
Papież Franciszek w swym
Bożonarodzeniowym przesłaniu

w 2015 roku skupił się na reformach
dokonujących się w Kościele.
Powiedział on: „Uważam, że trzeba
sobie jasno powiedzieć, co było i co
będzie w przyszłości przedmiotem
głębokich, szczerych rozważań i roz-
ważnych decyzji. Reformy winny się
dokonywać w jasny, zdecydowany
sposób i być skuteczne, zgodnie z
Ecclesiea semper reformanda”.
Reformy zapoczątkowane w Kościele
przez papieża Franciszka są kontynu-

Zaproszenie do udziału w Sym -
pozjum o życiu wspólnotowym w

lipcu było dla mnie naprawdę wiel-
kim zaszczytem. Była to okazja, by
spotkać wielu dawno niewidzianych
współbraci, jak też fantastyczna moż-
liwość poznania dotąd obcych współ-
braci z innych jednostek.
Dzięki temu udało mi się ujrzeć nowe
perspektywy w moim osobistym
rozumieniu życia wspólnotowego
CPPS. Pomimo, że od niedawna
jestem wyświęcony, naprawdę doce-
niam bogactwo podstawowych zało-
żeń, dotyczących naszego życia we
wspólnocie. Życie wspólnotowe jest
filarem naszej pracy duszpasterskiej.
Należy podkreślić trzy podstawowe
wymiary naszej tożsamości: a) tożsa-
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mość CPPS, b) dzielona współodpo-
wiedzialność, c) fakt, że jesteśmy
wezwani do niesienia nadziei i pojed-
nania.

TOZ
.
SAMOŚĆ CPPS 

Gdy patrzę na Kościół i widzę różno-
rodność obrządków religijnych, róż-
norodność życia apostolskiego, insty-
tucji świeckich i innych ruchów, które
stanowią istotne bogactwo dla
Królestwa Bożego, stawiam sobie
pytanie: Jaka naprawdę jest różnica
między nami i tymi innymi?
Sympozjum o życiu wspólnotowym
było spotkaniem nas wszystkich z
różnych stron świata, a każdy z
uczestników miał coś do powiedze-
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* cd. ze str. 1

nia. Wszystkich nas wzbogaciły róż-
norodne przeżycia i opowieści z pra-
wie wszystkich stron świata. Nie -
zależnie od korzeni, królował jeden
język, czyli język miłości, który sta-
nowi podstawową różnicę w porów-
naniu z innymi czynnikami. 
Pytaniem, które dominowało w
małych grupach roboczych było: co
było powodem, który zdecydował o
twoim wstąpieniu do Zgromad -
zenia? Naprawdę zaskakujące było
to, że większość wskazała, że było to
życie wspólnotowe. Taka zbieżność
poglądów była widoczna nie tylko w
słowach, ale odzwierciedleniem jej
są przede wszystkim podstawowe
zasady życia wspólnotowego. Ten
aspekt naszego życia stał się tym, co
stale rozważamy. Zdajemy sobie
sprawę, że nasza tożsamość jest
wynikiem tego, w jaki sposób miło-
sierdzie innych wywiera wpływ na
nas samych. Innymi słowy, identyfi-
kuję się z życiem innych, a to z kolei
wpływa na mnie samego. Taki wła-
śnie jest sens tożsamości CPPS.

wa chrystologiczna, która stanowi
klamrę łączącą nas z Kościołem
sakramentalnym Ukrzyżowanego
Pana. Moim zdaniem, drugi poziom
tożsamości CPPS, inaczej mówiąc
pragnienie św. Kaspra, by Królestwo
Boże oparte było na duchowości
Krwi Chrystusa, było pierwszorzęd-
nym zagadnieniem rozważanym w
czasie Sympozjum. 
„Zgodnie z duchem św. Kaspra
jesteśmy wspólnotą, która zauważa,
słucha i odpowiada na wołanie Krwi
Chrystusa w dzisiejszym świecie.
Jesteśmy połączeni Więzią Miłości,
nasze uświęcone relacje są dowo-
dem na obecność trójjedynego Boga
wśród nas i w każdym z nas. Nasze
życie wspólnotowe jest dla nas
pomocą, by wykorzystać cały nasz
potencjał misjonarski, a jednocze-
śnie jest świadectwem Ewangelii
Chrystusa”(Dokument końcowy
Sympozjum o życiu wspólnotowym,
Rzym, lipiec 2017).  
Utożsamianie się ze Zgromadzeniem
oznacza utożsamianie się i złączenie
z Chrystusem, z Królestwem Bożym
i marzeniami św. Kaspra. Gdy zapo-
minamy o tym, stajemy się zwykły-
mi urzędnikami lub współpracowni-
kami instytucji dobroczynnych. A
zatem, złączenie z Chrystusem i
Jego Ewangelią pociąga za sobą
utożsamienie się z marzeniami św.
Kaspra. Poruszeni tym do głębi, sta-
jemy się wyzwaniem i znakiem dla
świata. Co więcej, takie utożsamie-
nie i złączenie w tych trzech wymia-
rach oznacza, że nasze międzyludz-
kie relacje pozwalają na prawdziwą
ludzką świętość, rozumianą jako
obecność pośród nas i w każdym z
nas trójjedynego Boga. 

SZCZERA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W czasie Sympozjum o życiu wspól-
notowym, słuchając delegatów dzie-
lących się doświadczeniami życia
wspólnotowego, poczułem swoistą
odpowiedzialność moralną. 
W życiu wspólnotowym odpowie-
dzialność za innych nie jest moral-

Dlatego, jestem przekonany, że
nasze domy misyjne są przykładem
tego, jak można pogodzić ze sobą
rozwój osobisty, wspólnotowy, reli-
gijny i społeczny. W gruncie rzeczy,
każdy kto utożsamia się z duchowo-
ścią Krwi Chrystusa podejmuje się
uczynić apostolstwo drogą ku
Królestwu Bożemu, traktuje życie
wspólnotowe z radością, docenia i
wzbogaca dziedzictwo CPPS, stając
się znakiem nadziei dla społeczeń-
stwa, które egoistycznie dba wyłącz-
nie o własne interesy. 
Pierwszy poziom tożsamości CPPS
polega na utożsamianiu się z
Chrystusem, który umarł na krzyżu i
zmartwychwstał. Łączymy się z
Chrystusem, który przelał swoją
Krew, by odkupić świat. To podsta-

“Wszystkich nas wzbogaca różnorodność
doświadczeń całego Zgromadzenia”.

Ks. Ben Berinti, CPPS prowadzi warsztaty formacyjne w 2016 roku. 
Stała formacja jest istotnym elementem życia wspólnotowego.
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W Sympozjum uczestniczyli delegaci z całego świata. Ks. Alois Schlachter, CPPS, 
ks. Rony Diaz Quino, CPPS i ks. Ilija Gric, CPPS w czasie jednej z prezentacji.

życia we wspólnocie i świadomie
przyjęliśmy to zaproszenie. Idziemy
za Jezusem i pragniemy stawać się
oznaką nadziei i pojednania, naj-
pierw okazując je sobie wzajemnie,
a potem ludziom spoza naszej
wspólnoty.
Nasze domy misyjne w Gwatemali
mają inny kontekst niż w Ameryce
Centralnej. Zupełnie odmienna jest
perspektywa, każdy z domów ma
swoje szczególne cechy. Takie realia
spowodowały, że wzmocniliśmy
modlitwę wspólnotową, dzięki
czemu potrafimy lepiej współpraco-
wać z Ludem Bożym. Łatwiej jest
nam towarzyszyć w smutku i cier-
pieniu uciemiężonych i ofiar prze-
mocy społecznej.
Ostatnio stowarzyszeni świeccy
Wspólnoty Krwi Chrystusa wspól-
nie z br. Victorem Navichoc, CPPS
odwiedzili w parafii Maryi, Matki i
Królowej Przenajdroższej Krwi
miejsca, gdzie zamordowano kilkoro
młodych osób. Modlili się za spokój
ich duszy i ich najbliższych.
Niektórzy z parafian byli zaskocze-
ni, że nasi bracia modlą się za nie-
znajomych. To właśnie oznacza
odpowiedź na wezwanie, byśmy byli
żywym świadectwem i posłańcami
nadziei i pojednania.
Tworzenie zdrowego życia wspólno-
towego pomaga nam we wspólnym
życiu i zachęca nas, by odłożyć na
bok naszą wygodę, tak aby „być
Kościołem, który wychodzi naprze-
ciw światu”. Każdy z nas, w każdym
domu misyjnym, wezwany jest, by
szczególnie zaangażować się w pro-
jekty CPPS, które są naszym wkła-
dem w pracę Kościoła dla budowa-
nia Królestwa Bożego”. Jako część
tego Królestwa czujemy się zmoty-
wowani, by budować szczere relacje
odpowiedzialności w stosunku do
naszych braci, zarówno w naszych
domach misyjnych, jak i w dziełach
apostolskich. 
A zatem, nasze wspólnoty winny
tworzyć bezpieczną przestrzeń życio-
wą i głębokie relacje braterskie, co
ukazuje nas społeczeństwu nie jako
kolejny ruch religijny, lecz jako
prawdziwą przestrzeń chrześcijań-
ską, przestrzeń nadziei i pojednania.
Stąd wymiar wspólnotowy, jako filar
CPPS, umacniany przez Więź
Miłości, pozwala widzieć nas jako
żywe świadectwo ewangelicznej jed-
ności we współczesnym, rozbitym i
podzielonym społeczeństwie. u

nym obowiązkiem, jest to raczej
poczucie, że druga osoba jest częścią
mojego życia, że utożsamiamy się
wzajemnie i dzielimy ze sobą różne
projekty CPPS. Uproszczeniem
byłoby myśleć, że wspólne spoży-
wanie posiłków nie ma wpływu na
nasze życie wspólnotowe. Tak
naprawdę czas i miejsce mają nie-
zwykłe znaczenie dla naszych
uświęconych relacji. To samo można
powiedzieć o każdej wspólnie spę-
dzonej chwili. 
Warto podkreślić, że wzajemna
odpowiedzialność nie jest obowiąz-
kiem, ale serdeczną, dobrą postawą.
Współodpowiedzialność to dzielenie
się radościami i smutkami, marze-
niami, pragnieniami i nadziejami.
Wtedy inni stają się częścią mojego
życia i to skłania mnie do życia w
wspólnocie.
W każdym kraju, gdzie jesteśmy
obecni, napotykamy na różne sytu-
acje społeczne. W Ameryce
Łacińskiej jesteśmy połączeni przez
historię, pomimo ogromnych odle-
głości, różnimy się kulturą, ale
mówimy wspólnym językiem, który
łączy nas wszystkich, a jest nim
miłosierdzie i dobroczynność.
Jesteśmy z Kolumbijczykami, któ-
rzy walczą o pokój, a udręczenie
walką o przetrwanie dzielimy z
Gwatemalą i Salwadorem. Życie w
krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie
króluje korupcja, niesprawiedli-

wość, przemoc i dyskryminacja spo-
wodowało, że narażono nas na życie
w kulturze śmierci.
Jeśli mówimy o szczerej odpowie-
dzialności, to przede wszystkim
musimy zadać sobie pytanie, jak
mamy dzielić naszą odpowiedzial-
ność za zło społeczne. Po drugie, jak
zwiększyć świadomość tego wśród
innych, by solidarnie podjąć projekt
Królestwa Bożego. Takie poczucie
odpowiedzialności utrwaliło się we
mnie, gdy słuchałem delegatów z
różnych stron świata. Aby realnie
stworzyć uświęcone relacje w
naszych wspólnotach musimy
uświa domić sobie na ile druga osoba
jest dla mnie uświęcona i na ile ja
jestem uświęcony dla drugiego.
Takie odczucia możliwe są wyłącz-
nie we wspólnotach serdecznego
poszanowania wzajemnego i wza-
jemnej odpowiedzialności.
WEZWANI, BY S�WIADCZYC�
O NADZIEI I POJEDNANIU
Wezwanie kierowane przez Jezusa do
uczniów i apostołów jest dwustop-
niowe: pierwszym etapem jest wysłu-
chanie, a drugi wymaga odpowiedzi.
Dla apostołów nie do końca było
jasne, w jakim celu zostali wezwani,
ale potrafili rzucić wszystko i pójść
za głosem Jezusa. To właśnie była ich
odpowiedź – pójść za Jezusem.
W naszym Zgromadzeniu usłyszeli-
śmy Jezusa, który wzywa nas do
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Wlipcu tego roku spotkał mnie
zaszczyt uczestniczenia w Sym -

pozjum o życiu wspólnotowym w
Rzymie. Po raz pierwszy w życiu bra-
łem udział w takim międzynarodowym
spotkaniu. Dla mnie osobiście niezwy-
kle interesujące było słuchanie na żywo
doświadczeń współbraci, doświadczeń,
które są odmienne w różnych krajach i
kulturach. To bowiem właśnie wzboga-
ca wartość bycia i życia we wspólnocie
zgodnie z duchem św. Kaspra. W czasie
tego sympozjum czuliśmy obecność
Boga, Jego tchnienie, obecność Ducha
Świętego w każdym z nas i pomiędzy
nami. To właśnie Duch Święty wzywa
nas, byśmy w dzisiejszym świecie
potrafili zobaczyć, usłyszeć i odpowie-
dzieć na wołanie Krwi Chrystusa. 
Kuria Generalna poprosiła mnie o napi-
sanie artykułu na kluczowy temat,
który wypłynął w trakcie naszej pracy,
czyli „Życie wspólnotowe CPPS jako
odzwierciedlenie Trójcy Świętej”.
Myśl ta została zawarta w dokumencie
końcowym sympozjum, gdzie znajdu-
jemy następujące stwierdzenie: „Je -
steśmy wspólnotą w duchu św. Kaspra
del Bufalo. Łączy nas Więź Miłości, a
nasza uświęcona relacja ukazuje obec-
ność Boga w Trójcy Świętej wśród nas
i w każdym z nas”. Poproszono mnie,

“Słuchanie na żywo relacji o życiu wspólnotowym
w różnych stronach świata było interesujące,
ponieważ wzbogaciło wartość bycia i życia we
wspólnocie w duchu św. Kaspra”.

obraz jako odbicie Trójcy Świętej.
Według mnie, ten ideał relacji Trójcy
Świętej jest już obecny w sposób rze-
czywisty, tak jak powiedział Jezus:
„Wypełnił się czas i przybliżyło się kró-
lestwo Boże” (Mk 1,15). To znaczy, że
Królestwo Boże jest w tobie. Chciał -
bym też ustosunkować się do drugiej
części dokumentu końcowego sympo-
zjum, który stanowi prosty wyznacznik,
jak mamy żyć jako wspólnota CPPS,
jak mamy dostrzec w prosty sposób to,
że naszymi korzeniami jest Trójca
Święta. Chciałbym połączyć słowa
dokumentu ze słowem Bożym, bo to
najlepiej może odzwierciedlić Kró -
lestwo Boże, które już w nas istnieje.
Dokument stwierdza: „Zdajemy sobie
sprawę, że życie pod jednym dachem w
domach misyjnych jest ideałem.
Rozumiemy, że istnieją wyjątki”. Jezus
stał się człowiekiem: „Słowo stało się
ciałem i zamieszkało wśród nas” 

bym opisał, w jaki sposób postrzegam
to, że nasza wspólnota ma swoje korze-
nie we wspólnotowości Trójcy Świętej
i w jaki sposób nasze życie wspólnoto-
we opiera się na Trójcy Świętej. Moje
rozważania zacznę od trzech słów,
które dotyczą tego tematu: „Rozważyć
– Zapuścić korzenie – Ukształtować”. 
Rozważyć oznacza „odroczyć, przemy-
śleć”. Zapuścić korzenie oznacza
„zasiać ziarno w ziemi, które wypusz-
cza korzenie”. Ukształtować to „nadać
jakąś formę, wymodelować, nadać
kształt”, podobnie jak nadaje się kształt
glinie, by stworzyć rzeźbę. Gdy myśla-
łem o tych trzech słowach, zrozumia-
łem, że wspólnota, aby stać się odbi-
ciem Trójcy Świętej musi zostać zachę-
cona do „zapuszczenia korzeni” i
„modelowania”. Słowa te przypominają
nam o pracy, którą codziennie wykonu-
jemy w pojedynkę i wspólnie. W grun-
cie rzeczy to od tej pracy zależy nasz

Ks. Roberto Turco, C.PP.S.

Wspólnota jako odzwierciedlenie Trójcy Świętej 

Misjonarze i stowarzyszeni świeccy zebrali się, by rozmawiać o życiu wspólnotowym i zredagować dokument, 
który pomoże nam poprawić nasze życie we wspólnocie.
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(J 1,14). „Wszedł na górę i wezwał do
siebie tych, których chciał. I przyszli do
Niego” (Mk 3,13). Imiona apostołów
określają ich cechy charakteru. Jezus
znał dobrze każdego z nich i zwrócił
uwagę na tych wyjątkowych.
Dalej w dokumencie znajdujemy
stwierdzenie: „Zdecydowaliśmy się na
prosty styl życia. Dajemy dowód soli-
darności z innymi, stawiając wyżej ich
potrzeby niż potrzeby nas samych”.
„Niech was ożywiają uczucia znamien-
ne dla Jezusa Chrystusa. On to, istnie-
jąc od wieków w postaci Boga, nie
uznał za stosowne korzystać ze swej
równości z Bogiem, lecz przeciwnie
wyzbył się wszystkiego, co Boskie,
pojawił się w postaci sługi. Stał się
podobnym do ludzi i zgodnie z tym,
czym był na zewnątrz został uznany za
człowieka (Flp 2,5-7). „Przyszedł też w
owych dniach Jezus z Nazaretu z
Galilei i został ochrzczony w Jordanie
przez Jana”(Mk 1,9). Te zdania nawią-
zują do solidarności Jezusa z grzeszni-
kami. „Tak też i wy, gdy czynicie to
wszystko, co wam nakazano, mówcie
sobie: Jesteśmy sługami nieużyteczny-
mi. Zrobiliśmy to, co powinniśmy byli
zrobić” (Łk 17,10). Wezwani jesteśmy,
by służyć z pokorą, nie szukając korzy-
ści własnych.
W dokumencie końcowym czytamy
także: „Przyjmować życie modlitwy,
kontemplacji i dzielenia się Słowem i
Eucharystią”. „ Kiedy Jezus przebywał
w pewnej miejscowości na modlitwie,
powiedział do Niego jeden z uczniów,
gdy On już przestał się modlić: Panie,
naucz nas modlić się, tak jak Jan
nauczał swoich uczniów. A On powie-
dział im: Kiedy się modlicie, mówcie:
Ojcze, niech się święci Imię Twoje,
niech przyjdzie królestwo Twoje” 
(Łk 11,1-2). On tez powiedział: „Na
modlitwach waszych nie bądźcie gada-
tliwi jak poganie, którzy sądzą, że gdy
będą dużo mówić, prędzej zostaną
wysłuchani” (Mt 6, 7). „Marta miała
siostrę, której było na imię Maria. Ta
siedząc u stóp Pana wsłuchiwała się w
Jego słowa” (Łk 10,39). „Wtedy
powiedział do nich: Tak bardzo pragną-
łem spożywać z wami tę Paschę, zanim
zacznę cierpieć” (Łk 22,15). A dzieląc
posiłek: „Kiedy znajdował się przy
stole w pewnym domu, przyszło wielu
celników i grzeszników, aby zasiąść do
stołu wspólnie z Jezusem i Jego ucznia-
mi” (Mt 9,10).

W końcowym dokumencie znalazło
także miejsce następujące sformułowa-
nie: „Zaangażować się w program cią-
głej formacji i odnowy duchowej”.
Jezus przyszedł, by ratować i zbawić
człowieka w całości - jego umysł,
duszę i ciało. To jest właśnie formacja
istoty ludzkiej w całości. „Bóg, Dawca
pokoju, niech ześle na was pełnię świę-
tości, tak aby całe wasze jestestwo z
duchem, duszą i ciałem było bez zarzu-
tu, gdy przyjdzie Pan nasz Jezus
Chrystus” (1 Tes 5,23).
Widzimy kolejne podobieństwa pomię-
dzy Biblią i dokumentem końcowym.
„Spotykać się w domu na dyskusjach, w
celu odpoczynku i wspólnego działa-
nia”. „Zwoławszy Dwunastu dał im
moc i władzę, by panowali nad wszyst-
kimi duchami i aby leczyli ludzkie sła-

“Wspólnota kierowana jest przez trzecią Osobę
Trójcy Świętej Ducha Świętego, który jest
Miłością… Każdy z nas powinien kształtować siebie
samego i miejsca, w których żyjemy w relacji z
Bogiem Miłości, w Trójcy Jedynym”.

bości” (Łk 9,1). Jezus spotyka się z
uczniami i zaprasza ich na misję.
„Apostołowie zaś, wróciwszy, opowie-
dzieli Mu wszystko, czego dokonali”
(Łk 9,10). Apostołowie dzielą się z
Jezusem tym, czego dokonali. „Jezus
rzekł do nich: Odejdźcie sami na osob-
ność i odpocznijcie trochę” (Mk 6,31).
To oznacza wypoczynek.
„Być pomocnym dla siebie wzajemnie,

szczególnie dla tych z nas, którzy są
podatni na zranienia, dla stowarzszo-
nych świeckich i dla gości”. „My, będąc
mocnymi w wierze, powinniśmy poma-
gać słabym w znoszeniu ich słabości.
Nie możemy zabiegać tylko o to, co
sprawia nam przyjemność. Każdy z nas
powinien się starać o to, aby nie spra-
wiać przykrości bliźniemu, aby mieć na
względzie jego dobro i aby troszczyć

Ikona Trójcy Świętej namalowana przez Andreja Rublowa.
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się o zbudowanie go w wierze. Tak
więc bądźcie dla siebie nawzajem taki-
mi, jakim był dla was, ku chwale Bożej,
Chrystus” (Rz 15, 1-2.7). „Wyznaczył
Pan jeszcze innych siedemdziesięciu
dwóch i wysłał ich po dwóch przed
sobą do każdego miasta i miejscowości,
którą sam miał nawiedzić”(Łk 10,1).
„Poświęcać czas wydarzeniom i obcho-
dom Zgromadzenia”. „Tomasz, jeden z
Dwunastu, zwany Didymos, nie był
razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. A
po upływie ośmiu dni, kiedy Jego
uczniowie byli znów wewnątrz domu i
tym razem Tomasz z nimi” (J 20,
24.26).
„Praktykować współodpowiedzialność
za stałe pogłębianie życia wspólnoto-
wego”. W Trójcy Świętej trzy osoby
Boskie współistotne są Ojcu. Tak więc,
my jesteśmy odpowiedzialni za
naszych współbraci, jedni za drugich. 
„Rozwijać najlepsze sposoby zarządza-
nia naszymi zasobami ludzkimi i natu-
ralnymi”. „Z królestwem niebieskim
jest tak jak z człowiekiem, który udając
się w podróż, wezwał swoich służących
i powierzył im całą swoją majętność.
15. Jednemu dał pięć talentów, drugie-
mu dwa, a trzeciemu jeden każdemu
zresztą według jego zdolności i odje-
chał” (Mt 25,14-15).
Przewodnikiem takiej pracy wspólno-
towej jest trzecia osoba Trójca Świętej,
Duch Święty, który jest miłością. To
Duch Święty sprawia, że kochający
Ojciec pozostaje w relacji z ukochanym
przez Niego Jezusem Chrystusem.
Dzięki miłości Trzy Osoby Boskie stają

się w jedną w Trójcy Przenajświętszej.
Naszym zadaniem jest spełnienie
podobnego celu, zmiana nas samych i
odnajdywanie relacji z Bogiem
Miłości, w Trójcy Jedynym. Bez pomo-
cy Ducha Świętego niemożliwe jest
nawiązanie relacji z Bogiem w Trójcy
Świętej i z Jego wcieleniami, bowiem
brakuje nam najważniejszego, to zna-
czy miłości. „Gdy jednak przyjdzie
Pocieszyciel, posłany przeze Mnie od
Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca
pochodzi, On wyda świadectwo o
Mnie. Wy też będziecie dawać o Mnie
świadectwo, bo jesteście ze Mną od
początku” (J 15,26-27). „Mam wam
jeszcze wiele do powiedzenia, ale wy

wspólnotą w duchu św. Kaspra”. W
czasie sympozjum dzieliliśmy się
naszym historycznym dziedzictwem
wspólnoty CPPS i mieliśmy możli-
wość zobaczenia, w jaki sposób wzra-
stało w czasie zainteresowanie życiem
wspólnotowym aż do chwili obecnej.
Dynamizm Ducha Świętego prowadzi
nas w przyszłość. On nie pozwala,
byśmy zamknęli się wyłącznie w prze-
szłości, bowiem jest w nas moc, by
dążyć do przodu, by odkrywać niezna-
ne, by rozwijać się. Pragniemy dziś
prawdziwie prowadzić życie wspólno-
towe w duchu św. Kaspra, w duchu,
który towarzyszył naszemu
Zgromadzeniu od zarania naszych

na razie nie możecie tego pojąć. Kiedy
zaś przyjdzie już ów Duch Prawdy,
pozwoli wam zrozumieć całą prawdę.
Nie będzie On bowiem mówił od sie-
bie, lecz przekaże wam wszystko, co
usłyszy, i objawi wam rzeczy przyszłe.
On to otoczy Mnie chwałą, ponieważ z
mojego weźmie i wam objawi”
(J 16,12-14). „Odpowiedział mu Jezus:
Jeśli ktoś Mnie miłuje, zachowuje moją
naukę. Dlatego Ojciec mój również go
umiłuje; przyjdziemy do niego i
będziemy w nim przebywać” (J 14,23).
Dokument końcowy sympozjum
zaczyna się słowami: „Jesteśmy

“Moc Ducha Świętego prowadzi nas w przyszłość,
nie pozwalając, byśmy zamknęli się przeszłości, 
bo wciąż przed nami jest cel, konieczność 
rozwoju”.

Pielgrzymi odwiedzają w czasie obchodów 200-lecia miejsca związane z naszym życiem wspólnotowym z okresu św. Kaspra del Bufalo. 
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dziejów. Stało się to możliwe dzięki
wsłuchiwaniu się w jego słowo i naśla-
dowaniu jego postępowania. Jeśli
chcemy być odzwierciedleniem Trójcy
Świętej w czasach obecnych, musimy
wspólnie słuchać Słowa Bożego i
łamać się chlebem naszego życia z
uczuciami miłosierdzia, podobnie jak
nasz Założyciel czynił to wspólnie z
pierwszymi misjonarzami. Musimy
podążać naprzód, być otwartymi na
przyszłość, która być może prowadzi
nas do miejsc nieznanych. Idziemy w
wierze, pewni, że Bóg zaplanował dla
nas łaskę, a nie klęskę. u
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Pewien kapłan, mieszkający w pobli-
żu naszego domu w Kufstein, który
był obdarzony poczuciem humoru,
często mówił: „Jak to dobrze, że nie
potrafię śpiewać! Zawsze muszę szu-
kać kogoś, kto pomoże mi w śpiewa-
niu hymnów”. Takie podejście do
własnych słabości odzwierciedla nie
tylko mądrość życiową, lecz pomoc-
ne jest także w życiu wspólnotowym.
Mogę przytoczyć jeszcze inne przy-
kłady, tym razem z „pola kuchenne-
go”. Przez pewien czas mieszkałem w
Salzburgu ze współbratem pochodzą-
cym z Indii. 
Było mu trudno przystosować się do
całkowicie odmiennych warunków
środowiskowych, jak też odmiennych
obowiązków duszpasterskich. Był
natomiast niezrównanym, pełnym
pasji kucharzem. Wspólnie spędzali-
śmy wiele godzin w kuchni.
Cieszyłem się bardzo, że był w tym
lepszy ode mnie, bowiem w wielu
innych dziedzinach musiał się uczyć
ode mnie. Tak naprawdę, nasze dusz-
pasterstwo także odnosiło korzyści z
jego sztuki kulinarnej, gdyż czasami
zapraszaliśmy gości na indyjski posi-
łek. Po wyjściu gości musieliśmy
sami pozmywać (w tych czasach nie
było u nas zmywarki) i posprzątać w
kuchni, to jednak pomagało w życiu
wspólnotowym, co nie zawsze jest
taką łatwą sztuką.

CZAS POŚWIECONY 
DLA WSPÓLNOTY
Idea ta przywodzi mi na myśl inny
aspekt życia wspólnotowego. W cza-
sie naszego Sympozjum na temat
życia wspólnotowego ks. Joe Dear -
dorff, CPPS opowiadał o Kolumbii,
gdzie zwykle bracia i studenci po
zakończonym posiłku długo jeszcze
siedzą przy wspólnym stole, tocząc
nieskończone rozmowy. Ta braterska
wymiana myśli jest bezcenna! Natu -
ralnie, powinniśmy pamiętać o apelu
papieża Franciszka, by nie plotkować
i nie krytykować nadmiernie, ale takie
chwile dają nam możliwość, pozy-

niższej, średniej i wyższej – stanowi
dla niego absolutna abstrakcję. Jeśli
jednak czasami porównujemy nasz
styl życia ze stylem życia tych, w sto-
sunku do których pełnimy posługę,
często okazuje się, że nasi parafianie
także nie mają żadnej pomocy domo-
wej, sami prowadzą swe gospodar-
stwa, sami gotują i sprzątają... Z dru-
giej strony, niektóre rodziny w naszej
Prowincji nie wyobrażają sobie życia
bez pomocy domowej. Osobiście jed-
nak, podoba mi się to, że my sprząta-
my sami i to nie tylko dlatego, że
przyczynia się to do prostego stylu
życia, do utożsamiania się z życiem
codziennym innych wokół nas, ale
także dlatego, iż stanowi praktyczny
wyraz sensu wspólnoty.  
Kilka lat temu kilku z naszych współ-
braci spędziło wspólnie tydzień
duchowy w domu rekolekcyjnym w

Wczasie moich studiów w
Salzburgu sobota była wyjątko-

wym dniem. Uczestniczyliśmy w
wykładach na uniwersytecie od po -
niedziałku do piątku, natomiast sobota
była dniem wolnym. Układ ten był
odmienny od klasycznego systemu
rzymskiego. Tak więc, w soboty mieli-
śmy okazję poznać życie we wspólno-
cie od strony praktycznej. W domu i
wokół niego nigdy nie brakowało
pracy. Ciągle pamiętam grzańca, któ-
rym raczyły nas siostry, aby nas roz-
grzać, gdy odpoczywaliśmy. Ten
wspólny wysiłek pozwalał na to, aby-
śmy zrozumieli sens naszej wspólnoty. 
Po wielu latach przeżyłem zjawisko
deja-vu. Prawie przez rok mieszka-
łem w naszej wspólnocie w Madrycie
w dzielnicy Orcasitas. W sobotnie
poranki sprzątaliśmy zwykle wspól-
nie nasze pokoje. Z sentymentem

wspominam słowa, którymi Jan
Merlini określił początek naszej
wspólnoty w 1815 roku w San Felice
di Giano: „Od końca lipca do około
10 sierpnia Kanonik Del Bufalo dzia-
łał według następującego rozkładu
dnia: po wczesnej porannej Mszy św.
szedł spowiadać, a potem zaczynał
porządki w klasztorze, starając się, by
wszystko było na swoim miejscu…”

PROSTOTA Z
.
YCIA 

WSPÓLNOTOWEGO
W czasie naszego Sympozjum na
temat życia wspólnotowego, które
odbyło się pod koniec lipca w Rzymie
z zainteresowaniem słuchałem jedne-
go z naszych współbraci z USA, opo-
wiadającego o prostocie życia wspól-
notowego. Pojęcie klas społecznych –

górach w Liechtensteinie. Niewiele
tematów dyskusyjnych pozostało mi
w pamięci z tego tygodnia, ale żywo
pamiętam wspólny czas w kuchni. 
W czasie mojego życia jako misjonarz
Krwi Chrystusa zamieszkiwałem w
różnych domach Zgromadzenia.
Miałem okazję pomagać starszym
współbraciom, którzy lubili prace w
ogrodzie. Jednemu z nich coraz trud-
niej już było posługiwać się narzę-
dziami. A więc, to ja przejąłem na sie-
bie zadanie ścinania gałęzi i koszenie
trawnika. Innemu trudność sprawiało
wspinanie się na drabinę i zrywanie
jabłek, zatem ja to robiłem, a on dawał
mi rady z dołu. Takie prace mogłyby
się wydawać banalne i nieistotne, ale
naprawdę pomogły mi zrozumieć i
doznać poczucia wspólnoty.

“Podoba mi się to, że robimy sami porządki, nie
tylko dlatego, że to jest wyraz prostego stylu życia
i utożsamiania się z życiem codziennym ludzi
wokół nas, ale także dlatego, że jest to praktyczny
wymiar sensu wspólnoty”. 

Znaczenie życia wspólnotowego 
Ks. Alois Schlachter C.PP.S.
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Wspólne posiłki są okazją do budowania i wzmacniani relacji między misjonarzami.

tywnej wymiany poglądów na ważne
dla nas tematy. 
W naszej Prowincji, w wielu domach
mamy tradycję wspólnego spożywania
posiłków, niekiedy nawet cztery razy
w ciągu dnia. Z drugiej strony, gdy
spożywamy posiłek w samotności,
oszczędzamy czas. Ja jednak osobiście
za punkt honoru przyjąłem codzienne
popołudniowe picie kawy ze starszymi
współbraćmi. Uważam, że w niezwy-
kły sposób wzbogaca to nasze życie
wspólnotowe. Staram się także zna-
leźć czas dla współbraci proszących o
jakąś pomoc, chociaż niestety nie
zawsze to mi się udaje. Osobiście,
także czuję wdzięczność, gdy ktoś
inny przerywa swą pracę, wówczas,
gdy to ja potrzebuję pomocy.
Poza tym, naprawdę ważne są korze-
nie każdego z nas. Myślę więc, że
dobrze jest, by członkowie wspólnoty
domowej wiedzieli coś o rodzinach
współbraci, na przykład to, ile ma
rodzeństwa, gdzie mieszka rodzina
itp. Zdarza się, że czasami ktoś z
członków rodziny przyjeżdża na
odwiedziny, co jest jeszcze inną

formą dzielonego życia wspólnoto-
wego.

SZCZĘŚCIE 
WE WSPÓLNOCIE
Papież Franciszek przypomina nam
wielokrotnie, nie tylko w swojej
Encyklice „Ewangelii Gaudium”, że
„tam gdzie są osoby konsekrowane,
tam jest szczęście i radość”. Z pewno-
ścią nie odnosi się to jedynie do
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Z
drugiej strony, nasze życie codzienne
nie zawsze jest takie proste.
Zmagamy się z naszymi upadkami i
słabościami, a we wspólnotach czasa-
mi także trzeba wiele zmienić.
Radość jest jednak tym, co zawsze
powinno przeważać i warto jest

“Papież Franciszek przypomina nam stale, że
‘gdzie są osoby konsekrowane, tam jest
radość’”.

ponieść wszelkie wysiłków, tak
byśmy byli w stanie przeżywać ją w
pełni. Jestem najmłodszym z sześciu
misjonarzy we wspólnocie naszego
domu, mam 53 lata. Wspólna radość
okazywana jest tu z pewnością ina-
czej, niż w domach, gdzie żyją młodsi
współbracia. Pojawiają się problemy
ze wzrokiem, słuchem i pamięcią.
Gdy pielęgniarka zaznajomiła nas z
pojęciem „zespołów otępiennych”,
stało się ono dla nas kultowym sło-
wem. A gdy ktokolwiek z nas o czymś
zapomni, mówimy „Alzheimer” i
wybuchamy śmiechem. 
To, że wśród nas są starsi współbra-
cia, implikuje jeszcze inne formy
życia wspólnotowego. Staliśmy się
ekspertami we wzajemnym aplikowa-
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niu sobie kropli do oczu. Trudno mi
było pomagać jednemu ze zmarłych
już współbraci, któremu musiałem
robić zastrzyki w brzuch, tym bar-
dziej, że staruszek wlepiał we mnie
oskarżycielko wzrok lub zrzędził w
czasie zabiegu. Gdy nie byliśmy w
stanie dalej się nim opiekować w
naszym domu, znaleźliśmy miejsce w
domu opieki i odwiedzaliśmy go regu-
larnie. Świętowaliśmy jego urodziny,
imieniny i złoty jubileusz ka płaństwa.
Doceniam te doświadczenia życia
wspólnotowego i jestem wdzięczny
Bogu, że mnie nie ominęły.
Niemiecki naukowiec, zajmujący się
funkcją mózgu, stwierdził, że dla star-
szych ludzi wnuki są dużo ważniejsze
niż rozwiązywanie sudoku, czy krzy-
żówek. Zrozumiałe, że w naszym
wypadku nie mówimy o wnukach, ale
jestem przekonany, że sposób w jaki
dzielimy nasze życie wspólnotowe
ma tę samą wartość i znaczenie dla
naszego zdrowia psychicznego, cho-
ciaż niekiedy może to prowadzić do
naprawdę komicznych sytuacji.
Wielu samotnych starszych ludzi
pozbawionych jest takich doświad-
czeń. 

DZIELENIE WSPÓLNOTY 
I APOSTOLATU
W Prowincji Niemieckiej staramy się
czynić wszystko, by wspólnie dzielić
nasz apostolat. Tak naprawdę, udaje
nam się to różnie, czasami lepiej, cza-
sami gorzej. W pewnym sensie jeste-
śmy sami za to odpowiedzialni, ale
nadal nic nie stoi na przeszkodzie, by
to poprawić.
W naszym domu w Neuenheerse nie
tylko pracujemy razem w szkole, ale w
razie nagłej potrzeby zajmujemy się
też poradnictwem w sytuacjach kryzy-
sowych. W sanktuarium Maria Baum -
gärtle udzielamy sakramentu pokuty i
pojednania. Ktoś z nas musi być więc
dostępny przez wiele godzin w każdym
tygodniu. Tam gdzie trzeba, zastępuje-
my się nawzajem. A jednocześnie

“Nasz założyciel, św. Kasper pisze: ‘Tak samo
zdarza się w rodzinach - są różne osobowości i
temperamenty, ale jest wśród nich wspaniała
równowaga cnót’”.

intensywniej poszukujemy innych spo-
sobów dzielenia się apostolatem.
W czasie audiencji generalnej w dniu
24 czerwca 2017 papież Franciszek
powiedział, że ewangelizacja ma
początek w braterstwie, które ukazuje
naszą własną chrześcijańską wspólno-
tę; stwierdził: „W świecie, który skła-
nia się ku masowości, równaniu w dół,
niesprawiedliwości i agresji, niech nie
zabraknie świadectwa braterskiego
życia razem we wspólnocie”.
Chciałbym podsumować tych kilka
moich refleksji ważnym przekazem
mądrości naszego założyciela, św.
Kaspra: „Nie ma większego znacze-
nia to, co dzieje się w rodzinie: w każ-
dej są różne osobowości i charaktery,
ale to właśnie decyduje o niezwykłej
równowadze wartości” (List 2666). u

Podkreślono znaczenie wspólnej modlitwy dla naszego życia wspólnotowego.
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zadano mi takie pytanie. Odpo -
wiedziałem mu szczerze, że nigdy
nie zastanawiałem się nad tym
aspektem naszego życia, muszę się
więc zastanowić (i rzeczywiście
musiałem nad tym chwilę pomy-
śleć). Pragnąłem odpowiedzieć jak
najlepiej na to pytanie. 
Życie wspólnotowe , „nasze wspól-
ne życie” jest dla mnie jednym z naj-
ważniejszych fundamentów. Od
początku moich pierwszych kontak-
tów ze wspólnotą aż do rozmów o
duszpasterstwie, które toczył ze mną
Prowincjał, to właśnie życie we
wspólnocie, dzielenie relacji z inny-
mi współbraćmi, stało się dla mnie
najwyższą wartością.
Rozważając swoje życie w mojej
lokalnej diecezji w Indianie, poczu-
łem głębsze powołanie do duszpa-
sterstwa i życia konsekrowanego.
Doszedłem do wniosku, że muszę
podjąć większe wyzwania. Właśnie
takie pragnienie życia we wspólno-
cie, pragnienie dzielenia czasu z
innymi członkami wspólnoty dopro-
wadziło mnie do życia w Zgro -

temat pracy naszej Prowincji, a
zatem słuchając przekazywanych
informacji mogłem chłonąć atmosfe-
rę naszego życia wspólnotowego.
Gdy poproszono mnie o zabranie
głosu, przytoczyłem wspomnienie z
czasu, gdy pełniłem funkcję odpo-
wiedzialnego za duszpasterstwo
powołań. Wydawało mi się, że funk-
cja ta będzie szczególnie wartościo-
wa dla oceny powołań, promocji i
rekrutacji. Często zdarzało mi się
wspólnie z naszymi kandydatami
odwiedzać tych, którzy dopytywali
się o to, jak wygląda życie w naszej
wspólnocie. Te spotkania zapadły mi
w pamięć, bowiem nigdy przedtem
nikt nie zadał mi podobnego pytania.
W rozmowach ze studentami najczę-
ściej poruszaliśmy temat naszego
duszpasterstwa, rozmawialiśmy
także o tym, w jaki sposób służymy
ludziom z marginesu. Nagle jeden ze
studentów przerwał i powiedział:
„To wszystko jest super, ale proszę
opowiedzieć, jak wygląda wasze
wspólne życie”. Na chwilę mnie
zatkało, ponieważ po raz pierwszy

Cieszę się bardzo, że udało mi się
uczestniczyć w Sympozjum o

życiu wspólnotowym, które odbyło
się w tego lata w Rzymie. Rzadko
mam okazję uczestniczyć w tego
typu spotkaniach międzynarodo-
wych, jako że nie należę do ścisłego
zarządu naszego Zgromadzenia. Na -
prawdę zafascynowała mnie dy -
namika tego międzynarodowego
spotkania. Różniliśmy się wyglą-
dem, ubiorem, mówiliśmy różnymi
językami, a mimo to łączyło nas
jedno: wszyscy jesteśmy synami św.
Kaspra, poszukującymi drogi, by jak
najlepiej żyć we wspólnocie we
współczesnym świecie, tak aby mieć
także wpływ na nasze przyszłe życie
wspólnotowe. Każdy z nas potrafi
powiedzieć, co z elementów życia w
poszczególnych jednostkach może
przyczynić się do tworzenia blisko-
ści w naszym życiu wspólnotowym,
a jednocześnie pomóc nam zacho-
wać naszą odrębność i osobowość,
Włochów, Amerykanów, Chorwa -
tów, Niemców, Latynosów itp.
Wiedziałem, że nasz Prowincjał
przekaże wszystkie informacje na

Ks. Vince Wirtner, C.PP.S.

Wspólna rekreacja jest równie ważna dla wspólnoty jak wspólna modlitwa i wspólne posiłki.

Nasze życie we WspólnocieK
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madzeniu, szczególnie do dzielenia
go z Misjonarzami Krwi Chrystusa.
Dojrzałem coś szczególnego w życiu
tej wspólnoty, co więcej – chciałem
poznać je głębiej. Najbardziej fascy-
nowało mnie pragnienie wartościo-
wej wzajemnej relacji ze strony
członków wspólnoty, nie tylko w
posłudze duszpasterskiej, ale przede
wszystkim w życiu codziennym.
Tego właśnie poszukiwałem w
swoim życiu.
Wychowałem się w parafii diecezjal-
nej, mając bardzo dobre relacje z
księżmi, którzy tam pracowali.
Podobała mi się bardzo ich praca, ale
nie tak bardzo ich sposób życia. Żyli
samotnie. Wiedziałem, że nie było to
życie dla mnie. Życie misjonarzy we
wspólnocie było ciekawsze i z moje-
go punktu widzenia bardziej zdrowe. 
Po powrocie z Sympozjum kilku
współbraci poprosiło mnie, bym
opowiedział o tym jak pracowaliśmy
w czasie tego spotkania. Uważam,
że najlepiej ilustruje to scena z jed-
nego z ostatnich dni Sympozjum.
Poproszono nas, byśmy pomogli w
rozstrzygnięciu różnych sytuacji
życiowych, które pojawiają się w
naszej Prowincji czy Wikariacie. 
Współbrat z Meksyku opisywał bar-
dzo trudną sytuację, którą naprawdę
był poruszony. Na szczęście anima-
tor naszej grupy zdecydował się na
małą przerwę, a wtedy inni zgroma-
dzili się wokół współbrata z
Meksyku, okazując mu wsparcie.
Przykładem kolejnego wsparcia dla
współbrata z Niemiec byli współbra-
cia z Ameryki Łacińskiej, którym
udało się złagodzić napięcie i przy-
wołać uśmiech na jego twarzy. To
właśnie, moim zdaniem, jest najlep-
szy przykład wspólnotowości. Oka -
zywanie każdemu wsparcia, okazy-

wanie pragnienia, by dzielić się
wszystkim. Bycie razem w trudnych
chwilach i dzielenie się radością w
naszej posłudze. Pragnienie wejścia
w głębsze relacje niż wymagają od
nas obowiązki duszpasterskie. Dzie -
lenie się sobą w aspekcie emocjonal-
nym, bycie obecnym dla siebie
nawzajem w różnych trudnych chwi-
lach życia. 
Miałem możliwość uczestniczenia w
projekcie domu misyjnego, a obecnie
mieszkam w jednym z domów misyj-
nych z pięcioma współbraćmi z
naszej Prowincji. Moje doświadcze-
nie formacyjne pomogło mi w kon-
taktach z innymi członkami wspólno-
ty, którzy brali udział w projekcie.

“Tak właśnie w moim mniemaniu wygląda
najlepsza wspólnota: niesienie pomocy innym i
pragnienie dzielenia się własną historią życia.
Bycie z innymi w trudnych chwilach i w
chwilach radości”.

Wspólne życie, wspólna modlitwa i
wspólna Eucharystia, wspólne posił-
ki codzienne, wspólny odpoczynek,
wzajemny udział we wspólnym życiu
– to były najważniejsze atrybuty w
naszym domu misyjnym, dzięki któ-
rym tworzyliśmy przyjazne miejsce
do życia, miejsce gdzie można się
dzielić wszystkim. Dzięki regular-
nym spotkaniom domowym i wspól-
nym spędzaniu czasu nauczyliśmy
się lepiej rozumieć nasze wspólne
życie i siebie wzajemnie. 
Zdaję sobie sprawę, że być może
nawiązuję do nadzwyczajnych sytu-
acji w naszym Zgromadzeniu.
Zwykle życie wspólnotowe zajmuje
mniej miejsca wśród naszych priory-
tetów. Wyobrażam sobie jednak, że
św. Kasper popierałby mocno takie
nasze dążenie do życia we wspólno-
cie. Pragnąłbym, aby zaktualizować
i dostosować model życia wspólno-
towego, zgodnie ze znakami czasu.
Ja osobiście, patrzę z nadzieją na
naszą wspólną przyszłość. Budujmy
pełną nadziei wspólną przyszłość. u

Misjonarze z Ameryki Łacińskiej podczas jednej z przerw w czasie Sympozjum.
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Odnowa naszego z.ycia wspólnotowego: nieustanny dialog
Jako odpowiedź na przesłanie XX Zebrania Ge -
neralnego nasze Zgromadzenie zobowiązało się do
dialogu na temat życia wspólnotowego. Chodzi o
odnowę tego filaru naszej Wspólnoty.
Ten proces był koordynowany w całości przez Kurię
Generalną i rozpoczął się w każdej z jednostek
Zgromadzenia. Następnie reprezentanci przedstawili
owoce dialogu tych jednostek na Sympozjum o życiu
wspólnotowym, które miało miejsce w Rzymie od 24
do 28 lipca 2017 roku. Podczas Sympozjum doko -
nano ujednolicenia różnorakich punktów widzenia
wzbogaconych kulturowo w dokumencie końcowym
„Autentyczne życie wspólnotowe CPPS”.
Reprezentanci starali się wypracować dokument,
który byłby zakorzeniony w bogatej wizji teolo -
gicznej o życiu wspólnotowym i który prowadziłby
do rozwoju praxis życia wspólnotowego CPPS.
Naszym pragnieniem jest, by ten dokument
przyczynił się do dalszej refleksji i dialogu wśród
członków naszego Zgromadzenia.

Autentyczne życie wspólnotowe CPPS
W duchu św. Kaspra jesteśmy wspólnotą, która
dostrzega, wsłuchuje się i daje odpowiedź na wołanie
Krwi Chrystusa w dzisiejszym świecie. Czując się
złączeni Więzią Miłości, nasze uświęcone relacje
objawiają obecność trój-jedynego Boga pośród nas i w
każdym z nas. Nasze życie wspólnotowe pomaga nam
w osiągnięciu całego naszego potencjału jako uczniów
misjonarzy i jest jednocześnie ewange licznym
świadectwem o Chrystusie. Nasze domy misyjne są
bezpiecznymi miejscami dialogu, gdzie docenia się
równość i stwarza się przestrzeń zaufania i radości. Na
wzór otwartych ramion i otwartego serca Chrystusa
Ukrzyżowanego jesteśmy jedni dla drugich i
przyjmujemy siebie nawzajem jako dar, uznając
jednocześnie naszą słabość i potrzebę nawrócenia.
Nasz charyzmat wzywa nas do bycia pojednanymi z
innymi i stania się dla świata obecnością pojednawczą.
Nasza wspólnota i nasza jedność, naznaczona Krwią
Chrystusa, nakłania nas do pogłębiania więzi
pomiędzy nami i ze świeckimi stowarzyszonymi.
Uznajemy, że życie razem (życie wspólne pod jednym
dachem) w domach misyjnych jest ideałem, o którym
mówią nasze dokumenty, wytyczne i praxis. Uznajemy
jednocześnie, że są wyjątki od tej reguły.
Kierujemy zatem do nas samych zaproszenie do
życia naszym wspólnym zobowiązaniem w kon -
kretnych formach:
• dając świadectwo prostego stylu życia; życie w

solidarności z innymi, przedkładając ich potrze-
by przed nasze.

• prowadząc życie modlitwy, ubogaconej modli-
twami Zgromadzenia, kontemplacją, dzieleniem
się Słowem Bożym i celebracją Eucharystii.

• spotykając się przy wspólnym stole.
• uczestnicząc w programie formacji stałej i odno-

wie duchowej.
• spotykając się na zebraniach domowych i na

wspólnej rekreacji.
• okazując naszą gościnność, szczególnie współ-

braciom najbardziej bezbronnym i słabym, sto-
warzyszonym świeckim i gościom naszych
domów.

• poświęcając czas wydarzeniom wspólnotowym i
uroczystościom naszego Zgromadzenia

• praktykując współodpowiedzialność w podtrzy-
mywaniu życia wspólnotowego.

• rozwijając dobre praktyki administracji naszymi
dobrami osobowymi, naturalnymi i materialny-
mi.

*   *   *

Ten dokument pomoże nam w dalszym dialogu o
życiu wspólnotowym w naszych jednostkach.
Naszym podstawowym celem jest odnowa naszego
życia we wspólnotach. Ten roboczy dokument ma za
cel pomóc członkom w poznawaniu i pogłębianiu
wizji i praxis „autentycznego życia wspólnotowego
CPPS”. Chcemy zaproponować dwa pytania jako
wskazówkę do dialogu:
W jaki sposób możemy zrealizować tę wizję życia
wspólnotowego w naszej jednostce?
Jakie są jej praktyczne i konkretne konsekwencje dla
naszej formy życia we wspólnocie?
Podczas prac realizowanych w czasie Sympozjum
poruszono wiele tematów, które mogą okazać się
pomocne w rozważaniach.

Misja i życie wspólnotowe
Uznajemy, że wymogi apostolskie i duszpasterskie
mogą stać się zagrożeniem albo przeszkodą dla życia
wspólnotowego. Pokusą jest patrzeć na te dwa filary
rozdzielnie (z osobna) i wiedzieć jak każdy z nich
„walczy” o nasz czas i energię. Pojawiają się czasami
w tym względzie napięcia pomiędzy członkami
wspólnoty, spowodowane osobistymi preferencjami
i wymogami.
Najbardziej odpowiednim spojrzeniem na ten
problem byłaby integracja tych dwóch aspektów.
Jakby to było, gdybyśmy popatrzyli na misję i życie
wspólnotowe jako na dwie strony tego samego
medalu, zamiast widzieć w nich dwie idee różne i
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odrębne, które rywalizują ze sobą o nasz czas i
energię?

Życie wspólnotowe jako świadectwo
W relacji do pierwszego tematu, „autentyczne życie
wspólnotowe CPPS” mówi o świadectwie. Dobre
życie we wspólnocie jest znakiem i świadectwem o
naszych wzajemnych relacjach i o tym, w jaki sposób
żyjemy naszym charyzmatem. Jest jednocześnie
ewangelicznym świadectwem o Chrystusie. Wierzy -
my, że tylko wspólnota pojednana może stać się dla
świata pojednawczą obecnością. Dlatego też,
autentyczne życie wspólnotowe jest realizacją
orędzia, które głosimy.
Ks. Barry Fischer zwykł mawiać, że życie
wspólnotowe jest naszym pierwszym zadaniem
apostolskim. Jeśli uznamy, że życie wspólnotowe jest
częścią naszej misji, jak to wpływa na naszą posługę?

Więź Miłości
Więź Miłości jest jednym z istotnych znaków i
charakterystyk życia wspólnotowego w koncepcji
św. Kaspra. „Autentyczne życie wspólnotowe CPPS”
nazywa Więź Miłości „uświęconą więzią, która
objawia obecność trój-jedynego Boga pośród nas i w
każdym z nas”.  Nasza wiara mówi nam, że Ojciec,
Syn i Duch Święty są jednym w Boskiej miłości.
Prawdziwe życie wspólnotowe jest zakorzenione w
tej trynitarnej miłości i jest rzeczywiście
świadectwem tej wiecznej i wspólnej (kolektywnej)
Bożej miłości. Jakież mocne jest to świadectwo!
Wszyscy uczestnicy Sympozjum uznaliśmy
ważność, doniosłość i znaczenie Więzi Miłości.
Jednakże, wyzwaniem tak dla uczestników Sym -
pozjum, jak i dla wszystkich członków

Zgro mad zenia jest przejście od konceptu do
duchowości opartej na praktyce. Mówiąc inaczej, co
oznacza dla nas żyć Więzią Miłości konkretnie i w
praktyce?
Nawet jeżeli trudno jest zdefiniować Więź Miłości,
łatwo jest rozpoznać ją w praktyce. Możemy
ubogacić nasz dialog opowiadając o tych wydar -
zeniach i chwilach, gdy doświadczyliśmy Więzi
Miłości wyrażonej w konkretnych działaniach.

Wspólne działanie i głębokość relacji
Podczas Sympozjum można było dostrzec jasną
różnicę perspektyw, kiedy zostało zadane pytanie:
Jakie jest (na czym polega) dobre życie
wspólnotowe?
Niektórzy odpowiedzieli na to pytanie z prze -
konaniem, że wspólne życie, modlitwa, posiłki i
podejmowanie wspólnych działań są elementami
istotnymi dobrego życia wspólnotowego.
Inni używali terminu „wspólnota” głównie po to, by
opisać jakość relacji. Według nich wartość wspólnoty
mierzy się głębokością intymności „dzielenia się
sobą” pomiędzy osobami, jakością więzi emo -
cjonalnych i zobowiązaniem (pragnieniem)
prze bywania razem. Ten rodzaj relacji nie zależy od
życia razem.
Obydwie te perspektywy zostały uwzględnione w
dokumencie „Autentyczne życie wspólnotowe
CPPS”. Ważne jest, by obie perspektywy znalazły
swoje miejsce w naszych rozważaniach we
wszystkich jednostkach. Zadajmy sobie pytanie: jak
możemy – osobiście i jako wspólnota –
odpowiedzieć na wyzwanie integrowania tych dwóch
puntów widzenia w naszym życiu wspólnotowym? 

Planujemy wydanie nowej książki o duchowości Krwi Chrystusa
Jednym z celów duszpasterskich Kurii Generalnej jest przyczynienie się do lepszego poznania
Zgromadzenia i zrozumienia naszej duchowości. Stąd też Kuria Generalna zamierza opublikować nową
książkę, zawierającą eseje na temat duchowości Krwi Chrystusa.
Pragniemy, by książka ta stała się odzwierciedleniem tego, w jaki sposób nasza duchowość traktuje
takie zagadnienia jak imigracja, przemoc, troska o świat jako dzieło stworzenia, ubóstwo, LGBT, prob-
lemy świeckich, problemy kobiet, problemy wielokulturowości. Tematy te są jedynie przekładami tego,
o czym możemy pisać. Zależy nam na nowym, świeżym spojrzeniu. Pragniemy poznać, w jaki sposób
przeżywacie naszą duchowość w kontekście dnia codziennego.
Potrzebujemy Waszej pomocy. Czy chciałbyś napisać krótki esej na jeden z powyższych lub
podobnych tematów?  Jeśli jesteś zainteresowany lub masz jakieś pytania – skontaktuj się z ks.
Jeffrey Kirch, CPPS, adres mailowy: secgencpps@gmail.com
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“Podobnie jak w ostatnich latach pracowaliśmy
nad rozwojem duchowości i misji, Zebranie
Generalne wzywa Kurię Generalną, by dalej
prowadziła nas do zgłębiania tego, czym jest 
autentyczne życie wspólnotowe CPPS”.

udało się stworzyć podwaliny do
odnowy naszego życia wspólnoto-
wego. Rada Generalna zaprosiła też
do udziału współbraci z Meksyku,
Gwinei Bissau, a także dwóch człon-
ków laikatu z Chile i USA. 
Na początku Sympozjum przedsta-
wiono krótką historię życia wspól-
notowego. Ks. Emanuele Lupi,
CPPS przypomniał różne, zmienia-
jące się reguły i statuty, które obo-
wiązywały w naszej historii na prze-
strzeni czasu. Ujrzeliśmy, jak nasze
życie zmieniało się w ciągu 200 lat,
a udział dwóch osób świeckich dał
możliwość uświadomienia sobie na

Generalnym dostrzegli potrzebę nie-
ustannej formacji naszego życia
wspólnotowego. W końcowym
oświadczeniu Zebrania sformułowa-
no takie stwierdzenie: „Przez wiele
lat pracowaliśmy, rozważając ideę
duchowości i misji, a teraz wzywa-
my Kurię Generalną, by pokierowa-
ła procesem ukazania naszemu
Zgromadzeniu, co tak naprawdę
oznacza prawdziwe życie wspólno-
towe CPPS”. 
Nowy Moderator Generalny i Rada
Generalna sprecyzowali plan dusz-
pasterski, który nakreślił kierunek
działania a następne sześć lat.

ile to co jest dla nas ważne może
różnić albo zbliżać nas do innych
wspólnot życia konsekrowanego. O.
Ed Dougherty, Prowincjał Gene -
ralny Misjonarzy Maryknoll, mówił
o doświadczeniach w życiu wspól-
notowym, które ukierunkowane jest
na pracę misyjną z obcokrajowcami.
Drugim mówcą był br. Robert
Schieler, FSC, Generał Braci
Szkolnych. Mówił o różnych proble-
mach, na jakie napotykają oni we
wspólnym życiu. Podkreślił też rolę,
jaką odgrywają świeccy w ich życiu
wspólnotowym. 
Kolejne dwa dni Sympozjum
poświęcono na dyskusję o życiu
wspólnotowym w grupach. We wto-
rek poproszono delegatów, by
podzielili się swymi doświadczenia-
mi na temat życia wspólnotowego.
W dyskusji podkreślali oni, co może
łączyć, a jednocześnie różnić, szcze-
gólnie jeżeli chodzi o takie sytuacje
jak starzenie się, brak nowych
powołań, presja za strony otaczają-
cego świata. W środę z kolei tematy-
ka dotyczyła przyszłości życia

Program ten obejmuje szczególne
wskazówki dla Zgromadzenia, by
bardziej skupić się na życiu wspól-
notowym i wyznaczyć drogę ku
odnowie naszego życia wspólnoto-
wego. Program ten obejmuje trzy
etapy. W pierwszym zakłada się, że
poszczególne jednostki szczerze
zaangażują się w to, co dotyczy
życia wspólnotowego nie tylko w
domu misyjnym, ale także w parafii,
dekanacie i całej jednostce. Kuria
Generalna zadbała o odpowiednie
materiały, pochodzące z naszego
patrymonium oraz z pism papieża
Franciszka. Dodatkowo sformuło-
wano szereg punktów, które będą
pomocne w przeprowadzaniu roz-
mów w poszczególnych jednost-
kach.
Drugim etapem programu było zor-
ganizowanie Sympozjum o życiu
wspólnotowym, które odbyło się w
dniach 24-28 lipca 2017 w Rzymie.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele
wszystkich jednostek, dzieląc się
swym doświadczeniem z całym
Zgromadzeniem, dzięki czemu

acją wielu reform biorących swój
początek w początkach apostolstwa.
Generalnie celem każdej reformy w
Kościele jest lepsze przybliżenie
wiernym Ewangelii. Obecne refor-
my przyczyniają się do tego, by
Kościół stał się rzeczywistym świa-
dectwem Królestwa Bożego w dzi-
siejszym świecie.
Jeśli Kościół ma podlegać stałym
reformom, to fakt ten nakazuje także
wspólnotom życia konsekrowanego,
by stale pogłębiały swą wierność
charyzmatowi, będącemu ich opoką.
Sobór Watykański II wyraźnie
nawoływał do takich reform. Jako
Misjonarze Krwi Chrystusa podjęli-
śmy po Soborze próbę weryfikacji
naszych statutów i konstytucji.
Ponownie przeanalizowaliśmy życie
św. Kaspra, co pozwoliło na jeszcze
większe poznanie i docenienie
naszego Założyciela. Rozważaliśmy
także, co naprawdę oznacza dla nas
bycie Stowarzyszeniem Życia
Apostolskiego. Zdaliśmy sobie spra-
wę, że nie jesteśmy ani duszpaste-
rzami diecezjalnymi, którzy miesz-
kają razem, ani wyświęconymi
zakonnikami. Jesteśmy wyjątkowi.
Reformy w Zgromadzeniu mają róż-
norakie oblicza. Niekiedy polegają
one na korektach naszych Tekstów
Normatywnych. Czasami rozumie
się je bardziej jako prowadzone
aktualnie procesy formacyjne. W
latach 80-tych XX wieku idea naszej
duchowości Krwi Chrystusa wzbo-
gacona została dzięki takim współ-
braciom jak ks. Robert Schreiter,
CPPS i ks. Barry Fischer, CPPS.
Dzięki ich pracy i pracy wielu
innych pokazano szerszemu gronu
we wspólnotach, w jaki sposób
duchowość Krwi Chrystusa wycho-
dzi poza pobożność, by doświadczać
prawdziwej siły Przenajroższej Krwi
w życiu ludzi. 

PRAWDZIWE Z
.
YCIE 

WSPÓLNOTOWE CPPS

W lipcu w 2013 roku delegaci biorą-
cy udział w XX Zebraniu

* cd. ze str. 1K
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wspólnotowego, naszych nadziei i
marzeń. Jesteśmy zgodni w naszej
wizji przyszłości. Wszyscy delegaci
wyrażali pragnienie, by nasze życie
wspólnotowe było bardziej świado-
me i autentyczne. A jednocześnie
wielu z nich podnosiło problem róż-
nic pomiędzy poszczególnymi jed-
nostkami.
Ostatnie dwa dni sympozjum stano-
wiły podsumowanie. Delegaci
zebrali się w małych grupkach, by
stworzyć w swoim ojczystym języku
projekt dokumentu o życiu wspólno-
towym. Sesje czwartkowe miały na
celu określenie podstawowych cech
i wartości w rzeczywistym życiu
wspólnotowym CPPS, a także tych
zachowań i praktyk, które leżą u
jego podstaw i mogą je wzmocnić.
W czasie dwóch sesji popołudnio-
wych każda z grup przedstawiła
swój projekt rozumienia życia
wspólnotowego. Poszczególne pro-
jekty składały się z części opisowej,
po której w punktach przedstawiano
postępowanie, jakie prowadzi do
realnego, zdrowego stylu wspólno-
towego życia CPPS. Każda z grup
przedstawiła swoje podsumowanie
w czasie sesji plenarnej, a specjalna
komisja opracowała na tej podstawie
ostateczny projekt deklaracji o życiu
wspólnotowym. W ostatnim dniu

sympozjum projekt raz jeszcze sko-
rygowano i nadano mu ostateczny
szlif. Ostatecznie w czasie sympo-
zjum udało się sformułować doku-
ment końcowy, który stanie się nie-
zwykle pomocny w bieżących pro-
jektach formacyjnych i reformach
życia wspólnotowego naszego
Zgromadzenia.
Nie skończyło się jednak na pracy
samego sympozjum bowiem trzeci
etap projektu wypracowywany
zostanie w poszczególnych jednost-
kach. Każda jednostka ma za zada-
nie rozważyć przydatność dokumen-
tu końcowego w realnym życiu
wspólnotowym i przyjąć go, jako
wskazówkę w formacji życia wspól-
notowego. A to jest dopiero początek
– Ecclesia semper reformanda
(Kościół zawsze się reformuje).

REFLEKSJE 

W czasie sympozjum szereg zagad-
nień powracał nieustannie w dysku-
sji. Wydaje się, że warto o nich
wspomnieć nieco szerzej. Niektórzy
autorzy rozważają je w bieżącym
wydaniu Kielicha Nowego
Przymierza. Pierwszy temat to
powiązanie i współzależność misji i
życia wspólnotowego. Jako konse-
krowani zdajemy sobie sprawę ze

znaczenia misji. Nie oznacza to jed-
nak, że nasze życie wspólnotowe ma
być mniej ważne. Zamiast więc
przeciwstawiać sobie misję i wspól-
ne życie, może zaczniemy widzieć je
jako wzajemnie powiązane ze sobą?
Drugi temat, który stale powracał w
rozmowach to życie wspólnotowe
jako świadectwo. Sposób naszego
życia daje Kościołowi i całemu
światu świadectwo naszego zaanga-
żowania w wartości Ewangelii.
Nasze życie wspólnotowe przyczy-
nia się także do przyciągania
nowych powołań do Zgromadzenia.
Zadajmy sobie pytanie, w jaki spo-
sób nasze życie daje świadectwo
naszej posłudze?
Trzeci temat to Więź Miłości. Ta
unikatowa koncepcja św. Kaspra ma
podstawowe znaczenie w naszym
rozumieniu życia wspólnotowego,
ale tak naprawdę trudno jest jedno-
znacznie zdefiniować, co rozumie-
my pod pojęciem „Więzi Miłości”.
W dokumencie końcowym znajduje-
my stwierdzenie, że miłość ma
swoje korzenie w relacji Trójcy
Świętej. Więź Miłości ukazuje głę-
boką relację pomiędzy nami.
Czwarty temat, który ciągle powta-
rzał się w czasie sympozjum, to
pytanie: „jak żyjemy razem”.
Niektórzy delegaci podkreślali zna-
czenie spędzania razem czasu, czy
wspólnych posiłków, wspólnych
modlitw i wspólnej rekreacji. Inni
mówili o ukierunkowanych rela-
cjach i ich jakości w życiu wspólno-
towym. W czasie sympozjum dele-
gaci stwierdzili, że nie o to chodzi.
Najważniejsze jest, by wszyscy
chcieli połączyć to w jedność. Nasze
życie wspólnotowe powinno stano-
wić doświadczenie życia naznaczo-
nego przez prawdziwą chrześcijań-
ską miłość, inaczej mówiąc przez
Więź Miłości. 
Na koniec, piątym tematem były
relacje pomiędzy wyświęconymi
Misjonarzami a różnymi grupami
świeckich. XX Zebranie Generalne
naszego Zgromadzenia sugerowało,
by poszczególne jednostki starały się

Wspólnota jest jednym z trzech filarów naszego Zgromadzenia. 
Młodzi misjonarze z Prowincji Włoskiej świętują inkorporację do Zgromadzenia.
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do odnowy naszego wspólnego
życia. Jest to swoiste narzędzie w
toczącym się projekcie reform
Kościoła: Kościół stale reformowa-
ny, Zgromadzenie stale reformowa-
ne. u

Printed by Stilgraf Cesena - Italy

„rozwijać i pogłębiać zaangażowa-
nie stowarzyszonych świeckich w
naszą duchowość, życie wspólnoto-
we i pracę apostolską”. Rada
Generalna planując tematykę
Sympozjum o życiu wspólnotowym
uważała, że nasi stowarzyszeni
świeccy mają niezwykłe znaczenie
dla naszego życia wspólnotowego.
Było to także powodem i uzasadnie-
niem, dlaczego dwóch świeckich
było uczestnikami naszego sympo-
zjum. Ich wystąpienia w dyskusji
pozwoliły na zrozumienie znaczenia
stowarzyszonych świeckich w przy-
szłości naszego Zgromadzenia.
W trakcie dyskusji okazało się, że
pomiędzy poszczególnymi jednost-
kami jest wiele dysonansu dotyczą-
cego udziału świeckich w życiu
wspólnotowym CPPS. Niektóre jed-
nostki mają w tym zakresie jasny
program, inne traktują udział świec-
kich bardziej formalnie. W czasie
sympozjum dwóch przedstawicieli
laikatu nie tylko mówiło o swej roli,
ale przede wszystkim pozwoliło
spojrzeć na życie wspólnotowe
CPPS z innej perspektywy.

ZGROMADZENIE 
REFORMUJĄCE SIĘ

XX Zebranie Generalne wezwało
Radę Generalną, by zainicjowało w
Zgromadzeniu dyskusję na temat
prawdziwego życia wspólnotowego
CPPS. To wyzwanie znajduje już
oddźwięk. Pierwszym krokiem było
właśnie Sympozjum życia wspólno-
towego w Rzymie. Przed nami jesz-
cze ogrom pracy. Końcowe wnioski

sympozjum nie stanowią wyznacz-
nika nowej polityki, ani zasad życia
wspólnotowego. Są rodzajem pomo-
cy dla każdej jednostki, Wikariatu,
Prowincji czy wspólnot domowych.
To sympozjum może przyczynić się

Następne wydanie: Kwiecień 2018
“Podatność na zranienia, empatia i
duchowość Przenajświętszej Krwi”

Nasze życie wspólnotowe przybierało różne formy na przestrzeni czasu. 
Wspólnym elementem jest jednak nasza wierność ideałom św. Kaspra. 

Ks. Herbert Kramer, CPPS, drugi z prawej, wręcza dar Kardynałowi Giovanni
Montiniemu, Sekretarzowi papieża Piusa XII. Towarzyszy im 

ks. Luigi Contegiacomo, CPPS po lewej i ks. Giusepp Rinaldi, CPPS po prawej.

Kielich Nowego Przymierza
Wydawca: Zarząd Generalny CPPS

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

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