
Wtym roku obchodzimy dwu-
setną rocznicę założenia Arcy-

bractwa Krwi Chrystusa. Dla wielu z
naszych członków wydarzenie to
może nic nie oznaczać, lecz przypo-
mina nam ono o ważnej rze-
czywistości: zostaliśmy powołani i
wykarmieni we wspólnocie, w której
są nie tylko kapłani i bracia, lecz
również świeccy. Ta współpraca i
obopólna zależność ze świeckimi
stała się znaczącą i charakterystyczną
cechą naszego Zgromadzenia od
samego początku jego istnienia. W
dziejach naszej historii, współpraca ta
i obopólna zależność, na skutek wielu
powodów została ograniczona do tej
samej pobożności Krwi Chrystusa.

Dziś pragnienie współpracy i podzie-
lenia się ze świeckimi znów wzrasta,

Ostatnia strona ☛

Osoby świeckie i zakonne we wspólnocie
Giancarlo Penza, Wspólnota Sant’Egidio

Kościół św. Mikołaja w Carcere, Rzym

Kardynał Stanisław Dziwisz, dłu-
goletni sekretarz i powiernik

Papieża Jana Pawła II, w swej bio-
grafii Życie z Karolem ujawnia fascy-
nujące nowe szczegóły dotyczące
opinii, nadziei, obaw i dramatyczne-
go życia w czasie trwania pontyfika-
tu i mocno akcentuje istotną kwestię
potrzebną do zrozumienia wizji Ko-
ścioła jaką posiadał Karol Wojtyła:
“Był on człowiekiem Soboru. Dla
niego punktem wyjścia zawsze był
Sobór, który wskazywał drogi
rozwoju życia i misji w Kościele.
Wyruszając z tego punktu stopniowo
wprowadzał w rzeczywistość kościel-

ną wizję Kościoła-wspólnoty lub, jak
sam często mówił, Kościoła-rodziny,
którą charakteryzuje równa godność
wszystkich ochrzczonych i gdzie nikt
nie powinien czuć się gorszym lub
odrzuconym.W ten sposób udało mu
się wydobyć aspekty charyzmatycz-
ne, świeckie i wspólnotowe pod-
porządkowane aspektom instytucjo-
nalnym, klerykalnym i hierarchi-
cznym”. W stwierdzeniu tym zawiera
się zarówno potwierdzenie ważności
wymiaru życia Kościoła niezbędne-
go by uchwycić znaczenie autenty-
cznych relacji między nowymi rucha-

cd. str. 2 ☛
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wał ich w ten sposób. Wręcz prze-
ciwnie, jego wizja Kościoła, która
dała miejsce charyzmatycznym
formom przekazywania Ewange-
lii, zawierała wiele doświadczeń,
które posiadają zróżnicowaną
charakterystykę i które powstały
w zupełnie różnych czasach i kon-
tekstach. Patrząc wstecz, naro-
dziny nowych doświadczeń wspól-
notowych w kręgach osób świe-
ckich mogły być postrzegane, jako
historyczny produkt podobny roz-
kwitowi zgromadzeń religijnych 
i zakonów, które przez wieki by-
ły odnową zarówno Kościoła i
społeczeństwa. Zatem, mówiąc
krótko, osoby zakonne i świeckie
mogą uważać, że mają wspólne
korzenie.

DOŚWIADCZENIE 
WSPÓLNOTY SANT’EGIDIO

Można powiedzieć, że Wspólnota
Sant’Egidio miała Ducha i intui-
cję w świecie zakonnym. Podczas
gdy, Kościół “instytucjonalny”
wciąż sceptycznie przyglądał się
niezliczonym nowym inicjaty-
wom, niektórzy członkowie zako-
nów i zgromadzeń  sympatyzowa-
ło i interesowało się nimi.Te nowe
inicjatywy umocniły się wraz z
odrodzeniem wiary, jaki nastąpił
po Soborze Watykańskim II i pod
wpływem wielkich demonstracji
studenckich w roku 1968. W do-
świadczeniach wspólnot, takich
jak Wspólnoty Sant’Egidio, osoby
zakonne odkryły ożywczą auten-
tyczność, która była fundamen-

mi świeckimi, które powstały w 
szczególności po Soborze Watykań-
skim II, jak i potwierdzenie wspa-
niałych tradycji religijnych wyraża-
nych poprzez historię życia konsek-
rowanego.

OSOBY ŚWIECKIE I ZAKONNE:
WSPÓLNE KORZENIE

Jan Paweł II nazywany jest “Pa-
pieżem ruchów” i faktycznie tak
było, jeśli weźmiemy pod uwagę
szczególne uznanie, jakie publicz-
nie oddał ruchom podczas cele-
bracji Zesłania Ducha Świętego
na Placu Św. Piotra w 1998 roku.
Jednocześnie, nie należy pocho-
pnie rozumieć, iż to stwierdzenie
stawia w opozycji stare i nowe for-
my życia religijnego przypisując
pontyfikatowi pragnienie zam-
knięcia wspaniałego rozdziału hi-
storii Kościoła, jakim są wielkie
zakony, i faworyzowanie nowych
ruchów, które wnoszą nowe i 
ożywcze sposoby wyrażania Ko-
ścioła. Jan Paweł II nie porówny-

☛ cd ze strony 1

“Wybór życia ewangelicznego, jako priory-

tetu życiowego, był sam w sobie podstawą

harmonii i odkrywania na nowo.”

Spotkanie koordynatorów Latynosko-Amerykańskiego Centrum Duchowości, Peru 2007
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tem ich powołania, z którego po-
chodziło ich własne doświadcze-
nie życia ewangelicznego. W cza-
sie takiego natłoku różnorodnych
inicjatyw, ta relacja stała się pod-
porą i kompasem w ich codzien-
nym życiu.

Dwoma ważnymi osobami w tym
ruchu byli Anselmo Giabbani, by-
ły przeor generalny Zakonu Be-
nedyktynów (Camaldolesi) i Pe-
dro Arrupe, przełożony  Zakonu
Jezuitów.

Cechą charakterystyczną, która
podtrzymywała to i inne towarzy-
stwa, było rozpoznanie, że ten a-
spekt wspólnotowy i charyzmaty-
czny, czyli wybór życia ewange-
licznego, jako priorytetu życiowe-
go, był sam w sobie podstawą har-
monii i odkrywania na nowo.

TEOLOGICZNA WARTOŚĆ 
PRZYJAŹNI

Pod koniec roku 1973 nastąpiło
wydarzenie, które stało się punk-
tem zwrotnym w życiu Wspólnoty
Sant’Egidio i jej relacji ze świa-
tem świeckich. Dotyczyło ono
nabycia ziemi, domu, gdzie
Wspólnota mogła się zatrzymać
na stałe. Klasztor Sant’Egidio,
należący poprzednio do Karme-
litanek klauzurowych, dał nazwę
całemu doświadczeniu eklezjalne-
mu i stał się domem macierzy-
stym tej Wspólnoty. Stał się on
również punktem odniesienia dla
wszystkich nowych grup pow-
stających w Rzymie, w innych
częściach Włoch i reszty całego
świata.Takie stałe miejsa nie tylko
rozwiązało wiele problemów, lecz
również było nowym etapem for-
macji duchowej Wspólnoty. Od
tego czasu, modlitwa wieczorna,
otwarta dla wszystkich, stała się
punktem odniesienia dla tych w
mieście, którzy poszukują sensu
życia. Kardynał Duvall, Arcybi-
skup Algierii określił to miejsce
jako “Sanktuarium Ewangelii”.

Zjednoczenie się z tą modlitwą
było wzrostem wymiaru przyjaźni,
miejscem eklezjalnego brater-
stwa. Gościnność ta była nie tylko
ubogaceniem osobistym, lecz ró-
wnież szczerym otwarciem się na
świat.Aspekt ten przyniósł skutek
w umacniającej się zażyłości z oso-

Uczestniczki MERLAP II w Acuto, miejsce powstania ASC.

NASI AUTORZY

Giancarlo Penza. Świeccy we wspólnocie Sant’Egidio w

Rzymie i przyjaciel C.PP.S. Afryka jest jego szczególnym

terenem misyjnym.

Marianella Castańeda Díaz, świecka towarzyszka z Limy,

Peru oraz nauczycielka w szkole św. Franciszka de Borja.

Pino and Daniela Capobianchi, małżeństwo z Rzymu,

Włochy. Pino pracuje w biurach Unio Sanguis Christi w

Rzymie oraz wraz z żoną Danielą uczestniczą w grupie rod-

zin przy parafii Ciała i Krwi Chrystusa.

Marie Trout jest towarzyszką z prowincji Kansas City. Jest

też współ-dyrektorem Programu Towarzyszy dla tej

prowincji.
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bami konsekrowanymi. Wiele osób
zakonnych, które posiadały różne
doświadczenia, odkryło w tej mod-
litwie i przyjaźni wspaniały sens
rodziny oraz prawdziwego i ducho-
wego braterstwa. W pewnym sensie,
ta cecha uodporniła młodą i żywotną
wspólnotę Sant’Egidio na przy-
klejenie sobie etykiety grupy z kom-
pleksem mesjańskim, co było pow-
racającą pokusą ruchów w całej
historii Kościoła. Niemniej jednak,
aspekt przyjaźni w Kościele, bar-
dziej głęboki i rozprzestrzeniony niż
można by sądzić, ma wartość za-
równo teologiczną, jak i eklezjalną.

W Liturgii Bizantyjskiej śpiewa się
o filantropii Boga, to znaczy, że Bóg
jest przyjacielem rodzaju ludzkiego.
Czasem ludzkość ma problem by
żyć w przyjaźni z samą sobą, lecz dla
wspólnoty, która odwołuje się do
pierwszej wspólnoty apostołów,
ważne jest by odkryła “szacunek dla
wszystkich ludzi”, gdzie przyjaźń
staje się sposobem na bycie chrze-
ścijaninem w świecie. Przyjaźń staje
się sposobem mówienia, dzielenia
się, dialogu, a także sensem doświad-
czania hojności wobec ubogich.
Jednym słowem, jest to doświadcze-
nie komunii.

WSPÓLNOTOWE WYZWANIA

Bez wątpienia, nowe ruchy nie są
sobie równe, a każdy z nich od-
krywa swoją ścieżkę poznawania
innych form życia ewangeliczne-
go. Związek między Sant’Egidio i
osobami zakonnymi rozwinął się
w czasie poprzez obopólne wspar-
cie i bez konfliktów. Pomoc i
posługa duszpasterska pochodzą-
ce od wielu osób zakonnych czę-
sto potwierdzały w nich znaczenie
ich pierwotnego powołania, tak
samo jak  świadomość różnorod-
nych doświadczeń osób zakon-
nych przyczyniły się do określenia
nowej i oryginalnej tożsamości
świeckich chrześcijan. Niemniej
jednak i dzisiaj staje przed wspól-
notą to wyzwanie.

Eklezjologia wspólnoty nie tylko
odzwierciedla metodę, dzięki któ-
rej dajemy przekonujące i rado-
sne świadectwo chrześcijańskie w
czasach globalnej indywiduali-
zacji i sekularyzacji, lecz także jest
ona furtką, abyśmy nie wpadli w

“ Idea istnienia dwóch osobnych dróg przez-
naczenia dla Północy i Południa świata,
nawet jeśli chodzi o uleczalność chorób,
wydaje się być nie do przyjęcia i stała się
siłą napędową ambitnych i intensywnych
wysiłków.”

Kapłan C.PP.S. i towarzysz świecki mówiący o nadziejach 
na przyszłość podczas spotkania regionalnego

ZBLIZ
.
AJĄCE

SIĘ
WYDARZENIA

Międzynarodowe 
warsztaty o MISJI 

Sponsorowane przez
Kurię Generalną 

Salzburg, Austria
Sierpień 20-24, 2009

Prowadzący:

o. Steven Bevans, SVD

Profesor Teologicznej
Unii Katolickiej,

Chicago oraz autor
kilku książek 
na temat misji
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“To nie wyuczone programy dadzą nam

spokój w postrzeganiu przyszłości. To kwe-

stia serca, lub jeśli wolicie, duchowości.”

pułapkę naszej tożsamości i wyłą-
czenia się z historii. Andrea Ric-
cardi słusznie powiedział w zwią-
zku z osobami zakonnymi i świe-
ckimi skonfortowanymi z tym wy-
zwaniem: “Wielokrotnie egzorcy-
zujemy wyzwania stawiane przy-
szłości tworząc programy, powta-
rzając metodologie czy ukrywając
się w sobie. Lecz staje przed nami
kolejna kwestia: kwestia serca. To
nie wyuczone programy dadzą
nam spokój w postrzeganiu przy-
szłości. To kwestia serca, lub jeśli
wolicie, duchowości”. Podążanie
własną drogą podobną do innych,
lecz bez żadnego kontaktu, w
efekcie prowadzi do pochopnego i
głębokiego pesymizmu oraz do
negatywnego osądzania czasu. “W
takim przypadku spada to na
naszą intuicję. Mówi samo za sie-
bie, tworzy swoje własne argumen-
ty, to znaczy, ze swoich własnych
instytucji. W końcu przemawia
językiem, który tylko my możemy
zrozumieć i być może przenika in-
ne języki. Jest wielką pokusą, ja-
kiej Kościół, instytucje religijne i
każdy człowiek naprawdę doświa-
dcza - chodzi o samo-potwierdze-
nie. Każda instytucja staje się świa-
tem ze swymi własnymi problema-
mi, troskami, smutkami i swoisty-
mi cechami. To szlachetne żyć dla
samego siebie, to znaczy dla jednej
wybranej instytucji. A w każdej z
nich są problemy, z którymi zma-
ga się ona nieustannie”. Lecz to
właśnie w ten sposób pojawiają
się wielkie historyczne wyzwania.

KONKRETNY PRZYKLAD: 
DREAM I LEK NA AIDS W AFRYCE

Bez wątpienia nie łatwo jest pra-
cować wspólnie. Niemniej jednak,
jest to możliwe, a w dzisiejszych
czasach, nawet konieczne. Nie-
zwykłym przykładem takiej
współpracy może być przedsięw-
zięcie DREAM. Poczynając od
2002 roku DREAM jest odpo-
wiedzią, jakiej Wspólnota Sant’E-
gidio próbowała udzielić strasz-
liwie poranionym przez AIDS w
Afryce. AIDS w Afryce jest trage-
dią, która już pochłonęła 40
milionów ofiar, dorosłych i dzieci,
praktycznie eliminując więcej niż
dwa pokolenia. Na tę tragedię
świat wolałby przymknąć oczy

oferując półśrodki, pomimo faktu,
że na początku nowego stulecia ta
pandemiczna sytuacja została o-
panowana dzięki postępom me-
dycyny. Idea istnienia dwóch oso-
bnych dróg przeznaczenia dla Pół-
nocy i Południa świata, nawet jeśli
chodzi o uleczalność chorób, wy-
daje się być nie do przyjęcia i stała
się siłą napędową ambitnych i
intensywnych wysiłków. Pierw-
szym krajem, na którym prze-
prowadzono ten eksperyment
(DREAM) był Mozambik, a
wkrótce za Mozambikiem podą-
żyły w ślad inne kraje dając nie-
zwykłe naukowe efekty.

By całkowicie zrealizować swoje
plany na wszystkich kontynentach
Sant’Egidio nigdy nie było, pomi-
mo swoich źródeł, samowystar-
czalne. Największa sieć bezintere-
sownej pomocy i solidarności, ja-
ką można było wykorzystać, zo-
stała zbudowana dzięki nieoce-
nionemu doświadczeniu na tym
polu, a zarządzają nią i tworzą

liczne zgromadzenia religijne o-
becne w Afryce. Dzisiaj, ponad
dziesięć instytutów życia konsek-
rowanego tworzy, wraz ze Wspól-
notą Sant’Egidio, centrum ope-
racyjne wielkiego programu le-
czenia, który przywrócił nadzieję
całym narodom i setkom tysięcy
chorych.

To piękna historia, jedna spośród
wielu. Lecz może ich być więcej,
jeśli tylko kult wspólnoty w Ko-
ściele stałby się bardziej rozpow-
szechniony. Z kanonu pewnego
jedenastowiecznego zakonu po-
chodzi wielka lekcja dla przyszło-
ści: “Kochaj w innym to, czego
sam nie masz, aby ktoś inny mógł
kochać w tobie to, czego sam nie
ma, ponieważ dobro uczynione
przez jednego jest również do-
brem dla drugiego i pozwoli ono
zjednoczyć w miłości tych, których
dzielą ich obowiązki. Jeśli nie
możesz posiąść tego, co ktoś inny
posiada, posiądziesz to tylko
dzięki miłości”. ◆

Wioska nadziei w Tanzanii: dom dla sierot, którym AIDS zabrało rodziców
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Wjaki sposób osoba świecka
przeżywa swoje powołanie

we współczesnym Kościele peru-
wiańskim? W zasadzie misja lai-
katu w Kościele i w świecie nie
różni się od misji innych człon-
ków. Jednakże, nadaje ona pro-
rocki wymiar we wspólnocie Ko-
ścioła, a także wymaga pewnej doj-
rzałości, odpowiedzialności oraz
mocnego postanowienia przyl-
gnięcia do praktyk ewangeli-
cznych Jezusa.

Tym z nas, którzy przeżywają swo-
je powołanie w duchowości Krwi
Chrystusa, narzuca ono pewien
styl życia oparty na obecności, go-
ścinności i pojednaniu.

Zmotywowani przez pouczenie
Ojca Świętego, Jana Pawła II, “by
iść tam gdzie nikt inny nie chce
iść”, naśladujemy św. Kaspra, któ-
ry głosił Słowo pośród tych z mar-
ginesu (przestępców, ubogich i
chorych). Nasze zadanie misyjne
jest w większości naznaczone
świadomością społeczną i ewan-
geliczną, co sprawia, że jesteśmy

Marianella Castañeda Díaz

poprzez kliniki. Posiadamy pro-
gramy formacyjne i organizacyjne
dla młodych ludzi i młodzieży.
Założyliśmy stowarzyszenie mło-
dych Misjonarzy Krwi Chrystusa w
kontekście latynoamerykańskim.
Należałoby napisać o wiele więcej o
naszej pracy duszpasterskiej, w
którą jesteśmy zaangażowani. Oto
wyzwania jakie stają przed nami
teraz i w przyszłości.

W Peru, laikat Misjonarzy Krwi
Chrystusa jest wezwany do od-
powiedzi na wołanie Krwi w różnych
sferach, gdzie żyjemy i pracujemy,
ponieważ odczytujemy i odpowia-
damy na znaki czasu. Z tego powodu
w naszej działalności duszpasterskiej
liczymy na wsparcie i towarzyszenie
duchowe kapłanów i braci zakonny-
ch Misjonarzy Krwi Chrystusa. Oni
nas animują, gdy uczestniczymy
wraz z nimi w parafiach, w których
posługują: są to parafie w Yauli i La
Oroya, parafia Naszej Pani Światła
(Santa Luzmila), oraz w parafii św.
Franciszka de Borja.

Misja, którą realizujemy wraz z
kapłanami i braćmi Misjonarzy

wrażliwi na ich potrzeby i oddani
sprawie ubogich i odrzuconych.

W nasze życie i działanie wtopiliśmy
duchowość Krwi Chrystusa. Rozpo-
znajemy to wtedy, gdy jesteśmy
gościnni i przyjmujemy tych, którzy
do nas przyjdą. Jesteśmy zakorze-
nieni w świadomości misyjnej. W
większości przypadków przebywa-
my w miejscach naznaczonych prze-
mocą stwarzając tam przestrzeń i
miejsce dla pojednania.

Pragniemy iść do miejsc, gdzie inni
nie chcą bądź nie mogą pójść: Do
ośrodków górniczych, do więzień,
by dotrzeć do starszych i do tych,
którzy pracują jako służący. W Peru
stworzyliśmy centrum duchowości.
Promujemy opiekę zdrowotną

Świeccy i mieja C.PP.S. razem w Cajamarca, Peru

PALĄCE SIĘ
LAMPY
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Krwi Chrystusa jest zasadniczo
oparta na misjonarstwie, nie
koniecznie jest wychodzeniem do
innych miejsc poza naszą wspól-
notą, lecz jest raczej, przede wszy-
stkim, pracą z ludźmi świeckimi,
którzy uczestniczą w każdej dzia-
łalności duszpasterskiej. W ten
sposób stają się oni najlepszym
środkiem ewangelizacji i rozpoz-
nawania prawdziwego sensu
wołania Krwi Chrystusa.

Misja musi być marzeniem, które
motywuje i uwalnia nas byśmy szli,
chcieli wyjść poza nasze bezpieczne
i istniejące już schematy. Dzięki
temu stajemy się otwarci i wrażliwi
na nowe horyzonty duszpasterskie
oraz na formację nowych członków,
czyli oddanych świeckich kobiet i
mężczyzn, którzy są mocno zakorze-
nieni w powołaniu chrześcijańskim.

Działalność misyjna jest komunikacją
serce-serce. Kerygmat nie jest przeka-
zywany jako idea, lecz jako doświad-
czenie życiowe, które wypływa z serca.
Należy zatem modlić się tak, by Duch
Święty otwierał serca przyjmującego
Słowo, tak jak otworzył serce Lidii
(Dz. 16, 14) i który przyjmie Słowo
Boga poświadczone przez ucznia-mi-
sjonarza.

W czasach, gdy tak wiele kościo-
łów pozostaje pustych, tak wiele
jest porzuconych sanktuariów, tak
wiele obojętności w praktyce i
dyscyplinie religijnej, właśnie w
tych czasach Pan wzywa nas by-
śmy, jak mądre panny z Ewange-
lii, mogli zawsze być czujni gło-
sząc Słowo i ogłaszając światu, że
Królestwo Boże jest już blisko.
Jezus wzywa nas, byśmy orząc nie
oglądali się za siebie. On zatro-
szczy się o siew, o deszcz, o ła-
godny wiatr i o zbiór plonów.

Jako ludzie świeccy oddani naszej
wierze i Kościołowi podnosimy
nasze lampy tak wysoko by mogły
nieść światło światu oślepionemu
przez materializm. Dzięki temu
będziemy podążać za Jezusem
trzymając Maryję za rękę wkra-
czając do domu Ojca.

Ostatnimi laty braliśmy udział w
powszechnych misjach organi-
zowanych przez Misjonarzy Krwi
Chrystusa. Udajemy się na tereny
misyjne w Cajamarca, Ayacucho,
Tarma, La Oroya i La Paz (Bo-
liwia). Tworzymy grupy składa-
jące się z kapłanów i braci CPPS,

WNIOSKI

Jak przeżywamy duchowość Krwi
w naszym codziennym życiu? Oto
jest wielkie pytanie, które zadaje-
my sobie pośród biedy i boga-
ctwa, jakie obserwujemy na co
dzień. Pytanie to wymaga byśmy
w wolności wykorzystywali naszą
twórczość po to, by odpowiadać
na wiele wyzwań, jakie napoty-
kamy każdego dnia.

Dlatego właśnie pytamy sami sie-
bie, czy jesteśmy w stanie “zsiąść z
naszych osiołków” by iść na
spotkanie z naszym bratem / sio-
strą, którzy cierpią i są w potrze-
bie? Pragniemy pytać siebie: Kto
jest moim sąsiademą Czy moje
spotkanie z Chrystusem rzeczywi-
ście odmieniło mój styl życia?
Jakie jest moje zobowiązanie,
moje wyrażanie przymierza z
Bogiem? Bo to Krew Chrystusa,
jest kluczem, który otwiera serca
ludzi. ◆

wykształconych osób świeckich -
kobiet i mężczyzn, studentów i
par małżeńskich. Pozwala nam to
odpowiadać na wołanie Krwi
Chrystusa w najbardziej niezabez-
pieczonych strefach naszego
kraju, w sposób jak najbardziej
interdyscyplinarny (różnorodny).

W czasie misji dane mi było
cudowne doświadczenie Pana
Jezusa i po raz kolejny mogę
zaświadczyć, że otrzymałam o
wiele więcej niż jestem w stanie
dać. Odkryłam obecność Boga w
uśmiechu dziecka, w trudach dnia
codziennego każdego brata i każ-
dej siostry we wspólnocie, a także
w pięknie stworzenia, jakie można
znaleść w Peru. Bóg dał nam moż-
liwość bycia wdzięcznym za Jego
wielką miłość, z którą stykamy się
w rodzinie Krwi Chrystusa, która
wraz z wszystkimi naszymi ogra-
niczeniami i różnymi charakterami
odpowiada na powołanie misyjne.
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skontaktuj się z Domem Generalnym

“Nasze zadanie misyjne jest w większości

naznaczone świadomością społeczną i

ewangeliczną, co sprawia, że jesteśmy wraż-

liwi na ich potrzeby i oddani sprawie ubo-

gich i odrzuconych.”



MIĘDZYNARODOWE
DUCHOWOŚCI KRW
Rozpoznając potrzebę coraz większego zagłęb
Chrystusa, XVIII Zgromadzenie Generalne (Rzym
pozycję i potwierdziło, ze zostanie ona zrealizowana
i jego Zarząd:
Będzie ustanowione Międzynarodowe Centrum Prom
Krwi, które będzie koordynowało i promawało zaso
To Centrum będzie promowało badania i źródła pom
pującymi środkami:

1) Ułatwianie działań w lokalnych centrach i służen

2) Rozprowadzanie i dzielenie się materiałami nt. P

3) Przygoptowanie warsztatów i sympozjów dla róż

O. Francesco Bartoloni, Moderator Generalny, i jego
rego Fischera na stanowisko Dyrektora Centrum i c
2007-2013.

Szczególne podziękowania dla Prowincji Te
pięknego miejsca dla Centrum w S



OWE CENTRUM
KRWI CHRYSTUSA

ego zagłębiania się w duchowość Krwi
alne (Rzym, 2004) przyjęło następującą pro-
realizowana przez Moderatora Generalnego

ntrum Promocji Duchowoąci Przenajdroższej
mawało zasoby różnych części Zgromadzenia.

 źródła pomocy dla duchowej formacji nastę-

ach i służenie jako źródło pomocy dla nich.

iałami nt. Przenajdroższej Krwi.

jów dla różnych grup.

ralny, i jego Zarząd oficjalnie przyjąt O. Bar-
Centrum i członka Krwi Generalnej na okres

owincji Teutonicznej za zapewnienie 
ntrum w Salzburgu, Austria.
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Pino i Daniela Capobianchi
Wszystko zaczęło się wiele lat

temu, kiedy mój mąż i ja
towarzyszyliśmy naszej córce pod-
czas lekcji katechezy przygo-
towujących do Pierwszej Komunii
Świętej. W tym czasie mieszka-
liśmy w parafii Ciała i Krwi Chry-
stusa w Rzymie, w której praco-
wali Misjonarze Krwi Chrystusa.

Ludzie ci bardzo nas zafascynowa-
li więc naturalnym było, że chcie-
liśmy dowiedzieć się o nich więcej.
I tu zaczyna się nasza historia z
Misjonarzami. Minęło już ponad
dwadzieścia lat odkąd zostaliśmy
ich przyjaciółmi i przyjaciółmi św.
Kaspra del Bufalo, założyciela
Zgromadzenia Misjonarzy Krwi
Chrystusa. I mimo tego, że ponad
dziesięć lat temu wyprowadziliśmy
się  z tej parafii, nasze zauroczenie
nimi wciąż rośnie.

Co sprawiło, że zakochaliśmy się w
św. Kasprze? Otóż po pierwsze,
jego duchowe dzieci i spadko-

biercy, czyli Misjonarze. Osoby,
które w swej codziennej wędrówce
próbują podążać za Chrystusem i
są zobowiązani do odzwierciedla-
nia życia Jezusa. Są to ludzie,
którzy na co dzień pokazują obec-
ność Jezusa w świecie, w którym
żyjemy. Poświęcili swoje życie by
mogli całkowicie oddać się innym.

Krok po kroku poznawaliśmy św.
Kaspra, naszego wielkiego apo-

stoła, którego całe życie było po-
święcone rozprzestrzenianiu miło-
ści do Krwi Jezusa. Miłość jaką św.
Kasper miał do Syna Bożego jest
miłością całkowitą, która nie tylko
ukształtowała jego życie, lecz i dziś
przyciąją tych, którzy za nim
podążania. Tak jak wiele innych
rodzin, próbujemy podążać ku
Bogu prowadzeni przez Jego
Ducha, a ścieżka, którą kroczymy,
to ścieżka Krwi Chrystusa.

Przez wiele lat byliśmy członkami
Grup Rodzin, gałęzi Unii Krwi

Parafia Ciała i Krwi Chrystusa w Rzymie

KROCZYMY RAMIĘ  W RAMIĘ

“Aby żyć tą duchowością na co dzień musimy

czerpać ze Słowa Bożego. Zobowiązujemy się

do coraz większego poznawania Jezusa aby

doceniać jeszcze bardziej dary Jego krwi,

która nam przebacza i nas zbawia.”
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Chrystusa (UKC), świeckiego to-
warzystwa Misjonarzy Krwi Chry-
stusa. Jest to miejsce dla tych, którzy
oddali się Krwi Chrystusa i którzy
zobowiązali się do umacniania i
życia duchowością Krwi Chrystusa.

W czasie naszych spotkań, które
odbywają się zawsze pod przewo-
dnictwem Misjonarzy, dzielimy się
doświadczeniami naszego życia
chrześcijańskiego, słuchamy Słowa
i razem się modlimy. W czasie
naszego bycia razem, przedysku-
towaliśmy wiele tematów. Wiele się
z tych dyskusji nauczyliśmy i, co
najważniejsze, nauczyliśmy się
świadczenia o miłości Jezusa do
nas składając całe nasze zaufanie w
Duchu Świętym, który jest naszym
przewodnikiem i wspomożycielem.

Każdego lata nasza grupa organi-
zuje tydzień towarzystwa. Jest to
okazja do wspólnego odpoczyn-
ku, rekreacji, zabawy, odnowienia
zobowiązań i, co najważniejsze,
wzrostu naszej przyjaźni.

Aby żyć tą duchowością na co
dzień musimy czerpać ze Słowa
Bożego. Zobowiązujemy się do
coraz większego poznawania Je-
zusa aby doceniać jeszcze bardziej
dary Jego krwi, która nam prze-
bacza i nas zbawia. Aby wzrastać
w miłości Krwi Chrystusa musimy
karmić się każdym słowem z Pisma
Świętego, a w szczególności tymi
tekstami, które dotyczą tego te-
matu.

Modlitwa jest koniecznością, po-
nieważ poprzez modlitwę wcho-
dzimy w komunię z Bogiem i z na-
szymi braćmi i siostrami. W ko-
munii tej poznajemy i przyjmujemy
obecność Boga w naszym życiu i w
życiu tych, którzy są wokół nas. Jest
to okazja do spotkań. Daje nam
ona możliwość patrzenia sercem.

Komunii tej doświadczamy je-
szcze mocniej, gdy dana jest nam
możliwość przyjmowania Eucha-
rystii pod obiema postaciami.
Wierzymy, że rodzina chrześci-
jańska, wspólnota ludzi musi
chronić, ukazywać i głosić miłość.

Męka i śmierć Jezusa są ostatnimi
wydarzeniami, w których przelała
się jego Krew. Prowadzą nas one
do zmartwychwstania, w którym
mamy nadzieję i w którym sami
stajemy się źródłem nadziei. Tak
jak Jezus, chcemy być siewcami
dobra, pokoju, spokoju i radości
wszędzie dookoła. Od samego po-
czątku istnienia naszej rodziny,
pragniemy nieść nadzieję tym,
których spotykamy na co dzień,
naszym sąsiadom i mieszkańcom
naszego miasta. Możemy być mi-
sjonarzami w naszej codzienności,
którzy pozostają w swoim wła-
snym kraju. Nowa ludzkość, któ-
rej pragnie Jezus, zaczyna się od
nas. Świadomi jesteśmy faktu, że
nadzieja na lepszy świat leży w
naszych dłoniach i w naszych ser-
cach. Nasza siła pochodzi od
Zmartwychwstałego, który nieu-
stannie z nami kroczy. ◆

Ołtarz Krzyża, gdzie św. Kasper przemawiał na otwarciu Arcybractwa Krwi Chrystusa 
(8 grudnia 1808 roku)

“ Jesteśmy wezwani do przekazywania miłości

Jezusa pomimo naszych niedoskonałości.”

Wspólnota jest podstawą Kościo-
ła ocaloną przez Krew Jezusa.

Jesteśmy wezwani do przekazywa-
nia miłości Jezusa pomimo naszych
niedoskonałości. W rzeczywistości,
nasza rodzina próbuje uczyć przy-
kładem życia, dając świadectwo
miłości Jezusa Ukrzyżowanego,
śródła wszelkiego dobra. W naszym
życiu jest miejsce na spotkanie z
Bogiem, który zachęca nas do
podążania drogą ufności ku miłości
Jezusa. Pragniemy służyć Kościo-
łowi tam, gdzie zostaniemy powo-
łani, zaczynając od naszego domu i
parafii, udzielając lekcji katechezy
dzieciom i służąc w tym wszystkim
co się z katechizacją wiąże.



11112222

K
i
e
l
i
c
h

N
o
w
e
g
o

P
r
z
y
m
i
e
r
z
a

próbowała dowiadywać się więcej o
Słowie i dzielić się nim z tymi, z który-
mi posługiwałam i którym posługiwa-
łam. Odkryłam, że uczenie się i wzra-
stanie w tej duchowości było formo-
waniem tego kim jestem i w jaki
sposób żyję z ludźmi. Kiedy poznałam
historię życia św. Kaspra i dowie-
działam się, jak ważnym dla niego było
Słowo, stało się ono ważne również
dla mnie. Kiedy słuchałam lub czyta-
łam Pismo miałam okazję patrzeć na
nie poprzez pryzmat Krwi Chrystusa.
Jako osobie związanej z duchowością
Krwi Chrystusa, stało się dla mnie
ważne by zrozumieć wołanie Pisma.W
jaki sposób miałam odpowiedzieć na
Słowo Boga, jako towarzyszka Krwi
Chrystusa? W jaki sposób zostałam
powołana do dzielenia się nim z inny-
mi? Te pytania starałam się zadawać
sobie regularnie.

To, że jestem splamiona Krwią wpły-
wa na całe moje życie. Jako żona i

Kiedy zaczynam pisać ten artykuł,
w Stanach Zjednoczonych ob-

chodzimy Dzień Ziemi. Ten dzień jest
po to, byśmy oddali cześć naszej ziemi
i przyjrzeli się, jak być lepszymi go-
spodarzami daru Bożego. Kiedy
nasze córki były młodsze zawsze były
zaangażowane w specjalne projekty
w szkołach z okazji Dnia Ziemi.
Jedna z naszych córek wróciła do
domu poplamiona czerwoną farbą,
ona sama i jej spódnica, ponieważ
pomagała w malowaniu jakiegoś pro-
jektu. Powiedziała, że myślała, iż bę-
dzie taka poplamiona już do końca ży-
cia. Będąc dobrą matką zapewniłam
ją, że pozbędę się tych plam. Wiele
matek czuje się dumnych, gdy mogą
sprostać wyzwaniu pozbycia się ucią-
żliwych plam. Wtedy plamy dla mnie
nie były niczym dobrym. Teraz patrzę
na plamy zupełnie inaczej. W mod-
litwie zatytułowanej Psalm wyzwole-
nia, napisanej przez ojca Joe Nassal,
CPPS, w refrenie czytamy, że jeste-
śmy posłani przez Krew, splamieni
Krwią; jesteśmy sługami Krwi Chry-
stusa. Czuję, że ten wers opisuje mnie
najlepiej, jako towarzyszkę Krwi
Chrystusa. Zostałam splamiona Krwią
Chrystusa i tej palmy nawet nie sta-
ram się zmyć. To plama, mam nad-

zieję, nieustannie nadaje kolorytu
mojemu istnieniu.

Moją podróż z Misjonarzami Krwi
Chrystusa zaczęłam pod koniec lat
osiemdziesiątych, kiedy to idea osób
świeckich związanych ze wspólnotą po
raz pierwszy pojawiła się w prowincji
Kansas City. Po kilku latach formacji
zostałam towarzyszką i złożyłam
pierwsze zobowiązanie wobec wspól-
noty. Zobowiązania są pisemnymi
oświadczeniami, które mają odzwier-
ciedlać trzy rzeczy: posługę, ducho-
wość i związek ze wspólnotą. W czasie
mojego pierwszego zobowiązania pra-
cowałam w parafii i byłam odpowie-
dzialna za formację religijną małych
dzieci przygotowujących się do sakra-
mentów oraz dorosłych przechodzą-
cych proces wtajemniczania w życie
chrześcijańskie. W moim pierwszym
zobowiązaniu obiecałam, że będę

Towarzysze świeccy z Tanzanii i USA podczas MERLAP II w Rzymie

Marie Trout

Splamieni Krwią Chrystusa

“Posłani przez Krew, splamieni Krwią; jesteśmy
sługami Krwi Chrystusa.”
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domu misyjnym św. Kaspra w Kansas
City. Szybko odkryłam, że mimo tego,
iż była to nowa grupa, byliśmy zwią-
zani tą plamą Krwi. Każdy z nas
przebył inną drogę, lecz szliśmy nią
pragnąc żyć, bo św. Kasper zaprosił
nas do tego życia.

W ciągu tych lat przeczytałam wiele o
wspólnocie Krwi Chrystusa na całym
świecie. Z każdej takiej lektury
nauczyłam się bardzo wiele i każda z
nich bardzo mnie ubogaciła. Lecz

muszę przyznać, że o wiele bardziej
ubogaciło mnie poznawanie wielu
ludzi, którzy nazywają siebie częścią
rodziny Misjonarzy Krwi Chrystusa.
Kiedy ludzie dzielą się swoimi histo-
riami i tym, jak zostali splamieni
Krwią, ja sama jestem coraz głębiej
splamiona. Czuję się zmuszona do
wysiłku, stają przede mną wyzwania,
pokornieję, i wzmacniam się, kiedy
dowiaduję się, jak i dlaczego inni
wciąż podążają za tym wezwaniem do
Krwi Chrystusa.

Chrystusa. Ostatnio posługiwałam w
zadaniu wspierania homoseksualistów.
Na tym nowym obszarze posługi dos-
trzegłam ogromną potrzebę wyjścia do
tych, którzy żyją na marginesie Ko-
ścioła i społeczeństwa. Plama Krwi
Chrystusa wciąż mnie zmienia i stawia
przede mną wyzwania. Zaprasza mnie
do wzrastania i patrzenia na życie
poprzez pryzmat duchowości Krwi
Chrystusa. Nie wiem gdzie to wołanie
zaprowadzi mnie w przyszłości, bo
plama przenika coraz głębiej. ◆

Moje zobowiązanie zmieniło się w
ciągu tych lat, kiedy wzrastałam i
uczyłam się więcej o Misjonarzach
Krwi Chrystusa. Staram się być
otwartą na nowe kierunki i na to, gdzie
Krew Chrystusa wezwie mnie. Posłu-
guję w biurach powołaniowych i
ośrodkach towarzyszenia w prowincji
Kansas City i przebywam drogę z
różnymi osobami, kiedy odkrywają,
jak Bóg wzywa ich i rozeznają, czy jest
to wezwanie do Misjonarzy Krwi

matka staram się być bardziej współ-
czująca. Staram się słuchać, a nie oce-
niać, być otwartą na to, w którym
momencie życia znajdują się członko-
wie mojej rodziny i traktować ich de-
cyzje z szacunkiem. Pragnienie życia,
jako osoba pojednania i gościnności
wpływa na to, jak traktujesz wszys-
tkich ludzi, zaczynając od siebie i twojej
rodziny. Pamiętam, że byłam na Mszy
Św. pewnej niedzieli. Wyszłam z do-
mu poróżniona z mężem i byłam tro-
chę zła na niego. Kiedy usiedliśmy w
ławce celowo posadziłam dzieci
między nami, tak bym nie musiała
siedzieć obok niego. Kiedy przyszedł
czas na przekazanie sobie znaku
pokoju, zanim przyjęłam Ciało Chry-
stusa, wiedziałam, że jako osoba Krwi
Chrystusa nie mogę zachowywać
uczucia złości do męża. Musiałam
przekazać znak pokoju, który był
szczery i prawdziwy, musiałam być w
zgodzie z tym, z którym żyłam.
Zostałam splamiona Krwią.

Po dwudziestu jeden latach mieszka-
nia w społeczności wiejskiej, nasza
rodzina miała przeprowadzić się w
nowe miejsce. Zaczęliśmy szukać
nowych możliwości zawodowych dla
mojego męża. Miałam tylko jedno
kryterium: mamy być odpowiednio
blisko grupy Towarzyszy Krwi Chry-
stusa, tak bym mogła uczyć się i wzra-
stać w tej duchowości. Martwiłam się,
w jaki sposób będę kontynuować mo-
ją relację ze wspólnotą Krwi Chry-
stusa jeśli się przeprowadzimy. Bardzo
zżyłam się z moją grupą towarzyszy w
Iowa. Wspieraliśmy się nawzajem i
stawialiśmy sobie wymagania. Razem
się modliliśmy, uczyliśmy i wzrasta-
liśmy w duchowości Krwi Chrystusa.
W końcu znaleźliśmy pracę w wielkim
mieście. Zmagałam się bardzo z tą
przeprowadzką, choć wiedziałam, że
tego potrzebuje nasza rodzina.
Podzieliłam się swoimi obawami z
członkami wspólnoty, a oni powiedzie-
li mi, że teraz będę miała większe po-
czucie tego, co znaczy być misjona-
rzem. Lekko zaskoczyła mnie ta u-
waga, lecz po przemodleniu tej kwe-
stii, stała się ona dla mnie źródłem siły
i pocieszenia. Przypomniałam sobie ojca
Barrego Fischera, który powiedział, że
prawdziwy misjonarz powinien mieć
tylko stopy zakorzenione w Bogu.
Wzięłam to sobie do serca i spojrza-
łam na tę przeprowadzkę w zupełnie
innym świetle, wzrokiem misjonarza.
Czyli wzrokiem tego, który ma być
otwarty na to, gdzie Bóg mnie posyła.
Wkrótce po przeprowadzce skontak-
tował się ze mną ojciec Mark Miller,
który zaprosił mnie na spotkanie z
towarzyszami, którzy spotykali się w

“Plama Krwi Chrystusa wciąż mnie zmienia i

stawia przede mną wyzwania. Zaprasza mnie do

wzrastania i patrzenia na życie poprzez pryzmat

duchowości Krwi Chrystusa.”

Towrzysze ze Stanów Zjednoczonych: Jean i Mark Giesege oraz Marie Trout
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Misjonarze z młodymi w Częstochowie, Polska

W jaki sposób przez.ywam duchowość 
Misjonarzy Krwi Chrystusa?

Dla mnie żyć duchowością Krwi Chrystusa oznacza żyć Eucharystią. Od dwudziestu lat jestem
członkiem Unii Krwi Chrystusa. Moje powołanie do Unii narodziło się wraz z głębokim pragnieniem
współpracy z Bogiem i innymi ludźmi przeciw złu obecnemu w świecie. Na początku po prostu cho-
dziłem do kościoła na Mszę Św. Po jakimś czasie stałem się bardziej świadom tego, czym powinno być
uczestniczenie w Eucharystii. W tym samym czasie poczułem pragnienie opiekowania się innymi
ludźmi, poczynając od moich krewnych i przyjaciół. Odczuwam również głęboki smutek, kiedy patrzę
na ludzi, którzy sami czynią siebie nieszczęśliwymi i nie potrafią cieszyć się pięknem świata stworzo-
nego dla nich przez Boga.

W Unii poznałem wspaniałą miłość Boga, który dał nam swego żyjącego Syna by był obecny w nas i
pośród nas. Dzieje się tak poprzez Eucharystię - prawdziwą ofiarę Chrystusa. Zacząłem głęboko żyć tą
wielką tajemnicą naszej wiary uczestnicząc w ofierze Jezusa. Zrozumiałem, że otwierając serce
Jezusowi staję się Jego Krwią, Jego narzędziem i mogę uobecniać Jego ofiarę w świecie.
Pragnę czynić wszystko, nawet najdrobniejszą rzecz, w moim życiu z miłością i służyć z radością w mojej
rodzinie i wspólnocie Unii. Teraz już nie mogę przejść obojętnie obok człowieka leżącego na ulicy 
- podchodzę bliżej, pomagam mu wstać, pytam czy potrzebuje opieki medycznej. Staram się być miłym
dla wszystkich - w sklepie, w pociągu, czekając w kolejce u lekarza, etc. Oto drobne rzeczy, lecz to w
nich można być pomocnym dla innych, czyniąc to dobrowolnie i z uśmiechem. To dar Krwi Chrystusa -
dar dla wszystkich. Ta Krew daje mi siłę na każdy dzień i przybliża mnie do życia wiecznego. ◆
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Spotkanie młodych w Domu Misyjnym C.PP.S. w Zagrebiu, Chorwacja

☛ cd ze strony 1 bardziej potrzebujących rejonach

naszego zglobalizowanego świata.

Ich praca i służba są w pełni

rozpoznawalne przez Kościół i pań-

stwo.Autor dostrzega pokusę samo-

potwierdzenia, przed którą staje

każda instytucja. Pisze on: w każdej

instytucji są problemy, z którymi

trzeba zmagać się przez cały czas,

lecz jeśli skupimy się zbytnio na

naszych problemach, umkną nam

wielkie wyzwania historii. Jednym z

wielkich wyzwań naszej historii jest

epidemia AIDS.

Wspólnota S. Egidio i jej projekt

DREAM przywrócił nadzieję

całym krajom i setkom tysięcy

zarażonych ludzi. Przykładem

takiego kraju jest Mozambik. Te-

mu afrykańskiemu narodowi

Wspólnota pomogła pojednać wro-

gie frakcje podczas wojny domowej

w latach osiemdziesiątych. Dziś

Mozambik jest jednym z najbar-

dziej politycznie stabilnych i ekono-

micznie prosperujących krajów

Afryki. Kuria Generalna Misjona-

rzy Krwi Chrystusa przez wiele lat

była blisko Wspólnoty S. Egidio i

jako że pragniemy rozwinąć trzy
filary naszego charyzmatu: misję,
wspólnotę i duchowość. Jak to
powiedział ojciec Grzegorz Ruch-
niewicz w ostatnim wydaniu tego
biuletynu: “Świeccy są jak śpiący
olbrzym. Olbrzym, który zaczyna
się budzić i stawać świadomy swego
zaangażowania i odpowiedzialności
za misję i świadectwo Kościoła w
świecie.”

Nasze Zgromadzenie, w pełni świa-
dome swego rozwoju, sprawia, że
świeccy uczestniczą w życiu Ko-
ścioła poprzez zbawienie, wyzwole-
nie i pojednanie, dane nam przez
Chrystusa.

Niniejsze wydanie Kielicha Nowe-
go Przymierza mówi o świeckich w
Kościele i ich relacji z osobami
zakonnymi, a także mówi o ich szcze-
gólnej i wyjątkowej roli w misji
Kościoła. Prawdą jest, że temat ten
był podejmowany już wielokrotnie.
Tutaj chcemy rozważyć go z punktu
doświadczenia, jakie mają nasi
współbracia w kilku prowincjach w
związku ze świeckimi, w rozwoju ich

posługi, duchowości i życia wspól-
notowego. Z tego powodu autorzy
tego wydania to osoby świeckie i
towarzysze, których znamy i z
którymi pracują nasi współbracia.

Pierwszą osobą jest Giancarlo Pen-

za. Jest on aktywnym członkiem

Wspólnoty S. Egidio. pisze o zna-

czeniu świeckiego ruchu S. Egidio.

To ruch, który narodził się wkrótce

po Soborze Watykańskim II, dzięki

wierze kilku młodych osób, którzy

pragnęli by ich rewolucja była naz-

naczona “aspektem charyzmatycz-

nym i wspólnotowym lub, jeśli to

możliwe, fundamentalnym wybo-

rem życia Ewangelią, który byłby

priorytetem w ich życiu.” Giancarlo

opisuje ludzki i duchowy wzrost tej

pierwszej grupy: nabycia domu,

przyjaźni, która stała się miejscem

dla braterstwa eklezjalnego, mod-

litwy, gościnności, relacji z osobami

konsekrowanymi, służby i, w końcu,

centralnego punktu tożsamości:

eklezjologii komunii. Wspólnota 

S. Egidio jest wspólnotą świeckich,

która ma już tysiące naśladowców

obecnych w najbiedniejszych i naj-
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rzyć, że może ona dotknąć serc i
życia tych, którzy są wokół nas.

Ten nieustanny strumień osób, któ-
re są przy Misjonarzach wielokrot-
nie przepływała poza nimi. Dziś
osoby te kroczą wraz z nami, a
nawet nas wyprzedzają. Współpra-
cują oni i dzielą się w komunii, za-
równo posługą, jak i misją, nadając
nową i dynamiczną formą życiu

uczestniczyła w jej życiu angażując

się w różne programy i projekty

Wspólnoty.

Marie Trout jest towarzyszką Mi-
sjonarzy w prowincji Kansas City.
Jej artykuł jest świadectwem, które
pochodzi z wnętrza, ponieważ po-
święciła ona swoje życie całkowicie
i na stałe współpracy z Misjona-
rzami. Opisuje tę rzeczywistość
pojęciem obopólnej korzyści, a nie
współpracy. Mówi o przymierzu z
misjonarzami, przymierzu opartym
na duchowości Krwi Chrystusa. Tak
jak w Starym i Nowym Testamencie,
przymierze to potwierdza się krwią.
Marie twierdzi, że została splamio-
na Krwią Chrystusa. Uczyniło ją to
inną osobą, kimś kto dąży do pojed-
nania, sprawiedliwości i służby.

Mąż i żona, Pino i Daniela to osoby,
z którymi Misjonarze dzielą życie.W
świadectwie Marie, Pino i Danieli
najważniejsze jest, że wszyscy oni
dostrzegli potrzeby Kościoła i
współpracy po zapoznaniu się i
doświadczeniu Misjonarzy. Rzekł-
bym, że to świadectwo jest podsta-
wowym. Zawiera się ono w świa-
dectwie życia i pracy misjonarzy, a
także relacji z nimi, bo przez nich ci
świeccy towarzysze odkryli swoje
powołanie i zostali zmotywowani do
odpowiedzi na potrzeby Kościoła.

Gdy mówimy o relacjach i obo-

pólnych zależnościach ze świeckimi

z naszego punktu widzenia, nie

możemy pominąć naszego własne-

go świadectwa. Prawdą jest, że

powołanie świeckich jest wyjątko-

we, lecz doświadcza się go poprzez

relacje z innymi. Dzielenie się

powołaniem oznacza również dzie-

lenie się życiem. Słowo komunia
zawiera w sobie wiele pojęć. Współ-

praca oparta jest na komunii, która

jest początkiem relacji między oso-

bami świeckimi i zakonnymi.

“Słowo komunia zawiera w sobie wiele pojęć.

Współpraca oparta jest na komunii, która jest

początkiem relacji między osobami świeckimi

i zakonnymi.”

wspólnotowemu i rozumieniu du-
chowości. Arcybractwo, które było
źródłem narodzin i obejmowało
zarówno misjonarzy, jak i świeckich,
może stać się źródłem głębokiego
zrozumienia dla misjonarzy, nie
tylko dla roli i szczególnego powo-
łania świeckich w Kościele, lecz
również dla wkładu świeckich w
rozumienie naszego charyzmatu
opartego na trzech filarach: misji,
wspólnoty i duchowości. Ignoro-
wanie świeckich byłoby ryzykowa-
niem braku pełnego zrozumienia
znaczenia naszej misji, życia wspól-
notowego i duchowości. ◆

Marianella Castańeda Díaz, autor-
ka ostatniego artykułu nie tyle
mówi o relacjach z misjonarzami, co
o duchowości Krwi Chrystusa, jaką
dzielą z nią misjonarze. Czuję się
poruszony tym, co autorka zawiera
w swoich refleksjach. Duchowość
Krwi Chrystusa jest duchowością
bardzo silną, która wywiera głęboki
wpływ na osoby i zmienia ich życie.
Sprawia, że widzi się świat zupełnie
inaczej. Refleksja Marianelli na
temat duchowości mieści się w
rzeczywistości osoby świeckiej, lecz
może pomóc nam spojrzeć z opty-
mizmem na naszą posługę i uwie-

Kielich Nowego Przymierza
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