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Rok Wspierania Redemptorystowskiego 

Powołania Misyjnego, 

 

Drodzy Współbracia, Siostry i świeccy Misjonarze Redemptoryści,  

Przesyłam pozdrowienia z Rio de Janeiro, gdzie wraz z Papieżem Franciszkiem i milionami 

młodych pielgrzymów właśnie celebrowaliśmy Światowy Dzień Młodzieży! Wielu misjonarzy 

redemptorystów, świeckich misjonarzy i młodych ludzi włączyło się w celebrację Dnia 

Alfonsjańskiego w Aparecida i w Światowy Dzień Młodzieży w Rio. Dla mnie i towarzyszących mi 

o. Enrique Lopez, o. Alberto Eseverri, o. Noel Londono i o. Ulyssesa da Silva z Zarządu 

Generalnego było wielką radością przeżywać te dni razem. W specjalny sposób chciałbym 

podziękować Prowincji Rio de Janeiro, São Paulo, wszystkim prowincjom i wiceprowincjom URB, 

jak również wszystkim wolontariuszom, którzy przyczynili się tak bardzo do tego wydarzenia.  

W czwartek, 1 sierpnia 2013, w kościele św. Alfonsa w Rio de Janeiro, oficjalnie zainauguruję Rok 

Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego, który został ogłoszony w kwietniu. 

Zarząd Generalny zachęca każdą prowincję, wiceprowincję, regię i misję do rozpoczęcia celebracji 

tego Roku w dniu 1 sierpnia, lub niezwłocznie - jak to będzie tylko możliwe - w czasie 

późniejszym. Zalecam, aby zaplanować wydarzenia, celebracje, modlitwy, katechezy, wspólnotowe 

dni skupienia i inne sposoby twórczego promowania tej idei.    

Generalny Sekretariat Formacji przesyła Wam różne elementy przygotowane na Rok Wspierania 

Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego: logo, temat, modlitwę i tryptyk (mały ołtarzyk). To 

są elementy proponowane przez Zarząd Generalny, jednakże każda prowincja, wiceprowincja, regia 

i misja będzie musiała je adaptować do własnych okoliczności, w jakich przeżywana jest 

redemptorystowska misja.  

Jako świadkowie i misjonarze Odkupienia, prosimy Boga, aby odnowił nasze powołanie w 

wymiarze indywidualnym, a zwłaszcza jako jedną społeczność misyjną (Konst. 2). W tradycji św. 

Alfonsa wielkie misteria Odkupienia zawierają: Wcielenie (człowieczeństwo przeniknięte 

obecnością Boga, por. Konst. 19), Mękę (zaangażowanie i dar z siebie dla innych w Jezusie, por. 

Konst. 48-50) i Zmartwychwstania (nowe życie, trwała obecność i przemiana w Duchu Świętym, 

por. Konst. 51, 56). 
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Jako świadkowie, dajemy świadectwo nie tylko poprzez wspominanie tych wielkich misteriów 

naszego Odkupienia, lecz także poprzez życie tymi misteriami w sposób bardziej pełny. Jako 

misjonarze, zapraszamy innych, aby dzielili z nami w sposób bardziej pełny obfite Odkupienie, 

ogłoszone przez Jezusa Odkupiciela. 

Niech Rok Wspierania Powołania Redemptorystowskiego inspiruje nas wszystkich – Współbraci, 

Siostry, Świeckich Misjonarzy i ludzi młodych – abyśmy głęboko odnowili naszą tożsamość jako 

świadkowie i misjonarze Odkupienia! Obyśmy za św. Alfonsem „szli za przykładem Jezusa 

Chrystusa, Odkupiciela, głosząc słowo Boże ubogim” (Konst. 1) z pasją, kreatywnością, radością i 

nadzieją. 

W uroczystość naszego Założyciela św. Alfonsa życzę Wam wszelkich łask i błogosławieństw. 

Niech jego zapał apostolski, jego pasja dla Jezusa Chrystusa i jego miłość do opuszczonych i 

ubogich ciągle daje nam nadzieję i odwagę w naszej dzisiejszej misji. Błogosławionego i radosnego 

świętowania życzę każdemu i wszystkim! 

Niech nasza Matka Nieustającej Pomocy i św. Alfons towarzyszą nam w ciągu tego roku łaski.  

 

Wasz brat w Odkupicielu 

 
Michael Brehl, CSsR 

Przełożony Generalny 

 

 


