonywanie ró

.
znic kulturowych i barier

językowych, sposobem na zrozumienie
nas samych, niezale

.
znie od miejsca,

w którym jesteśmy duszpasterzami.”

“ Charyzmat powinien być dostosowany
do miejsca, czasu i ludzi”.
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ność konfliktów w każdej rodzinie i
wśród wszystkich ludzi. Nie można
chować głowy w piasek, konfliktom
trzeba stawić czoła. Przy słowiowe
„zamiecenie pod dywan” stwarza pre-
sję, która w którymś momencie wybu-
cha. Życie bez konfliktów tak napraw-
dę nie jest prawdziwym życiem”. 
W jaki sposób my, jako wspólnota
mająca dać świadectwo pojednania we
Krwi Chrystusa, radzimy sobie z kon-
fliktami, biorąc pod uwagę wszystkie
nasze różnice i różnorodności? Jestem
przekonany, że świadectwo, jakie
wspólnota daje dziś światu w istotny
sposób przyczynia się do pokazania
znaczenia Życia konsekrowanego w

dobie powszechnej globalizacji, migra-
cji ludności i coraz większej różnoro-
dności kulturowej. To tak, jak wspólny
posiłek - wielu różnych ludzi siedząc
przy stole spożywa ten sam chleb. 
Życie we wspólnocie jest dla nas, ludzi
naznaczonych Krwią Baranka, podsta-
wą charyzmatu i duchowości. Będąc
międzynarodowym, wielokulturowym
Zgromadzeniem odgrywamy szczegól-
ną rolę w dawaniu proroczego świa-
dectwa temu, że „nowy porządek świa-
ta ustanowił Chrystus poprzez Swoją
Krew”( św.Maria De Mattias). 
Jesteśmy wezwani do życia we wspól-
nocie, aby dzielić się z Kościołem i
prowadzić do Jego wzbogacenia
poprzez nasz przykład i zobowiązania.
Naszym zadaniem jest ustalić, w jaki
sposób budować relacje z realnym
otoczeniem, w realny warunkach kul-
turowych, tak aby dawać świadectwo
naszej wiary. 

FORMACJA 
Papież Franciszek poruszył w rozmo-
wie z Przełożonymi Generalnymi
ważny problem formacji. Podkreślił,
że „formacja jest sztuką i nie może
być rodzajem akcji policyjnej”.
Podkreślił potrzebę kształtowania serc
kandydatów, bowiem w przeciwnym
razie „stwarzamy grupę małych

potworów”. „A oni – kontynuował –
prowadzą krecią robotę wśród Ludu
Bożego. To naprawdę spędza mi sen z
oczu”. Podkreślił konieczność myśle-
nia zawsze o dobru Ludu Bożego, któ-
remu ci młodzi ludzie maja służyć.
„Nie jesteśmy powołani do formacji
administratorów, ani menadżerów, ale
do formacji ojców, braci i towarzyszy
podróży po ziemi.”  

“ Będąc międzynarodowym, wielokultu -
ro wym Zgromadzeniem odgrywamy
szczególną rolę w dawaniu proroczego
świadectwa temu, 

.
ze „nowy porządek

świata ustanowił Chrystus poprzez 
Swoją Krew”. (św. Maria De Mattias)

“ Nie mo
.
zemy tworzyć sztywnego lub uniw-

ersalnego charyzmatu. Jeśli tak uczy -
nimy - zabijemy go”.

Nasuwa się pytanie, w jaki sposób
powinniśmy my mieć na uwadze te
wszy stkie problemy zarówno w okresie
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początkowej formacji, jak i w dalszym
formowaniu nas jako Misjonarzy? W jaki
sposób my sami przygotowujemy się do
„wyjścia na zewnątrz” i do spotkania z
tymi, którzy znaleźli się na marginesie?
Jak potrafimy odróżnić krzyk i wezwanie
Krwi Chrystusa i nasze własne odpowie-
dzi na nie? W jaki sposób zachowujemy
się w naszych domach formacyjnych i w
naszych domach misyjnych, gdzie różno-
rodność jest przyjmowana i poważana w
atmosferze miłości i zaufania? Jak potra-
fimy dzielić się nas zym charyzmatem z
lokalnym Kościołem?
Świętujemy dziś naszą przeszłość i
czas teraźniejszy, patrzymy z nadzieją
w przyszłość. Miejmy odwagę zada-
wać takie pytania i dajmy się prowa-
dzić Duchowi Świętemu. To w taki
sposób nasz charyzmat, którym zosta-
liśmy obdarowani w celu wzbogace-
nia Kościoła, wzmocni wiarę w kre-
atywny sposób. To właśnie będzie
nasz wkład w „obudzenie świata”
poprzez nasze świadectwo innego
sposobu pracy, działania i życia. �
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NNa myśl o Ameryce Łaciń-
skiej nasuwa się wiele okre-
śleń dla tego przepięknego

lądu, z zachwycającymi rzekami,
wspaniałymi pasmami górskimi,
roślinnością i fauną zapierającą dech
w piersiach. Ale tak naprawdę, naj-
większe dary Boga ukryte są w ser-
cach mieszkańców tego lądu, niewy-
czerpany dar RADOŚCI! Codziennie
ujawnia się on w sposobie przeżywa-
nia liturgii, w spotkaniach rodzin-
nych i w wzajemnym dzieleniu się
wszystkim we wspólnotach. Ten dar
radości promienieje i emanuje w pro-
sty, a zarazem szczery sposób, towa-
rzyszy mu gościnność, szlachetność i
solidarność wśród wszystkich braci i
sióstr, dzięki czemu są w stanie zgłę-
bić rzeczywistość. Rzeczywistość,
którą poznają śmiejąc się przez łzy,
gdy odkrywają, że ból wywołany
poprzez niesprawiedliwość, wojnę,
biedę i opuszczenie istnieje napraw-
dę, cicho, ale z pełną mocą. Pomimo,
że dla wielu niemożliwe jest pokona-
nie granicy tych trudności, radość i
nadzieja nadal żyją! Niestety, wielo-
krotnie niezauważenie.
Myślę, że musimy sobie zadać pyta-
nie: jak to jest w ogóle możliwe, aby
żyć z radością pośród takiego cierpie-
nia i bólu? Odpowiedź musi być
racjonalna, a argumenty przekony-
wujące. Radość potrafi nieść ze sobą
jej wytłumaczenie.
Czasy, w których żyjemy stanowią
wspaniałą odpowiedź na to pytanie,

szczególnie, jeśli popada się w pesy-
mizm. Niektórzy uważają, że historia
Ameryki Łacińskiej to pasmo straco-
nych możliwości i sfrustrowanych
nadziei, a na koniec, niepocieszeni,
zadają sobie pytanie: czy kiedykol-
wiek będziemy szczęśliwi?
Jeśli widzi się wyłącznie same nega-
tywy, jeśli przedstawia się jedynie
litanię oskarżeń, jeśli widzi się wszę-

dzie jedynie krzyże i śmierć, może to
skutkować tylko popadaniem w
skrajny pesymizm. 
W historii Ameryki Łacińskiej różne
elity polityczne, które starały się
wprowadzić na siłę swoje idee i
modele świeckiego państwa, zostały
skazane na niepowodzenie. Nadzieja
jest tym w Ameryce Łacińskiej, co
pobudza i utrzymuje ludzi przy życiu.
Potrafimy znaleźć radość pomimo
naszego osamotnienia. Radość ta jest
przekształcana przez matrycę kultu-
rową i duchowy etos ludzi, staje się
zarzewiem, dzięki któremu ludzie
potrafią zaczynać nowe życie pomi-
mo ubóstwa i straszliwych warunków
życiowych. Bierna rezygnacja i

mroczny pesymizm nie są w stanie
nas pokonać. To właśnie wielka
nadzieja, przekraczająca bariery śro-
dowisk, mocniejsza niż klęski, cier-
pienie lub nawet śmierć, jest w stanie
pobudzać do działania, szczególnie
biedotę w Ameryce Łacińskiej. W ten
sposób ubodzy są w stanie zacząć
nowe, ofiarne i solidarne życie.
Nawet, gdy utopie różnorodnych ide-

ologii załamują się – nadzieja wśród
ubogich trwa. 
Ten dar jest dla nas czymś wrodzo-
nym, jest w naszej krwi, otrzymujemy
go niemal z mlekiem matki. Gdy
wspominamy historię naszych przod-
ków, historię, która naznaczona jest
wieloma smutnymi chwilami, odkry-
wamy, w jaki sposób dzięki wierze i
powierzeniu się Bogu nigdy nie utraci-
liśmy tego daru radości, co pozwoliło
nam pokonać wszystkie trudności.
Możemy więc polegać na tej bezcen-
nej wartości, inspirującej nas do pielę-
gnowania w naszych sercach i umy-
słach tego daru radości, tak aby nigdy
go nie stracić. Dar radości jest narzę-
dziem danym naszym sercom przez
Boga, abyśmy mogli pokonać wszel-
kie przeszkody różnorodności i wielo-
kulturowości. Dar ten nie jest ucieczką
od rzeczywistości, lecz jest to raczej
sposób na łączenie ludzi w realizacji
największych projektów w celu popra-
wy warunków życia wielu naszych
braci i sióstr. Dar radości pomaga nam
wzbogacać nasze życie duchowe, jest
nadzieją na spełnienie pragnień Boga i
uczynienie raju z tego lądu.

DAR RADOŚCI:
Wyzwania dla 

.
Zycia Konsekrowanego 

w Ameryce Łacińskiej
ks. Angelmiro Granados, C.PP.S.

“ Radość ta jest przekształcana przez matrycę
kulturową i duchowy etos ludzi, staje się
zarzewiem, dzięki któremu ludzie potrafią
zaczynać nowe 

.
zycie pomimo ubóstwa i

straszliwych warunków 
.
zyciowych”.

“ ... tak naprawdę, największe dary Boga
ukryte są w sercach mieszkańców tego
lądu, niewyczerpany dar RADOŚCI”!
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To właśnie takiego uczucia doznałem
w miejscach, w których Bóg pozwo-
lił mi się znaleźć, aby dzielić życie
tak wielu ludzi. Ludzie ci dają świa-
dectwo o Chrystusie Zmartwy ch -
w stałym, który głęboko zapadł mi w
serce. Bez wątpienia, dar radości jest
tym bezmiernym darem Boga,
poprzez który zaprasza On nas do
poznania samych siebie. Słyszymy
wezwanie w Jego Krwi nie tylko w
wołaniu o sprawiedliwość, ale także
w wołaniu tych, którzy przepełnieni
są radością i nadzieją, którzy są w
stanie zaskoczyć i umocnić w wierze
innych, tych którzy stracili ufność w
Boga. 
Jako posłańcy nadziei dla naszych
braci i sióstr powinniśmy umieć
uwrażliwiać i prowadzić Lud Boży
do jeszcze głębszej więzi ze
Zmartwychwstałym Panem, tak aby
ten dar nigdy się nie wyczerpał, aby
nie ulegał zawirowaniom, aby nigdy
nie było powrotu do cierpienia i
smutku. 
Papież Franciszek mówi, że aby
utrzymać dar szczęścia, trzeba go
zamienić w radość. Osoby radosne
będą bezpieczne, ponieważ: „Jezus
jest z nami, ponieważ jest ze swoim

nych ceremonii, które świętujemy, w
każdej biesiadzie i uczcie, w tańcach
uroczystości rodzinnych. Radość jest
czymś spontanicznym i prawdzi-
wym, co raz jeszcze jest w stanie zni-
welować cierpienia wojny, cierpienie
wykluczenia, głodu i niesprawiedli-
wości. Jak jest to możliwe, że dar
radości nadal jest żywy w kraju,
który widział to wszystko.
A zatem, naszym wyzwaniem jest dal-
sze odkrywanie istoty radości w
ludziach. Radość jest ziarnem zasia-
nym przez Boga w sercach ludzi
Ameryki Łacińskiej. Ona daje siłę dla
pokonania trudności, siłę, która poma-
ga nam walczyć, ponownie odkrywa-
jąc Boga w naszym życiu. Dzięki niej
możemy zrozumieć tych, którzy tu się

urodzili. Radość pozwala
nam uśmiechać się, pro-
wadzić dalsze życie i
pokonać wszelkie prze-
ciwności.
Radość życia, radość
dzielenia z innymi
swoim istnieniem po -
winna być poszerzana,
wzmacniana i wzboga-
cana przykładami życia
osób konsekrowanych. 
Powinna być ona nieod-
łączną wartością całego
naszego życia. Św.
Kasper w liście skiero-
wanym do Matki Marii
Nazzarena de Castris
pisze: „Bądźcie radośni
w Panu, a osiągniemy to
samo co apostoł, kiedy
powiedział” Supera -
bundo Gaudio in omni
tribulatione – niezmier-
na radość w każdym uci-
sku, przeciwności” (List
3448). �

“ Radość jest ziarnem zasianym przez Boga

w sercach ludzi Ameryki Łacińskiej. Ona

daje siłę dla pokonania trudnosci, siłę,

która pomaga nam walczyć, ponownie

odkrywając Boga w naszym 
.
zyciu.”

Radość charakteryzuje nasze ceremonie, święta i tańce

Ojcem”. Ojciec Święty zadaje sobie
pytanie, czy radość można
„zamknąć w butelce, tak aby można
ją zawsze mieć ze sobą?” I odpowia-
da sobie: „Nie, jeślibyśmy chcieli
przeżywać radość wyłącznie sami, w
końcu stalibyśmy się z tego powodu
chorzy, nasze serce skurczyłoby się,
a nasze twarze zamiast promienio-
wać wielką radością, wyrażałyby
bardziej nostalgię i melancholię, co
nie jest zdrowe”.

Naszym wyzwaniem jest zwiastować
Jezusa Chrystusa i radość, która skra-
ca i rozszerza drogę, pozwalając, aby
dar ten rozwijał się i rozprzestrzeniał
w sercach każdego z naszych braci i
sióstr. Radość jest w dziecku, które
biegnie za piłką, w każdej z religij-
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Pod koniec historycznego, bra-
terskiego spotkania Przeło żo -
ny ch Generalnych w listopa-

dzie 2013 r. Papież Franciszek ogło-
sił, że rok 2015 powinien być poświę-
cony Życiu Konsekrowanemu. Rok
ten zbiega się z dwusetną rocznicą
założenia naszego Zgromadzenia Mi -
sjo narzy Krwi Chrystusa. Jako człon-
kowie Zgromadzenia apostolskiego
żyjemy zgodnie ze wskazówkami
życia konsekrowanego, a zatem rok
jubileuszowy skłania nas do refleksji
nad naszą przeszłością, a także
zatrzymania się nad teraźniejszością i
przyszłością, aby spróbować ustalić
naszą tożsamość i misję w Kościele i
świecie.
Życie konsekrowane jest niczym
innym, jak życiem jako Chrześcijanin
i naśladowaniem Chrystusa, przyjmu-
jąc taki sposób Jego życia, jakim żył
dla innych. Ten rok 2015 jest dla nas
szczególny jeszcze z jednego powo-
du. Po 50 latach obecności naszych
współbraci w Tanzanii, w roku 2015
powołana zostanie do życia nowa
Prowincja Zgromadzenia - właśnie w
tym kraju Afryki. Powstanie nowej
Prowincji jest oznaką dojrzałości, co
z kolei oznacza większą odpowie-
dzialność wszystkich pracujących
tam współbraci wobec Zgromadzenia
i Kościoła. To prawda, rok 2015
winien przynieść nam łaskę, dzięki
której będziemy potrafili stawić czoła
naszemu życiu i misji z jeszcze więk-
szym zaangażowaniem i odpowie-
dzieć na wyzwania naszej misji z
wielką nadzieją.
Życie w ewangelicznym ubóstwie
stanowi jedno z wielu wyzwań dla
Życia konsekrowanego w Afryce.

Piękno Kolegium Św. Kaspra uderza
ponad wszelką dyskusję, zarówno dla
przechodniów, jak i tych, którzy
mieli szczęście przebywania w tym
wspaniałym kampusie. Odzwier -
ciedla ono zarówno wielki wkład
finansowy ofiarodawców i dobro-
czyńców, jak i ich wielkoduszność
we wspieraniu Zgromadzenia w jego
misji w Tanzanii, w Afryce i całym

świecie. Były pewne próby utożsa-
miania wartości materialnej budyn-
ków Kole gium św.Kaspra z możliwo-
ściami finansowymi naszego Zgro -
mad zenia. Dla mnie osobiście, jedną
z największych porażek, jakich
doświadczyłem pracując jako misjo-

duchowo. Nie będąc w stanie rozwią-
zać większości problemów material-
nych wszystkich, którzy o to prosili,
pamiętam jak kiedyś usłyszałem
jedną z rozmów, jaką prowadziło
dwóch członków pewnego Zgro ma -
d zenia. Afrykanin przedstawił swój
punkt widzenia swojemu współbratu
z Europy. Powiedział: „Czy znasz
różnicę pomiędzy twoimi rodzicami i
moimi? Twoi wysyłali ci pieniądze, a
moi prosili o ich wysłanie”. 
Rozmowy na temat ewangelicznego
ubóstwa nie są łatwe. Często brak
nam odpowiednich słów, aby je pro-
wadzić. Chociaż jako członkowie
Zgromadzenia Misjonarzy Krwi
Chrystusa nie jesteśmy zakonnikami

narz w Kolegium, była niemoc w
próbach zapewnienia pracującym
tam ludziom, potrzebujących zapew-
nienia im podstawowych warunków
do życia. Gdy byłem kandydatem w
czasie formacji w Kolegium
św.Kaspra, pamiętam jak wiele
wysiłków nasi współbracia z Europy
czynili dla moich ziomków, pomaga-
jąc im zarówno materialnie, jaki i

Wyzwanie do Z
.
ycia w Ubóstwie

Ewangelicznym w Słuz.Bie Ubogim
ks. Walter Milandu, C.PP.S.

Kaplica Św. Kaspra w Morogoro - Tanzania

“ Solidaryzowanie się z wszelkimi przeja-
wami ubóstwa stanowi zasadniczy aspekt
duchowości Przenajdro

.
zszej Krwi i stąd.

zycie w prosty sposób stało się niezbędnym
warunkiem do prowadzenia naszych
misji”.
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w ścisłym tego słowa znaczeniu, to
jednak i dla nas ubóstwo stanowi
samo jądro Ewangelii, w które wie-
rzymy i które głosimy. Solidary -
zowanie się z wszelkimi przejawami
ubóstwa stanowi zasadniczy aspekt
duchowości Przenajdroższej Krwi i
stąd życie w prosty sposób stało się
niezbędnym warunkiem do prowa-
dzenia naszych misji. Ktoś jednak
mógłby zadać pytanie: czy tak
naprawdę ewangeliczne ubóstwo
może odnaleźć swój wyraz w Afryce,
gdzie cały kontynent tonie w ubó-

stwie i wszelkie wysiłki zmierzają do
wyprowadzenia go z niego?
Jako że przygotowujemy się do tego,
aby stać się Prowincją, większość z

nas martwi się, w jaki sposób może-
my być ekonomicznie niezależni, by
utrzymać naszą przyszłą Prowincję.
Tak naprawdę, nie jest to łatwe –
pogodzić nasze starania o pogodzenie
ewangelicznego ubóstwa, do którego
zostaliśmy wezwani w służbie ubo-
gim z idą ekonomicznej niezależno-
ści. Jednakowoż, ubóstwo jako cnota
ewangeliczna winna być najlepiej
rozumiana w odniesieniu do życia
Jezusa. Jest on wspaniałym przykła-
dem, który uczy nas, w jaki sposób
przeciwstawiać wyzwania Życia kon-
sekrowanego ubóstwu w kontekście
Afryki.
W 2 Liście do Koryntian św. Paweł
mówi: „znacie przecież łaskę Pana
naszego Jezusa Chrystusa, który
będąc bogaty, dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić”
(2 Kor 8,9). Św. Paweł pomaga nam
zrozumieć, w jaki sposób bycie ubo-
gim jest podstawowym warunkiem
dla przeżywania prawdziwej solidar-
ności z ubóstwem. Bycie ubogim jest

nieodzownym warunkiem, abyśmy
byli zdolni podążać za Chrystusem
(por. Flp 2,3-8). Ubóstwo jest nie-
odzownym warunkiem samospełnie-
nia, zaprzeczeniem siły i prestiżu,
wyzwoleniem z egoizmu, samolub-
stwa i wygody po to, by uzyskać
wsparcie i siłę w służbie dla naszych
braci i sióstr. Tak naprawdę, tylko
poprzez cnotę ubóstwa jesteśmy w
stanie wypełniać nasze osobiste i
wspólnotowe powołanie dla dobra
tych, którzy są w gorszej sytuacji.   
Czasy się zmieniają, zmienia się także
sposób widzenia. Tanzania rozwija
się, podobnie, jak wiele krajów afry-
kańskich, ale w tych warunkach coraz
więcej ludzi spychanych jest na mar-
gines społeczeństwa. 
Wierzę, że najlepszym sposobem
solidarności z ubogimi nie jest to,
jak duży wkład pracy wniesiemy, ale
raczej w jaki sposób my sami tak
naprawdę oddamy się pracy dla
nich. �

“ ... nie jest to łatwe – pogodzić nasze
starania o pogodzenie ewangelicznego
ubóstwa, do którego zostaliśmy 
wezwani w słu

.
zbie ubogim z idą

ekonomicznej niezale
.
znosci”.

Ks. Thomas z dziećmi w Tanzanii
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Zmiany ostatnich dziesięcioleci,
także w Polsce, sprawiły, że
człowiek skupia się bardzo na

materialnym aspekcie swojej egzy-
stencji. W tym roku w Polsce przeży-
wamy 25 lat od zmian ustrojowych,
które dały początek przeobrażeniom
także w Europie Środkowej i
Wschodniej. Ludziom młodym i star-
szym zależało wtedy bardzo na zmia-
nie rządu i ustroju. Dziś mówi się, że
młodzi „chcą się dobrze bawić i robić
kasę”, że stracili ideały. Nie jest to do
końca prawda, choć teza ta pokazuje,
że coś się zmieniło w społeczeństwie,
a tym samym w Kościele. W związku
z tym życie konsekrowane stanęło
również przed nowymi wyzwaniami. 
Ks. Guy Gilbert, francuski kapłan
pracujący od 40 lat wśród najbardziej
zdemoralizowanej i połamanej mło-
dzieży Francji, będąc w Polsce został
zapytany o zagrożenia dla życia kon-
sekrowanego w naszym kraju. Odpo -
wiedział: „bogactwo księży i bogac-
two sióstr zakonnych”. Oznacza to
nie tyle posiadanie przez różne zgro-
madzenia, zakony dużych pieniędzy,
ale może przede wszystkim „uwicie

sobie wygodnego gniazda”, zatrzy-
manie się i zadowolenie tym, co już
osiągnęli, brak chęci, aby iść dalej i
ewangelizować.
Ucząc w szkole, spotykając się z
ludźmi w różnych środowiskach,
zwłaszcza z młodymi, słyszałem nie-
jednokrotnie jak ważny jest dla nich
ten wymiar naszego świadectwa. Jest
to trochę paradoks, że w społeczeń-

tchnął przez nią na nas swojego
ducha, by nas wyprowadził z niewoli
do naszej ziemi obiecanej. Misja ta
zostaje przekazana dzisiaj nam.
Potrzebujemy jednak najpierw sami
tego doświadczać w życiu osobistym
i naszych wspólnotach. Wstąpiłem do
Zgromadzenia Misjonarzy Krwi
Chrystusa, ponieważ miałem przeko-
nanie, że Bóg ma taki plan na moje

stwie, w którym tak bardzo liczy się
materializm, ludzie chcą ubóstwa
osób konsekrowanych. 
Konieczne jest poszukiwanie przez
osoby konsekrowane, także przez
Misjonarzy Krwi Chrystusa, nowych
dróg i podejmowanie „ryzyka”. To
ważny wymiar naszej duchowości -
Jezus, który przelał na krzyżu swoją
krew i w momencie przebicia boku

życie. Była to decyzja poprzedzona
różnymi wątpliwościami i wykrętami.
Kiedy zdecydowałem się w końcu na
ten krok zaufania, kolejne dwa lata
były czasem szukania potwierdzenia,
że Bóg chce mnie w tym miejscu, i
tego co mam robić. W sierpniu 2001
roku pierwszy raz pojechałem na
ewangelizację na Przystanku Wood -
stock (spotkanie młodych w Polsce,
na które przyjeżdża każdego roku kil-
kaset tysięcy ludzi młodych z Polski i
zagranicy). Obrazy i sceny, które tam
zobaczyłem - młodych z wygolonymi
głowami, w irokezach, z zakolczyko-
wanymi twarzami, dziewczynę sie-
dzącą z kartką: oddam się za 5zł -
były dość szokujące dla mnie, młode-
go i pobożnego kleryka. 
W różnych spotkaniach i rozmowach
z tymi ludźmi doświadczyłem swojej
słabości i bezradności wobec ich pro-
blemów. Któregoś dnia, gdy modląc
się siedziałem zrezygnowany i zasta-
nawiałem się, co my w kilkaset osób
możemy zrobić dla kilkuset tysięcy
ludzi przybyłych na festiwal - Bóg
pokazał mi, że to nie my swoimi siła-
mi możemy coś zrobić, ale On może
zrobić bardzo wiele, posługując się
takimi osobami jak ja i moi bracia. 
To był jeden z ważniejszych momen-
tów w historii mego powołania. Dziś,
po 14 latach, nowa ewangelizacja

Wyzwania jakie stoją dzisiaj przed.zyciem Konsekrowanym w Polsce
ks. Damian Siwicki, C.PP.S.

Ewangelizacja młodych ludzi na “Przystanku Woodstock” w Polsce

“W naszych czasach mo
.
zemy poszukiwać

nowych dróg, nowych środków i nowych
metod, by dotrzeć do drugiego z
orędziem Dobrej Nowiny.”
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wydaje mi się jednym z ważniejszych
wyzwań dla życia konsekrowanego.
Kiedy czytam teksty o św. Kasprze i
jego listy, widzę jego gorliwość i
zapał, by wykorzystać wszystko,
czym dysponował dla dobra i zbawie-
nia innych. 
Bóg mocą Swojego Ducha wzbudza
w zgromadzeniach i instytutach życia
konsekrowanego różne charyzmaty,
by odpowiadały na potrzeby swoich
czasów. Tak było ze św. Kasprem i
założeniem Zgromadzenia Misjonar -
zy Krwi Chrystusa. W naszych cza-
sach możemy poszukiwać nowych
dróg, nowych środków i nowych
metod, by dotrzeć do drugiego z orę-
dziem Dobrej Nowiny. To wyzwanie
stoi przed wszystkimi chrześcijanami,
ale jeszcze bardziej przed osobami
konsekrowanymi. 
„W pierwszej linii frontu ewangeliza-
cyjnego mają – jak zawsze w histo-
rii – stać osoby konsekrowane. To one
„głoszą na dachach” to, co same prze-
żyły w głębokim zjednoczeniu z
Chrystusem. To one – ożywione gorli-
wością swoich świętych założycieli –
z odwagą idą z Dobrą Nowiną do naj-
dalszych zakątków ziemi; to one
poszukują nowych dróg głoszenia
Ewangelii oraz nowych metod”, gło-
sił w Roku Wielkiego Jubileuszu
Święty Jan Paweł II, a w orędziu do
Misjonarzy Krwi Chrystusa we wrze-
śniu następnego roku mówił: „ Papież
wzywa synów św. Kaspra, aby byli
nie mniej odważni w swoich decy-
zjach i dziełach – aby poszli tam,

gdzie inni nie mogą, lub nie chcą
pójść, i podejmowali misje, które nie
budzą dużej nadziei na sukces”. 
To nie jest proste wyzwanie, zwłasz-
cza dzisiaj, kiedy różne środowiska
przyzwyczajają nas do wybierania
dróg łatwiejszych. Ryzyko i zaufanie
Bogu w tym, jak chce nas prowadzić,
jest źródłem radości i entuzjazmu
osób konsekrowanych. Takie świa-
dectwo wydaje się być tym, co
potrzebne dzisiejszemu światu i za
czym tęskni współczesny człowiek. 
O świadectwie radości przypomina
nam często w trakcie swego pontyfi-
katu papież Franciszek: „Trwać w
radości i nie dać sobie ukraść nadziei:
to prawda i o to szczególnie powinni-
śmy dbać”. Tak samo św. Kasper
pisze do współbraci: „wyzbądźmy się
wszelkiego smutku, który jest nie-
przyjacielem tego, co dobre” (List
2156). W Kościele jest dużo radości i
entuzjazmu; widać to zwłaszcza na
spotkaniach osób z różnych zgroma-
dzeń. Bogactwo charyzmatów i
wspólny cel, do którego zmierzamy
sprawiają, że ze sobą - czy to na
modlitwie, czy to w działaniu - czuje-
my się bardzo dobrze. 

Nieraz to przeżywałem na akcjach
ewangelizacyjnych w Polsce, na
wspólnych rekolekcjach, na spotka-
niach w naszym Centrum Ducho -
wości w Salzburgu. Wspólnota jest
motorem, który nas napędza, sprawia,
że nie jesteśmy osamotnieni i może-
my się dzielić tym, co każdy posiada.
W dobie indywidualizmu świadectwo
wspólnoty jest tym, co powoduje w
wielu pragnienie życia inaczej, bar-
dziej. 
Często, kiedy głosimy w Polsce reko-
lekcje dla młodych, czy też dla doro-
słych widzę, że kiedy wychodzimy
razem z Ewangelią, to staje się to bar-
dziej wiarygodne i owocne. Ludzie
przychodzą po rekolekcjach i mówią,
że relacje, które były między nami,
bardzo ich poruszały i pomagały w
doświadczeniu Boga. 
„Życie braterskie jest czynnym pro-
roctwem w społeczeństwie, które
odczuwa głęboką – choć czasem nie-
uświadomioną – tęsknotę za brater-
stwem bez granic” (Vita Consecrata
85). Świadectwo wspólnoty nie służy
jedynie dobru tych, którym głosimy
Ewangelię, ale ma ogromne znacze-
nie dla nas samych, pomiędzy nami.
Niekiedy łatwiej nam jest dzielić się
doświadczeniem Boga na zewnątrz w
trakcie apostolstwa, nawet wspólnie,
niż potem pomiędzy sobą. 
Dlatego jednym z ważnych wyzwań
dla nas, osób konsekrowanych, jest
dzielenie się doświadczeniami i
Ewangelią pomiędzy sobą, w naszych
domach i wspólnotach. Jest to część
naszej formacji stałej. To tylko nie-
które z wyzwań, jakie stoją dziś przed
osobami konsekrowanymi w Polsce. 
Jestem wdzięczny Bogu, że mogę być
Misjonarzem Krwi Chrystusa i podej-
mować wciąż nowe wyzwania, jakie
stoją przed całym naszym Zgro -
madzeniem. One powstrzymują nas
przed zatrzymaniem się w miejscu,
przed stagnacją i utratą własnej tożsa-
mości. Dopingują nas do tego, by nie-
ustannie iść, by prawdziwie być ludź-
mi w drodze. �

“W dobie indywidualizmu świadectwo
wspólnoty jest tym, co powoduje w
wielu pragnienie 

.
zycia inaczej, 

bardziej.”

CPPS 
Międzynarodowe Spotkanie Mlodzieży

Frascati, Włochy
i Pielgrzymka

29. Grudzień - 6. Styczeń 2015
Uroczystość 200-Lecia CPPS

Więcej  Informacji Na:  secgencpps@gmail.com
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nim. Rozumieją swoje wyzwania nie
jako wezwanie do izolacji, ale wręcz
przeciwnie, jako wezwanie do życia
wspólnotowego, do budowania
wspólnotowej wolności, przyjaźni i
wewnętrznej sprawiedliwości. Życie
konsekrowane w Indiach wymaga

wą otoczenia. Dla tych, którzy
wybrali życie w Indiach, jest to więc
naprawdę żmudne zadanie. Wymaga
bowiem umiejętności stosowania nie
tylko ewangelicznych reguł.
To właśnie ta różnorodność jest
powodem, dzięki któremu osoby
konsekrowane automatycznie zaczy-
nają wypełniać zadania misyjne w

nie tylko stosowania się do reguł
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa,
ale także nauczenia się współżycia w
harmonii z różnorodnością kulturo-

tym kraju. A zatem stając się osobą
konsekrowaną, automatycznie stają
się misjonarzami. Myślę, że dowo-
dem na to są brutalne morderstwa 
S. Marii Rani i S. Valsy, jak też
wielu innych męczenników, którzy
poświę cili swoje życie w Indiach
Południowych i Północnych.
Wydarzenia te nie są przypadkowe,
są one często poprzedzone przez
długotrwałe, narastające napięcia
wywołane wskutek różnorodnego
postrzegania faktów i motywów

Odmienność i Presja:
Jedność 

.
Zycia Konsekrowanego

(Refleksje z perspektywy Indii)

Młody Misjonarz doświadcza róznorodności kulturowych w Indiach

“ Z
.
ycie konsekrowane w Indiach wymaga nie
tylko stosowania się do reguł ubóstwa, 
czystości i posłuszeństwa, ale tak

.
ze

nauczenia się współ
.
zycia w harmonii z 

ró
.
znorodnością kulturową otoczenia”.

WIndiach większość księży i
sióstr zakonnych mówi co
najmniej trzema językami:

językiem ojczystym, językiem
angiel skim i językiem używanym
przez ludzi, wśród których pracują i
żyją. Napotkałem tu niejednokrotnie
wielu, którzy posługując się wielo-
ma dialektami, bezbłędnie przecho-
dzili w trakcie rozmowy z jednego
na drugi, dzięki temu, że spędzili
swe życie w tak wielu różnych miej-
scach i zetknęli się z bogactwem
wielokulturowości. To właśnie jest
jedna z wielu możliwych opcji, jakie
Życie konsekrowane daje nam w
Indiach. Wiele innych aspektów
życia ludzkiego wzbogaca tę różno-
rodność kulturową i językową.
Dodatkowe wyzwanie dla prowa-
dzących Życie konsekrowane, żyją-
cych zgodnie z zasadami Ewangelii,
stanowi pluralizm religijny w
Indiach, różnorodność warunków
społeczno-ekonomicznych, kontra-
sty klimatyczne, różnorodność poży-
wienia. Ta różnorodność rodzi
napięcia wśród osób konsekrowa-
nych, zarówno wewnątrz wspólnot,
jak i w stosunkach z otoczeniem. 
Odmienności i napięcia odzwiercie-
dlają się we wspólnotach Życia kon-
sekrowanego w Indiach, stając się
ich unikalnym doświadczeniem
życiowym. Początkowo wiele człon-
ków wspólnot zakonnych starało się
postępować bardzo zasadniczo, ale
w miarę upływu czasu nauczyli się
sztuki elastyczności i współżycia w
wielokulturowości. W Indiach osoby
konsekrowane widzą swoją rolę nie
w zmienianiu otaczającego świata na
siłę, ale w całkowitej asymilacji z

ks. Henry Bright, C.PP.S.
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Zgromadzenia założonego przez
Teresę z Kalkuty, popularnie nazy-
waną Matką Teresą.
Moje refleksje nad Życiem konsekro-
wanym nie mogą pominąć niepowo-
dzeń w wypełnianiu trudnych
wezwań w tak wyjątkowym otocze-
niu.
Różnice i odmienność miały swoje
żniwo także wśród osób konsekro-
wanych, ale analiza życia religijnego
w Indiach dowodzi, że mamy więcej
powodów do radości niż do płaczu.
Większość osób konsekrowanych
potrafiła przeżyć swoje życie w zgo-
dzie z zasadami, w poszukiwaniu
pokoju i radości, jakie daje pełnienie
misji w imię Boga, misji, która pro-
wadzi nas do Boga.
Nie jest tajemnicą, że osoby konse-
krowane w Indiach przeżyły niezwy-
kle trudny, pełen napięcia czas. Był

działania. Zdarza się, że gdy misjo-
narz próbuje pochylić się z miłością
nad ubogimi i pozbawionymi praw,
podobnie jak to czynił Chrystus, nie-
którzy odbierają to nie jako wyraz
dobroczynności, ale jako spisek
mający na celu nawrócenie na chrze-
ścijaństwo. Z ich punktu widzenia
nawet najczystsze działania charyta-
tywne stają się najgorszym sposo-
bem wykorzystywania ubóstwa i
potrzeb ludzkich.
To właśnie wierność Chrystusowi i
jednoczesna umiejętność współżycia
z otoczeniem stanowi wyzwanie dla
tych, którzy wybrali misje i Życie
konsekrowane w Indiach.
Przez lata osoby konsekrowane w
Indiach wykazały niezwykłą umie-
jętność przystosowania się do zmian
w społeczeństwie. Przemiany spo-
łeczne są integralną częścią apostol-
stwa osób konsekrowanych w
Indiach. To właśnie Ewangelia jest
odpowiedzią na potrzeby społeczne,
tak aby ”ślepy ujrzał, chromy zaczął
chodzić, a ubodzy, kobiety i malucz-
cy usłyszeli Dobrą Nowinę”. A
zatem, Życie konsekrowane w
Indiach oznacza umiejętność wpro-
wadzania takich aktywności spo-
łecznych, które znakomicie łączą w
sobie wewnętrzne oddanie się Panu
z zewnętrznym oddaniem się Jego
ludowi. Należy podkreślić, że nie
istnieje żadna dwoistość, która mia-
łaby oddzielać przekonania religijne
od odpowiedzialności moralnej i
społecznej. To jest właśnie myśl
przewodnia Vita Consecrata: ”ten
charakter prorocki jest wpisany w
naturę życia konsekrowanego jako
takiego, ponieważ wynika z typowe-
go dlań radykalizmu w naśladowa-
niu Chrystusa i z jego poświęcenia
się misji” (VC 84). 
Osoby konsekrowane w Indiach
uchroniły się przed poddaniem się
nadmiernie sztywnym regułom życia
religijnego. Starali się przedłożyć
niepewność życiową, której wymaga
Ewangelia ponad bezpieczeństwo
życiowe, jakie zapewniają instytu-
cje. Osoby konsekrowane w Indiach
może nie są absolutnie doskonałe w
swych działaniach, ale niewątpliwie
dołożyły wiele wysiłku, by dotrzeć
do ludzi na marginesie. Najlepszym
dowodem takich działań jest praca
licznych Zgromadzeń, w tym 1155

NASI AUTORZY
Ks. Robert Schreiter, C.PP.S., należy do Prowincji
Cincinnati, jest profesorem teologii na Catholic Theological
Union w Chicago, USA. Był Radnym Generalnym w latach
1995-2007 i pomógł w rozwoju naszej tożsamości jako
Stowarzyszenie Życia Apostolskiego. Związany jest z Unią
Przełożonych Generalnych w Rzymie. 
Ks. Barry Fischer, C.PP.S., należy do Prowincji
Cincinnati, był Moderatorem Generalnym w latach 1995-
2007. Obecnie jest Dyrektorem Międzynarodowego
Centrum Duchowości Krwi Chrystusa w Salzburgu w
Austrii. Zaangażowany jest w głoszenie rekolekcji, dni
skupienia i międzynarodowe warsztaty duchowości.
Ks. Angelmiro Granados, C.PP.S., został wyświęcony na
kapłana w Kolumbii w 2003 roku i inkorporawany definity-
wnie do Zgromadzenia w 2006. Obecnie mieszka w Bogocie
w Kolumbii i jest odpowiedzialnym za formacje początkową
naszych kandydatów i duszpasterstwo powołaniowe. Jest
również duszpasterzem w szkole św.Tarsycjusza.
Ks. Damian Siwicki, C.PP.S., należy do Polskiej
Prowincji, jest dyrektorem Wydawnictwa POMOC i zajmu-
je się duszpasterstwem młodzieży w tej Prowincji.
Zaangażowany jest w różne akcje ewangelizacyjne.
Mieszka w Częstochowie.
Ks. Walter Milandu, C.PP.S., należy do Wikariatu w
Tanzanii, obecnie robi doktorat z teologii duchowości na
Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Został wybrany
do Rady Generalnej w 2013 roku i pomaga jako ojciec
duchowny włoskich seminarzystów naszego Zgromadzenia.

Ks. Henry Bright, C.PP.S., należy do Wikariatu w
Indiach, jest Radnym Generalnym od 2013 roku i
Ekonomen Generalnym Zgromadzenia. Skończył studia
doktoranckie z Filozofii i Eonomii. Mieszka w Indiach.
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to czas, gdy próbowano pojednać
skonfliktowane, pełne odmienności
otoczenie za pomocą najbardziej
szlachetnych metod. Mam głębokie
przeczucie, że podobnie jak wów-
czas tak i teraz Pan przemówi do nas
i wskaże, jak rozwiązać palące pro-
blemy tych odmiennych środowisk,
tak aby połączyć ideały z rzeczywi-
stością, tak aby nasze życie konse-
krowane stało się bardziej owocne.
Wnikliwa interpretacja Ewangelii
powinna wskazać nam, jak wznieść
się ponad bierność życia konsekro-
wanego, nie ograniczać się wyłącz-
nie do bycia pobożnym. Przeciwnie,
powinniśmy uważać się za ludzi
natchniętych przez Boga. Ludzi, dla
których Ewangelia stanowi pomoc w
zrozumieniu odmienności i napięć w
unikalnym otoczeniu, dla których
misją jest pójście za głosem
Chrystusa. �
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Z kolei Barry Fischer, oddając w
naszych rozważaniach głos Papieżowi
Franciszkowi mówi, że Papież podziela
i popiera nasze wyzwania i wskazówki
życia konsekrowanego, co wyraził
dobitnie w czasie spotkania z przedsta-
wicielami Unii Generałów Zgromadzeń
Zakonnych.
W dalszej części tego numeru
„Kielicha...” znajdują się osobiste
refleksje i rozważania czterech człon-
ków naszego Zgromadzenia z różnych
kontynentów. Patrząc z perspektywy
wielokulturowości, odkrywają oni przed
nami ich różnorodność i odmienno,
połączone w unikalny sposób, tak by
prowadzić życie konsekrowane we
wspólnotach naszego Zgromadzenia
działających na całym świecie. W roz-
ważaniach tych wskazują także na
wyzwania, jakie napotykamy na całym
świecie.
VITA CONSECRATA
Tematem Synodu Biskupów w 1994r.
było znaczenie Życia konsekrowanego.
Również Jan Paweł II w 1996 r. podzie-
lił się swymi refleksjami, dotyczącymi
Apostolskiej Adhortacji Vita Conse -
crata. Ponieważ dokument ten jest długi
i trudny, może warto zastanowić się nad
naszą własną drogą jako osób konsekro-
wanych, patrząc przez pryzmat mądro-
ści tej Adhortacji. Pragnąłbym się
podzielić moimi przemyśleniami nad
swoistym znaczeniem tych zapisów dla
naszego Zgromadzenia w dobie współ-
czesnej.
Rozdział 51 Vita Consecrata zatytuło-
wany jest: „Braterstwo w świecie
podzielonym i niesprawiedliwym”. W
rozdziale tym nawołuje się wspólnoty
Życia konsekrowanego do zaakceptowa-
nia wyzwania, do „wzrostu duchowości
komunii przede wszystkim wewnątrz
nich samych, a następnie w łonie
kościelnej wspólnoty i poza jej obrę-
bem: mają ją szerzyć, nawiązując lub
podejmując wciąż na nowo dialog miło-
ści ze światem, zwłaszcza tam, gdzie
toczą się dziś konflikty etniczne lub sza-
leje śmiercionośna przemoc”. Wydaje
się, że słowa te zostały wręcz napisane
dla naszego Zgromadzenia żyjącego
charyzmatem pojednania!
W czasie XX Zebrania Generalnego
zidentyfikowaliśmy się jako wielokultu-

Kielich Nowego Przymierza
Wydawca: Zarząd Generalny CPPS
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rowa, prorocza wspólnota, która ma
doprowadzić do odnowienia Kościoła i
pojednania w świecie. To właśnie
poczucie wspólnoty powoduje, że
utwierdzamy się w wierze, pomaga nam
w pokonaniu podziałów językowych,
wiekowych i kulturowych, pomaga w
pokonaniu różnic politycznych i ekle-
zjalnych. Jako wspólnota, jesteśmy
wezwani, aby dawać prorocze świadec-
two wezwania do dania odpowiedzi na
to, jak można połączyć dobroczynność,
odmienność i różnorodność poprzez dia-
log. A zatem, jako konsekrowana wspól-
nota pojednania jesteśmy ambasadorami
Chrystusa, wezwanymi, aby prowadzić
dzieło pojednania w Kościele i świecie.
Inny fragment Vita Consecrata, skiero-
wany do wspólnot, podkreśla znaczenie
komunii i współpracy ze świeckimi (54-
56). Dzielenie się darem konsekracji
pomiędzy osobami konsekrowanymi i
wierzącymi świeckimi wydaje się być
nowym, pełnym nadziei rozdziałem
Życia konsekrowanego. Początkowo
relacje te mogą mieć charakter duchowy
lub dzielenia się pracą w misji pod kie-
runkiem członków wspólnoty. Nastę -
pnie Adhortacja stwierdza, że świeccy
mogą być ”pociągnięci przykładem
świętości osób konsekrowanych”, pod-
czas, gdy z drugiej strony „udział ludzi
świeckich nierzadko prowadzi do nie-
oczekiwanych i owocnych odkryć, doty-
czących niektórych aspektów charyzma-
tu, pobudza do bardziej duchowej jego
interpretacji i każe czerpać z niego
wskazania dla nowych działań apostol-
skich” (55). I znowu - słowa te zostały
napisane dla nas!
W wezwaniach XX Zebrania General -
nego widzimy wezwania dla każdej

jednostki naszego Zgromadzenia. Wez -
wanie, aby rozwinąć i pogłębić zaanga-
żowanie w dalszej pracy, aby zachęcić
świeckich do włączenia się w nasze
życie wspólnotowe, w naszą ducho-
wość i pracę apostolską. Moją osobistą
nadzieją jest to, aby wspólnoty odpo-
wiedziały na to wezwanie, aby poprzez
nasz związek z laikatem rozwinęły się i
wzbogaciły nasze formy życia konse-
krowanego, aby doszło do wzbogacenia
naszej duchowości, napełnienia nasze-
go życia wspólnotowego radością,
zaiskr zeniem ognia w naszym apostol-
stwie.
WNIOSKI
Konsekrowanie oznacza czynienie lub
deklarowanie świętości. Oznacza ono
oddanie się i poświęcenie kogoś lub
czegoś dla służby Bogu. Wszyscy
zostaliśmy uświęceni poprzez chrzest.
Niektórych to uświęcenie przez chrzest
prowadzi do Chrystusa poprzez akcep-
tację rad ewangelicznych i obietnicy
wierności Zgromadzeniu. A dla niektó-
rych akceptacja świętych nakazów jest
odpowiedzią na wezwanie Boga. 
Konsekracja dla większości z nas jest
aktem eucharystycznym, w którym
chleb i wino ofiarowywane są Bogu,
tchnięte przez Boga, a przez ten akt
uświęcone, stają się święte, tak jak
święte jest Ciało i Krew Chrystusa. 
Jako Misjonarze Krwi Chrystusa jeste-
śmy zwykłymi ludźmi do chwili, gdy
poprzez wiarę upewnimy się, że Bóg w
nas tchnął swojego Ducha i nas uświę-
cił. I w tym momencie stajemy się pro-
roczą i wielokulturową wspólnotą dla
odnowienia Kościoła i pojednania w
świecie. �
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“ Jako wspólnota, jesteśmy wezwani, aby
dawać prorocze świadectwo wezwania do
dania odpowiedzi na to, jak mo

.
zna

połączyć dobroczynność, odmienność 
i ró
.
znorodność poprzez dialog.”
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