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XXIII KAPITUŁA PROWINCJALNA
Wyzwania współczesności, jak również nadzieja, z którą spoglądamy w przyszłość zostały opisane w temacie Kapituły: "Zmartwychwstańcy
w dobie kryzysów. Wspólnie rozpalić ogień Bożej Miłości". Pierwszy dzień był poświęcony modlitwie i duchowemu przygotowaniu do
solidnej pracy, która czeka na Ojców i Braci biorących udział w obradach. Po oficjalnym rozpoczęciu przez Ojca Prowincjała Krzysztofa Jana
Swóła CR i odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego, słowo zachęty i duchowego wsparcia skierował do zebranych Ojciec Generał Paul
Voisin CR.
Pierwsza konferencja była poświęcona nadziei, która wypływa z Bożej miłości. Sceną tych rozważań dla Ojca Generała był czas pandemii,
wszystkich komplikacji i utrudnień z niej wynikających oraz wojna w Ukrainie ze wszystkimi jej konsekwencjami, dylematami, strachem i
niepewnością. Nadzieja - podobnie jak i rozpacz - zdarzają się w przestrzeni ludzkich relacji i dlatego w tej przestrzeni podstawowym
mechanizmem jest dialog. Bóg więc jest Tym, który zaprasza do wspólnoty, a odpowiedzią człowieka jest jego wdzięczność. Cytując
Bernarda Haringa z jego książki "Nadzieja jest lekarstwem" Ojciec Generał powiedział: "Nadzieja jest więc zawsze relacją międzyludzką;
jest słowem, które dociera do człowieka, orędziem, które go porusza, shalom przekazującym swój pokój, ale człowiek musi być otwarty,
uważny, chłonny i reagujący. (...) W swojej życzliwości Bóg ofiarowuje nam pełnię nadziei w Jezusie Chrystusie. Kolejną cechą nadziei na
którą zwrócił uwagę Ojciec Paul jest radość. Przywołał słowa św. Teresy z Avila: "Od świętych marszczących czoło, dobry Boże, wybaw nas".
Popołudniowa konferencja była poświęcona osobom Bogdana Jańskiego i Piotra Semenenki w świetle charyzmatu nadziei. Tematy misji,
wymiaru wspólnoty i problemowych współbraci dopełniły rozważania. W temacie misji Ojciec Generał powiedział: "Poświęcenie było i jest
integralną częścią misji zmartwychwstańczych. Być może częścią Misterium Paschalnego, które przeżywamy, wciąż jest to, by nie
postrzegać internacjonalizacji Zgromadzenia tylko jako naszej przeszłości, ale by nadal widzieć ją jako część naszej przyszłości".
Sprawy Kapituły polecamy pamięci modlitewnej wierząc, że dobry Bóg przemieni wysiłki Kapituły w dobre owoce dla Zgromadzenia i
Kościoła.
https://www.youtube.com/watch?v=CidR54q-gfA
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