
Obchodząc
Szczególne
Momenty

Barry Fischer, C.PP.S.

Od ostatniego wydania Kielicha
mieliśmy możność obchodzenia

dwóch szczególnych okazji: erygowa-
nie nowego Wikariatu w Indiach 19
lutego oraz kanonizację św. Marii de
Mattias 18 maja w Rzymie. Dwa jak-
że odmienne wydarzenia, ale oba są
przyczyną wielkiej radości i uroczy-
stości. Ze względu na wielkie znacze-
nie tych dwóch wydarzeń dla nasze-
go Zgromadzenia i dla szerszej ro-
dziny Krwi Chrystusa zdecydowa-
liśmy się zmienić temat tego wydania
Kielicha, by móc podzielić się z
naszymi czytelnikami najważniejszy-
mi momentami. Spróbujemy uchwy-
cić ich duchowe znaczenie i ożywić
niektóre z nich za pomocą zdjęć.

Wydanie niniejsze jest podzielone na
dwie sekcje: pierwszą podkreślającą
kanonizację św. Marii de Mattias,

Nowa figura św. Marii de Matias w Acuto, Wlochy

Dziękuję z serca za to, że zosta-
łem zaproszony do przewodnicze-
nia Eucharystii dziękczynnej za
kanonizację św. Marii de Mattias.

Czuję się pomiędzy Wami
naprawdę jak w domu, bo jestem
synem św. Kaspra, który w 1822
roku głosił misje w Vallecorsa,
podczas których Maria de
Mattias zachwyciła się Krwią
Chrystusa. Kiedy sama wspomina
o tych misjach św. Kaspra w
swoim mieście, pisze o 

˝
misjach

naszego ojca˝.

Należę do Zgromadzenia ks.
Giovanniego Merlini, który
uwierzył w dziewczynę z Val-
lecorsa i stał się jej kierownikiem
duchowym. Maria de Mattias,
której tak się poświęcił, dziś jest
Świętą. On sam nadal jest Sługą
Bożym. Jednak z pewnością cie-
szy się w niebie z chwały ołtarzy
przyznanych jego ukochanej
córce.

Kiedy przyjechałem do Rzymu,
mój Generał podarował mi obra-

Slowa Ojca
S’więtego podczas
Mszy S’w. 6

Pozdrowienia Ojca S’więtego
dla pielgrzymów 7

Aby marzenie wciąz. z.ylo
Barry Fischer, C.PP.S. 8
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W Marii de Mattias wszyscy je-
steśmy powołani i posłani przez
Boga. Jeśli ona została ogłoszo-
na świętą, to znaczy, że jej droga
jest przez Kościół polecona nam
wszystkim.

Nabożeństwo do Świętej nie
może się jednak ograniczyć
tylko do podziwiania jej cnót i
dokonań w maleńkim Państwie
Kościelnym pierwszej połowy
dziewiętnastego wieku. Nie
może się też ograniczyć do po-
dziwiania faktu założenia
Zgromadzenia Adoratorek Krwi
Chrystusa w Acuto w 1834 roku
oraz sześcdziesięciu wspólnot z
dwustu siostrami, które istniały
20 sierpnia 1866 r., kiedy umarła
mając zaledwie 61 lat. Wówczas
lud Rzymu na ulicach mówił, że

˝
umarła Święta˝ - ofiara gruźlicy,

którą zaraziła się w czasie opieki
nad chorymi siostrami.

Kult Marii de Mattias nie ozna-
cza tylko podziwiania, jej 

˝
stało-

ści˝,
˝
siły˝,

˝
zaufania˝,

˝
przejrzy-

stości˝,
˝
zuchwałości˝,

˝
odwagi˝, o

których mówią Dzieje Apostol-

“ Naboz
.
eństwo i 

milość do św. Marii
de Mattias to prze-
de wszystkim jej
naśladowanie, pój-
ście tą samą drogą,
zaakceptowanie 
jej programu na
z
.
ycie.”

Polscy pielgrzymi podczas kanonizacji

skie oraz listy do Efezjan i
Filipian (Dz 28,31, por. Dz 19,8;
Ef 6,19; Flp 1,20). Miłość do
nowej Świętej nie może się zre-
dukować do próśb o wstawien-
nictwo, by otrzymać cuda.

zek św. Marii de Mattias z mod-
litwą na odwrocie. Czytając po
raz kolejny list, w którym Prze-
łożona Generalna, s Vittoria ko-
munikuje radosną wiadomość o
kanonizacji, zdałem sobie spra-
wę, że ta modlitwa opiera się na
pięknej prefacji zatwierdzonej
dla święta Marii de Mattias:

˝
Ty, Ojcze, początku życia i

źródło świętości, w Twojej prze-
widującej miłości wybrałeś
świętą Marię de Mattias i
przyozdobiłeś ją darami Ducha,
aby była w Kościele prorockim
głosem Słowa Światłości, posłań-
cem pojednania i pokoju, niez-
mordowanym apostołem Prze-
najdroższej Krwi Chrystusa,
świadkiem zbawczej chwały
Krzyża. W jej życiu dałeś nam,
Ojcze, znak Twojej miłości dla
ubogich, grzeszników, odrzu-
conych i wyłączonych.˝

Każde słowo w tej prefacji skła-
nia nas do kontemplowania
tajemnicy powołania Bożego
skierowanego do Marii de
Mattias i posłania jej do świata.

Nabożeństwo i miłość do św.
Marii de Mattias to przede wszy-
stkim jej naśladowanie, pójście
tą samą drogą, zaakceptowanie
jej programu na życie, aktuali-
zowanie dzisiaj dzieła, które
Duch Święty za jej pośred-
nictwem wzbudził sto siedem-
dziesiąt lat temu.

Święta Maria de Mattias:

˝
przyozdobiona w dary Ducha,
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Matias jesteśmy dziś powołani,
by przyczyniać się do zniknięcia
otchłani, która dzieli rasy i kul-
tury, jesteśmy powołani do
głoszenia życia tam, gdzie inni
sieją śmierć, rozszerzania pokoju
tam, gdzie inni wypowiadają
wojnę. Pokój, o który prosimy to
nie pokój cmentarny, to pokój,
który jest owocem, dziełem
sprawiedliwości.To pokój przyo-
biecany przez Jezusa:

˝
Pokój

zostawiam wam, pokój mój daję
wam. Nie tak jak daje świat, Ja
wam daję. Niech się nie trwoży
serce wasze ani się lęka.˝ 
(J 14,27)

Pokój, który daje nam Jezus
zakłada szacunek dla godności
każdego człowieka, który jest
dzieckiem Boga, szacunek dla
praw człowieka, dla różnic kul-
turowych, przekonań religijnych
wszystkich ludów.

Pokój dany przez Jezusa nie
opiera się na jakiejkolwiek miło-
ści, ale na tej z nowego przyka-
zania:

˝
Przykazanie nowe daję

wam, abyście się wzajemnie
miłowali tak, jak Ja was umiło-
wałem; żebyście i wy tak się mi-
łowali wzajemnie. Po tym wszy-
scy poznają, żeście uczniami
moimi, jeśli będziecie się wza-
jemnie miłowali.˝ (J 13,34-35).

Ta miłość, która rodzi pokój
wymaga, byśmy zdjęli płaszcz
arogancji i wyższości 

˝
pierwsze-

go świata˝ i uklękli przed braćmi
i siostrami innych kontynentów,
ras, kultur i religii, by umyć im
nogi.

ŚWIĘTA MARIA DE MATTIAS: 

“
NIEZMORDOWANY APOSTOL

PRZENAJDROZ
.
SZEJ

KRWI CHRYSTUSA”

Jakże kochała Krew Chrystusa!
Jakże Krew Chrystusa inspi-
rowała ją w momentach radości i
smutku, w sukcesach i
trudnościach, w dniach oczywi-
stych porażek! 

˝
Stała pod

Krzyżem Jezusa, jak 
˝
Matka

jego, Maryja˝ (J 19,25),
szczególnie podczas bolesnej
choroby, która w końcu ode-
brała jej życie. To Krew
Chrystusa uczyniła ją 

˝
niezmor-

dowanym apostołem˝. Mówiła
jak św. Paweł:

˝
Nie jest dla mnie

powodem do chluby to, że głoszę
Ewangelię. Świadom jestem
ciążącego na mnie obowiązku.
Biada mi, gdybym nie głosił
Ewangelii!˝ (1 Kor 9,16). Maria
de Mattias może powiedzieć:

˝
biada mi, gdybym nie głosiła

Krwi Chrystusa˝. Kto zachwyci
się Krwią Chrystusa, nie może
już milczeć ani odpoczywać,
podejmuje każde wyzwanie.
Ona już w 1822 roku podczas
misji głoszonej przez św. Kaspra
odkryła, że Krew Chrystusa jest
miłością totalną, bez miary i bez
granic. Wobec tego odkrycia
mówi:

˝
czułam, jakby rozrywało

się moje serce˝.Apostołowie dzi-
siaj albo żyją tym doświadcze-
niem i zachwycają się tą totalną
miłością, objawioną we Krwi
Chrystusa, albo są tylko 

˝
jak

miedź brzęcząca albo cymbał
brzmiący˝ (1 Kor 13,1)

“ Ta milość, która rodzi pokój wymaga, bys’my

zdjęli plaszcz arogancji i wyz
.
szos’ci „pierw-

szego s’wiata” i uklękli przed braćmi i sio-

strami innych kontynentów, ras, kultur i

religii, by umyć im nogi.”

“ Milość „do końca”
zwycięz

.
a śmierć,

triumfuje nad nie-
nawiścią, sprawia,
z
.
e kończy się prze-

moc, wykorzenia
niesprawiedliwośc,
niszczy wojny,
zdobywa pokój,
zbawia świat, prze-
bacza grzech.”

by stała się dla Kościoła pro-
rockim głosem Słowa Światłości˝

Co znaczy 
˝
głos prorocki˝? Jest

to głos, który nie mówi w swoim
imieniu, ale staje się głosem
Boga w świecie.

˝
I wyciągnąwszy

rękę, dotknął Pan moich ust i
rzekł mi: Oto kładę moje słowa
w twoje usta.˝ (Jr 1,9) usłysze-
liśmy od Jeremiasza, który
opowiada historię swojego
powołania. To moc Boża wlewa
się w serce Marii de Mattias i
każe jej głosić

˝
słowa Światłości˝.

Światło nie jest w niej, ona
odbija Bożą Światłość. Księżyc
nie świeciłby nigdy tak maje-
statycznie, gdyby hojnie nie
oświetlało go słońce. Bóg jest
Słońcem, Światłem, a my
stajemy się Światłem, kiedy
odbijamy Świato Boże i głosimy

˝
słowo Światłości˝.

ŚWIĘTA MARIA DE MATTIAS:

“
POSLANIEC POJEDNANIA

I POKOJU”

W naszych czasach orędzie
pojednania i pokoju ma szcze-
gólną wartość. Nie chodzi tylko
o pojedanie pomiędzy osobami i
rodzinami, zanurzonymi w bra-
tobójczych walkach, jak to było
za czasów Marii de Mattias. Dziś
idzie o pojednanie ludów i
narodów, kultur i religii.
Zgodnie z drogą Marii de



4444

ze wszystkimi konsekwencjami.
Jest ciągłym 

˝
zamieszkiwaniem

w cieniu Krzyża˝, które daje 
siłę i odwagę, by poświęcić swoje
życie w służbie Królestwa. Krzyż
jednak zawiera się w wymiarze
paschalnym.

˝
Wykonało się˝

oznacza, że Jezus 
˝
do końca

umiłował˝. Słowa 
˝
wykonało się˝

i 
˝
do końca˝ w greckim oryginale

pochodzą od tego samego rdze-
nia. Krew Chrystusa, Miłość

˝
do

końca˝,
˝
Wody wielkie nie

zdołają ugasić miłości, nie zato-
pią jej rzeki.˝ (Pnp 8,7). Krew
Chrystusa - Miłość

˝
do końca˝

zwycięża śmierć, triumfuje nad
nienawiścią, sprawia, że kończy
się przemoc, wykorzenia nie-
sprawiedliwość, niszczy wojny,
zdobywa pokój, zbawia świat,
przebacza grzech.

˝
Witaj Krzyżu,

jedyna nadziejo!˝.
˝
Czyż Mesjasz

nie miał tego cierpieć, aby wejść
do swej chwały?˝ (Łk 24,26)
napomina Jezus uczniów z
Emmaus. Nie krzyż jako miejsce
kaźni, jako męka, ale zbawcza
chwała Krzyża jest powodem
naszego bycia chrześcijanami,
przyczyną naszej radości, siłą
poruszającą, która pcha nas do
podarowania naszego życia,
głęboką mistyką, która wspiera
nas aż 

˝
do końca˝, może do

męczeństwa, jeśli taka jest wola
Boża, tak jak to stało się z
pięcioma Adoratorkami zabity-
mi w Liberii.

˝
Musimy być

gotowe także oddać nasze życie,
aby ta Boska Krew była przez
wszystkich adorowana i
błogosławiona˝ wymaga od
swoich córek Maria de Mattias
(Reguła 1838). Tylko pełen pasji

˝
świadek zbawczej chwały

Krzyża˝, który 
˝
widział Pana˝

może tak mówić.

Święta Maria de Mattias.
˝
W jej

życiu dałeś nam, Ojcze, znak
Twojej miłości dla ubogich, grze-
szników, odrzuconych i
wyłączonych˝.

nica jej apostolstwa. Głoszenie i
świadectwo rodzą się z tej samej
mistyki, z Krwi Chrystusa -
Miłości totalnej:

˝
Umiłowawszy

swoich na świecie, do końca ich
umiłował.˝ (J 13,1). Tymi
słowami Jan rozpoczyna opo-
wiadanie o drodze krzyżowej,
które kończy się ostatnim tchnie-
niem:

˝
Wykonało się!˝ (J 19,30).

Miłość do końca nie oznacza
tylko miłości w sensie chronolo-
gicznym, ale jest miłością 

ŚW. MARIA DE MATTIAS:

“
ŚWIADEK ZBAWCZEJ

CHWALY KRZYZ
.
A”

Głoszenie bez świadectwa nie
przekonuje, nie zaraża nikogo.
Słowa na wiatr, dźwięki, które
dotykają może uszu, ale nigdy
serca. Głoszenie Marii de Mat-
tias było świadectwem osoby,
która jak Maria z Magdali mogła
powiedzieć:

˝
Widziałam Pana!˝

(J 20,18). Na tym polega tajem-
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“ We wszystkich
twarzach – dzieci,
mlodych, indian,
czarnych, kobiet,
starców – znisz-
czonych nędzą,
przemocą i opusz-
czeniem, spotyka-
my skrwawione
oblicze Chrystusa,
który nas wzywa i
niepokoi.”

Czerwone czapki wskazują córki i synów s’w. Marii de Mattias.

społeczeństwa, bez domu, bez
dachu, bez niczego. Przybici 
do mnóstwa krzyży nie chcą 
tam na zawsze pozostać. Chcą
zmartwychwstać i uczestniczyć w

˝
uczcie życia˝, którą Bóg przygo-

tował dla wszystkich swoich
dzieci (por. Jan Paweł II, encyk-
lika Sollicitudo rei socialis, 39).

Oto pytanie, które stawiamy
sobie codziennie: czy jesteśmy

˝
znakiem miłości Ojca dla

biednych i grzeszników, dla od-
rzuconych i wyłączonych˝? Czy
żyjemy Krwią Chrystusa - aż 

˝
do

końca˝?

Św. Jan w swoim pierwszym
liście przedstawia nam powo-
łanie, drogę i mistykę dla wszy-
stkich nas, którzy adorujemy
Krew Chrystusa:

˝
Po tym pozna-

liśmy miłość, że On oddał za nas
życie swoje. My także winniśmy
oddać życie za braci.˝ (1J 3,16)

Święta Mario de Mattias, módl
się za nami!

Amen! Niech się tak stanie

Rzym, kościół św. Grzegorza
VII, 19 maja 2003. ◆

Nasze życie religijne jest jedno-
cześnie kontemplacją i działa-
niem. Codzienna kontemplacja
Krwi Chrystusa, Miłości 

˝
do

końca˝, popycha nas do pójścia
do ubogich, grzeszników, odrzu-
conych i wyłączonych. Maria de
Mattias mówi o 

˝
miłości do Boga

i bliźniego˝,
˝
drogiego bliźniego˝

i uważa, że istnieje jedna i ta
sama miłość. Możemy naprawdę
kochać Boga tylko wtedy, kiedy
kochamy bliźniego:

˝
kto nie

miłuje brata swego, którego
widzi, nie może miłować Boga,
którego nie widzi. (...) aby ten,
kto miłuje Boga, miłował też i
brata swego.˝ (1J 20-21).

˝
Kto

jest moim bliźnim?˝ (Łk 10,29)
pyta doktor prawa. Maria de
Mattias nie miała potrzeby tak
pytać. Znała bliźniego, umiło-
wanych Boga, kochała biednych
i odrzuconych.

Dziś nasze Zgromadzenie jest
powołane, by kontunuować tę
misję, by iść tam, gdzie nikt nie
ma odwagi pójść, by przygarniać
tych, których świat odrzuca,
przyjmować tych, których społe-
czeństwo uważa za zbędnych i

niepotrzebnych. We wszystkich
twarzach - dzieci, młodych, in-
dian, czarnych, kobiet, starców -
zniszczonych nędzą, przemocą i
opuszczeniem, spotykamy
skrwawione oblicze Chrystusa,
który nas wzywa i niepokoi.

Są dziś miliony ludzi, którzy
cierpią głód, choroby, nie mają
dostępu do leków, miliony na
ulicach, zepchnięci na margines
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˝
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten

przynosi owoc obfity˝ (J 15,5 por.
aklamacja przed Ewangelią). Te
słowa, które Jezus kieruje do apo-
stołów pod koniec ostatniej wie-
czerzy są poruszającym zaprosze-
niem także dla nas, jego uczniów
w trzecim tysiącleciu. Tylko ci,
którzy są z nim wewnętrznie złą-
czeni – wszczepieni w Niego jak
latorośl w krzew winny – otrzy-
mują życiodajny pokarm łaski.
Tylko ci, którzy żyją w komunii z
Bogiem, przynoszą obfite owoce
sprawiedliwości i świętości.

Świadkami tej funda-
mentalnej prawdy e-
wangelicznej są święci,
których mam radość
kanonizować w tę
piątą Niedzielę
Wielkanocną. Dwoje z
nich pochodzi z Polski:
Józef Sebastian
Pelczar, biskup
przemyski, Założyciel
Zgromadzenia Sióstr
Sług Najświętszego
Serca Jezusowego oraz
Urszula Ledóchow-
ska, dziewica, Założy-
cielka Urszulanek
Serca Jezusa Ko-
nającego. Dwie pozo-
stałe święte to
Włoszki: Maria de
Mattias, dziewica,
Założycielka Zgro-
madzenia Sióstr
Adoratorek Krwi
Chrystusa oraz Virgi-
nia Centurione Bra-
celli, kobieta świecka,
Założycielka Sióstr
Matki Bożej z
Przytułku na Górze

zdobyta przez misterium Krzyża i
założyła Zgromadzenie Sióstr
Adoratorek Krwi Chrystusa 

˝
pod

znakiem Boskiej Krwi˝. Miłość do
Jezusa Ukrzyżowanego wyraziła
się w jej pasji dla dusz i pokornym
oddaniu się braciom i siostrom, jej

˝
ukochanym bliźnim˝, jak lubiła

mówić. Wzywała:
˝
Zachęcajmy się

wzajemnie, by chętnie cierpieć z
miłości do Jezusa, który z taką
miłością przelał za nas swoją
Krew. Pracujmy ciężko, by
zdobywać dusze dla nieba˝.

Święta Maria de Mattias powierza
dzisiaj to orędzie
swoim duchowym
synom i córkom,
wdrażając wszystkich
aż do oddania własne-
go życia, na wzór
Baranka, który same-
go siebie wydał za nas
w ofierze.

Niech każdy z nas
doświadczy we
własnym życiu sku-
teczności obietnicy
Jezusa! Niech pomaga
nam Maryja, Królowa
Świętych i wzór
doskonałej komunii z
Jej Boskim Synem.
Niech nauczy nas jak
kontynuować

˝
trwanie˝

w Jezusie, w zjedno-
czeniu z Nim jak lato-
rośle z winnym krze-
wem i nigdy nie odci-
nać się od Jego miłości.
Zaprawdę, bez Niego
nic nie możemy uczy-
nić, bo naszym życiem
jest Chrystus, żywy i o-
becny w Kościele oraz
świecie. Teraz i zawsze
niech Jezus Chrystus
będzie uwielbiony! ◆

Kalwarii oraz Córek Matki Bożej
Z Góry Kalwarii.

˝
Przykazanie zaś Jego jest takie,

abyśmy wierzyli... i miłowali się
wzajemnie˝ (1 J 3,23). Apostoł Jan
wzywa nas do zaakceptowania
nieskrępowanej miłości Boga,
który dla zbawienia świata dał
swojego jednorodzonego Syna
(por J 3,16). Chrystus wyraził tę
miłość w najwyższy sposób, kiedy
przelał swoją Krew jako 

˝
nie-

skończoną cenę odkupienia˝ dla
całej ludzkości. Maria de Mattias
została w głębi swojego ducha

Jan Pawel II glosi homilię podczas Mszy Kanonizacyjnej

SSSS lllloooowwwwaaaa  OOOOjjjjccccaaaa  ´́́́SSSSwwwwiiiieeeę̨̨̨tttteeeeggggoooo
ppppooooddddcccczzzzaaaassss  MMMMsssszzzzyyyy ´́́́SSSSwwww....

11118888  mmmmaaaajjjjaaaa  2222000000003333
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Kanonizacja Marii de Matiias jest
sprzyjającą okazją, by zaczerpnąć głęb-
szej wiedzy o lekcji jej życia i by z jej
przykładu wywieść użytecze wskazówki
dla naszego własnego życia. Przede
wszystkim myślę o Was, drogie Siostry
Adoratorki Krwi Chrystusa, które
radujecie się widząc waszą Założy-
cielkę w chwale ołtarzy, a także o Was,
wiernych czcicielach, którzy tworzycie
jej duchową rodzinę.

Orędzie Marii de Mattias jest dla wszy-
stkich chrześcijan, ponieważ zwraca
ona uwagę i ustawia jako priorytetowe
to zasadnicze zobowiązanie, by mieć

˝
oczy wpatrzone w Jezusa˝ (Hbr 12,2) w

każdym zdarzeniu życia, nigdy nie
zapominając, że On nas odkupił ceną
swojej Krwi:

˝
Oddał wszystko˝ – pow-

tarzała –
˝
i za wszystkich˝.

Jest moją nadzieją, że wielu będzie
naśladowało przykład nowej Świętej.W
całym swoim życiu starała się rozsze-
rzać chrześcijańskie przykazanie miło-
ści, uzdrawiać rany i łagodzić trudne
sytuacje i sprzeczności społeczeństwa
swoich czasów. Łatwo zauważyć aktual-
ność tego orędzia. ◆

POZDROWIENIA 
OJCA ŚWIĘTEGO

DLA PIELGRZYMÓW
19 maja 2003

Jan Pawel II zwraca się do pielgrzymów w Aula Nervi

Biskup Erwin Kräutler pozdrawia Papiez
.
a

Moderator Generalny pozdrawia Papiez
.
a
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stopę na tej ziemi oraz by upra-
szać Boże błogosławieństwo na
przyszłość. Jesteśmy szczęśliwi i
wdzięczni za każdego z was,
przybyłych dziś, by świętować z
nami ten ważny moment.

NASZA TOZ
.
SAMOS’C’ CPPS

Są trzy podstawowe elementy,
które charakteryzują nas jako
Zgromadzenie i dają nam tożsa-
mość jako Stowarzyszeniu Życia
Apostolskiego.

odpowiedzialności. Powstaje w
Indiach Wikariat, co oznacza, że w
ręce naszych indyjskich misjo-
narzy zostaje złożona jeszcze
większa odpowiedzialność, by roz-
szerzać sen św. Kaspra i rozez-
nawać jak wcielać w życie nasz
charyzmat na tych ziemiach.

Zbieramy się tutaj z radością i
dziękczynieniem za wszystko, co
zostało osiągnięte od chwili kiedy
pierwszy z Misjonarzy postawił

Założyciele Zgromadzeń zakon-
nych byli ludźmi charyzmatyczny-
mi: mężczyznami i kobietami o
płonących sercach i z wizją, którzy
chcieli swoje życie przeżyć w
służbie Bogu i Kościołowi w
odpowiedzi na potrzeby miejsca i
czasu, w którym żyli.

Św. Kasper del Bufalo, kapłan
rzymski, nie był wyjątkiem. Był
człowiekiem obdarzonym darem
przepowiadania, człowiekiem któ-
ry wszystkim ludziom chciał
przekazać orędzie Krwi Chrystusa.
Jego pasja i żarliwość przyciągnęła
innych i tak, 15 sierpnia 1815 roku,
założył Zgromadzenie Misjonarzy
Krwi Chrystusa we Włoszech.

Wkrótce Zgromadzenie które św.
Kasper formował i prowadził, roz-
przestrzeniło się w całym ówcze-
snym Państwie Kościelnym.
Zawsze jednak marzył o byciu
misjonarzem w innych krajach,
inspirowany przykładem św.
Franciszka Ksawerego, do
którego miał szczególne nabożeń-
stwo i pod którego opiekę pewne-
go dnia oddał Zgromadzenie.
Osobiste życzenie św. Kaspra, by
iść do dalekich krajów nigdy się
nie spełniło, ale powiedział raz, że
miał sen:

˝
widział całą armię

Misjonarzy idącą na cały świat z
kielichem w ręku, rozdających
zasługi Krwi Przenajdroższej!˝

Dziś zbieramy się by celebrować
ciągłe urzeczywistnianie się tego
snu. Misjonarze Krwi Chrystusa
posługują dziś w dziewiętnastu
krajach na całym świecie. Tu w In-
diach, kiedyś ewangelizowanych
przez wielkiego św. Franciszka
Ksawerego, zapuścili korzenie
również synowie św. Kaspra. Ta
roślina wyrosła i korzenie się
umocniły. Dziś więc wspólnota
CPPS świętuje ryt przejścia.

Nasza tutejsza wspólnota osią-
gnęła nowy poziom dojrzałości i

Barry Fischer, C.PP.S.

AAAABBBBYYYY  MMMMAAAARRRRZZZZEEEENNNNIIIIEEEE  WWWWCCCCIIIIAAAĄ̨̨̨ZZZZ
....

ZZZZ
....
YYYYLLLLOOOO

HHHHoooommmmiiii llll iiiiaaaa  oooo....   BBBBaaaarrrrrrrryyyy  FFFFiiii sssscccchhhheeeerrrraaaa  CCCCPPPPPPPPSSSS  zzzz  ooookkkkaaaazzzzjjjj iiii   eeeerrrryyyyggggoooowwwwaaaannnniiiiaaaa  nnnnoooowwwweeeeggggoooo  WWWWiiiikkkkaaaarrrr iiiiaaaattttuuuu  wwww  IIIInnnnddddiiiiaaaacccchhhh  11119999  lllluuuutttteeeeggggoooo  2222000000003333

Figura w centralnym patio w St. Gaspar Ashram
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Charyzmat misjonarski. Jesteśmy
powołani, by być ludźmi w ruchu,
zawsze gotowymi, by odpowie-
dzieć na potrzeby naszych czasów
i ludzi, którym służymy. Idziemy,
by głosić Słowo Boże bez względu
na osoby, szczególnie jednak tym,
którzy najbardziej go potrzebują.
Sercem głoszonego orędzia jest
nasza wspólna duchowość.

Innymi słowy, nasze dzieła nie są
statyczne. Jesteśmy powołani, by
być zawsze otwartymi na nowe
wyzwania, z którymi się spotyka-
my według zmieniających się
czasów i potrzeb społeczeństw
pośród których służymy. Papież
Jan Paweł II, mówiąc do dele-
gatów na nasze ostatnie Zebranie
Generalne, wezwał nas do bycia

˝
odważnymi i mężnymi, tak jak

nasz Założyciel, w naszym
odpowiadaniu na dzisiejsze po-
trzeby i by iść tam, dokąd nikt
inny nie chce iść i gdzie nadzieja
na sukces jest mała lub żadna!˝

Duchowość Krwi Chrystusa. To u
stóp Krzyża św. Kasper uczył się
mądrości Bożej Miłości. To tam, w
kontemplacji Ukrzyżowanego Pa-
na, który otworzył swoje ramiona
w wiecznym geście miłosnego
objęcia wszystkich ludzi, św.
Kasper zrozumiał, jak bardzo Bóg
go umiłował i jak cenny jest w
Jego oczach.

To odkrycie popchnęło go w
stronę dotarcia do najbardziej
zatwardziałych grzeszników, do
pójścia do bandytów i ludzi z mar-
ginesu, by im obwieścić to, co
Papież Jan Paweł II powiedział
kiedyś do więźniów w
zatłoczonym więzieniu w Sao
Paolo w Brazylii:

˝
Krew Chrystusa

mówi nam o największej ze wszy-
stkich radości, płynącej ze świado-
mości, że jesteśmy kochani przez
Boga!˝

To przesłanie płonęło w duszy
Kaspra i popychało go do jego
niezmordowanych podróży. Naj-
zatwardzialsi grzesznicy, samotni,
chorzy, starzy, odrzuceni przez
społeczeństwo, ofiary uprzedzeń i
nienawiści, cierpią w sercu i po-
trzebują usłyszeć tę Dobrą Nowi-

ZAKOŃCZENIE

Moi bracia z Wikariatu Indyjskie-
go, płaszcz przeszedł w wasze ręce.
Tak jak Elizeusz otrzymał płaszcz
wielkiego proroka Eliasza, tak i
wy otrzymaliście charyzmat św.
Kaspra i jesteście teraz odpowied-
zialni, by był żywy i by zapuścił
jeszcze głębsze korzenie w waszej
kulturze. Jesteście odpowiedzialni,
aby odnaleźć nowy wyraz charyz-
matu, żyjąc nim jako odpowiedzią
na szczególne potrzeby i wyzwa-
nia czasu oraz miejsca, w którym
żyjecie i służycie.

Podczas jednej z moich poprzed-
nich wizyt w Indiach mogłem
odwiedzić farmę słoni i tam
dowiedziałem się, co to znaczy
ujarzmić słonia! Słoń, przyzwy-
czajony od dzieciństwa do tego, że
zawsze miał jedną nogę związaną,
nigdy już nie zdaje sobie sprawy
ze swojej siły. Stoję dziś przed
wami jako Moderator Generalny i
błagam was: uwolnijcie charyzmat
św. Kaspra w tym pięknym kraju,
który dał wam Bóg.

Nasz świat pilnie potrzebuje usły-
szeć orędzie Krwi Chrystusa!

nę Ewangelii Krwi Chrystusa. Św.
Kasper nigdy nie męczył się w
wysiłkach by przekazać to orędzie
i dosłownie oddał swoje życie jako

˝
ofiara miłości bliźniego˝.

Jesteśmy wspólnotą księży i braci
Misjonarzy. Wspólnota była waż-
nym elementem wizji Kaspra. Je-
steśmy razem, by się wzajemnie
zachęcać, by wspierać się mod-
litwą i przyjaźnią, by wspólnie
rozeznawać potrzeby naszych
sióstr i braci i wspólnie szukać
odpowiedzi na nie.

Dla naszego życia wspólnotowego
również znajdujemy bazę w Prze-
najdroższej Krwi, Krwi Przy-

“ Jestes’my powolani,
by byc’ ludz’mi w
ruchu, zawsze go-
towymi, by odpo-
wiedziec’ na potrze-
by naszych czasów
i ludzi, którym
sluz.ymy.”

“ Niech wasze z
.
ycie będzie otwartym kieli-

chem, napelnianym kaz
.
dego dnia przy stole

eucharystycznym Przenajdroz
.
szą Krwią

Z
.
ycia Chrystusa, przelaną za nas, bys’cie

mogli byc’ pokarmem i napojem dla wszy-
stkich, których spotkacie w waszej podróz

.
y

wspólczucia i solidarnos’ci.”

mierza, Krwi Pojednania, która
niszczy dzielące nas mury i 

˝
jed-

noczy nas w miłości Chry-
stusowej˝. Życie wspólne w bra-
terstwie, pokonywanie różnic i
umieranie dla naszych uprzedzeń
wymaga od nas ciągłego
nawrócenia, by osiągnąć tę komu-
nię w różnorodności możliwą
dzięki Przenajdroższej Krwi
Jezusa.

˝
Aby byli jedno, żeby świat

uwierzył, żeś Ty ich posłał˝. To
właśnie dając naszym własnym
życiem świadectwo braterskiej
więzi miłości czynimy nasze
przesłanie wiarygodnym.

Nasze zranione i podzielone spo-
łeczeństwa błagają o orędzie Krwi
Chrystusa, ktore pojednuje po-
działy i uzdrawia zranionych. Tak
wielu mężczyzn i kobiet, dzieci i
starszych, biednych i odrzuco-
nych, woła o uznanie ich praw i
obronę ich godności. Głodni, bez-
domni, wyrzuceni na margines
potrzebują, by Krew Chrystusa
włączyła ich w krąg Bożej miłości
i by mogli znaleźć należne sobie
miejsce przy stole na uczcie życia.

Nie zawiedźcie ich! Św. Kasper
mówił, że jako Misjonarze 

˝
nie

jesteśmy posągami˝. Idźcie na-
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przód z odwagą i entuzjazmem, z
ogniem i pasją, tak jak nasz
Założyciel, by nieść skarb Bożej
miłości tym, którzy za nim
tęsknią.

Niech wasze życie będzie otwar-
tym kielichem, napełnianym każ-
dego dnia przy stole euchary-
stycznym Przenajdroższą Krwią
życia Chrystusa, przelaną za nas,
byście mogli być pokarmem i
napojem dla wszystkich, których
spotkacie w waszej podróży
współczucia i solidarności.

Żyć orędziem Krwi Chrystusa i
wcielać je w nasze życie, wspól-
noty i naszą działalność misjonar-
ską jest misją pełną wyzwań i
trudności. Kardynał Suenens po-

wiedział kiedyś:
˝
Szczęśliwi, któ-

rzy mają marzenia i są gotowi za-
płacić cenę za ich urzeczywistnie-
nie˝. Tak, jest cena do zapłacenia,
ta sama, którą Jezus zapłacił na
Krzyżu. My też musimy ją zapłacić
w codziennym przelewaniu swojej
Krwi, w życiu oddawanym za
innych w hojnej miłości.

Jezus nie tylko zapowiedział, że
będziemy cierpieć za sprawę tak
jak On ale też obiecał, że będzie z
nami i nigdy nas nie opuści. Nigdy
nie idziemy sami! Mamy siebie
nawzajem. Jako wspólnota, zjed-
noczeni jako bracia krwi w
Chrystusie, wypełniamy powie-
rzoną nam misję. Jesteśmy
również zachęcani przez rosnącą
liczbę świeckich, którzy dzielą z
nami naszą duchowość Krwi
Chrystusa i tak znajdują swoją
drogę naśladowania Chrystusa i
życia Ewangelią.A Maryja, Matka
Krwi Przenajdroższej, ma nas pod
swoją matczyną opieką.

Sen św. Kaspra wciąż się spełnia w
miejscach i na sposób, którego on
sam nie mógłby sobie wyobrazić
owego 15 sierpnia 1815 roku,
kiedy mała grupka jego Misjonar-
zy zebrała się po raz pierwszy w

Dzieci Indii

“ Z
.
ycie wspólne w

braterstwie, poko-
nywanie róz

.
nic i

umieranie dla na-
szych uprzedzen’
wymaga od nas
ciąglego nawró-
cenia.”

RRRRRREEEEEEKKKKKKOOOOOOLLLLLLEEEEEEKKKKKKCCCCCCJJJJJJEEEEEE      222222000000000000444444

11-17 lipca
San Felice, Giano

Prowadzący
ks. JOSEPH NASSAL,

C.PP.S.

Temat:
50 - lecie kanonizacji 
s’w Kaspra del Bufalo

opuszczonym klasztorze S. Felice
w Umbrii we Włoszech. W roz-
szerzaniu tego charyzmatu w
Indiach i Azji możemy tylko ufać
stałej ochronie naszego Założy-
ciela, inspiracji św. Franciszka
Ksawerego i macierzyńskiej opie-
ce Matki Przenajdroższej Krwi.
Duch tchnie kędy chce i wciąż
stwarza i odnawia. Możemy z
wdzięcznością, pokojem i nadzieją
patrzeć w przyszłość, wiedząc,
że nowe ścieżki będą się
wciąż otwierać przed nami, jeśli
będziemy otwarci na poruszenia
Ducha. ◆
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Dla naszych współbraci z Indii
19 i 20 lutego tego roku pozo-
staną pamiętnymi datami.
Właśnie 19-go o godzinie szóstej
wieczorem w kaplicy w krypcie
St. Gaspar Ashram w Bangalore,
misja indyjska została usta-
nowiona Wikariatem. Podczas
pełnych braterskiej radości nie-
szporów Moderator Generalny
odczytał pismo oficjalnie ery-
gujące Wikariat.

Razem ze wszystkimi członkami
Wikariatu i klerykami, świę-
towali: Moderator Generalny ks.
Barry Fischer, Radni Generalni
ks. Francesco Bartoloni i Jerome
Stack, Prowincjał Włoski ks.
Giovanni Francilia, Radni
Prowincjalni ks. Giandomenico

CCCC....PPPPPPPP....SSSS....   wwww  IIIInnnnddddiiiiaaaacccchhhh
pppprrrrzzzzeeeeggggllllaaaą̨̨̨dddd  hhhhiiiissssttttoooorrrryyyycccczzzznnnnyyyy

nego jako przygotowanie do
pierwszego Zebrania Wikariatu
połączonego z wyborami Za-
rządu. W swojej refleksji ks.
Barry Fischer podkreślił znacze-
nie władzy i jej wykonywania
według Norm Prawnych Zgro-
madzenia. O jedenastej wszyscy
Misjonarze Wikariatu w liczbie
dwudziestu trzech rozpoczęli
zebranie wyborcze.

Dyrektorem Wikariatu został
wybrany ks. Amaladoss Maria-
susai. Po modlitwie połączonej z
wprowadzeniem go w urząd i
gratulacjach, przystąpiono do
wyboru pozostałych radnych.
Wybrano: ks. John Bosco San-
tiago, ks. Susaiappan Madalai-
muthu, ks. Michael Peter’s oraz

Piepoli i ks. Antonio Calabrese,
a także Dyrektor Wikariatu
Tanzanii ks. Vincenzo Boselli.

Pojawiło się też wielu innych: e-
merytowany arcybiskup Banga-
lore Alphonsus Mathias, parafia-
nie, zakonnicy i zakonnice,
księża, klerycy i przyjaciele. Po
liturgii nastąpił niezwykle
smakowity poczęstunek oraz
przygotowana przez kleryków
prezentacja teatralna.

20 lutego o dziewiątej rano
członkowie Wikariatu ponownie
zebrali się w kaplicy na czas
modlitwy i refleksji prowadzo-
nej przez Moderatora General-

Nowowybrany Zarząd Wikariatu Indyjskiego: ks. Susaiappan Madalaimuthu, ks. John Bosco Santiago,
ks. Amaladoss Mariasusai (Dyrektor Wikariatu), David Jayasingh, Michael Peter’s

Francesco Bartoloni, C.PP.S.



K
i
e
l
i
c
h

N
o
w
e
g
o

P
r
z
y
m
i
e
r
z
a

11112222

“ Jest to ewangelizacja poprzez dziela milo-
sierdzia, wedlug zapewnienia Ewangelii, z

.
e

ten kto sieje nie jest tym, który zbiera.

.”

ks. David Jayasingh. Koniec tego
dnia wyznaczony został przez
wezwanie Ducha Świętego nad
Wikariatem Indyjskim.

POCZĄTKI

Według założyciela i pierwszego
animatora Misja Indyjska pow-
stała 25 grudnia 1983 roku, kiedy
to dwóch seminarzystów przyje-
chało z Indii do Włoch stu-
diować teologię. Rok później
przyjechał kolejny, a w roku
1985 z zamiarem wstąpienia do
Zgromadzenia dołączył do nich
ksiądz diecezjalny, ks. Durais-
wamy Narala i rozpoczął okres
formacji. Ich przybycie i zwią-
zanie ze Zgromadzeniem wyz-
naczyło początek rozszerzania
się naszej duchowości w Azji.

W 1985 roku podjęto decyzję o
rozpoczęciu formowania semi-
narzystów w Bangalore, pod kie-
rownictwem ks. Narala, wtedy
już po profesji wieczystej.
Wynajęty wtedy dom został

następnie kupiony i stał się do-
mem macierzystym w Indiach.

16 sierpnia 1991 uroczyście
poświęcono St. Gaspar Bhavan –
seminarium CPPS w Bangalore.
Tego samego roku powrócili z
Rzymu ze studiów księża:
Amaladoss Mariasusai i
Anthony Paikad.

SYTUACJA OBECNA

Wikariat Indyjski posiada sie-
dem domów: cztery parafie, dwa
seminaria (filozofię i teologię) i
kapelanię. Do tych domów
przyłączone są projekty o cha-
rakterze socjalnym takie jak
szkoły, sierocińce, domy starców
i leprozoria.

Wikariat w tej chwili składa się z
33 członków. Filozofię i teologię
studiuje ponad stu kleryków.
Część ich studiów obejmuje
zdobycie licencjatu z filozofii lub
teologii, albo z jakiejś dyscypliny
świeckiej, aby Misjonarze w
sposób umiejętny i profesjo-

nalny mogli się zaangażować w
różne rodzaje działalności pro-
wadzonej przez Wikariat teraz i
w przyszłości. Dla Wikariatu
bowiem tworzenie własnej przy-
szłości jest sprawą podstawowej
wagi.

Naszą przyszłość tutaj określają
potrzeby ludzi, którym służymy.
Ze względu na bardzo delikatną
w tej chwili sytuację nasz apo-
stolat polega na cichej ewangeli-
zacji. Większość populacji jest
niechrześcijańska i istnieją po-
ważne przeszkody dla jakie-
gokolwiek nawracania. Jest to
ewangelizacja poprzez dzieła
miłosierdzia, według zapewnie-
nia Ewangelii, że ten kto sieje
nie jest tym, który zbiera. Misjo-
narze, według ks. Giuseppe,
muszą także reewangelizować
chrześcijan, pogłębiać formację
chrześcijańską w kościele i ro-
dzinie. Niektórzy z Misjonarzy
posiedli już wielkie umiejętności
w głoszeniu misji ludowych,
rekolekcji, dni skupienia i
tradycyjnych nowennach oraz
triduach, które należą już do
religijności indyjskiej.

Praca społeczna uwiarygadnia
apostolstwo ewangelizacji. Mi-
sjonarze zwracają uwagę na
opiekę zdrowotną w slamsach,
obecnych w całych Indiach oraz
na opiekę nad sierotami i
dziećmi ulicy.

MARZENIA KANDYDATÓW 
O PRZYSZLOŚCI

Byłem osobiście mocno pod
wrażeniem, słuchając naszych
studentów. Rozmawiałem z
prawie wszystkimi. Marzą 
przede wszystkim, by jako
Misjonarze pracować na wsi
pomiędzy najbardziej opusz-
czonymi, tam, gdzie nikt nie chce
pójść. Z tego powodu wielu z
nich chce posiąść umiejętności
również spoza teologii, by móc
łagodzić materialną i duchową
biedę.

St. Gaspar Bhavan, Bangalore
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“ Misjonarze w konkretny i realny sposób są
zaangaz

.
owani w przezwycięz

.
anie róz

.
nic

między kastami i regionami, które dręczą
Indie od tysiącleci.”

Chcą iść we wszystkie regiony
Indii, kiedy tylko będzie ich
wystarczająco wielu, by założyć
domy w północnej części kraju.
Tam działaność misjonarska jest
trudniejsza i bardziej ryzykowna
ze względu na hinduistyczny
fundamentalizm. Taka dyspo-
zycyjność i entuzjazm budzi na-
dzieję na to, że Wikariat będzie
się rozwijał dając świadectwo
miłości Boga, ktory przelał
własną Krew dla zbawienia i
pojednania wszystkich.

Misjonarze oprócz dzieł, które
prowadzą, są zawsze dostępni
dla każdego rodzaju apostolstwa
w parafiach i diecezjach, ciesząc

aspekty tej duchowości: kontem-
placja misterium miłosiernej
Miłości, która ukochała nas aż
do przelania Krwi oraz aktywna
miłość bliźniego, ponieważ i my
także musimy przelewać naszą
krew dla braci i sióstr.

KREW CHRYSTUSA: 
DUCHOWOŚĆ DLA INDII

Wydaje się, że duchowość Krwi
Chrystusa przyciąga tu ludzi,
stąd na poziomie rodzin powtała
Wspólnota Krwi Chrystusa.
Mocna grupa świeckich towa-
rzyszy Misjonarzom i przyjmuje
ich duchowość, żyjąc nią w
środowisku domowym i zawo-
dowym.

Misjonarze zaangażowani w
pracę duszpasterską dostoso-
wują swój plan dnia do potrzeb
ludzi, którym służą. Wielkie
znaczenie otrzymała modlitwa
wspólnotowa i osobista: ado-
racja, miesięczny dzień skupie-
nia, rekolekcje przepisane przez

się wielkim szacunkiem w tych
diecezjach. Często są zapraszani
do współpracy w różnych dzie-
dzinach. Jeden z Misjonarzy pra-
cuje w trybunale diecezjalnym w
Bangalore.

Integralną częścią formacji
naszych seminarzystów jest
praktyka duszpasterska i homi-
letyczna w seminarium i sąsied-
nich parafiach, a także apostol-
stwo w slamsach, domach
starców i sierocińcach.

Rytm życia w domach wyznacza
modlitwa. Duchowość Krwi
Chrystusa przeżywana i ofia-
rowana innym jest dla wszyst-
kich źródłem odnowy. Dwa są

Czlonkowie i studenci CPPS na fotografii grupowej w St. Gaspar Ashram
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konstytucję i statuty Wikariatu.
Istotne są również regularne
spotkania wspólnotowe.

Misjonarze są przygotowani do
przyjęcia każdego rodzaju
odpowiedzialności we wspólno-
cie, czy to administracyjnych czy
dotyczących zarządu. Jasnym
dowodem jest wybrany właśnie
Zarzad Wikariatu składający się
z członków pochodzących z
różnych stanów Indii. Oczy-

wiście życie wspólnotowe nie
jest bezproblemowe, jednak
trudności mogą być przezwy-
ciężone w dialogu, codziennej
wymianie doświadczeń oraz
wspólnym planowaniu przyszło-
ści, którą chcemy stworzyć.
Misjonarze w konkretny i realny
sposób są zaangażowani w
przezwyciężanie różnic między
kastami i regionami, które
dręczą Indie od tysiącleci. Ta
nowa rzeczywistość w Indiach
musi stać się znakiem jedności i
komunii dla innych. Jest to
wielki ideał i młodzi współbracia
z Indii nie mogą od niego
odstąpić.

Na naszą misjonarską obecność
w Indiach składa się wspólnota
młodych Misjonarzy, którzy sta-
rają się przyjąć i żyć według
wzoru i entuzjazmu naszego
Założyciela św. Kaspra. Nie jest
to proces szybki i łatwy, wymaga
czasu, wytrwałości i wierności.
Będą sukcesy i porażki, ale duch
komunii musi być mocniejszy od
przeciwności. Każdy początek
ma swoje trudności i będzie je
miał także nasz Wikariat, ale z
czasem i rosnącym doświadcze-
niem mogą one być pokonane.

Dzieła Boże mogą zostać zreali-
zowane tylko z wielkim wewnę-
trznym zaangażowaniem, ale i z
podstawową bazą ekonomiczną.
Ekonomia Wikariatu jest tu
wystarczająca. Wikariat posiada
pewne dobra i otrzymuje wpły-
wy z niektórych działalności, co
może być odskocznią do samo-
dzielności materialnej. Prowin-
cja Włoska nadal przez kilka lat
będzie udzielała Wikariatowi

“ Biskupi wzywają
nas do wyzwolenia
ubogich z ich uci-
sku, szczególnie
pariasów (najbied-
niejszych, będą-
cych na marginesie
hierarchii spolecz-
nej, pozakasto-
wych “niedotykal-
nych”) oraz ludnos’ci
plemiennej, która
jest wykorzywana i
dyskryminowana.”

Ks. Giuseppe Montenegro, zaloz
.
yciel i

pierwszy animator Wikariatu Indyjskiego

Sieroty z Kolar Gold Fields
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zdobywających wciąż więcej
doświadczenia i odpowiedzial-
ności.

Niektórzy z tych pierw-
szych młodych ludzi, którzy zau-
fali słowom ks. Giuseppe i
uwierzyli w misjonarski ideał
naszego Założyciela oraz w
duchowość Krwi Chrystusa,
teraz zostali wybrani prze-
łożonymi nowego Wikariatu.
Pamiętamy o nich w naszym
uznaniu i modlitwie. ◆

kraju sprzeczności, ubóstwa i
wielu problemów czekających
na rozwiązanie.

Cudowne doświadczenie, które
stało się moim udziałem w
Indiach w styczniu i lutym,
spotkanie naszych Misjonarzy i
seminarzystów, przekonuje
mnie, że to wszystko nie pozo-
stanie jedynie na poziomie
ideałów, ale znajdzie swoją 
realizację w stałej, cichej co-
dziennej pracy Misjonarzy

pomocy w jego ekonomicznej
stabilizacji.

SPOJRZENIE
W PRZYSZLOŚĆ

Chcę zakończyc mój artykuł
kilkoma refleksjami ks.
Giuseppe na temat przyszłego
rozwoju Wikariatu Indyjskiego.
Są one wzięte z jego sprawozda-
nia dla Zebrania Włoskiej
Prowincji, w związku z prośbą o
ustanowienie Wikariatu.

Zauważa on, że biskupi w doku-
mencie wydanym w 2002 roku
podkreślili dwa słowa: dialog i
służba. Nasi Misjonarze już są
zaangażowani w dialog, który
obejmuje kultury Indii oraz w
dialog z ubogimi i odrzuconymi.
Biskupi wzywają nas do wyzwo-
lenia ubogich z ich ucisku, szcze-
gólnie pariasów (najbiedniej-
szych, będących na marginesie
hierarchii społecznej, pozakasto-
wych 

˝
niedotykalnych˝) oraz

ludności plemiennej, która jest
wykorzystywana i dyskrymi-
nowana. Kościół musi się stać

˝
nie tylko Kościołem dla ubo-

gich, ale Kościołem ubogich˝.

Wikariat otrzymał wiele próśb
od biskupów indyjskich o pracę
duszpasterską w ich diecezjach.
W ciągu najbliższych pięciu lat
Wikariat planuje otwarcie do-
mów w Goa, Mumbai, Kalkucie,
Kerala i Andhra Pradesh.

Pozostaje tylko powiedzieć
naszemu nowemu Wikariatowi:

˝
Gratulacje˝ i 

˝
Ad maiora˝.

Zgromadzenie wie dobrze, że
początkom towarzyszą piękne
ideały i wielkie aspiracje. Będzie
sprawą całego Zgromadzenia
wspomagać tych współbraci,
zaczynających tę, trudną, ale
pełną entuzjazmu drogę w tym
wielkim narodzie Indii, słusznie
nazywanym subkontynentem. W
tym kraju o tysiącu twarzy, o
antycznej cywilizacji, wielkich
ideałach i w tym samym czasie
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Pięc’dziesiąta
rocznica kanonizacji

s’w. Kaspra del Bufalo
1954 - 12 czerwiec - 2004
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Wydawca: Zarząd Generalny C.PP.S.

Viale di Porta Ardeatina, 66 - 00154 Roma
I T A L I A

web site: http://www.mission-preciousblood.org

Printed by Stilgraf Cesena - Italy

Założycielki Adoratorek Krwi
Chrystusa i drugą opisującą historię
nowego Wikariatu Indyjskiego oraz
wydarzenia bezpośrednio związane
z jego powstaniem. Jak uchwycić
uroczystości kanonizacyjne na kilku
stronach? Zadanie prawie niemoż-
liwe do wykonania. Chcemy jednak
przekazać w pierwszym artykule
inspirującą homilię wygłoszoną przez
naszego biskupa Xingu w Brazylii,
Misjonarza Krwi Chrystusa, Erwina
Kräutlera w dniu po kanonizacji
podczas Mszy Św. dziękczynnej
odprawionej w kościele Św. Grzegor-
za w pobliżu Watykanu. Było dla nas
chwilą szczególną móc słuchać jedne-
go z naszych współbraci mówiącego o
Marii de Mattias, wzywającego nas do
jej naśladowania i zdania sobie
sprawy z dzieła, które 170 lat temu
rozpoczął w niej Duch Święty. Tekst
jest opublikowany w całości i
przywołuje życie Marii de Mattias
jako wzór i inspirację dla nas dzisiaj.

Dalej publikujemy słowa wypo-
wiedziane przez Ojca Świętego
podczas samej ceremonii kanoni-
zacji na Placu Św. Piotra 18 maja, a
także jego krótkie uwagi skierowa-
ne do pielgrzymów zebranych w
sali audiencyjnej 19 maja po Mszy
Św. dziękczynnej.

Druga część tego wydania Kielicha
skupia naszą uwagę na obecności
CPPS w Indiach. Ks. Francesco Bar-

toloni, wicegenerał Misjonarzy daje
nam historyczny przegląd nowej
fundacji indyjskiej oraz opisuje tam-
tejszą obecną sytuację i nasze zaan-
gażowanie w dzieła apostolskie.

W końcu zamieszczamy także ho-
milię, którą wygłosiłem na oficjal-
nej uroczystości w St. Gaspar Ash-
ram, na której dokonało się odczy-
tanie aktu erekcyjnego. Od momen-
tu powstania tego Wikariatu Misjo-
narze Krwi Chrystusa mają siedem

prowincji, trzy wikariaty, dwie
oficjalne misje oraz misję 

˝
ad expe-

rimentum˝ w Gwinei Bissau. Misjo-
narze posługują w dziewiętnastu
krajach na całym Świecie.

Razem z Adoratorkami Krwi
Chrystusa przyłączamy się do św.
Marii de Mattias w jej hymnie
uwielbienia i śpiewamy:

˝
Wszystkie

narody klaszczcie w dłonie i
wykrzykujcie Bogu głosem rado-
snym!˝ ◆

Następne wydanie: KWIECIEN’, 2004
“Charyzmat św. Kaspra dzisiaj”

S. Vittoria Tomarelli prezentuje Papiez
.
owi czerwoną czapkę

c.d. ze str. 1 ☛


