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Święto św. Klemensa Hofbauera CSsR 
 
 
Drodzy Współbracia, Drogie Siostry, Drodzy Świeccy Misjonarze i Współpracownicy 
 
 Św. Alfons Maria Liguori od samego początku swojej apostolskiej posługi, niosąc 

Dobrą Nowinę ubogim, współpracował ze świeckimi mężczyznami i kobietami. Począwszy od 
kaplic wieczornych, poprzez bractwa, misje czy rekolekcje, a także publikacje, św. Alfons 
zapraszał ich do współpracy i przygotowywał do misji i ewangelizacji. Św. Klemens Hofbauer, 
jak i kolejne pokolenia redemptorystów misjonarzy, sióstr i współpracowników świeckich, 
kontynuowali i nadal kontynuują tę współpracę w misji aż do dzisiejszych czasów.  

XXV Kapituła Generalna (2016) Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela zdecydowanie 
podkreśliła znaczenie współpracy w misji, do której powołani są misjonarze redemptoryści 
wraz ze świeckimi misjonarzami i współpracownikami w duchu partnerstwa w misji i dla misji. 
Przez obecność świeckich misjonarzy Kapituła rozpoznaje „bogactwo naszego charyzmatu, 
który Pan daje ludziom świeckim, co umożliwia im prorocką obecność i prorocze słowa w 
świecie. Jesteśmy też powołani do budowania królestwa wraz z szerszą rodziną 
redemptorystowską” (Przesłanie XXV Kapituły Generalnej do Zgromadzenia, nr 13). 

Kapituła Generalna zleciła Zarządowi Generalnemu utworzenie odpowiedniego urzędu, z 
zadaniem przygotowania Dyrektorium, „które ukaże profil świeckiego redemptorysty w jego 
różnorakich sposobach wyrazu” (Decyzja nr 11). W tym celu Zarząd Generalny ustanowił 
Komisję Współpracy w Misji, działającą w ramach Sekretariatu Ewangelizacji. Komisji tej 
powierzono zadanie przygotowania takiego Dyrektorium. Po szerokich konsultacjach, 
obejmujących całe Zgromadzenie, gotowy szkic Dyrektorium był prezentowany podczas 
spotkań w połowie sześciolecia w 2019 roku. Dyrektorium zostało zaakceptowane jako 
dokument roboczy przez reprezentantów wszystkich pięciu Konferencji w czasie spotkań w 
połowie sześciolecia. Zebrane sugestie, uwagi oraz propozycje zmian zostały przekazane 
Komisji. 
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Komisja Współpracy w Misji uwzględniła poprawki zaproponowane przez pięć 
Konferencji. 14 grudnia 2019 r. poprawione Dyrektorium zostało zatwierdzone przez Zarząd 
Generalny jako dokument roboczy do wdrożenia przez (Wice)Prowincje i Regie 
Zgromadzenia. Dzięki Komisji, która tak pilnie i entuzjastycznie pracowała nad 
przygotowaniem tego dokumentu, Dyrektorium współpracy w misji jest teraz gotowe do 
wdrożenia jako dokument roboczy. 

To bardzo ważny i decydujący krok. Dopiero, gdy każda (Wice)Prowincja i każda Regia 
zaczną wdrażać to Dyrektorium, Komisja będzie w stanie wyjaśnić wątpliwe kwestie i ulepszyć 
ten dokument, tak aby rzeczywiście służył naszemu wspólnemu zaangażowaniu w misję 
powierzoną przez Odkupiciela naszemu Zgromadzeniu. Dlatego też szczególnie istotne jest, 
aby każda Jednostka i każda Konferencja zaczęły wdrażać przygotowane Dyrektorium w życie. 
Jestem przekonany, że uczyniwszy to, znajdziecie wiele praktycznych i cennych rad oraz 
wskazówek. Być może odkryjecie także obszary, które wymagają pełniejszego rozwinięcia lub 
wyjaśnienia. Zapraszam Was, abyście przesyłali Wasze sugestie, pytania i ewentualne 
poprawki do Generalnego Sekretariatu Ewangelizacji i Komisji Współpracy w Misji. Wasz 
wkład sprawi, że Dyrektorium będzie prawdziwie odzwierciedlało doświadczenie 
Zgromadzenia w całym jego różnorodnym bogactwie kulturowym i doświadczeniu. Mamy 
nadzieję, że taki dokument roboczy będzie gotowy do prezentacji na XXVI Kapitule Generalnej 
w 2022 roku. 

Jeszcze raz, w imieniu Zgromadzenia i naszej szerokiej rodziny redemptorystowskiej, 
wyrażam naszą szczerą wdzięczność dla Komisji Współpracy w Misji, działającej pod 
kierunkiem Anne Walsh oraz dla Sekretariatu Ewangelizacji. Wyrażam również wdzięczność 
komisjom współpracy w misji na poziomie Konferencji i (Wice)Prowincji oraz współbraciom 
i świeckim współpracownikom redemptorystów, którzy mieli swój udział w pracy. Niech 
Wasza współpraca zaowocuje proroczym i autentycznym dawaniem świadectwa o Odkupicielu 
poprzez większą solidarność dla misji w naszym poranionym świecie. 

Niech Matka Boża Nieustającej Pomocy, św. Alfons, św. Klemens i wszyscy prekursorzy 
redemptorystowskiego charyzmatu i misji nadal nas inspirują i błogosławią naszym wysiłkom 
ku temu, aby iść za Odkupicielem, głosząc Ewangelię ubogim! 

Wasz brat w Chrystusie Odkupicielu, 
 

 
o. Michael Brehl CSsR  
Przełożony Generalny 
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Prot. N° 0000 268/2019 
 
DEKRET 
DEKRET ZATWIERDZENIA  I PROMULGACJI 
DYREKTORIUM WSPÓŁPRACY W MISJI 
 
WYDANIE 1, 2020 
 
Wobec decyzji XXV Kapituły Generalnej, która Zarządowi Generalnemu zleciła 

przygotowanie Dyrektorium współpracy w misji (Decyzje, nr 11); 
oraz mając na uwadze, że tekst niniejszego Dyrektorium, przygotowany przez generalny 

Sekretariat Ewangelizacji, przedstawiony na spotkaniach w połowie sześciolecia w 2019 r., 
został następnie zatwierdzony przez Zarząd Generalny jako dokument roboczy; 

na mocy uprawnienia, jakie dają Konst. 119, 1º i 3º, niniejszym dekretem Zarząd Generalny 
stwierdza, że 

1. aprobuje prezentowany tekst Dyrektorium współpracy w misji jako dokument roboczy i 
przyznaje mu moc wiążącą zgodnie z normą Statutu generalnego 03; 

2. Dyrektorium będzie miało moc wiążącą we wszystkich jednostkach Zgromadzenia, 
regulując relacje między świeckimi współpracownikami i redemptorystami, od dnia 1 
stycznia 2020 roku i pozostaje w mocy do XXVI Kapituły Generalnej, która jest 
kompetentna do jego ewaluacji i wniesienia poprawek; 

3. jednostki Zgromadzenia są proszone o to, by wszelkie komentarze i pytania kierować do 
generalnego Sekretariatu Ewangelizacji. 
 
Oficjalnym tekstem niniejszego dekretu jest tekst w języku angielskim.  
Rzym, 14 grudnia 2019 
 

 
Michael Brehl CSsR 
Przełożony Generalny  
 

   
Brendan Kelly CSsR 
Sekretarz Generalny 
 
	 	

CONGREGATIO SS. REDEMPTORIS 
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WPROWADZENIE 

Dyrektorium współpracy w misji jest odpowiedzią na wyraźne wezwanie XXV Kapituły 
Generalnej, aby w sposób bardziej jednolity i konsekwentny przedstawić zagadnienia 
współpracy w misji i dla misji w całym Zgromadzeniu. XXV Kapituła Generalna nakazała 
utworzenie urzędu do spraw współpracy w misji. Zadaniem tego urzędu, wspomaganego przez 
komisje poszczególnych Konferencji, miało być przygotowanie Dyrektorium, które 
opisywałoby profil świeckich współpracowników redemptorystów w różnych jego formach, 
odnosząc się do obowiązków, praw, odpowiedzialności i form przynależności. 

Niniejsze Generalne Dyrektorium służyć ma jako narzędzie wyjaśniające i ujednolicające 
terminologię oraz praktykę w zakresie współpracy w misji we wszystkich Konferencjach i 
Jednostkach. Żadne Generalne Dyrektorium nie jest w stanie przewidzieć ani uwzględnić 
specyficznych realiów czy doświadczeń lokalnych. Dlatego też, zarówno Konferencje, jak i 
Jednostki, powinny wdrażać niniejsze Dyrektorium w zależności od ich konkretnej sytuacji i 
kontekstu. 

1.	WSPÓŁPRACA	W	MISJI	JEST	WSPÓŁPRACĄ	DLA	MISJI	

„Redemptoryści maja wieloletnią historię współpracy z ludźmi świeckimi w misji pójścia 
za Jezusem i głoszenia Ewangelii najbardziej opuszczonym” (Powołani do komunii dla misji, 
nr 4). W rodzinie redemptorystowskiej, podobnie jak w szerszej wspólnocie Kościoła, 
współpraca w misji zawsze musi być współpracą dla misji. Wszyscy ochrzczeni są wezwani do 
komunii dla misji.  

Życie redemptorystów zawsze umacniane było wsparciem, zachętą oraz aktywną 
współpracą ludzi świeckich: współpracowników, dobrodziejów i przyjaciół. Razem, świeccy i 
redemptoryści1 oraz członkowie rodziny redemptorystowskiej założonej przez Świętego 
Alfonsa, idą „za przykładem Zbawiciela Jezusa Chrystusa, głosząc słowo Boże ubogim tak, jak 
On to o sobie powiedział: «Posłał Mnie głosić Ewangelię ubogim». W ten sposób 
Zgromadzenie uczestniczy w posłannictwie Kościoła, który, będąc powszechnym sakramentem 
zbawienia, z natury swej jest misyjny. Czyni to, głosząc z misyjnym zapałem Ewangelię i 
wychodząc naprzeciw naglącym potrzebom duszpasterskim ludzi najbardziej opuszczonych, a 
przede wszystkim ubogich (Konst. 1). 

Razem, wszyscy członkowie wielkiej rodziny redemptorystowskiej, redemptoryści i 
świeccy, jako jedna wspólnota misyjna, poświęcają się głoszeniu Dobrej Nowiny słowem i 
świadectwem życia. Idąc za przykładem Jezusa Chrystusa, Odkupiciela, głosząc słowo Boże 
ubogim, odpowiadamy z dynamizmem misyjnym na pilne potrzeby duszpasterskie najbardziej 
opuszczonych, zwłaszcza ubogich. (por. Konst. 2). 

 
 
1 W oryginalnej wersji Dyrektorium w j. angielskim używane jest słowo “profes” na określenie 

redemptorystów (studentów, braci zakonnych i kapłanów). W polskiej wersji zdecydowaliśmy się używać 
terminu “redemptorysta”, który jest bardziej zrozumiały. 
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2.	 PODSTAWOWE	 PRIORYTETY	 NIEZBĘDNE	 DLA	 WSPARCIA	 I	
REALIZACJI	MISJI	

2.1	Wyjaśnienia	
Communicanda 1 [2017]. Aby ożywić nasze życie apostolskie wyjaśniła terminy: 

▪ priorytety misyjne 
▪ priorytety apostolskie 
▪ priorytety podstawowe. 

2.1.1 Priorytety misyjne 
Priorytety misyjne odpowiadają na pytanie: Do kogo jesteśmy posłani? Wskazują na ludzi 

do których jesteśmy posłani, albo na uprzywilejowanych adresatów naszej misji. W naszej 
tradycji oraz w decyzjach ostatnich Kapituł Generalnych redemptoryści określili swoje misyjne 
priorytety następująco: 
▪ osoby ubogie materialnie; 
▪ młodzież i młodzi dorośli; 
▪ migranci oraz osoby dotknięte przez masowe migracje ludności włączając w to tych, którzy 

pozostali w swoich krajach; 
▪ ofiary handlu ludźmi; 
▪ ofiary przemocy, rasizmu i nietolerancji; 
▪ osoby wykluczone, na peryferiach społeczeństwa, a często także na marginesie Kościoła;  
▪ Afryka i Madagaskar. 

Jest zatem jasne, że współpracy w misji nigdy nie można postrzegać ani rozumieć jako 
priorytetu misyjnego. Dokonuje się ona poprzez współpracę między redemptorystami i 
świeckimi tak, by misja głoszenia obfitego Odkupienia poprzez świadectwo i słowo w naszym 
poranionym świecie była najpełniej realizowana wśród tych, którzy są wskazani przez 
priorytety misyjne.  

2.1.2 Priorytety apostolskie 
Priorytety apostolskie odnoszą się do naszej pracy misyjnej i posług – do jakiego rodzaju 

pracy jesteśmy posłani? Jak wykonywać tę pracę skutecznie tu i teraz, aby służyć tym, do 
których jesteśmy posłani? Nie jest możliwe, aby odpowiedzieć na każdą potrzebę, dlatego 
priorytety pastoralne wskazują na konieczność wyborów i decyzji jaki rodzaj posługi należy 
podjąć. Prawdziwa i skuteczna współpraca w misji między redemptorystami i świeckimi 
współpracownikami w misji upoważnia rodzinę redemptorystowską do tego, aby angażować 
więcej narzędzi, więcej różnorodnych umiejętności i więcej wzajemnego wsłuchiwania się w 
podejmowanie posług. 

2.1.3 Priorytety podstawowe 
Priorytety podstawowe to te, które są niezbędne do wspierania i realizacji misji. 
Communicanda 1[2017] jasno wyraziła żywotne znaczenie podstawowych priorytetów. 

Należą do nich: współpraca w misji, formacja, wspólnota, przywództwo i administracja. 
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„Jest rzeczą niezmiernie ważną, aby pamiętać, że priorytety misyjne i apostolskie nie są 
tylko priorytetami Zgromadzenia. Aby wspierać i podtrzymywać naszą misję w dzisiejszym 
świecie, ważne jest, aby do priorytetów każdej jednostki i wspólnoty należało realizowanie 
misji wspólnie z osobami świeckimi oraz promowanie naszego powołania misyjnego.” 
(Communicanda 1[2017], nr 39). 

3.	STRUKTURA	DYREKTORIUM	

Dyrektorium podzielone jest na cztery rozdziały, zgodnie z następującym schematem. 
Rozdział pierwszy omawia rozwój ewangelicznych relacji między świeckimi a 

zakonnikami różnych instytutów jako jeden ze znaków naszych czasów. Rodzina 
redemptorystowska interpretuje to jako wyraźny przejaw działania Ducha Świętego w 
Kościele. W tym rozdziale przedstawione są ostatnie dokumenty, które zawierają teologię i 
praktykę współpracy w misji redemptorystów i osób świeckich. Zawarty jest tutaj również 
krótki opis podstawowych zasad współpracy w misji. 

Rozdział drugi dotyczy różnorodności form, które składają się na wielką rodzinę 
redemptorystowską. Należą do niej, oprócz redemptorystów, świeccy misjonarze 
Najświętszego Odkupiciela, świeccy współpracownicy redemptorystów, świeccy związani z 
redemptorystami oraz oblaci. W tym rozdziale znajdują się opisy wyjaśniające i określające 
niektóre obowiązki i role redemptorystów i świeckich współpracowników w misji.  Rozdział 
trzeci dotyczy formacji świeckich misjonarzy Najświętszego Odkupiciela, świeckich 
współpracowników redemptorystów, oblatów i redemptorystów. Temat ten zostanie omówiony 
bardziej szczegółowo w przyszłym Ratio Formationis dla współpracowników w misji. 

Rozdział czwarty zawiera jasny zarys struktur wspierających współpracę w misji na 
poziomie wspólnoty lokalnej, jednostki, konferencji, a także na poziomie generalnym. 

Załączniki przedstawiają praktyczne sposoby i środki, dzięki którym cała rodzina 
redemptorystowska może wzrastać. Wyrastają one z przekonania, że współpraca w misji jest 
dla nas fundamentalnym priorytetem, umożliwiającym coraz skuteczniejsze głoszenie Dobrej 
Nowiny o obfitym Odkupieniu we wszystkich zakątkach i na obrzeżach naszego poranionego 
świata. 

4.	EWALUACJA	

Zarówno sama współpraca w misji, jak również programy formacyjne oraz sposoby 
dzielenia się wiarą powinny być poddawane corocznej ewaluacji na tym samym poziomie, na 
którym funkcjonują (poziom generalny, konferencji, jednostki lub poziom lokalny). Aby 
ewaluacja programów była pomocna i współmierna, musi być dokonana w oparciu o cele 
określone w ramach danego programu i wskazywać zgodność realizacji programu, procesu lub 
wydarzenia z założonymi celami. Ewaluacje programu powinny być stosowane dla: 

a. Określenia wpływu, jaki program, proces czy wydarzenie wywiera na uczestników , 
b. Określenia obszarów programu lub procesu, które należy dostosować lub poprawić,  
c. Doskonalenia programu, procesu lub wydarzenia. 

W Dodatku L zamieszczone zostały pewne narzędzia pomocne przy ewaluacji. 
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ROZDZIAŁ I. PODSTAWY 

1.	PODĄŻAJĄC	ZA	CHRYSTUSEM	ODKUPICIELEM	

1.1	 Pójście	 za	 Chrystusem	 Odkupicielem	 jako	 nasze	 wspólne	 źródło	
istnienia	

Wszyscy członkowie rodziny redemptorystowskiej, redemptoryści i świeccy, mają 
wspólny cel, którym jest „iść za przykładem Zbawiciela  Jezusa Chrystusa, głosząc słowo Boże 
ubogim, tak jak On to o sobie powiedział: Posłał Mnie głosić Ewangelię ubogim” (Konst. 1). 
To wspólne powołanie jest zakorzenione w głębokim, znaczącym i przemieniającym życie 
spotkaniu z osobą Jezusa Chrystusa, którego rozpoznajemy jako Przyjaciela, Towarzysza i 
Odkupiciela. 

1.2	Powołanie	

Spotkanie z osobą Jezusa ożywia naszą wewnętrzną relację z Nim. Jest także motywacją 
do podjęcia służby miłości na zewnątrz, aby być blisko wszystkich ludzi na świecie, 
szczególnie poranionych. Dlatego głosimy Dobrą Nowinę o obfitym Odkupieniu czynem i 
słowem, jak napisał papież Franciszek w Christus Vivit, n. 287: 

„Aby rozeznać własne powołanie, należy wpierw uznać, że jest ono wezwaniem 
przyjaciela: Jezusa. A kiedy sprawia się prezent przyjaciołom, podarowuje się im to, co 
najlepsze. Niekoniecznie musi to być rzecz najdroższa albo trudna do znalezienia, ale taka, o 
której wiemy, że sprawi drugiej osobie radość”. 

2.	 CHARYZMATY:	 DARY	 DUCHA	 ŚWIĘTEGO	 DLA	 KOŚCIOŁA	 I	 DLA	
ŚWIATA	

Na całym świecie obserwujemy rozwój relacji ewangelicznych między świeckimi a 
zakonnikami niezliczonych instytutów, zorientowanych na misję. To znak czasów i jasna 
manifestacja działania Ducha Świętego w Kościele i na świecie. Dzięki nowym relacjom 
apostolskim oraz wspólnym wysiłkom świeckich i zakonników, odkrywamy, że charyzmat 
instytutu nie należy wyłącznie do niego (por. Vita Consecrata, n. 54). Charyzmaty to dary 
Ducha Świętego dla Kościoła i świata. Dary, które należy wykorzystać dla misji. 

Zatem to nie instytut otwiera drzwi świeckim, aby uczestniczyli w tym samym 
charyzmacie misyjnym, ale raczej Duch Święty otwiera drzwi, dając niektórym świeckim ten 
sam dar. Charyzmat głoszenia obfitego Odkupienia, realizowany w szczególny sposób przez 
redemptorystów, jest darem Ducha Świętego dla Kościoła, a zatem dla niektórych wiernych 
świeckich. Dzięki nowemu zrozumieniu eklezjologii komunii i misji Zgromadzenia, możemy 
stwierdzić, że niektórzy świeccy uczestniczą w charyzmacie redemptorystów, żyjąc nim na 
różne sposoby i w różnych miejscach, w zależności od ich stanu świeckiego. Przez 
różnorodność naszej rodziny redemptorystowskiej głosimy szczodrą miłość Boga i obfite 
Odkupienie Chrystusa. 
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3.	 WZAJEMNE	 RELACJE:	 ODKRYWANIE	 NOWYCH	 ASPEKTÓW	
CHARYZMATU	REDEMPTORYSTÓW	

„Kształtowanie laikatu coraz bardziej świadomego godności i odpowiedzialności 
wynikającej z chrztu ma istotne znaczenie dla Kościoła, który chce podjąć wyzwania trzeciego 
tysiąclecia. Redemptoryści zawsze utrzymywali głęboki kontakt z ludem. Dzisiaj wśród 
wiernych świeckich, zwłaszcza młodych, coraz silniejsze są dążenia do większego udziału w 
życiu i misji osób konsekrowanych. Pierwszą odpowiedzią na te dążenia stały się wskazania 
sformułowane przez ostatnią kapitułę generalną Zgromadzenia. Trzeba odważnie iść tą drogą, 
nie naruszając jednak specyfiki życia świeckiego i zakonnego”. (List Jana Pawła II do 
redemptorystów z okazji 300-lecia urodzin św. Alfonsa). 

3.1	Dar	redemptorystów	
Redemptoryści dzielą się ze świeckimi darem źródła charyzmatu z jego radykalną siłą i 

równie radykalnym ukierunkowaniem na najbardziej opuszczonych i ubogich. Świeccy 
współpracownicy w misji na mocy sakramentu chrztu, ofiarują zakonnikom dar codziennego 
zanurzenia się w radościach, nadziejach i wyzwaniach świata. W taki sposób promują misję 
redemptorystów przede wszystkim w świeckiej przestrzeni świata. Świeccy współpracownicy 
w misji pomagają redemptorystom odkrywać nowe aspekty ich alfonsjańskiego charyzmatu. 

Istnieje ścisła relacja między misją redemptorystów i ludźmi do których niosą Ewangelię. 
Kiedy redemptoryści dotknęli i zmienili życie Kościoła, zostali dotknięci i zmienieni przez 
ludzi, z którymi i wśród których poprzez służbę realizowali swoje powołanie. W każdym 
miejscu i na każdym etapie swojej historii redemptoryści szukali sposobów współpracy ze 
świeckimi mężczyznami i kobietami, w celu skuteczniejszego głoszenia Dobrej Nowiny o 
obfitym Odkupieniu Chrystusa tym, którzy najbardziej tego potrzebują. 

Dzisiaj pojawia się nowa świadomość integralnego i kluczowego znaczenia współpracy w 
misji między redemptorystami a wiernymi świeckimi, którzy zawierzyli swoje życie 
Chrystusowi. W duchu Konstytucji i Statutów Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela 
można powiedzieć, że jako rodzina redemptorystowska podążamy razem “za przykładem 
Odkupiciela w ewangelizowaniu ubogich” (Communicanda 4[1995]. Współpraca wspólnoty 
redemptorystów ze świeckimi, nr 42). 

3.2	 Świeccy,	 którzy	 ucieleśniają	 alfonsjański	 /	 redemptorystowski	
charyzmat	

Charyzmaty są darami Ducha Świętego objawionymi w Jezusie Chrystusie. Jezus wcielił i 
ofiarował te dary światu w swoim ziemskim życiu i służbie. Kościół, jako Ciało Chrystusa, daje 
światu te same dary. Wyświęceni kapłani, kobiety i mężczyźni, którzy złożyli profesję zakonną, 
oraz osoby świeckie otrzymują te dary i służą nimi. W taki sposób charyzmaty są nieustannie 
rozlewane na świat. 

Nikt nie posiada pełni darów Chrystusa. Dary te są przekazywane całemu Ciału Chrystusa, 
które jako wspólnota, całe ciało, manifestuje je. Osoby, które posiadają podobnego ducha, 
podobny sposób manifestowania działania w nich Chrystusa odnajdują się we wspólnym 
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rozumieniu i chęci bycia razem. Nie są jednak przyciągani do siebie wyłącznie w celu 
stworzenia odosobnionej wspólnoty. Ludzie z podobnymi darami lub cechami gromadzą się w 
charyzmatycznych rodzinach dla misji. 

Konkretny wkład, jaki wierni świeccy wnoszą w charyzmat i misję redemptorystów, może 
wynikać z okoliczności ich życia i zanurzenia w codziennych realiach problemów 
ekonomicznych, wychowania rodziny itd. Świeccy współpracownicy w misji mogą sprawić, że 
ta rzeczywistość stanie się powszechnie znana w rodzinie redemptorystowskiej, zwiększając 
świadomość wśród redemptorystów, a prowadzony dialog może otworzyć nowe ścieżki 
działalności misyjnej. 

4.	DLACZEGO	WSPÓŁPRACA	W	MISJI?	

Współpraca w misji to współpraca dla misji. Współpraca nigdy nie jest celem samym w 
sobie. Celem jest coraz skuteczniejsze głoszenie Dobrej Nowiny o obfitym Odkupieniu 
najbardziej opuszczonym. Wszyscy członkowie rodziny redemptorystowskiej – redemptoryści 
i świeccy – są świadkami Odkupiciela w poranionym świecie. 

Nasza współpraca wykracza poza przyjaźń i sięga ku ideałowi Ewangelii. Jest to relacja 
ukierunkowana na Ewangelię. Ma ona charakter związku, w którym nasze uzupełniające się 
stany życia stają się źródłem wspólnego zrozumienia, radości, ewangelizacji i pomocy 
misyjnej. 

Wizja prawdziwej współpracy w i dla misji wykracza poza postrzeganie siebie nawzajem 
jako współpracowników lub pomocników w winnicy. Wszyscy członkowie rodziny 
redemptorystowskiej dzielą charyzmat św. Alfonsa i tych, którzy poszli za nim oraz żyją w 
pełni zgodnie z ich różnorodnym powołaniem i stanem życia. 

„Wierność powołaniu wyjścia do najbardziej opuszczonych, zwłaszcza ubogich i ludzi z 
marginesu, niech pozwoli wspólnocie redemptorystów i świeckim wybrać takie formy 
współpracy, które odpowiadałyby najlepiej konkretnym potrzebom. Ożywieni duchem 
alfonsjańskim, będziemy dążyli, aby ewangelizując ubogich, uczynić ich również 
współewangelizatorami. W ten sposób pozostaniemy razem w szkole Ewangelii, aby coraz 
lepiej poznawać i żyć jej bogactwami” (Communicanda 4[1995], nr 14). 

Wspólny charyzmat, misja, życie, modlitwa i stół: współpraca w misji jest realizacją 
zaproszenia do dzielenia życia apostolskiego, do którego Duch Święty inspiruje nas w tej 
chwili, a znaki czasu wskazują drogę, którą mamy kontynuować. 

„Współpraca opiera się na uczestnictwie ze strony świeckich w misji właściwej wspólnocie 
Redemptorystów. Świeckość oraz specyficzne charyzmaty i kompetencje właściwe świeckim 
przyczyniają się do tego, iż ewangelizacja prowadzona przez wspólnotę redemptorystów 
nabiera głębszego znaczenia i staje się bardziej obecna (inkarnowana). Wspólnota 
Redemptorystów odda do dyspozycji świeckich bogactwo i obfitość swojej spuścizny 
duchowej i materialnej. W ten sposób dynamizm apostolski będzie mógł otrzymać większy 
rozmach i wyrazistość” (Communicanda 4 [1995], nr 13). 
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5.	 WSPÓŁPRACA	 W	 MISJI	 W	 NIEDAWNEJ	 HISTORII	 I	 W	
DOKUMENTACH	REDEMPTORYSTÓW	

5.1	Na	początku:	święty	Alfons	i	święty	Klemens	
„Nasze Zgromadzenie, od samego początku swego istnienia było bardzo blisko ludu, w 

szczególny sposób ludu ubogiego i opuszczonego oraz podejmowało współpracę ze świeckimi 
w działalności apostolskiej. Wystarczy wspomnieć, tytułem przykładu, to co święty Alfons 
uczynił w Neapolu odnośnie "kaplic wieczornych", jak były ważne i jak leżały mu na sercu. 
Świadczą o tym także bliskość i kontakt z opuszczonymi oraz wytrwałość, z jaką poszukiwał 
efektywnej prostoty w całej swojej działalności apostolskiej i piśmienniczej. Również święty 
Klemens, zwłaszcza w okresie swojej działalności w Wiedniu, starał się oddziaływać na 
świeckich i angażować ich w różnorodne dzieła apostolskie, dla głębszego wpływu na 
społeczność europejską jego czasów” (Communicanda 4 [1995], n. 3). 

5.2	Konstytucje	i	Statuty	redemptorystów	
Konstytucje i Statuty można rozumieć jako obowiązujące drogowskazy, które kierują 

życiem członków Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Nie obowiązują one świeckich 
współpracowników w misji, ale inspirują i oświecają ich życie. Dlatego dobrze jest, aby 
świeccy współpracownicy w misji zapoznali się z Konstytucjami i Statutami redemptorystów. 

5.3	Dokument	Końcowy	XXI	Kapituły	Generalnej	(1991)	
XXI Kapituła Generalna Redemptorystów zaleciła, aby współpraca misyjna między 

redemptorystami i świeckimi była priorytetem dla całego Zgromadzenia. W Dokumencie 
Końcowym powierzono nowo mianowanemu Zarządowi Generalnemu zadanie ustanowienia 
solidnej ścieżki, która pozwoli każdej jednostce Zgromadzenia nawiązać tę współpracę, 
niezależnie od wymaganych form, odpowiednio dostosowaną do każdej indywidualnej sytuacji 
(nr 57-60). W Dokumencie Końcowym XXI Kapituły Generalnej ustanowiono „w 
Zgromadzeniu kategorię świeckiego misjonarza Najświętszego Odkupiciela jako czynnego 
współpracownika i uczestnika w życiu apostolskim Zgromadzenia Redemptorystów” (nr 60). 

5.4	Communicanda	4	[1995].	Współpraca	wspólnoty	redemptorystów	ze	
świeckimi:	Dyrektywy	i	normy	

Jest to kluczowy dokument, który: 
● uznaje osiągnięte już postępy w dziedzinie współpracy i zachęca do jej promowania 
tam, gdzie jeszcze się nie rozpoczęła (XXI Kapituła Generalna, n. 57); 
● zaleca, aby „różne jednostki Zgromadzenia dzieliły się swoimi doświadczeniami w 
dziedzinie współpracy ze świeckimi, abyśmy mogli uczyć się od siebie  i rozpocząć ocenę 
dotychczasowych doświadczeń” (XXI Kapituła Generalna, n. 59b); 
● decyduje o ustanowieniu świeckiego misjonarza Najświętszego Odkupiciela jako 
aktywnego współpracownika i partnera w życiu apostolskim Zgromadzenia Redemptorystów 
(XXI Kapituła Generalna, n. 60); 
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● wzywa wspólnoty redemptorystowskie do otwarcia się na świeckich, aby mieli oni 
większy udział w naszych doświadczeniach życia, pracy i duchowości (XXI Kapituła 
Generalna, n. 60b). 

5.5	Powołani	do	komunii	dla	misji	(2009)	
W 2009 r. redemptoryści, za pośrednictwem Generalnego Sekretariatu Współpracy w 

Misji, zrobili duży krok naprzód, publikując dokument pt. „Powołani do komunii dla misji: 
redemptoryści i świeccy głoszący razem Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie najbardziej 
opuszczonym. Krok do przodu”. Dokument ten stał się podstawą praktycznej odpowiedzi na 
wezwanie Ducha Świętego w decydującym momencie naszej historii. 

W dokumencie tym znajdujemy zaproszenie i wyzwanie: 
„Podstawowym wyzwaniem dla redemptorystów i tych, którzy dzielą ich duchowość i 

misję, jest «przełożenie» wartości życia apostolskiego redemptorystów wyrażonego w 
Konstytucjach i Statutach na kontekst świecki. Wyzwanie to polega na pogłębieniu duchowości 
świeckich w świetle charyzmatu redemptorystowskiego, aby odkryć w jaki sposób można 
przeżywać charyzmat redemptorystowski bez składania profesji zakonnej. To nadrzędne 
zadanie ma wiele aspektów i wymiarów” (Wezwani do komunii dla misji, IV. I). 

5.6	XXV	Kapituła	Generalna	(2016)	
Obecność pięciu świeckich, reprezentujących pięć Konferencji, przez tydzień obrad XXV 

Kapituły Generalnej była dla wszystkich bardzo cennym doświadczeniem. Szczególny czas, w 
którym żyjemy w Zgromadzeniu, znalazł odzwierciedlenie w Przesłaniu skierowanym do 
Zgromadzenia oraz w Decyzjach. W paragrafie  13 Przesłania, który jest poświęcony temu 
tematowi, czytamy: 

„W Kapitule uczestniczyło pięciu świeckich misjonarzy redemptorystów, 
reprezentujących poszczególne Konferencje. Rozpoznaliśmy przez nich bogactwo naszego 
charyzmatu, który Pan daje ludziom świeckim, co umożliwia im prorocką obecność i prorocze 
słowa w świecie. Jesteśmy też powołani do budowania Królestwa wraz z szerszą rodziną 
redemptorystowską, złożoną z sióstr redemptorystek, wielu stowarzyszeń i zgromadzeń, z 
którymi współdzielimy nasz charyzmat”. 

Decyzje podjęte przez XXV Kapitułę Generalną zdecydowanie wspierają drogę podjętą 
przed laty w Zgromadzeniu. Decyzja 11 wzywa do utworzenia stałego urzędu do spraw misji 
współdzielonej ze świeckimi na szczeblu Zarządu Generalnego oraz Komisji Współpracy w 
Misji w każdej Konferencji. 

Zadaniem tego urzędu, wspomaganego przez komisje Konferencji, miało być 
przygotowanie Dyrektorium, które opisywałoby profil świeckich współpracowników 
redemptorystów we wszystkich ich różnorodnych formach. Dyrektorium miałoby określać 
obowiązki, prawa, odpowiedzialności i formy przynależności. 

Nowopowstały urząd, z pomocą komisji Konferencji i we współpracy z Generalnym 
Sekretariatem Formacji, został również poproszony o stworzenie Ratio Formationis dla 
przygotowania i formacji zarówno świeckich współpracowników, jak i redemptorystów do 
wspólnej misji. 
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Decyzja 42 XXV Kapituły Generalnej nakazała także obecność świeckich we wszystkich 
fazach Kapituły Generalnej: 

„W ramach rewizji Dyrektorium Kapituł należy zapewnić obecność przedstawicieli 
świeckich we wszystkich fazach Kapituły Generalnej. Do udziału w fazie kanonicznej Zarząd 
Generalny mianuje jako przedstawiciela świeckich z każdej Konferencji jedną osobę spośród 
trzech świeckich współpracowników rekomendowanych przez daną Konferencję. Zarząd 
Generalny określi również czas obecności tych osób podczas fazy kanonicznej Kapituły 
Generalnej. Zebrania Ogólne lub Statuty Konferencji określą czas obecności świeckich, wraz z 
ich liczbą, podczas pierwszej i trzeciej fazy Kapituły.  

5.7	Communicanda	1	[2017].	Aby	ożywić	nasze	życie	apostolskie	
Punkty 40-42 Communicandy 1[2017].  Aby ożywić nasze życie apostolskie podkreślają, 

że: 
„Wspólna misja ze świeckimi mężczyznami i kobietami ma dzisiaj zasadnicze znaczenie 

w planach misyjnych i pastoralnych naszego Zgromadzenia. Nie jest to jednak "priorytet 
pastoralny" jako taki, ale raczej sposób na skuteczniejsze realizowanie naszych priorytetów 
pastoralnych”. 

„Rada Generalna potwierdza, że jest to obecnie podstawowy priorytet Zgromadzenia, który 
każda Konferencja i każda Jednostka musi przyjąć i wspierać. Sekretariat Generalny ds. 
Ewangelizacji, w ścisłej współpracy z Komisjami ds. Wspólnej Misji ze Świeckimi będzie 
oferował dalsze wskazówki i zachęty jak w pełni włączyć ten priorytet do naszego planowania 
pastoralnego, zarówno na poziomie całego Zgromadzenia, jak i poszczególnych Konferencji”. 

6.	PODSTAWOWE	ZASADY:	KOMUNIA	I	MISJA	

U podstaw współpracy w misji między zakonnikami i świeckimi istnieją pewne zasady, 
które powinny wspierać cały proces. 

6.1	Komunia	
Aby wspólnie kroczyć naprzód, zarówno zakonnicy jak i świeccy, muszą rozpocząć od 

uszanowaniania i docenienia i właściwego im powołania. 
Podstawę łączących nas relacji stanowi wspólne poszukiwanie Boga. Każdy chrześcijanin 

bierze udział w tych poszukiwaniach. W kontekście redemptorystowskim poszukiwania te 
przyjmują pewną określoną formę, ukształtowaną przez tradycję redemptorystowską. Zatem 
prymat modlitwy i tradycja modlitwy myślnej będą widoczne w życiu redemptorystów i tych, 
którzy dzielą ich charyzmat. Redemptoryści i współpracownicy w misji będą w komunii ze 
sobą poszukiwać oblicza Boga. 

6.2	Misja	
Kolejną podstawową zasadą jest wspólne rozumienie misji, które musi oświecać naszą 

praktykę działania. 
Wspólnota redemptorystów istnieje dla misji, dlatego też ci, którzy dzielą charyzmat i 

pracę z redemptorystami w winnicy Pańskiej, są „współpracownikami w misji”. Nie są po 
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prostu „pomocnikami”. We wspólnej misji z redemptorystami wykonują oni swoje obowiązki 
wynikające z sakramentu chrztu. Konstytucja  19 wzywa nas do „misyjnego dialogu w 
świecie”. Jest to wezwanie do rozwijania ducha troski, który stara się „interpretować problemy 
niepokojące ludzi”. Tworzenie wspólnot misyjnych zakonników i świeckich może być 
autentycznym sposobem słuchania, uczenia się, nawiązywania dialogu misyjnego i wspólnego 
rozwoju, jako jednej wspólnoty misyjnej. 

Kiedy redemptoryści i świeccy, dzielący ze sobą ten sam charyzmat, dzielą również misję 
i wspólnie pełnią posługę, to możliwości misji i pola pomocy mogą zostać znacznie 
rozszerzone.  

„Osoba żyjąca wśród problemów społecznych i zawodowych ma bardzo szczególną misję 
ewangelizacyjną, którą tylko ona może wypełnić. Ważne jest, aby misja była realizowana w 
duchu alfonsjańskim, z wrażliwością duszpasterską wobec ubogich i wykluczonych w 
społeczeństwie i we wspólnocie z innymi redemptorystami” (Juan Lasso de la Vega CSsR, 
Współpraca świeckich i redemptorystów, w: We współpracy ze świeckimi: nasze dziedzictwo i 
droga ku przyszłości, 2003). 

7.	 ZASADY	 PRACY:	 WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ,	
DECENTRALIZACJA,	 KOLEGIALNOŚĆ,	 POMOCNICZOŚĆ,	
SOLIDARNOŚĆ	I	ZDOLNOŚĆ	DO	ADAPTACJI	

W Konstytucjach i Statutach redemptorystów znajdujemy sześć zasad, które są niezbędne 
do owocnego przeżywania naszego charyzmatu, zarówno w życiu współbraci redemptorystów, 
jak i w życiu tych osób świeckich, które dzielą z nami misję. 

7.1	Zasada	współodpowiedzialności	
Wszyscy zaangażowani w misję redemptorystowską są brani pod uwagę, jeśli chodzi o 

rozpoznawanie, planowanie, wykonywanie i ewaluację działań podejmowanych w służbie dla 
misji. Dlatego redemptoryści we współpracy ze świeckimi współpracownikami w misji dzielą 
odpowiedzialność za wypełnianie misji Zgromadzenia.   

7.2	Zasada	decentralizacji	
„Niech każda część Zgromadzenia pod przewodnictwem Zarządu Generalnego sama 

kieruje własnymi sprawami” (Konst. 93). Komunikacja między poszczególnymi szczeblami 
hierarchii władzy utrzymuje harmonię i komunię ukierunkowaną na realizację celu (patrz: 
zasada kolegialności). Lokalne problemy dotyczące współpracy w misji powinny być 
rozwiązywane w ramach Jednostki lokalnej. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, wówczas 
problemy są kierowane na wyższy poziom. 

7.3	Zasada	kolegialności	i	synodalności	
Decyzje i zadania dotyczące misji muszą być podejmowane w komunii, a nie samowolnie 

przez którąkolwiek ze stron. Zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II, wyrażonymi 
również w Konstytucjach i Statutach, jesteśmy wezwani do przyjęcia postawy i stylu 
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konsultacji oraz współpracy wspólnotowej. Jest to droga kroczenia razem i towarzyszenia sobie 
nawzajem oraz osobom najbardziej opuszczonym. 

7.4	Zasada	pomocniczości	
Na ile jest to możliwe, potrzeby ludzkie i związane z nimi decyzje powinny być 

zaspokajane przez lokalne instytucje (zob. Konst. 94). „Tam, gdzie zachodzi potrzeba, 
instytucje nadrzędne będą w odpowiedni sposób wspomagać instytucje niższe” (Konst. 94). 

7.5	Zasada	solidarności	
Sprawiedliwość mierzona jest w społeczeństwie lub grupie społecznej na podstawie tego, 

jak traktuje swoich najsłabszych i najbardziej wrażliwych członków. Zasada ta często 
kontrastuje z fałszywą wersją miłości jako jednokierunkowej troski o słabych przez silnych 
i/lub bogatych. Solidarność oznacza komunię i równość współpracy między tymi, którzy służą 
misji, a tymi, którym się służy (bez dzielenia ich na „odrębne” grupy). 

7.6	Zasada	zdolności	do	adaptacji	
Zgodnie z tą zasadą Zgromadzenie istnieje dla misji i dlatego jest zawsze otwarte na 

restrukturyzację, aby umożliwić realizację charyzmatu i wymagań życia apostolskiego w 
sposób jak najbardziej owocny, w każdym czasie i miejscu. Wyzwanie to angażuje zarówno 
redemptorystów, jak i świeckich współpracowników w misji po to, aby stworzyć nowe formy 
życia wspólnotowego oraz współpracy ewangelizacyjnej. Celem zdolności do adaptacji jest 
uobecnianie w naszym świecie obfitego Odkupienia Jezusa Chrystusa. 

8.	 WSPIERANIE	 TWORZENIA	 	 BEZPIECZNYCH	 ŚRODOWISK	
I	OCHRONY	NIELETNICH	I	DOROSŁYCH	OSÓB	BEZRADNYCH	

Częścią naszego świadectwa jakie dajemy o Odkupicielu jest przyjęcie i włączenie dzieci, 
nieletnich i dorosłych osób bezradnych do całej wspólnoty z autentycznym szacunkiem i troską 
o ich osobowość oraz człowieczeństwo. Jest to kontynuacja praktyki Jezusa, którego dotyk 
wzmacniał i uwalniał innych. Wyrażał godność, szacunek oraz wyzwalał słabych i 
bezbronnych. Świadectwo to jest szczególnie potrzebne w dzisiejszym świecie. 

Z tego powodu ochronę nieletnich i dorosłych osób bezradnych należy postrzegać jako 
integralną część naszego głoszenia Dobrej Nowiny. „Dlatego wszyscy mamy obowiązek hojnie 
przyjmować nieletnich i osoby bezbronne oraz stworzyć dla nich bezpieczne środowisko, 
priorytetowo traktując ich sprawy. Wymaga to ciągłego i głębokiego nawrócenia, w którym 
osobista świętość i moralne zaangażowanie mogą przyczyniać się do promowania 
wiarygodności głoszenia ewangelicznego i odnowienia (…) misji Kościoła” (Franciszek, List 
apostolski w formie motu proprio W sprawie ochrony dzieci i osób bezradnych, 29 marca 2019. 

Tworzenie i utrzymywanie bezpiecznych przestrzeni dla wszystkich jest jednym ze 
środków, dzięki którym członkowie rodziny redemptorystowskiej są autentycznymi świadkami 
Odkupiciela w poranionym świecie. W taki sposób głosimy miłość Chrystusa, uzdrowienie i 
pojednanie przez nasze czyny i słowa. Wszyscy członkowie rodziny redemptorystowskiej 
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muszą znać i wdrażać politykę ochrony osób nieletnich i dorosłych osób bezradnych 
obowiązującą w Zgromadzeniu i Jednostkach, które do niego należą. 
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ROZDZIAŁ II. LUDZIE 

1.	ZGROMADZENIE	NAJŚWIĘTSZEGO	ODKUPICIELA	

Jak czytamy w Konstytucji 1, „Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, założone przez 
św. Alfonsa, jest kleryckim, zakonnym instytutem misyjnym różnych obrządków, zakonnym, 
na prawie papieskim i z przywilejem egzempcji. Jego celem jest: Iść za przykładem Zbawiciela 
Jezusa Chrystusa, głosząc słowo Boże ubogim, tak jak On to o sobie powiedział: Posłał Mnie 
głosić Ewangelię ubogim (por. Łk 4,18; Iz 61,1)”. 

Zgromadzenie „jednoczy współbraci, którzy, żyjąc razem, tworzą jedną społeczność 
misyjną i według właściwego każdemu posługiwania włączają się w nią organicznie przez 
zakonną profesję. Wiedzeni duchem apostolskim, przepojeni gorliwością Założyciela, wierni 
tradycji wypracowanej przez poprzedników i wrażliwi na znaki czasu wszyscy redemptoryści 
jako pomocnicy, współpracownicy i słudzy Jezusa Chrystusa w wielkim dziele Odkupienia: są 
posłani, by głosić Słowo zbawienia ubogim (Rozdz. l); tworzą wspólnotę apostolską (Rozdz. 
II); oddaną w szczególny sposób Panu (Rozdz. III); umacnianą należytą formacją (Rozdz. 
IV); i odpowiednimi formami rządzenia (Rozdz. V)” (Konst. 2). 

2.	RODZINA	REDEMPTORYSTOWSKA	

Zgromadzenie, także w przeszłości, było nieformalnie nazywane „rodziną 
redemptorystowską” lub „rodziną alfonsjańską”, podobnie jak inne instytuty. Jednak w 
późniejszych czasach termin „rodzina redemptorystowska” pojawił się w kontekście 
współpracy między Zgromadzeniem a świeckimi lub grupami świeckich i zakonnikami, którzy 
na różne sposoby uczestniczą w misji i charyzmacie Zgromadzenia. 

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela jest z pewnością częścią rodziny 
redemptorystowskiej. Jednak zdaliśmy sobie sprawę, że rodzina redemptorystowska jest 
szerszą kategorią, która obejmuje inne środowiska i grupy, obok rzeczywistości, którą 
nazywamy Zgromadzeniem. W związku z tym możemy opisać „rodzinę redemptorystowską” 
jako: 
1. Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Należą do niego redemptoryści (kapłani, 

diakoni, bracia zakonni, studenci) z uwzględnieniem także nowicjuszy i postulantów. 
2. Zakon Najświętszego Odkupiciela. Są to siostry zakonne, nowicjuszki i postulantki. 

„Dzieląc z nami wspólny początek i cel, uczestniczą w posłudze Zgromadzenia. Dlatego 
będą regularnie powiadamiane o naszych pracach, aby przez ich duchową pomoc słowo 
Boże rozpowszechniało się i otaczane było chwałą” (SG 08). 

3. Siostry i bracia ze zgromadzeń zakonnych, które dzielą charyzmat św. Alfonsa.  
4. Współpracownicy Zgromadzenia, do których należą2: 

 
 
2 W tekście oryginalnym proponowane są określenia dla grupy 4b - “Groups of Redemptorist 

Laity/Associates” natomiast dla grupy 4c - “Lay Collaborators” W tłumaczeniu na j. polski należałoby grupę 4b 
przetłumaczyć jako “Grupy świeckich redemptorystów/stowarzyszonych” natomiast grupę 4c jako  “Świeccy 
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a. Świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela 
b. Grupy świeckich współpracowników redemptorystów 

- Bractwa 
- Grupy byłych studentów redemptorystowskich 
- Organizacje pozarządowe wyrosłe na gruncie redemptorystowskim 

c. Świeccy związani z redemptorystami 
- Dobroczyńcy 
- Ludzie współpracujący w ramach (redemptorystowskich) parafii, sanktuariów czy 

ośrodków misyjnych 
- Krewni i przyjaciele, którzy wspierają nas w naszej pracy i posłudze („Krewni 

współbraci, zwłaszcza ich rodzice   oraz współpracownicy i dobrodzieje Zgromadzenia, są 
złączeni z naszą rodziną zakonną” (SG 035). 
d. Oblaci (por. SG 02, 085). 

 
Potwierdzamy, że jest taka rzeczywistość, jak wielka rodzina redemptorystowska, 

istniejąca w wielu kulturach i kilku obrządkach Kościoła, składająca się z członków 
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, redemptorystek, świeckich misjonarzy 
Najświętszego Odkupiciela, świeckich współpracowników redemptorystów, sióstr ze wspólnot 
zakonnych, które dzielą ten sam charyzmat, wielu świeckich związanych z redemptorystami i 
oblatów redemptorystów. 

Communicanda 4[1995] przedstawiła następującą wizję: „Współpraca powinna być 
zaplanowana w taki sposób, aby redemptoryści i świeccy byli rzeczywiście współpodmiotami 
w ewangelizowaniu ubogich. Jej realizacja powinna się zawsze odznaczać aktywną 
współodpowiedzialnością i szczerym wzajemnym szacunkiem. Celem, do którego chcemy 
zmierzać, jest «rodzina redemptorystowska» wyrażająca się w różnych centrycznych kręgach 
przynależności (Communicanda 4[1995], nr 11). 

XXV Kapituła Generalna zaprosiła nas do dalszego podążania w tym kierunku: 
„Jesteśmy też powołani do budowania królestwa wraz z szerszą rodziną 

redemptorystowską, złożoną z sióstr redemptorystek, wielu stowarzyszeń i zgromadzeń, z 
którymi współdzielimy nasz charyzmat (Przesłanie XXV Kapituły Generalnej, nr 13). 

3.	WSPÓŁPRACA	W	MISJI	

Zgromadzenie uczestniczy w misji Kościoła. Świeccy, którzy czują się powołani do 
uczestnictwa w tej wyjątkowej misji, zostają włączeni w ciało Chrystusa, którym jest Kościół, 

 
 

współpracownicy”. Grupa 4c nazwana jest świeckimi współpracownikami. Słowo współpracownik zakłada 
świadomą decyzję wejścia we współpracę, a tymczasem do tej grupy zaliczeni są pracownicy domów zakonnych 
i parafii, dobroczyńcy itd. Dlatego w polskiej wersji Dyrektorium te dwie grupy nie będą dosłownie tłumaczone z 
j. angielskiego lecz adekwatnie do naszych realiów i mentalności: 4b: Świeccy współpracownicy (ang. Groups of 
Redemptorist Laity/Associates) 4c: Świeccy związani z redemptorystami (ang. Lay Collaborators). 
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powszechny sakrament Zbawienia. Realizują oni swoje wszczepienie w Kościół pod 
przewodnictwem i kierownictwem tego Zgromadzenia. 

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. mówi w kanonie 303 o stowarzyszeniach 
związanych z instytutami zakonnymi i stwierdza, że „ich członkowie żyjący w świecie 
uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu zakonnego, pod wyższym kierownictwem tegoż 
instytutu prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości”. 

3.1	Różnorodność	form	

„Rozpoznaliśmy (…) bogactwo naszego charyzmatu, który Pan daje ludziom świeckim, 
co umożliwia im prorocką obecność i prorocze słowa w świecie” (Przesłanie XXV Kapituły 
Generalnej, nr 13). 

Można zaobserwować różnorodne oblicza współpracy w misji (Powołani do komunii dla 
misji, n. 36). Są to kobiety i mężczyźni, stanu wolnego i żyjący w małżeństwie, którzy 
odpowiadając na swoje powołanie chrzcielne i zachowując swój status świecki, żyją 
charyzmatem redemptorystowskim. Jak wszyscy redemptoryści, są oni powołani, aby być: 

„Mocni w wierze, radośni nadzieją, rozpaleni miłością, płonący gorliwością, świadomi 
własnej słabości, wytrwali w modlitwie, redemptoryści jako mężowie apostolscy i prawdziwi 
uczniowie św. Alfonsa, idąc radośnie za Chrystusem Zbawicielem, uczestniczą w Jego 
misterium i głoszą je przez ewangeliczną prostotę życia i przepowiadania, a także przez 
wyrzeczenie się samych siebie i przez gotowość podjęcia wszelkiego trudu, aby nieść ludziom 
obfite Odkupienie” (Konst.  20). 

W Jednostkach na całym świecie najczęstszymi formami współpracy w misji są: 
A. Świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela 
XXI Kapituła Generalna (1991) ustanowiła kategorię świeckiego misjonarza 

Najświętszego Odkupiciela jako „aktywnego współpracownika, który uczestniczy w życiu 
apostolskim Zgromadzenia Redemptorystów” (Dokument końcowy, nr 60a). Stanowią oni 
„najpełniejszy wyraz współpracy i uczestnictwa (rozumianego jako partnerstwo) świeckich w 
życiu apostolskim Zgromadzenia” (Communicanda 4[1995], nr 39)3. Profil świeckich 
misjonarzy Najświętszego Odkupiciela i ich zaangażowanie w życie apostolskie 
redemptorystów ( vita apostolica) zostaną w pełni rozwinięte w tym Dyrektorium (szczegóły 
w Dodatku D). 

B. Świeccy współpracownicy redemptorystów 
Grupy te spotykają się regularnie, aby dzielić się wiarą i formacją ciągłą na polu 

charyzmatu i duchowości redemptorystów. Są zazwyczaj związane z lokalną wspólnotą 

 
 
3 Partnership (ang) – partnerstwo – współuczestniczenie w czymś. Termin ten używany jest w tym 

dokumencie dla określenia właściwości, która winna zawsze charakteryzować sposób realizowania współpracy 
wspólnoty redemptorystów ze świeckimi. Chodzi tu bowiem nie tyle o próbę sformalizowania tej współpracy np. 
poprzez stowarzyszenia w sensie prawnym itd., ale o takiego rodzaju współpracę, uczestnictwo w charyzmacie i 
misji redemptorystowskiej, która zakłada równość podmiotów oraz podział praw i zobowiązań wynikający z 
właściwego im powołania. 
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redemptorystów. Profil i obrzęd włączenia świeckich współpracowników redemptorystów jest  
przedstawiony w Dyrektorium (szczegóły w Dodatku E). 

Należy także wziąć pod uwagę różnorodność form, w jakich istnieją grupy tego rodzaju 
związane ze Zgromadzeniem: wszystkie organizacje pozarządowe inspirowane duchem 
redemptorystowskim, konfraternie (bractwa) i ligi, grupy byłych studentów 
redemptorystowskich itp. Gdy zostaną one uznane przez Jednostkę, są również określane jako 
grupy świeckich współpracowników redemptorystów. 

C. Świeccy związani z redemptorystami (szczegóły w Dodatku G) 
Jest wiele świeckich osób, które są związane ze Zgromadzeniem, dzieląc życie, misję i 

posługę. Należą do nich m.in.: 
▪ Współpracownicy w posłudze: wolontariusze i osoby zatrudnione, które posługują w 

środowisku redemptorystów i których poczucie tożsamości, powołania i celu wypływa z 
ich związku z redemptorystami. Ich formacja odbywa się w danej instytucji i za jej 
pośrednictwem; 

▪ Dobroczyńcy: osoby, które wspierają redemptorystów, naszą misję i posługę poprzez 
wkład finansowy; 

▪ Ludzie związani z redemptorystowskimi domami, parafiami, sanktuariami, ośrodkami 
misyjnymi i rekolekcyjnymi, którzy współpracują, wspierają i modlą się za misjonarzy i 
seminarzystów; 

▪ Przyjaciele i krewni: ludzie związani więzami przyjaźni lub krwi, którzy wspierają i 
zachęcają poszczególnych redemptorystów lub grupy redemptorystów w naszej misji i 
posłudze. 
Niektórym z tych współpracowników w misji są potrzebne i oferowane początkowe i/lub 

stałe procesy formacyjne. Treść, proces i czas trwania tego szkolenia lub formacji będą zależeć 
od wielu czynników, w tym od potrzeby i specyfiki ich uczestnictwa w misji 
redemptorystowskiej. 

D. Oblaci (szczegóły w Dodatku F) 
Oblaci są świeckimi współpracownikami, czasowo lub na stałe związanymi ze 

Zgromadzeniem na mocy decyzji Przełożonego Generalnego. Oblatem zostaje się na podstawie 
rekomendacji przez wspólnotę lokalną, która jest zatwierdzona przez przełożonego Jednostki z 
jego radą. Uczestniczą oni w duchowości i misyjnej działalności redemptorystów. Oblat jest 
postacią Zgromadzenia z długą tradycją i wieloma przejawami. 

„Zgromadzenie może przyjmować oblatów zarówno duchownych, jak i świeckich. Niech 
ich traktuje i formuje jako stałych lub okresowych współpracowników naszego apostolatu. 
(Wice)prowincje określają dokładniej konkretne formy przynależności oblatów do naszego 
Zgromadzenia” (SG 02). 

„Oblaci, którzy uczestniczą w duchu i misyjnej działalności Zgromadzenia, winni być 
wspierani odpowiednim przygotowaniem i ciągłą łącznością z naszą wspólnotą, według zasad 
ustalonych w poszczególnych (wice)prowincjach” (SG 085). 

Z czasem jednak to określenie w wielu rejonach Zgromadzenia przekształciło się w 
honorowy tytuł nadawany przez Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela w uznaniu 
długoletniej służby jako współpracownika lub pracownika. 
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Teraz zajmiemy się bardziej szczegółowo profilami dwóch form współpracy w misji: 
świeckim misjonarzem Najświętszego Odkupiciela i grupami świeckich współpracowników 
redemptorystów. Profile te, a także profile redemptorystów formowanych w kierunku 
współpracy w misji, świeckich współpracowników redemptorystów i oblatów znajdują się w 
dodatkach B, C, D, E i F niniejszego Dyrektorium. 

4.	 ŚWIECCY	MISJONARZE	 NAJŚWIĘTSZEGO	ODKUPICIELA	 I	 GRUPY	
ŚWIECKICH	WSPÓŁPRACOWNIKÓW	REDEMPTORYSTÓW	

Wśród świeckich, którzy współpracują w misji z członkami Zgromadzenia w ramach 
rodziny redemptorystowskiej, dwie formy wymagają szczególnej uwagi i przemyślenia. Są to 
świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela i grupy świeckich współpracowników 
redemptorystów. 

4.1.	 Świecki	 Misjonarz	 Najświętszego	 Odkupiciela	 (ŚMNO)	 (zob.	
Dodatek	D)	

XXI Kapituła Generalna (1991) ustanowiła kategorię świeckich misjonarzy Najświętszego 
Odkupiciela jako „aktywnego współpracownika, który uczestniczy w życiu apostolskim 
Zgromadzenia Redemptorystów” (Dokument końcowy, nr 60a). W rzeczywistości „Świecki 
Misjonarz Najświętszego Odkupiciela stanowi najpełniejszy wyraz współpracy i uczestnictwa 
(rozumianego jako partnerstwo) świeckich w życiu apostolskim Zgromadzenia” 
(Communicanda 4[1995], nr 39). 

Przyjęcie Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela należy do kompetencji 
Przełożonego Jednostki, za zgodą jego rady zwyczajnej. Dokonuje się to po wysłuchaniu opinii 
wspólnoty lokalnej, z którą będą związani świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela. 
Konieczne jest, aby przyjęcie poprzedzone było właściwą formacją i odpowiednim czasem 
próby, zgodnie ze wskazaniami Statutów Jednostki. Zarząd Generalny musi zostać 
poinformowany o ustanowieniu świeckich misjonarzy Najświętszego Odkupiciela 
(Communicanda 4[1995], nr 45). Kopię świadectwa zobowiązania, które jest przechowywane 
w archiwach Jednostki, należy przesłać do Zarządu Generalnego, podobnie jak personalną kartę 
każdego nowego Świeckiego Misjonarza Najświętszego Odkupiciela. Ich nazwiska powinny 
być włączone do katalogów Jednostki. 

4.1.1 Profil Świeckiego Misjonarza Najświętszego Odkupiciela 
Głównym celem Świeckiego Misjonarza Najświętszego Odkupiciela jest udział w misji 

redemptorystowskiej, aby „iść za przykładem Zbawiciela Jezusa Chrystusa, głosząc słowo 
Boże ubogim” (Konst. 1). Świecki Misjonarz Najświętszego Odkupiciela jest chrześcijaninem 
świadomym swojego powołania, które zrodziło się w nim z łaski chrzcielnej, apostolskiej i 
kościelnej. Powołanie to prowadzi go do związania się ze Zgromadzeniem, aby uczestniczyć w 
jego duchu, systemie wartości, charyzmacie oraz w redemptorystowskim stylu życia 
apostolskiego. 
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Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i inne późniejsze zobowiązania budują więzi 
Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela między sobą, z redemptorystami i 
Kościołem. Poprzez te sakramenty, a zwłaszcza Eucharystię, chrześcijanie (uformowani w 
Ciele Chrystusa) zostają posłani na misję. Tworzą Ciało Chrystusa dla poranionego świata, aby 
„głosić Ewangelię najbardziej opuszczonym, zwłaszcza tym materialnie ubogim” (Konst. 1). 

Powołanie Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela wykracza poza zwykłą 
przyjaźń ze Zgromadzeniem. Jest to dar Ducha Świętego, poprzez który osoba zostaje włączona 
w życie apostolskie redemptorystów, przyjmując to zobowiązanie nie tylko poprzez pewne 
działania, ale także przez całe swoje życie, obowiązki rodzinne i zawodowe. 

Świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela obierają sobie wspólnotę redemptorystów 
jako inspirację dla swego życia duchowego i apostolskiego. Współuczestniczą w dziedzictwie 
św. Alfonsa z redemptorystami, będąc świadkami Odkupiciela w Kościele i w społeczeństwie. 

Świecki Misjonarz Najświętszego Odkupiciela stara się: 
● być świadkiem Odkupiciela poprzez to, co mówi i jak żyje; 
● być chrześcijańskim świadkiem i żyć w ten sposób w rodzinie, w miejscu pracy i 

środowiskach gdzie przebywa; 
● promować sprawiedliwość i pokój oraz wspierać biednych; 
● czynić modlitwę postawą życiową. 
Świecki Misjonarz Najświętszego Odkupiciela prowadzi życie zakorzenione w Jezusie 

Chrystusie i Jego Ewangelii. Żyje duchem Zgromadzenia w swojej codzienności, zgodnie ze 
stanem świeckim. Jego/jej życie modlitewne jest inspirowane i zakorzenione w duchowości 
redemptorystowskiej i koncentruje się na słowie Bożym i Eucharystii. Uczestniczy w 
okresowych spotkaniach wspólnoty lokalnej i troszczy się o swoją formację ludzką i religijną 
w świetle misji. 

Komisja Współpracy w Misji danej Jednostki opracuje i zaproponuje konkretny program 
formacji i towarzyszenia Świeckim Misjonarzom Najświętszego Odkupiciela. Zostaną w nim 
ustanowione odpowiednie etapy formacji, z wyznaczonymi dla każdego kroku celami 
(wytyczne dotyczące formacji zostały zaproponowane i opracowane w rozdziale 3 niniejszego 
Dyrektorium i będą dalej rozwijane w Ratio Formationis.) 

Zobowiązanie świeckiego misjonarza Najświętszego Odkupiciela dokona się formalnie w 
ramach liturgicznej celebracji w danej Jednostce. W czasie tej celebracji zostanie wyrażone i 
przyjęte zobowiązanie do życia oraz urzeczywistniania duchowości i misji instytutu. Zarząd 
Generalny otrzyma powiadomienie o zobowiązaniach podjętych przez Świeckich Misjonarzy 
Najświętszego Odkupiciela. 

SŁOWA KLUCZOWE:  
● „najpełniejszy wyraz” współpracy w misji 
● pełniejszy udział w życiu apostolskim redemptorystów  
● „włączenie” w wiele spośród tych samych obszarów misji, które podejmowane są przez 

redemptorystów. 
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4.1.2 Udział Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela w życiu 
wspólnoty lokalnej 

„Świecki Misjonarz Najświętszego Odkupiciela będzie: przynajmniej od czasu do czasu 
uczestniczył w życiu modlitewnym i ewangelicznej refleksji redemptorystowskiej wspólnoty; 
uczestniczył w pewnych znaczących, "rodzinnych" momentach życia wspólnoty; odgrywał 
znaczącą rolę w opracowywaniu planów pastoralnych wspólnoty; czynnie współpracował w 
realizacji priorytetów pastoralnych (Wice)Prowincji” (Communicanda 4[1995], n. 53). 

Świecki Misjonarz Najświętszego Odkupiciela powinien być zazwyczaj włączony do 
lokalnej grupy świeckich współpracowników redemptorystów, w której dzieli się swoją wiarą. 
XXI Kapituła Generalna przynagla wspólnoty redemptorystów do otwarcia się na świeckich, 
tak by mogli oni mieć większy udział w doświadczeniach naszego życia, pracy i w duchowości 
(XXI Kapituła Generalna, n. 60b). 

Lokalna wspólnota redemptorystowska jest dla Świeckich Misjonarzy Najświętszego 
Odkupiciela miejscem refleksji i dialogu, modlitwy, wymiany doświadczeń, wspólnej 
celebracji, miejscem analizy społecznej i wsparcia w działaniu oraz we wspólnym 
podejmowaniu decyzji. Jest to miejsce, w którym żyją razem. 

Wspólnota redemptorystów i Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela 
przygotowuje na początku każdego roku wspólny plan, który określa ich zaangażowanie w 
chwile modlitwy, formacji i dzielenia się wiarą między zakonnikami i świeckimi. Plan 
powinien obejmować także specjalne obchody w ciągu roku: na przykład obchody 
Zgromadzenia, rocznice itp. 

Jednostka i wspólnota lokalna zobowiązują się do wysyłania wszystkich zwykłych 
informacji do Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela: listów, komunikatów i 
publikacji prowincji i Zgromadzenia. 

4.1.3 Zobowiązanie Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela 
Zobowiązanie do bycia Świeckim Misjonarzem Najświętszego Odkupiciela będzie miało 

miejsce podczas Eucharystii, której przewodniczy przełożony Jednostki lub jego 
przedstawiciel. Podczas liturgii ci, którzy ukończyli formację początkową, wypowiadają głośno 
i publicznie formułę zobowiązania ŚMNO. Następnie przełożony Jednostki lub jego 
przedstawiciel odczytuje formułę przyjęcia ŚMNO i obie strony podpisują dokument, który 
pieczętuje zobowiązanie do współpracy w misji. Dokument ten będzie przechowywany w kurii 
Jednostki, a jego kopię należy przesłać do Zarządu Generalnego wraz z danymi osobowymi 
każdego Świeckiego Misjonarza Najświętszego Odkupiciela, który od tego momentu powinien 
być włączony do katalogu Jednostki. Przykładowe obrzędy przyjęcia Świeckich Misjonarzy 
Najświętszego Odkupiciela, formuły zobowiązania i przyjęcia oraz karta osobowa są dołączone 
do tego Dyrektorium jako dodatki G, H i I. 

Początkowe zobowiązanie jest podejmowane na jeden rok i powinno być odnawiane co 
roku przez pierwsze trzy lata. W trzecim roku, za obopólną zgodą Świeckiego Misjonarza 
Najświętszego Odkupiciela i przełożonego Jednostki, zaangażowanie może zostać odnowione 
na okres trzech lat. Następnie Świecki Misjonarz Najświętszego Odkupiciela może podjąć 
zobowiązanie na całe życie. Decyzja o podjęciu wieczystego zobowiązania musi być podjęta 
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w drodze wzajemnego porozumienia między Świeckim Misjonarzem Najświętszego 
Odkupiciela a Zarządem Jednostki i poprzedzona szczególnym czasem rozeznania. Możliwe 
jest również przedłużenie odnowienia na trzyletnie okresy. 

Osoba może przestać być Świeckim Misjonarzem Najświętszego Odkupiciela nie 
odnawiając zobowiązania lub wycofując się na podstawie wzajemnego porozumienia w 
dowolnym momencie. Zarząd Generalny Redemptorystów zostanie poinformowany o odejściu 
Świeckiego Misjonarza Najświętszego Odkupiciela. 

4.1.4 Relacje z Jednostką i wspólnotą lokalną 
Świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela są włączeni w życie apostolskie całej 

Jednostki, a także we wspólnotę lokalną. Podkreśla to znaczenie współpracy w misji z daną 
Jednostką. Trudno jest jednak zbudować znaczącą, osobistą łączność z Jednostką.  

Pytanie, w jaki sposób urzeczywistnić włączenie do Jednostki jako całości i jednocześnie 
zapewnić Świeckiemu Misjonarzowi Najświętszego Odkupiciela znaczące doświadczenie 
wspólnoty, z której pochodzi, jest ewoluującym obszarem refleksji i rozważań. Świeccy 
misjonarze Najświętszego Odkupiciela mogą być związani z całym Zgromadzeniem i jego 
misją. Jak każdy redemptorysta, doświadczają tego włączenia poprzez codzienne relacje ze 
wspólnotą lokalną. W niej udzielają się i otrzymują wsparcie, wykonują posługę, uczestniczą 
w spotkaniach, dzielą się radościami i smutkami. Na poziomie lokalnym zobowiązania w 
ramach szerszej rodziny redemptorystów powinny być zrównoważone z praktycznymi 
aspektami życia osobistego, rodzinnego, pracy i zobowiązań społecznych danej osoby. 

Więź ze wspólnotą lokalną jest niezbędna dla przyszłych Świeckich Misjonarzy 
Najświętszego Odkupiciela. Zapewnia ona fundament i poczucie przynależności. Jednak, aby 
uniknąć związku tylko lokalnego, świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela powinni być 
zaangażowani w niektóre działania Jednostki. Mogą to być rekolekcje, zebrania, spotkania, 
części Kapituły, obchody jubileuszowe, uroczystości profesji zakonnej lub inne wydarzenia. 
Zarząd Jednostki może zaprosić Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela do posługi 
w sekretariatach, komisjach lub komitetach i do podjęcia innych ról w Jednostce, zależnie od 
potrzeb. 

4.1.5 Kwestie prawne i ubezpieczeniowe 
„We wszystkich formach współpracy wspólnota redemptorystów powinna zawsze 

troszczyć się o przestrzeganie wymagań sprawiedliwości odnośnie wynagrodzeń i świadczeń 
społecznych. W tym względzie wzajemne stosunki i obowiązki powinny być uregulowane 
spisaną umową” (Communicanda 4[1995], n. 18). 

4.1.5.1 Obowiązki Świeckiego Misjonarza Najświętszego Odkupiciela w rodzinie 
redemptorystów 

Świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela nie są członkami Zgromadzenia 
Najświętszego Odkupiciela. Są oni jednak włączeni w życie apostolskie Zgromadzenia. Nie są 
zobligowani do wypełniania jakichkolwiek zobowiązań redemptorystów należących do 
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela ani nie są oni uprawnieni do żadnych korzyści 
zarezerwowanych dla członków. O ile nie dojdzie do formalnego porozumienia, świeccy 
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misjonarze Najświętszego Odkupiciela nie ponoszą finansowej odpowiedzialności za 
Zgromadzenie, zaś redemptoryści nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za Świeckich 
Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela. 

4.1.5.2 Zatrudnianie Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela 
Bycie Świeckim Misjonarzem Najświętszego Odkupiciela jest rodzajem powołania do 

posługi w Zgromadzeniu. Mogą oni służyć na zasadzie wolontariatu lub odpłatności, w pełnym 
lub niepełnym wymiarze godzin. 

Kiedy Świecki Misjonarz Najświętszego Odkupiciela faktycznie posługuje i jest 
zatrudniony przez Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, redemptoryści  dbają, aby było 
zawarte porozumienie lub umowa zgodna z prawem cywilnym dotycząca wynagrodzenia i 
ubezpieczenia społecznego (np. świadczenia, inwalidztwo, renta lub emerytura). 

Kiedy świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela posługują jako wolontariusze, 
redemptoryści dbają, aby było zawarte porozumienie lub umowa zgodna z prawem cywilnym 
w celu rozwiązania istotnych problemów dotyczących wynagrodzenia i ubezpieczenia 
społecznego (np. świadczenia, inwalidztwo, renta/emerytura). 

4.1.5.3 Emerytura Świeckiego Misjonarza Najświętszego Odkupiciela 
Osoba może być rozumiana jako Świecki Misjonarz Najświętszego Odkupiciela nawet w 

chorobie lub na emeryturze. Tożsamość osoby i jej utożsamienie ze wspólnotą oraz 
charyzmatem nie muszą zmieniać się wraz z przejściem na emeryturę. Misja jest szerszą 
rzeczywistością niż jakikolwiek udział w posłudze. 

4.2	 Grupy	 świeckich	 współpracowników	 redemptorystów	 (zobacz	
Dodatek	E)	

4.2.1 Profil świeckich współpracowników redemptorystów 
Świeccy współpracownicy redemptorystów to kobiety i mężczyźni stanu wolnego lub 

żyjący w związku małżeńskim, którzy odpowiadając na swoje powołanie chrzcielne i 
zachowując swój świecki status, żyją charyzmatem redemptorystowskim. 

Świeccy współpracownicy redemptorystów, to osoby, które: 
▪ żyją wartościami Ewangelii, 
▪ jest im bliska  duchowość redemptorystowska, 
▪ mogą być zaangażowani w pracę w ramach misji redemptorystów, 
▪ są zainspirowani charyzmatem redemptorystowskim, 
▪ są stabilni emocjonalnie, 
▪ szczególnie troszczą się o opuszczonych, ubogich, żyjących na peryferiach, zranionych 

w naszym świecie, 
▪ poświęcają się i zostają przyjęci przez wspólnotę redemptorystów do tej grupy, 
▪ są złączeni z lokalną wspólnotą zakonną redemptorystów lub z jedną z organizacji 

Jednostki (organizacje pozarządowe, zespoły misyjne, sekretariaty, byli studenci 
redemptorystowscy, niektóre bractwa itp.), 

▪ towarzyszy im zakonnik redemptorysta z lokalnej wspólnoty albo instytucji lub 
odpowiednio przygotowana osoba świecka, 
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▪ przeszli proces formacji w charyzmacie redemptorystowskim. 
Wizja Statutów Generalnych redemptorystów dotycząca ewangelizowania ludzi obejmuje 

wiele osób, z którymi wierni świeccy, poprzez okoliczności życia lub pracy, mają często 
bezpośredni i najbliższy kontakt: emigranci, uchodźcy, ci którzy ponieśli szkodę z powodu 
podziału Kościoła, potrzebujący katechezy, dyskryminowani ze względu na rasę, kolor skóry 
lub orientację seksualną i wielu tych, którzy przestali praktykować wiarę katolicką. Świeccy 
mają na ogół bardziej bezpośredni dostęp do świata pracy, rozrywki, polityki, ekonomii, 
edukacji itp. We współpracy ze świeckimi redemptorystowska wizja misji może zostać 
znacznie poszerzona” (Powołani do wspólnoty dla misji, ss. 19 nn.).  

W parafii, sanktuarium lub w centrum misyjnym świeccy współpracownicy 
redemptorystów mogą rozszerzać swoje zaangażowanie na różne posługi, szczególnie przy 
obrzędzie chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, w bankach żywności, służbie 
społecznej, schroniskach dla bezdomnych, posługach zewnętrznych, obsłudze gości oraz 
wszelkich wysiłkach na rzecz ożywienia nieaktywnych katolików. Świeccy współpracownicy 
redemptorystów mogą również pomagać w kierowaniu parafiami i ośrodkami, które nie 
prowadziły solidnego programu pomocy. 

W życiu codziennym świeccy współpracownicy redemptorystów powinni szukać 
sposobów dawania świadectwa wierze z taktem i szacunkiem, zapraszać innych do 
zastanawiania się nad wiarą lub zapraszać ich do spotkania z innymi katolikami. Wśród grup 
rówieśniczych (przyjaciół, współpracowników, sąsiadów) świeccy współpracownicy 
redemptorystów powinni umieć przyjmować, słuchać i towarzyszyć ludziom, którzy dzisiaj 
poszukują wiary. 

Grupy świeckich współpracowników redemptorystów spotykają się regularnie w celu 
pogłębiania charyzmatu i duchowości redemptorystów. Sprzyjać to powinno silniejszemu 
wzrostowi duchowemu i wyraźnemu zaangażowaniu w ewangelizację ubogich. Ponadto mają 
udział w niektórych aspektach misji redemptorystowskiej. 

SŁOWA KLUCZOWE: „uczestnictwo” w duchowości i misji redemptorystowskiej. 

4.2.2 Rola wspólnoty lokalnej redemptorystów (zobacz: Dodatek C) 
Lokalna wspólnota redemptorystów powinna dążyć do promowania, formowania i 

wspierania grup świeckich, którzy są zainspirowani charyzmatem redemptorystów. Do 
wspólnoty należy identyfikacja tych ludzi świeckich, którzy są najbardziej wrażliwi na 
charyzmat alfonsjański i osobiste zaproszenie ich . W tym celu mogą poprosić o współpracę 
inne grupy świeckich współpracowników redemptorystów, którzy już istnieją w innych 
lokalnych wspólnotach Jednostki. 

Redemptoryści ze wspólnoty lokalnej spotykają się regularnie z grupą świeckich 
współpracowników redemptorystów i aktywnie uczestniczą w ich spotkaniach. Współpracują 
ze świeckimi w kierowaniu i animowaniu grup. 
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4.2.3 Obecność świeckich współpracowników redemptorystów w życiu 
lokalnej wspólnoty 

Zostaną stworzone warunki dla wspólnej modlitwy i wspólnego spędzania czasu 
zakonników i świeckich, poprzez które, dzieląc chwile radości i chwile odpoczynku, stajemy 
się sobie bliżsi. Dzięki naszej ewangelicznej przyjaźni, słowo, które wszyscy głosimy, staje się 
bardziej wiarygodne: „Jeśli się wzajemnie miłujecie, świat uwierzy, że jesteście moimi 
uczniami” – powiedział Jezus. 

Uczestnictwo w celebracjach Zgromadzenia i liturgii, przeżywane z odnowioną radością, 
wspólna modlitwa i wspólnie spożywane posiłki, otwierają drzwi naszego życia oraz pozwalają 
się nam prawdziwie spotkać ze sobą. 

W szczególności należy okazywać troskę w czasach cierpienia lub słabości. 
Redemptoryści w czasach choroby i słabości powinni móc korzystać z pomocy świeckich oraz 
ich różnorodnego wykształcenia zawodowego i ludzkich umiejętności. W ten sam sposób 
świeccy, w obliczu własnych niepowodzeń i cierpień, powinni móc korzystać z dostępności i 
doświadczenia redemptorystów. Jesteśmy wezwani do przyjmowania siebie, słuchania się 
nawzajem i towarzyszenia jedni drugim. 

4.2.4 Obowiązki świeckich współpracowników redemptorystów 
Świeccy współpracownicy redemptorystów: 

▪ zobowiązują się do życia w duchu redemptorystowskiej misji głoszenia swoim 
codziennym życiem Dobrej Nowiny najbardziej opuszczonym, zwłaszcza materialnie 
ubogim, 

▪ uczestniczą w regularnych spotkaniach w celu formacji, dzielenia się wiarą i budowania 
wspólnoty, 

▪ odnawiają swoje zobowiązanie na początku każdego nowego czterolecia, uczestnicząc 
najpierw w procesie refleksji, poprzez który każda osoba bada, w jaki sposób będzie 
żyła swoim zobowiązaniem do modlitwy, życia wspólnotowego i posługi w ciągu 
najbliższych czterech lat, 

▪ uczestniczą wspólnie, gdy jest to właściwe, w okazjonalnych wydarzeniach lokalnej 
wspólnoty redemptorystów lub Jednostki: uroczystości, liturgie, rekolekcje, warsztaty 
oraz dni skupienia i modlitwy. 

Świeccy współpracownicy redemptorystów nie są członkami Zgromadzenia 
Najświętszego Odkupiciela. Nie są zobligowani do wypełniania jakichkolwiek zobowiązań, 
które dotyczą redemptorystów, ani nie są uprawnieni do jakichkolwiek korzyści 
zarezerwowanych dla nich.  

Świeccy współpracownicy redemptorystów nie ponoszą żadnej finansowej 
odpowiedzialności za Zgromadzenie, zaś redemptoryści nie ponoszą żadnej finansowej 
odpowiedzialności za świeckich współpracowników redemptorystów. 
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4.2.5 Kwestie prawne i socjalne  
Przynależność do świeckich współpracowników redemptorystów jest powołaniem w 

obrębie rodziny redemptorystowskiej. Niektórzy z nich są zatrudnieni przez Zgromadzenie, a 
niektórzy są wolontariuszami. 

W sytuacji, gdy świecki współpracownik redemptorystów faktycznie posługuje i jest 
zatrudniony przez Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, redemptoryści dbają, aby było 
zawarte porozumienie lub umowa zgodna z prawem cywilnym dotycząca wynagrodzenia i 
ubezpieczenia społecznego (np. świadczenia, inwalidztwo, renta/emerytura). 

Kiedy świeccy współpracownicy redemptorystów  posługują jako wolontariusze, 
redemptoryści dbają, aby było zawarte porozumienie lub umowa zgodna z prawem cywilnym 
dotycząca wynagrodzenia i ubezpieczenia społecznego (np. świadczenia, inwalidztwo, 
renta/emerytura). 

4.2.6 Obowiązki redemptorystów 
Lokalna wspólnota redemptorystów stanowi środowisko refleksji, dialogu, modlitwy, 

wymiany i świętowania oraz wsparcia w działaniu dla grup świeckich współpracowników  
redemptorystów. Jest to miejsce w którym dzielimy razem życie. 

Należy zadbać o to, aby domy redemptorystowskie były także domami otwartymi, 
miejscami zebrań i spotkań ze świeckimi, zwłaszcza współpracownikami w misji. Aby razem 
modlić się, pracować, uczestniczyć w modlitwie wspólnotowej i w  budowaniu wspólnoty. 
Redemptoryści: 

▪ zapewnią moralne, duchowe i środowiskowe wsparcie dla świeckich współpracowników 
redemptorystów; 

▪ dzielą się duchem alfonsjańskim/redemptorystowskim, zapraszając świeckich 
współpracowników redemptorystów do uczestnictwa w modlitwie, posługach apostolskich, 
itp., stosownie do okoliczności, 

▪ okazują gościnność i towarzyszą świeckim współpracownikom redemptorystów w ich 
drodze wiary,  

▪ zapraszają świeckich współpracowników redemptorystów do służby w posługach wspólnoty 
i uczestnictwa w działaniach stosownie do okoliczności. 

4.2.7 Kierownictwo grup świeckich współpracowników redemptorystów 
W miarę możliwości kierownictwo grup świeckich współpracowników redemptorystów 

jest współdzielone. Zachęca się wszystkich, aby zgodnie ze swoimi darami i umiejętnościami 
wnosili wkład we wspólny wzrost, angażowali się w prowadzenie spotkań, proponowali tematy 
do studiowania lub dzielenia się wiarą i dbali o wspólnotowy klimat spotkań. 

Zarząd Jednostki i Sekretariat Współpracy w Misji Konferencji powinien współpracować 
w celu zapewnienia odpowiednich materiałów, formacji i wsparcia dla liderów grup świeckich 
współpracowników redemptorystów. 

Tabela porównawcza profilu Świeckiego Misjonarza Najświętszego Odkupiciela i profilu 
świeckiego współpracownika redemptorystów znajduje się w Dodatku H. 
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ROZDZIAŁ III. FORMACJA 

Ważnym aspektem pracy apostolskiej zgromadzeń zakonnych jest zapewnienie członkom 
świeckich stowarzyszeń formacji i kierownictwa duchowego we własnej duchowości; nie tylko 
z korzyścią dla nich, ale także w celu rozszerzenia własnej skuteczności pastoralnej, poprzez 
członków tych stowarzyszeń na całe społeczeństwo, w którym żyją i pracują. Znajduje to 
odzwierciedlenie w kanonie 677 § 2 KPK: „Jeśli instytuty mają złączone ze sobą jakieś 
stowarzyszenia wiernych, powinny je wspomagać specjalną troską, aby były przepojone 
autentycznym duchem swojej rodziny”. 

1.	PODSTAWY	FORMACJI	REDEMPTORYSTOWSKIEJ	

1.1	Cele	
Cele i wymiary formacji do współpracy w misji są wspólne u swych podstaw dla 

wszystkich form stowarzyszenia lub form zaangażowania w Zgromadzeniu. Zdajemy sobie 
sprawę, że istnieje różnica pomiędzy Świeckim Misjonarzem Najświętszego Odkupiciela, a 
świeckim współpracownikiem redemptorystów oraz  osobą świecką związaną ze 
Zgromadzeniem. Jesteśmy równocześnie świadomi, że wszyscy są zakorzenieni w tym samym 
charyzmacie, zaś charyzmat kształtuje całą formację. 

Ogólne lub podstawowe cele całego procesu formacji do współpracy w misji to: 
▪ włączenie duchowości redemptorystowskiej do życia ludzi w taki sposób, aby zarówno 
sami doświadczyli odkupieńczej mocy Ewangelii, jak i dzielili się nią z innymi; 
▪ wzbogacenie zdolności ludzi do podjęcia dialogu misyjnego ze społeczeństwem 
i odczytania znaków czasu w taki sposób, aby wszyscy poczuli się upoważnieni do bycia 
świadkami Odkupiciela w poranionym świecie,; 
▪ pogłębienie drogi duchowej i życia modlitewnego – osobistego, wspólnotowego 
i liturgicznego – zgodnie z tradycją redemptorystowską – w ramach eklezjalnych i misyjnych, 
▪ pogłębienie zdolności współpracowników w misji do bycia uczniami misjonarzami 
o sercach alfonsjańskich/redemptorystowskich. 

1.2	Wymiary	
Formacja powinna być: 

▪ całościowa (integralna), czyli zorientowana na całą osobę dając pierwszeństwo 
spotkaniu; 
▪ teologiczna, czyli starająca się uwzględniać najbardziej aktualne perspektywy i punkty 
odniesienia naszej tradycji teologicznej; 
▪ redemptorystowska, czyli nietracąca z oczu charakterystycznych elementów naszego 
pochodzenia i specyfiki naszego charyzmatu misyjnego; 
▪ wzajemna, czyli obejmująca zaangażowanie zarówno redemptorystów, jak i świeckich 
współpracowników w misji, wykraczająca poza „prawa i obowiązki”, zmierzająca do 
wyrażenia prawdziwej „przyjaźni ewangelicznej”; 
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▪ współodpowiedzialna, zmierzająca do tego, aby wszyscy byli zaangażowani i czuli 
się odpowiedzialni zgodnie ze swoimi możliwościami i formami przynależności; 
▪ elastyczna, czyli dostosowana do okoliczności czasu i miejsca oraz zorientowana na 
rzeczywiste potrzeby uczestników; 
▪ międzykulturowa, a więc integrująca i szanująca różnorodność kultur (regionalną, 
narodową, pokoleniową, etniczną lub inne rodzaje różnorodności) oraz promująca głęboki 
dialog jako sposób wzbogacenia naszego misyjnego i wspólnotowego świadectwa w świecie. 

1.3	Formy	współpracy	
Istnieją wspólne elementy i cele dla wszystkich form współpracy w misji, a także wspólne 

wymiary formacji w celu stworzenia „stylu redemptorystowskiego”. Jednocześnie jednak 
istnieją różnice, które są oparte na formie współpracy (stowarzyszenia) i faktycznym 
zaangażowaniu się osób w misję, posługę i życie redemptorystowskie. Dlatego musimy 
wyartykułować trzy różne formy współpracy, ponieważ kształtuje to trzy różne cele dla 
formacji. 

Dla świeckich misjonarzy Najświętszego Odkupiciela formacja realizuje się w 
konkretnym procesie z wyraźnie określonymi etapami, programem i towarzyszeniem. Te etapy, 
program i towarzyszenie, jak nakreślono poniżej, zostaną bardziej precyzyjnie zdefiniowane w 
Ratio Formationis dla współpracy w misji. Proces formacji Świeckich Misjonarzy 
Najświętszego Odkupiciela będzie naznaczony okresami i stopniami, wśród których 
najbardziej znaczący będzie moment podjęcia zobowiązania do bycia Świeckim Misjonarzem 
Najświętszego Odkupiciela i jego odnowienie. 

Dla świeckich współpracowników redemptorystów, wolontariuszy w sanktuariach, 
misjach, organizacjach pozarządowych i projektach Zgromadzenia formacja zwykle odbywa 
się w ramach grupy świeckich współpracowników redemptorystów. W środowisku świeckich 
współpracowników redemptorystów związanych ze wspólnotą zakonną (tam, gdzie istnieją 
takie formy współpracy) i z szerszą wspólnotą redemptorystów, grupy spotykają się regularnie, 
aby pogłębiać – poprzez różnorodne formy i praktyki – tematy duchowej tradycji 
Zgromadzenia. Najważniejsze święta Zgromadzenia w każdym miejscu powinny być 
wykorzystane do zaznaczenia rytmu spotkań tych grup świeckich współpracowników 
redemptorystów. Niektóre treści i propozycje programów zostaną uwzględnione w Ratio 
Formationis dla współpracy w misji. 

Dla świeckich związanych z redemptorystami, bez względu na to, czy są to osoby 
zaangażowane w duszpasterstwo prowadzone przez redemptorystów, czy też stanowiące 
personel, który posługuje w domach, projektach lub dziełach Zgromadzenia, formacja polega 
na sporadycznych okazjach do dzielenia się z nimi charyzmatem redemptorystowskim i historią 
Zgromadzenia. Ważne jest, aby formacja była organiczna, dobrze zorganizowana i 
dostosowana do potrzeb. Należy znaleźć i starannie przygotować pewne znaczące i twórcze 
okazje dla tych konkretnych momentów formacyjnych dla naszych współpracowników. Jednak 
w Jednostkach, w których bardziej stabilny program formacyjny jest już udostępniony 
współpracownikom, zachęca się do kontynuowania go i wzmacniania. 
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2.	ŚWIECCY	MISJONARZE	NAJŚWIĘTSZEGO	ODKUPICIELA	

2.1	Cel	szczegółowy	
Najbardziej ścisłą formą stowarzyszenia ze Zgromadzeniem w ramach stanu świeckiego 

są świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela (ŚMNO). Są oni włączani w życie 
apostolskie Zgromadzenia poprzez proces formacji początkowej i ciągłej: 

▪ aby prowadzić ich do głębokiego rozeznania własnego powołania misyjnego, 
▪ aby przez całe życie wzmacniać ich (poprzez wszystkie wymiary formacji wskazane 

powyżej) do współpracy w misji, jako osoby w pełni zintegrowane z życiem apostolskim 
redemptorystów. 

2.2	Formacja	początkowa	

2.2.1 Kroki i program 
Formacja początkowa powinna zwykle trwać dwa lata. Okres ten jest uprzywilejowanym 

czasem przygotowań do zaangażowania się w misję Zgromadzenia, do bardziej radykalnej 
integracji z dynamizmem życia apostolskiego redemptorystów oraz do rozeznania powołania, 
które poprzedza zobowiązanie do bycia Świeckim Misjonarzem Najświętszego Odkupiciela. 

Aby zostać włączonym w etap formacji początkowej, kandydat powinien zwykle należeć 
do grupy świeckich współpracowników redemptorystów przez co najmniej rok. Ponadto musi 
otrzymać przychylną opinię od swojej wspólnoty. Aby zainicjować ten krok, kandydat na 
ŚMNO musi złożyć pisemną prośbę skierowaną do tego, kto koordynuje kwestie współpracy 
w misji, zgodnie ze strukturą Jednostki. Podanie ma zawierać krótką prezentację osobistego 
rozeznania i motywy kierujące kandydatem. Przyjęcie do formacji początkowej może 
przybierać inne formy, dostosowane do każdej kultury, jeżeli istnieją pewne zwyczajowe 
sposoby w niektórych Jednostkach. Jednak preferowaną formą jest wspomniana pisemna 
prośba, która kończy właściwy czas rozeznania powołania. 

Możliwe jest również, że w dowolnym momencie redemptoryści mogą zaprosić daną 
osobę do rozpoczęcia formacji początkowej, zanim osobiście podejmie ona tę inicjatywę. To 
zaproszenie nie wyklucza jednak potrzeby złożenia pisemnej prośby. 

Wraz z rozpoczęciem etapu formacji początkowej każdy kandydat na świeckiego 
misjonarza wybiera spośród redemptorystów z Jednostki osobę, która przyjmuje rolę jego 
świadka. Będzie on towarzyszył kandydatowi podczas uroczystości rozpoczęcia formacji 
początkowej i celebracji zobowiązania do bycia Świeckim Misjonarzem Najświętszego 
Odkupiciela. Chodzi o to, aby stworzyć między nimi relację „ewangelicznej przyjaźni” i 
towarzyszenia duchowego oraz wsparcia na drodze rozeznania powołania. Ta forma 
towarzyszenia nie powinna wykluczać innych form, które dążą do osiągnięcia tego samego celu 
przyjaźni ewangelicznej i charyzmatycznego braterstwa. 

Szczególną uwagę duszpasterską należy poświęcić osobom, które zgłosiły się do formacji 
początkowej jako świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela, ale brakuje im 
wystarczającego wsparcia ze strony rodziny lub domowników. Takie wsparcie rodziny zwykle 
ułatwiłoby im uczestnictwo w życiu i dynamice ich wspólnoty chrześcijańskiej. Przypadki te 
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wymagają czasem szczególnej wrażliwości i należy dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć 
późniejszych nieporozumień. Współmałżonek powinien zostać przynajmniej poinformowany 
i, jeśli to możliwe, powinien być zachęcany do uczestnictwa w uroczystościach 
rozpoczynających formację początkową oraz w celebracji jego/jej zobowiązania jako 
Świeckiego Misjonarza Najświętszego Odkupiciela. Etap formacji początkowej kończy się 
celebracją zobowiązania. 

2.3	Przejście	z	formacji	początkowej	do	formacji	ciągłej	

Formacja początkowa może wykraczać poza dwa zaprogramowane lata, zgodnie z 
rozeznaniem dokonanym przez osobę formowaną, wraz z tymi, którzy koordynują formację w 
każdej Jednostce. Osoba formowana może przerwać formację na tak długo, jak uzna to za 
konieczne lub może wydłużyć czas formacji początkowej, na przykład po upływie dwóch lat. 
Sytuacje te należy omówić z braterską prostotą między każdym kandydatem a koordynatorem 
formacji. 

Zobowiązanie do bycia Świeckim Misjonarzem Najświętszego Odkupiciela będzie 
zakończeniem okresu formacji początkowej. 

2.4	Formacja	ciągła	

Podobnie jak dla każdego redemptorysty, formacja ciągła jest procesem trwającym przez 
całe życie. Tak będzie również w przypadku każdego Świeckiego Misjonarza Najświętszego 
Odkupiciela. Formacja ciągła ma charakter formalny i nieformalny. Rytm formacji ciągłej dla 
misji powinien być dostosowany do potrzeb każdej osoby, do każdej lokalnej rzeczywistości i 
programu ustanowionego przez każdą Jednostkę redemptorystów. Świeccy misjonarze 
Najświętszego Odkupiciela powinni móc uczestniczyć w spotkaniach lub sesjach 
organizowanych w ramach formacji ciągłej, a także w rekolekcjach oferowanych przez daną 
Jednostkę redemptorystów dla swoich członków. 

Program formacji ciągłej dla Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela powinien 
odbywać się w trzyletnim cyklu z szeroką tematyką. Koordynator współpracy w misji w każdej 
Jednostce4 jest odpowiedzialny za wskazanie najlepszego sposobu opracowania wymiarów 
formacji ciągłej i ustalenie niezbędnego harmonogramu na każdy rok. Wszyscy redemptoryści 
powinni mieć możliwość uczestniczenia w spotkaniach i rekolekcjach organizowanych w 
ramach formacji ciągłej przez Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela. 

Najlepiej gdyby był tylko jeden program formacji ciągłej dla wszystkich redemptorystów 
każdej Jednostki, bez względu na to, czy jest redemptorystą czy Świeckim Misjonarzem 
Najświętszego Odkupiciela. 

 
 
4 W Prowincji Warszawskiej Redemptorystów za koordynację odpowiada Sekretariat Współpracy w Misji 

(przy. red). 
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Co najmniej raz w roku powinno się odbyć znaczące spotkanie formacyjne i rekolekcje. 
Przez cały czas trwania formacji ciągłej – czy to wspólnej, czy osobistej – szczególne miejsce 
należy dać modlitwie, która uzdalnia nas do słuchania Słowa pobudzającego nas do misji. 

Podobnie, nie można pomniejszać znaczenia duchowego towarzyszenia (innego 
redemptorysty lub Świeckiego Misjonarza Najświętszego Odkupiciela) ani – jeżeli to możliwe 
– towarzyszenia ze strony grupy. We wszelkim planowaniu należy zawsze brać pod uwagę 
pracę zawodową, rodzinę i inne obowiązki osób świeckich. 

3.	ŚWIECCY	WSPÓŁPRACOWNICY	REDEMPTORYSTÓW	

3.1	Cel	szczegółowy	
Poprzez przynależność do grup uznanych przez Jednostkę i z nią stowarzyszonych świeccy 

współpracownicy redemptorystów zostają wprowadzeni do charyzmatycznego środowiska, w 
którym ich wiara czerpie pokarm ze źródeł tradycji redemptorystowskiej, aby: 
▪ ich chrzcielna godność i powołanie dojrzewały w prawdziwie wspólnotowej i misyjnej 

perspektywie, oraz 
▪ poprzez częsty kontakt ze źródłami duchowości redemptorystowskiej stawali się 

świadkami Odkupiciela w poranionym świecie ich własnego kontekstu egzystencjalnego, 
środowiska rodzinnego, miejsca pracy. 

3.2	Program	i	treść	
Wszystkie grupy świeckich współpracowników redemptorystów powinny mieć roczny 

program formacyjny, który jest wspólny dla całej Jednostki. Należy także wziąć pod uwagę, że 
istnieją różnice w sposobie organizacji i realizacji wspólnego programu przez każdą grupę. W 
ciągu całego roku, każda grupa powinna odbywać co najmniej jedno spotkanie formacyjne w 
miesiącu. 

Bardzo ważne jest również, aby odbyło się doroczne spotkanie wszystkich grup świeckich 
współpracowników redemptorystów działających w ramach danej Jednostki. W sytuacji, gdy 
Jednostka jest bardzo duża albo podróż mogłaby stanowić trudność, należy szukać sposobów 
na zorganizowanie spotkania grup świeckich współpracowników redemptorystów, które są 
geograficznie bliżej siebie. W tym drugim przypadku istnieje także możliwość szerszego 
spotkania grup dużych Jednostek lub regionu Konferencji, na przykład co trzy lata. 

Treść programu formacyjnego dla grup świeckich współpracowników redemptorystów 
będzie zakorzeniona w podstawach teologii chrześcijańskiej i tradycji redemptorystowskiej. 

Aby nie ograniczać formacji redemptorystowskiej jedynie do rozważań teoretycznych 
(stąd określenie środowisko formacji), należy stwarzać okazje dla rekreacji oraz naznaczonego 
radością czasu odpoczynku spędzanego wspólnie przez zakonników i świeckich. 
Wykorzystując bogactwo roku liturgicznego oraz kalendarza uroczystości 
redemptorystowskich, członkowie rodziny redemptorystowskiej powinni spotykać się zarówno 
na wspólnej modlitwie, jak i przy wspólnym stole. Otwierając drzwi naszych domów i nas 
samych na budowanie relacji z innymi, prawdziwie spotykamy się i zaczynamy budować 
rodzinę redemptorystowską. Wcielając to w życie, ukazuje się nam coś, co określamy mianem 
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„przyjaźni ewangelicznej”, odczuwanej przez wszystkich i oddziałującej na wszystkich 
członków rodziny reptemptorystowskiej – niezależnie od formy stowarzyszenia – pozwalając 
żyć pełniej duchem wspólnoty apostolskiej. 

3.3	Towarzyszenie	
Towarzyszenie grupom świeckich współpracowników redemptorystów jest podstawowym 

wymiarem każdej wspólnoty redemptorystowskiej. W każdej wspólnocie musi być co najmniej 
jeden redemptorysta, który aktywnie uczestniczy w grupie świeckich współpracowników 
redemptorystów i ściśle współpracuje z jej członkami. Wszystkich członków lokalnej 
wspólnoty redemptorystów zaprasza się i zachęca do brania udziału w spotkaniach  świeckich 
współpracowników redemptorystów. 

Na poziomie Jednostki, zespół koordynujący kwestię współpracy w misji powinien 
również zwracać szczególną uwagę na komunię wszystkich grup świeckich współpracowników 
redemptorystów, promując spotkania, komunikację i wymianę doświadczeń. 

4.	ŚWIECCY	ZWIĄZANI	Z		REDEMPTORYSTAMI	

Świeccy związani z redemptorystami to osoby, które współpracują z redemptorystami w 
różnych obszarach. Mogą to być pracownicy zatrudnieni w domach zakonnych 
redemptorystów, wolontariusze, np. sanktuariach, na misjach. Są to osoby zaangażowane w 
dzieła redemptorystów, projekty lub w pracę organizacji pozarządowych. Mogą także w jakiś 
sposób udzielać się w pracy duszpasterskiej Zgromadzenia. Są także przyjaciele lub 
dobroczyńcy, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do realizowania misji 
redemptorystowskiej. Ważne jest, aby wszystkim świeckim związanym z redemptorystami 
zaoferować możliwość formacji oraz poznania ducha i charyzmatu Zgromadzenia. Dzięki temu 
będą mogli poczuć się członkami rodziny redemptorystowskiej i wzrastać w świadomości 
pełnionej misji. 

Dla świeckich związanych z redemptorystami, ważniejsze niż propozycja programu 
formacyjnego jest to, aby członkowie wspólnoty zakonnej i inni zaangażowani we współpracę 
w misji byli wrażliwi na ich szczególne potrzeby. Powinni zapewnić im różne okazje, aby mogli 
nawiązać kontakt z rodziną redemptorystowską oraz dowiedzieć się więcej o Zgromadzeniu 
Redemptorystów, jego misji i rodzajach posługi w świecie, a także o specyfice ich charyzmatu 
misyjnego. 

Niektóre święta Zgromadzenia lub niektóre szczególne momenty wspólnoty lub 
poszczególnych dzieł redemptorystowskich (rocznica założenia Zgromadzenia, rozpoczęcie 
działalności itp.) mogą być dobrą okazją zarówno do celebrowania, jak i do formacji. W 
harmonogramie każdej wspólnoty lub dzieł redemptorystowskich daty te powinny być 
zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem i skutecznie zakomunikowane. 
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5.	SZERSZE	SPOJRZENIE	NA	FORMACJĘ	W	ZGROMADZENIU	

Wszyscy członkowie rodziny redemptorystowskiej wymagają formacji początkowej 
i ciągłej. Aby nadać niezbędną jedność i organiczny charakter tej formacji, należy poważnie 
rozważyć trzy rzeczy: 
▪ Formacja początkowa członków Zgromadzenia powinna w każdy możliwy sposób łączyć 

się z formacją początkową i ciągłą Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela, jako 
osób uczestniczących w życiu apostolskim redemptorystów. Powinna także brać pod 
uwagę i współpracować z inicjatywami na rzecz świeckich współpracowników 
redemptorystów i innych osób świeckich związanych z redemptorystami. Formacja 
początkowa redemptorystów, a także wiernych świeckich, powinna przysposobić ich do 
współdzielenia życia i posługi jako równych współpracowników w misji; 

▪ Wszyscy redemptoryści przez całe życie znajdują się w formacji ciągłej. Możliwości bycia 
obecnym i dzielenia formacji ze świeckimi współpracownikami w misji powinny być 
podejmowane z hojnością, radością i świadomością współpracy w misji. Formacja ciągła 
redemptorystów, a także wiernych świeckich, powinna pogłębiać i poszerzać ich zdolność 
do dzielenia życia i posługi jako współpracowników w misji; 

▪ We wszystkich programach formacyjnych należy uwzględnić ochronę nieletnich i osób 
dorosłych bezradnych. Zarówno redemptoryści  jak i świeccy, którzy w jakikolwiek sposób 
żyją charyzmatem i współpracują w misji, muszą znać i akceptować wdrożoną w Jednostce 
politykę w zakresie tworzenia bezpiecznych środowisk i ochrony oraz procedur działania. 
Aby tak było, wszyscy przejdą niezbędne szkolenie. 
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ROZDZIAŁ IV. STRUKTURY WSPIERAJĄCE WSPÓŁPRACĘ W MISJI 

1.	WSTĘP	

Struktury istnieją po to, by służyć misji.  Communicanda 1[2017] przypomina:  
„Dzisiaj, być może bardziej niż kiedykolwiek, konieczne jest, abyśmy podejmowali 

konkretne decyzje i wybory odnośnie do tego, jak dziś jesteśmy wzywani przez Odkupiciela w 
mocy Ducha Świętego, aby wykorzystać naszą misyjną energię” (Communicanda 1[2017], nr 
24). 

Na wszystkich poziomach rodziny redemptorystowskiej struktury są wartościowe o tyle, o 
ile pomagają nam w poszukiwaniu ludzi, którzy bardziej niż inni są pozbawieni duchowej 
pomocy, szczególnie ubogich, bezsilnych i uciskanych (por. SG 09, Communicanda 1 [2017], 
nr 30). 

Wszyscy członkowie rodziny redemptorystowskiej – redemptoryści i świeccy – są 
świadkami Odkupiciela w poranionym świecie. 

„Synod Biskupów z 1994 roku na temat życia konsekrowanego polecał, aby instytuty 
zakonne stworzyły nowe struktury i wypracowały programy formacji dla wspierania 
i rozwijania uczestnictwa świeckich w ich życiu, dowartościowując lepiej także rolę kobiety, 
która jej przysługuje w Kościele i w społeczeństwie”. (Communicanda 4[1995],  nr 2). 

Communicanda 1[2017] potwierdziła, że wspólna misja ze świeckimi „to obecnie 
podstawowy priorytet Zgromadzenia, który każda Konferencja i każda Jednostka musi przyjąć 
i wspierać. Generalny Sekretariat ds. Ewangelizacji, w ścisłej współpracy z Komisjami ds. 
Wspólnej Misji ze Świeckimi, będzie oferował dalsze wskazówki i zachęty, jak w pełni włączyć 
ten priorytet do naszego planowania pastoralnego, zarówno na poziomie całego Zgromadzenia, 
jak i poszczególnych Konferencji. (Communicanda 1[2017], nr 42) 

2.	STRUKTURY	NA	WSZYSTKICH	POZIOMACH	W	ZGROMADZENIU	

Uczynienie współpracy w misji żywą i owocną rzeczywistością w rodzinie 
redemptorystowskiej będzie wymagało budowania i utrzymywania solidnych struktur na 
wszystkich poziomach: 
▪ na poziomie Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, 
▪ na poziomie Konferencji, 
▪ na poziomie Jednostki, 
▪ na poziomie wspólnoty lokalnej. 

Oznacza to, że każdy świecki współpracownik w misji i każdy redemptorysta na 
wszystkich poziomach Zgromadzenia są powołani do pracy, zarówno indywidualnie jak i 
wspólnie, aby „współpraca ze świeckimi na gruncie współodpowiedzialności” (Communicanda 
4[1995], nr 4) stała się naszym sposobem na życie tak, „aby redemptoryści i świeccy byli 
rzeczywiście współpodmiotami w ewangelizowaniu ubogich. Jej realizacja powinna się zawsze 
odznaczać aktywną współodpowiedzialnością i szczerym wzajemnym szacunkiem. Celem, do 
którego chcemy zmierzać, jest «rodzina redemptorystowska» wyrażająca się w różnych 
centrycznych kręgach przynależności” (Communicanda 4[1995], nr 11). 
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Struktury przyczyniają się do trwałości każdego wysiłku. Zdrowe i skuteczne struktury 
współpracy w misji będą: 
▪ promować powołania zakorzenione w charyzmacie redemptorystowskim/alfonsjańskim i 

wzywać do posługi chrześcijańskiej, 
▪ rozwijać świadomość potrzeb i możliwości współpracy w misji, 
▪ rozwijać umiejętności, talenty i atrybuty niezbędne dla misji i posługi, 
▪ zwiększać możliwości dla współpracy w misji, aby były siłą pobudzającą, która napędza 

rodzinę redemptorystowską do odnowionej misji wobec poranionego świata, 
▪ pomagać wszystkim w zdobyciu podstaw teologicznych i umiejętności niezbędnych dla 

misji. 

3.	NA	POZIOMIE	ZGROMADZENIA	NAJŚWIĘTSZEGO	ODKUPICIELA	

3.1	Stały	urząd	do	spraw	współpracy	ze	świeckimi	
XXV Kapituła Generalna podjęła decyzję o ustanowieniu stałego urzędu do spraw 

współpracy ze świeckimi na szczeblu Zarządu Generalnego: 
Na poziomie Zarządu Generalnego zostanie utworzony stały urząd do spraw współpracy 

ze świeckimi, a w każdej Konferencji komisja do spraw świeckich. (XXV Kapituła Generalna, 
Decyzja n. 11) 

Urząd ten otrzymał także jasne obowiązki: 
„Urząd ten, wspierany przez komisje Konferencji, przygotuje Dyrektorium, które ukaże 

profil świeckiego współpracownika redemptorystów w misji  w jego różnorakich sposobach 
wyrazu. Określi ono wyraźnie obowiązki, prawa, odpowiedzialność i poziomy współpracy 
(stowarzyszenia).  

Urząd ten, z pomocą komisji Konferencji i Generalnego Sekretariatu Formacji, wypracuje 
również Ratio formationis dla przygotowania i formacji do współdzielonej misji tak świeckich, 
jak i profesów redemptorystów” (XXV Kapituła Generalna, Decyzja n, 11). 

Polecany przez Kapitułę Generalną urząd do spraw współpracy ze świeckimi został 
utworzony przez Zarząd Generalny w 2017 r. Sekretarza tego urzędu powołuje Zarząd 
Generalny. Ściśle współpracując z Generalną Komisją Współpracy w Misji, koordynuje on 
wszystko, co dotyczy tej dziedziny. Chociaż siedziba główna znajduje się w Rzymie, szef 
urzędu nie musi mieszkać na stałe w Rzymie. Osoba sprawująca tę funkcję będzie 
przewodniczyć Generalnej Komisji Współpracy w Misji. 

3.2	Generalna	Komisja	Współpracy	w	Misji	
Generalna Komisja Współpracy w Misji została powołana w celu realizacji zadań 

powierzonych wyżej wymienionemu  urzędowi. Komisja wypełnia swój mandat pod 
auspicjami Generalnego Sekretariatu Ewangelizacji. Dlatego jej przewodniczący jest 
członkiem tego Sekretariatu. 

W skład Komisji mają wchodzić osoby świeckie reprezentujące wszystkie Konferencje 
Zgromadzenia i przynajmniej jeden redemptorysta. Członkowie są mianowani przez Zarząd 
Generalny. 
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Zgodnie z Decyzją n. 11 XXV Kapituły Generalnej, zadania tej Komisji są następujące: 
▪ koordynacja i promowanie udziału świeckich w misji Zgromadzenia, 
▪ tworzenie, modyfikowanie i aktualizowanie Dyrektorium, które opisuje profil 

redemptorystowskiego współpracownika w misji w jego różnych formach, określanie 
obowiązków, praw, zakresu odpowiedzialności i form przynależności, 

▪ opracowanie przy współpracy Konferencji i Jednostek Zgromadzenia oraz Generalnego 
Sekretariatu Formacji Ratio formationis dla formacji świeckich (Świeckich Misjonarzy 
Najświętszego Odkupiciela i współpracowników redemptorystów) oraz zakonników na 
temat wspólnej misji, 

▪ utrzymywanie kontaktu z komisjami w zakresie współpracy w misji różnych 
Konferencji i Jednostek w celu zapewnienia sprawnej komunikacji między nimi, 

▪ aktualizowanie strony internetowej, poprzez umieszczanie na niej przydatnych dla 
wszystkich informacji i źródeł. 

4.	NA	POZIOMIE	KONFERENCJI	

4.1	Komisja	Współpracy	w	Misji	
Zgodnie z Decyzją nr 11 XXV Kapituły Generalnej, każda Konferencja powoła Komisję 

Współpracy w Misji. 
Zadania Komisji Współpracy w Misji na poziomie Konferencji są następujące: 

▪ koordynowanie i animowanie współpracy w misji dla Konferencji, 
▪ współpraca z urzędem stałym oraz Generalną Komisją Współpracy w Misji w celu 

stworzenia „Dyrektorium, które ukaże profil świeckiego współpracownika w misji, w jego 
różnorakich sposobach wyrazu. Określi ono wyraźnie obowiązki, prawa, 
odpowiedzialność i poziomy stowarzyszenia” (XXV Kapituła Generalna, Decyzja n. 11); 

▪ współpraca z urzędem stałym i Komisją Generalną Współpracy w Misji oraz Generalnym 
Sekretariatem Formacji w celu opracowania „Ratio formationis dla przygotowania i 
formacji do współdzielonej misji tak świeckich, jak i redemptorystów” (XXV Kapituła 
Generalna, Decyzja nr 11), 

▪ oferowanie na poziomie Konferencji możliwości formacji, edukacji i rekolekcji, w tym 
regularnego formowania świeckich współpracowników w zakresie nauczania moralnego 
Kościoła. (XXV Kapituła Generalna, Decyzja nr 36), 

▪ ułatwienie wymiany doświadczeń między Konferencjami, 
▪ prowadzenie dialogu z każdą Jednostką w ramach Konferencji, aby upewnić się, że każda 

Jednostka posiada Komisję Współpracy w Misji, 
▪ współpraca z Komisjami Jednostek; 
▪ dostosowanie Dyrektorium ogólnego współpracy w misji do konkretnej rzeczywistości 

danej Konferencji; 
▪ zapewnienie wymiany programów i uczestnictwa w wydarzeniach między Jednostkami 

Konferencji oraz troska o  większy udział ludzi i dzielenie się zasobami, 
▪ koordynowanie doświadczeń związanych z misją i głębszym zaangażowaniem misyjnym, 
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▪ współpraca z Koordynatorem Konferencji w celu  upewnienia się, że Zebranie Ogólne 
Konferencji lub statuty Konferencji określą liczbę i czas trwania uczestnictwa świeckich 
współpracowników w misji w pierwszej i trzeciej fazie Kapituły Generalnej (XXV 
Kapituła Generalna, Decyzja n. 42), 

▪ w razie potrzeby wydawanie zaleceń dotyczących obecności świeckich 
współpracowników w różnych działaniach i komisjach Konferencji i Jednostek, 

▪ proponowanie w dialogu z Koordynatorem Konferencji i (Wice)prowincjami kandydatów 
do Komisji spośród świeckich i redemptorystów, 

▪ w świetle statutów Konferencji rozważenie i określenie czasu trwania sprawowania funkcji 
Komisji Współpracy w Misji na poziomie Konferencji. 

4.2	Spotkanie	świeckich	danej	Konferencji	
„Wspólnota redemptorystów powinna zatroszczyć się o to, aby świeccy, którzy z nią 

współpracują, mieli możliwość spotykania się ze sobą, aby stworzyć takie struktury, które 
okażą się bardziej pożyteczne dla ich życia i posługi” (Communicanda 4[1995], nr 23). 

 Komisja Współpracy w Misji na poziomie Konferencji dopilnuje, aby odbywały się 
spotkania świeckich w danej Konferencji. Określi ona również skład, częstotliwość i czas 
trwania takich spotkań. 

5.	NA	POZIOMIE	JEDNOSTKI	

Przypominamy dwie główne zasady z Communicanda 4[1995]: 
1. „Współpraca ze świeckimi powinna być zawsze prowadzona zgodnie z jednoczącym 

rozumieniem sensu naszego życia apostolskiego, "które łączy równocześnie życie szczególnie 
Bogu oddane i misyjne dzieło redemptorystów" (Konst. 1), a którego podstawowym prawem 
jest „żyć we wspólnocie i przez wspólnotę spełniać dzieło apostolskie” (Konst. 21). Dlatego 
współpraca ta zakłada zawsze również pewien stopień uczestnictwa świeckich w dynamizmie 
duchowego i braterskiego życia wspólnoty redemptorystów” (Communicanda 4[1995], nr 19) 

2. „Formy współpracy ze świeckimi, które już są obecne w różnych Jednostkach 
Zgromadzenia, powinny być nieustannie odnawiane i rozwijane, aby lepiej odpowiadały 
potrzebom ewangelizowania opuszczonych. Należy być też zawsze uważnym na nowe wymogi 
i nowe możliwości, otwierając się z gotowością i w sposób twórczy na to, co Duch Święty 
nieustannie wzbudza w Kościele. Animacja i rozpoznanie w tym względzie powinny być 
szczególnym zadaniem Zarządu (Wice)Prowincji” (Communicanda 4[1995], nr 24). 

5.1	Komisja	Współpracy	w	Misji	

5.1.1 Zadania 
W każdej Jednostce powinna zostać utworzona Komisja Współpracy w Misji. Będzie ona 

ściśle współpracować z Komisją Współpracy w Misji na szczeblu Konferencji, aby: 
▪ promować i umacniać współpracę w misji między redemptorystami i świeckimi, 
▪ utrzymywać wizję współpracy w misji jako fundamentalnego priorytetu, mając zawsze na 

uwadze i w sercu misję, 
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▪ służyć jako główny łącznik między ruchem świeckich współpracowników 
redemptorystów, a Zarządem Jednostki, aby cała misja mogła być podejmowana w duchu 
komunii, 

▪ w dialogu z zespołem formacyjnym Jednostki opracować i koordynować odpowiednie 
procesy formacji, rozeznania i ewaluacji świeckich współpracowników w misji i 
redemptorystów, 

▪ motywować i inspirować inicjatywy formacyjne i misyjne dotyczące współpracy w misji, 
w szczególności wspólne inicjatywy redemptorystów i świeckich promujące ewangeliczną 
przyjaźń w życiu apostolskim, 

▪ każdego roku koordynować i wspierać rozwój współpracy w misji, 
▪ podjąć kluczową rolę w ocenie zadań misji i charyzmatów oraz w wezwaniu do współpracy 

misyjnej, 
▪ oceniać i rozwiązywać wszelkie możliwe trudności, które mogą się pojawić na dowolnym 

etapie formacji początkowej i ciągłej, 
▪ koordynować grupy i inicjatywy w ramach Jednostki, 
▪ wspierać otwartą, uczciwą i skuteczną komunikację, 
▪ ściśle współpracować z zespołem formacyjnym Jednostki, 
▪ w razie potrzeby ściśle współpracować z innymi sekretariatami, 
▪ stworzyć i aktualizować Dyrektorium i/lub Podręcznik Jednostki. 

5.1.2 Kierownictwo Komisji Współpracy w Misji 
Proponujemy trzy możliwe modele kierowania Komisją Współpracy w Misji na poziomie 

Jednostki: 
▪ Model współprzewodniczenia, w którym redemptorysta i osoba świecka dzielą 

odpowiedzialność za przewodniczenie Komisji Współpracy w Misji. Model ten może 
dawać pewne możliwości dla Jednostek rozpoczynających opracowywanie struktur i 
procesów dla współpracy w misji. Świeckim współprzewodniczącym powinien być 
świecki współpracownik redemptorystów lub Świecki Misjonarz Najświętszego 
Odkupiciela. 

▪ Naprzemienna odpowiedzialność za przewodniczenie Komisji między redemptorystą a 
osobą świecką. 

▪ Osoba świecka jako przewodnicząca Komisji. Byłaby to idealna możliwość dla Jednostek, 
w których współpraca w misji jest bardziej rozwinięta. 

5.1.3 Członkostwo 
Zgodnie ze statutem lub innymi regulaminami Jednostki członkowie Komisji Współpracy 

w Misji mogą być powoływani na wiele sposobów. 
Po konsultacji z różnymi grupami świeckich współpracowników w misji, ze Świeckimi 

Misjonarzami Najświętszego Odkupiciela i redemptorystami, zarząd Jednostki mianuje 
członków. 

W skład Komisji Współpracy w Misji wchodzą co najmniej: 
● jeden przedstawiciel Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela, 
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● jeden przedstawiciel świeckich współpracowników redemptorystów, 
● jeden redemptorysta, 
● jeden przedstawiciel zarządu Jednostki, 
● jeden przedstawiciel świeckich instytucji Jednostki (organizacje pozarządowe, fundacje 

itp.) 
● inni. 

5.2	Spotkania	redemptorystowskich	współpracowników	w	misji	
Spotkanie redemptorystowskich współpracowników w misji powinno odbywać się co 

roku. Powinno być ono otwarte dla wszystkich świeckich współpracowników redemptorystów 
i Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela. Główne cele takiego spotkania są 
następujące: 

▪ dzielić się doświadczeniami współpracy w misji, 
▪ pomagać w rozeznaniu apostolskim w odniesieniu do priorytetów pastoralnych Jednostki. 

Komisja Współpracy w Misji w porozumieniu z Zarządem Jednostki promuje, umożliwia 
lub organizuje spotkania współpracowników w misji. Zadaniem Jednostki jest ustalanie 
częstotliwości i czasu trwania spotkań. Uczestniczą w nich przedstawiciele Świeckich 
Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela, świeckich współpracowników redemptorystów i 
redemptorystów. 

Istnieje wiele możliwych celów zwołania takiego spotkania. Można je zwołać, aby m.in.: 
▪ dzielić się doświadczeniami z różnych wspólnot w ramach Jednostki, 
▪ budować świadomość inicjatyw Zgromadzenia, szczególnie dotyczących współpracy w 

misji, 
▪ pomagać w rozeznaniu apostolskim w odniesieniu do priorytetów pastoralnych Jednostki, 
▪ oferować wspólną formację i uczestniczyć w niej, 
▪ dzielić się informacjami, 
▪ uczestniczyć w rekolekcjach, 
▪ budować przyjaźń, 
▪ wzrastać we wspólnym celu. 

Można również zapraszać przedstawicieli różnych grup świeckich z innych Jednostek 
redemptorystów. 

5.3.	Spotkania	Świeckich	Misjonarzy	Najświętszego	Odkupiciela	
Komisja Współpracy w Misji za pośrednictwem przedstawiciela Świeckich Misjonarzy 

Najświętszego Odkupiciela, w porozumieniu z Zarządem Jednostki, zwołuje, promuje i 
organizuje zebrania Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela: 
▪ z Zarządem Jednostki, 
▪ ze wszystkimi Świeckimi Misjonarzami Najświętszego Odkupiciela Jednostki. 

Celem tych spotkań jest: 
▪ przedstawienie przez Zarząd Jednostki możliwych obszarów misji i pracy duszpasterskiej 

Jednostki, w których mogą uczestniczyć świeccy misjonarze; 
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▪ przedstawianie i analizowanie próśb innych świeckich o przyłączenie się grupy 
Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela, 

▪ wspólne omawianie doświadczeń i życia Świeckich Misjonarzy, 
▪ wszelkie inne cele, które mogą się pojawić. 

Zebrania te będą się odbywać corocznie i mogą zbiegać się ze spotkaniami świeckich 
współpracowników redemptorystów (o których jest mowa w punkcie 5.2) przy uwzględnieniu 
osobnego harmonogramu dla zebrania Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela. 

5.4	Sieć	grup	świeckich	współpracowników	redemptorystów	
Komisja Współpracy w Misji w porozumieniu z Zarządem Jednostki promuje i organizuje 

sieć grup świeckich współpracowników redemptorystów oraz ich spotkania. 
▪ Uczestniczą w nich przedstawiciele grup świeckich współpracowników redemptorystów. 
▪ Uczestniczą w nich przedstawiciele redemptorystów i animatorzy grup świeckich 

współpracowników redemptorystów. 
▪ Zadaniem Jednostki jest określenie częstotliwości i czasu trwania tych spotkań. 
▪ Spotkania mogą zbiegać się ze spotkaniami świeckich współpracowników 

redemptorystów. 

5.5	 Udział	 świeckich	 w	 rekolekcjach,	 kapitułach,	 zebraniach	 oraz	
wydarzeniach	wspólnotowych	danych	Jednostek	

Zgodnie z modelem ustalonym podczas ostatniej Kapituły Generalnej (Decyzja 42, XXV 
Kapituła Generalna), świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela powinni być obecni na 
kapitułach i zebraniach Jednostek. Każda Jednostka określi czas i tryb tego uczestnictwa. 

Rada Jednostki w porozumieniu z Komisją Współpracy w Misji określa formę udziału 
świeckich współpracowników redemptorystów w rekolekcjach, kapitułach i zebraniach. 

6.	NA	POZIOMIE	WSPÓLNOTY	LOKALNEJ	

Grupa świeckich współpracowników redemptorystów i Świeckich Misjonarzy 
Najświętszego Odkupiciela może brać udział w modlitwach, rekolekcjach i wydarzeniach 
wspólnotowych lokalnej wspólnoty. Konkretna wspólnota lokalna pod nadzorem Komisji 
Współpracy w Misji, w porozumieniu z grupą świeckich współpracowników redemptorystów 
i Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela, określi częstotliwość oraz konkretny czas 
wydarzeń. Kierować się należy następującymi zasadami wskazanymi uprzednio w 
Communicanda 4[1995] : 
▪ Na poziomie lokalnym jesteśmy wezwani do otwarcia naszych wspólnot dla naszych 

współpracowników w misji i ukierunkowania formacji redemptorystów, abyśmy byli 
bardziej otwarci i lepiej przygotowani do współpracy z nimi (por. Communicanda 4[1995], 
nr 10). 

▪ „Nasi współpracownicy świeccy będą mieli aktywną rolę we wspólnocie redemptorystów 
odnośnie planowania i oceny wspólnego zaangażowania apostolskiego, jak również będą 
mieli udział w niektórych momentach życia samej wspólnoty. Statuty (Wice)Prowincjalne 
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powinny dać bardziej precyzyjne wskazania w tym względzie, mając na uwadze stopień 
współpracy i uczestnictwa samych świeckich” (Communicanda 4[1995], nr 21). 

▪ Planując działalność duszpasterską i misyjną, wspólnota lokalna powinna zapewnić 
zaangażowanie i udział Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela. 

▪ Wspólnota lokalna w której działają  grupy świeckich współpracowników redemptorystów 
weźmie pod uwagę ich udział w planowaniu działalności duszpasterskiej i misyjnej. 

7.	WSPARCIE	FINANSOWE	

Communicanda 1[2017] Zarządu Generalnego przypomina: „Aby wspierać i 
podtrzymywać naszą misję w dzisiejszym świecie, ważne jest, aby do priorytetów każdej 
Jednostki i wspólnoty należało realizowanie misji wspólnie z osobami świeckimi oraz 
promowanie naszego powołania misyjnego. Fundamentalną rzeczą jest również to, abyśmy 
posiadali niezbędne zasoby ludzkie i finansowe, a także odpowiednie struktury, aby móc 
zagwarantować nie tylko zrealizowanie danej misji, lecz także jej utrzymanie. Te priorytety 
podstawowe muszą być częścią każdego planu pastoralnego” (Communicanda 1[2017], nr 39). 

 Dlatego Dyrektorium współpracy w misji każdej Jednostki i Konferencji powinno dać 
pewne wskazania, w jaki sposób ułatwić obecność świeckich na różnych spotkaniach 
(kapitułach, zebraniach, rekolekcjach, formacji, spotkaniach komisji itp.) przez niezbędne 
wsparcie finansowe. 
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DODATEK A. MODLITWA O POWOŁANIA DO RODZINY 
REDEMPTORYSTOWSKIEJ 

 
Wszechmogący Boże, 
Ty objawiłeś swoje pragnienie 
obfitego Odkupienia w Jezusie Chrystusie. 
Twój Duch rozpalił serce Świętego Alfonsa, 
pobudzając go do założenia w Kościele rodziny, 
poświęconej głoszeniu Dobrej Nowiny 
o obfitym Odkupieniu najbardziej opuszczonym. 
Wzbudź spośród nas kobiety i mężczyzn  
mocnych w wierze  
płonących miłością do Ciebie i gorliwością  
w misji głoszenia Twojego słowa wśród tych,  
którzy Cię nie znają, lub potrzebują usłyszeć  
Twoje Słowo głoszone na nowo. 
Prowadź wezwanych, aby wielkodusznie odpowiadali 
na powołanie kapłańskie i zakonne do Zgromadzenia Redemptorystów 
oraz obietyi mężczyzn, aby służyli z radością i nadzieją jako współpracownicy  
w misji redemptorystowskiej. 
Prosimy o to w imię Jezusa, Twojego Słowa, 
które jest naszym Życiem. 

Amen. 
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DODATEK B. TABELA PORÓWNAWCZA. TERMINÓW ANGIELSKICH-
HISZPAŃSKICH – POLSKICH 

 
Religious 
Profession 
 
Profesión 
Religiosa 
 
Profesja 
zakonna 

Moved and strengthened 
by the Holy Spirit, the 
members spare no effort 
to arrive at a total gift of 
themselves. They aim to 
become, through Christ, a 
response to the Lord 
“who first loved them” (1 
John 4:10). They express 
this response in the 
profession of the vows of 
chastity, poverty and 
obedience (Const. 56). 

Bajo la acción y la fuerza del 
Espíritu Santo los (religiosos) 
redentoristas se esfuerzan 
en llegar a la donación total 
de su ser para hacerse ellos 
mismos, por Cristo, 
respuesta de amor al Señor 
“que los amó primero” (1Jn 
4,10). Esta respuesta la 
expresan por la 
profesión de los votos de 
castidad, pobreza y 
obediencia (Const. 56). 

Natchnieni i umocnieni 
Duchem Świętym 
redemptoryści dążą do 
całkowitego oddania się, 
by sami stali się przez 
Chrystusa jakoby 
odpowiedzią Panu, który 
„pierwszy ich umiłował” (1 
J 4, 10). Odpowiedź tę 
wyrażają przez profesję 
ślubów: czystości, ubóstwa  
i posłuszeństwa  
(Konst. 56). 

Commitment 
 
(El) 
Compromiso 
 
Zobowiązanie 

The term used among 
Redemptorist for the 
ritualizing of the 
relationship, usually in a 
liturgical context, 
between the 
Congregation and Lay 
Missionaries of the Most 
Holy 
Redeemer, by which they 
become associated with 
the Congregation. 
 

Es un término utilizado en la 
Congregación para expresar, 
normalmente en context 
religioso, la relación que se 
genera entre la 
Congregación y Los 
Misioneros Laicos del 
Santísimo Redentor, por la 
cual se tornan miembros 
asociados a la Congregación. 

Termin używany wśród 
redemptorystów dla 
sformalizowania relacji, 
zwykle w kontekście 
liturgicznym między 
Zgromadzeniem a 
Świeckimi Misjonarzami 
Najświętszego Odkupiciela, 
poprzez co stają się oni 
świeckimi stowarzyszonymi 
ze Zgromadzeniem. 

Enrolment 
 
Participación 
 
Włączenie 

The term used in the 
Redemptorist context for 
the ritualizing of the 
relationship between the 
Congregation of the Most 
Holy Redeemer and 
Groups of Redemptorist 
Laity/Associates, who 
Participate in the 
spirituality and the 
redemptorist mission. 

Es el término utilizado en el 
contexto Redentorista para 
expresar la relación que 
existe entre la Congregación 
del Santísimo Redentor y los 
Grupos de Laicos 
Redentoristas / Asociados 
Laicos que Participan en la 
espiritualidad y la mission 
redentorista. 

Termin używany  
w kontekście 
redemptorystowskim w 
odniesieniu do 
sformalizowania relacji 
między Zgromadzeniem 
Najświętszego Odkupiciela 
a grupami świeckich 
współpracowników 
redemptorystów, którzy 
uczestniczą w duchowości i 
misji redemptorystów. 
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Mission 
 
Misión 
 
Misja 

Constitution 1 describes 
the purpose and mission 
of the Redemptorist 
Family, which “is to 
‘follow the example of 
Jesus Christ, the 
Redeemer, by preaching 
the word of God to the 
poor, as he declared of 
himself: 'He sent me to 
preach the Good News to 
the poor'. (Luke 4:18) 
 
It does so by responding 
with missionary thrust to 
the pressing pastoral 
needs of the most 
abandoned, especially 
the poor, and by devoting 
itself entirely to 
evangelization.” 
 
The abandoned and the 
poor are the preferential 
recipients of the mission, 
which is accomplished 
through a variety of 
ministries which engage 
all members of the 
Redemptorist Family. 
(See Directory, 
Introduction, 2.1 and #11 
in thisappendix) 

La constitución 1 describe el 
propósito y la misión de la 
Familia Redentorista: “seguir 
el ejemplo de Jesucristo el 
Redentor en la predicación 
de la palabra de Dios a los 
pobres, como declaró de sí 
mismo: “me envió a 
proclamar la Buena Nueva a 
los pobres” (Lc 4, 18). 
Esto lo lleva a cabo 
acudiendo con dinamismo 
misionero y esforzándose 
por 
evangelizar en las urgencias 
pastorales a los más 
abandonados, 
especialmente 
a los pobres. 
 
Los abandonados y los 
pobres son los destinatarios 
preferenciales de la misión, 
la cual se realiza por medio 
de una variedad de 
ministerios en la que 
participan todos los 
miembros de la Familia 
Redentorista (Ver 
Introducción del Directorio, 
2.1 y apéndice 11). 

Konstytucja 1 opisuje cel i 
misję rodziny 
redemptorystowskiej, 
która ma „iść za 
przykładem Zbawiciela 
Jezusa Chrystusa, głosząc 
słowo Boże ubogim, tak jak 
On sam to o sobie 
powiedział: Posłał mnie 
głosić Ewangelię ubogim 
(Łk 4, 18). […] 
Czyni to, głosząc z 
misyjnym zapałem 
Ewangelię i wychodząc 
naprzeciw naglącym 
potrzebom duszpasterskim 
ludzi najbardziej 
opuszczonych, a przede 
wszystkim ubogich”. 
 
 
Opuszczeni i ubodzy są 
pierwszymi adresatami 
misji, która realizowana 
jest poprzez różnorodne 
posługi angażujące 
wszystkich członków 
rodziny 
redemptorystowskiej 
(patrz: Dyrektorium, 
Wprowadzenie, 2.1 i 
Załącznik nr 11). 

Partnership in 
Mission 
 
Misión 
Compartida 
 
Współpraca  w 
misji 

The broad term under 
which we place all those 
who share mission and 
ministry with professed 
Redemptorists.These are 
men and women, single 
and married, who, 
responding to their 
baptismal vocation and 
maintaining their lay 

Es una expresión amplia bajo 
la cual se ubican todos 
aquellos que comparten y 
participan de la misión y 
ministerio de los 
redentoristas profesos. Son 
hombres y mujeres, casados 
o solteros quienes, 
respondiendo a su vocación 
bautismal y conservando su 

Szeroki termin określający 
wszystkich, którzy 
współpracują w misji i 
posłudze z 
redemptorystami. Są to 
kobiety i mężczyźni, 
samotni i żyjący w 
małżeństwie, którzy 
odpowiadając na 
powołanie chrzcielne i 
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status, live the 
Redemptorist charism. 

condición laica, viven el 
charisma redentorista. 

utrzymując status osoby 
świeckiej, żyją 
charyzmatem 
redemptorystowskim. 

Lay Missionary 
of the Most 
Holy 
Redeemer 
 
Misionero 
Laico del 
Santísimo 
Redentor 
 
Świecki 
Misjonarz 
Najświętszego 
Odkupiciela 

They constitute "the 
fullest expression of 
collaboration and 
participation (i.e., 
association) of the laity in 
the apostolic life of the 
Congregation" 
(Communicanda 4 [1995], 
nr 39). 

“Constituyen la expression 
más plena de la 
colaboracióny de la 
participación (es decir, 
asociación) de los laicos en 
la vida apostólica de la 
Congregación“ 
(Communicanda 4 [1995], nr 
39). 

Stanowią oni „najpełniejszy 
wyraz współpracy i 
uczestnictwa (tj. 
stowarzyszenia) świeckich 
w życiu apostolskim 
Zgromadzenia” 
(Communicanda 4 [1995], 
nr 39). 

Redemptorist 
Laity / 
Associates 
 
Laicos 
Redentoristas  
o Asociados 
Laicos 
 
Świeccy 
współpracown
icy 
redemptoryst
ów  

These groups meet 
regularly to share faith 
and ongoing formation in 
areas of Redemptorist 
charism and spirituality, 
and are associated with a 
local Redemptorist 
community. 
 
We must also take into 
account the diversity of 
forms in which Groups 
with this kind of 
association with the 
Congregation already 
exist: all sort of 
Redemptorist-inspired 
NGO's, Confraternities 
and Leagues, Associations 
of former Redemptorist 
Students, etc. When they 
are recognized by the 
Unit, they are also 
identified 

Estos grupos se reúnen 
regularmente para 
compartir su experiencia de 
fe y 
realizar programas de 
formación continua en las 
áreas del Carisma y la 
espiritualidad redentorista, 
estando asociados a una 
comunidad redentorista 
local.  
Se deben tener en cuenta 
también las diversas formas 
que estos tipos de 
asociaciones pueden tomar; 
algunos ya existen en la 
Congregación, como: 
Organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) 
con inspiración 
Redentorista, 
Confraternidades y Ligas, 
Asociaciones de antiguos 
estudiantes redentoristas, 
etc. Quando estos grupos 

Grupy te spotykają się 
regularnie, aby dzielić się 
wiarą i uczestniczyć w 
formacji ciągłej w ramach 
charyzmatu i duchowości 
redemptorystów. Są one 
związane z lokalną 
wspólnotą 
redemptorystów. 
 
Należy wziąć pod uwagę 
różnorodność form, 
stowarzyszonych ze 
Zgromadzeniem: 
organizacje pozarządowe 
inspirowane 
duchowością redemptoryst
ów, wspólnoty, bractwa, 
ligi, stowarzyszenia byłych 
studentów 
redemptorystowskich, itp. 
Gdy zostaną uznane przez 
Jednostkę, są również 
określane i traktowane 
jako  grupy świeckich 
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as Groups of 
Redemptorist 
Laity/Associates and 
treated as such. 

reciben el reconocimiento 
de 
la Unidad, son también 
identificados como Grupos 
de Laicos Redentoristas / 
Asociados e tratados como 
tal. 

współpracowników 
redemptorystów. 

Lay 
Collaborators 
 
Colaboradores 
Laicos 
 
Świeccy 
związani z 
redemptoryst
ami 

The many lay people who 
walk with the 
Congregation, sharing 
life, Mission and ministry. 

Son las distintas personas 
que de muchas maneras 
participan de la vida, misión 
y apostolado de la 
Congregación. 

Są to osoby świeckie, 
związane ze 
Zgromadzeniem, które 
współpracują w misji, życiu 
i posłudze 
redemptorystów. 

Vita Apostolica 
 
Życie 
apostolskie 
 

Vita Apostolica, in the 
Redemptorist context is a 
phrase used to capture 
our very ‘being’ and 
identity as 
Redemptorist 
missionaries. 
 
“The  Redemptorist 
Congregation truly 
follows the example of 
Christ in the apostolic 
life, which comprises at 
one and the same time a 
life specially dedicated to 
God and a life of 
missionary work” 
(Constitution 1) and “To 
fulfil their mission in the 
Church, Redemptorists 
perform their missionary 
work as a community. For 
apostolic life in common 
paves the way most 
effectively for the life of 
pastoral charity. 

Vita Apostolica es la 
expresión utilizada dentro 
del contexto redentorista 
para 
expresar nuestro  
ser e identidad como 
misioneros 
redentoristas. 
 
"La Congregación sigue el 
ejemplo de Cristo por medio 
de la vida apostólica, que 
comprende a la vez la vida 
de especial consagración a 
Dios y la actividad misionera 
de los redentoristas" 
(Const.1). “Para cumplir su 
misión en la Iglesia, los 
Redentoristas 
realizan su trabajo misionero 
como comunidad. Porque la 
vida apostólica en común 
allana el camino más 
eficazmente para la vida de 
caridad pastoral. 

Życie apostolskie (vita 
apostolica) jest 
sformułowaniem, które 
wyraża istotę oraz 
tożsamość misyjną 
redemptorystów. 
 
„Zgromadzenie idzie za 
przykładem Chrystusa 
przez życie apostolskie, 
które łączy równocześnie  
życie szczególnie Bogu 
oddane i misyjne dzieło 
redemptorystów” (Konst. 
1)  
„Redemptoryści, aby 
odpowiedzieć swej misji w 
Kościele, prowadzą dzieło 
misyjne wspólnotowo. 
Apostolski bowiem sposób 
życia we wspólnocie 
najskuteczniej 
przygotowuje drogę 
miłości pasterskiej. 
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Therefore, an essential 
law of life for the 
members is this: that 
they live in community 
and carry out their 
apostolic work through 
community. For this 
reason, the community 
aspect must always be 
kept in mind when any 
missionary work is being 
accepted. 
 
Community does not 
truly exist when 
members merely live 
together; it requires as 
well genuine sharing on 
the human and spiritual 
level” (Constitution 21). 

Por consiguiente, es ley 
esencial de la vida de los 
congregados vivir en 
comunidad y realizar la obra 
apostólica a través de la 
comunidad. Por lo cual se ha 
de tener en vista el aspecto 
comunitario siempre que se 
acepta un trabajo misionero. 
 
Pero la comunidad no 
consiste tan solo en la   
cohabitación material de los 
cohermanos, sino a la vez en 
la comunión de espíritu y de 
hermandad” (ConST. 21). 

Istotnym zatem prawem 
życia redemptorystów jest 
żyć we wspólnocie i przez 
wspólnotę spełniać dzieło 
apostolskie. Dlatego 
przyjmując dzieła misyjne, 
należy zawsze mieć na 
uwadze wzgląd 
wspólnotowy. 
 
Wspólnota jest nie tylko 
materialnym byciem osób 
razem, lecz równocześnie 
braterską jednością ducha 
(Konst. 21). 

Priorities 
 
Prioridades 
 
Priorytety 

In the Redemptorist 
context, we discern three 
types of priorities: 
 
Missionary Priorities – 
those to whom we are 
sent or the preferential 
recipients of our mission. 
 
Apostolic Priorities – 
those priorities which 
offer us criteria for 
making choices about our 
specific and concrete 
ministries – what we 
offer and how we 
reach those to whom we 
are sent, as well as 
measures for assessing 
the effectiveness of our 
ministry. 
Fundamental Priorities – 
those priorities that are 

Dentro del contexto 
redentorista se han 
establecido tres tipos: 
 
Prioridades Misioneras: 
Aquellos a quienes somos 
enviados o los destinatarios 
preferenciais de nuestra 
misión. 
 
Prioridades Apostólicas: Son 
aquellas prioridades que nos 
ofrecen criterios para elegir 
las labores pastorals 
concretas y específicas. Lo 
que hacemos y el cómo lo 
hacemos para llegar a 
aquellos a quienes somos 
enviados. También incluye 
los indicadores para evaluar 
la efectividad de nuestro 
ministerio. 
Prioridades Fundamentales: 

W kontekście 
redemptorystowskim 
dostrzegamy trzy rodzaje 
priorytetów: 
 
Priorytety misyjne: osoby, 
do których jesteśmy 
posłani, czyli pierwsi 
adresaci naszej misji. 
 
Priorytety apostolskie: 
wskazują na kryteria 
dokonywania wyborów 
dotyczących naszych 
konkretnych posług. Co 
czynimy i jak docieramy do 
tych, do których jesteśmy 
posłani. Dają także miarę 
oceny skuteczności naszej 
posługi. 
 
Priorytety podstawowe: są 
niezbędne do wspierania i 
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essential to support and 
Carry out the Mission. 
They include Partnership 
in Mission, Formation, 
Community, Governance, 
Leadership and 
Administration. 

Son aquellas prioridades que 
son esenciales para apoyar y 
llevar Adelante la misión. 
Ellas incluyen la Misión 
Compartida, la Formación, la 
Vida Comunitaria, el 
Gobierno, el Liderazgo y la 
Administración. 

realizacji misji. Obejmują 
one: współpracę w misji, 
formację, wspólnotę, 
zarządzanie, przywództwo i 
administrację. 

Unit 
 
Unidad 
 
Jednostka 

We understand this term 
to include Province, Vice 
Province, 
and Region. 

Es un término que englobe 
los conceptos de: Provincia, 
Vice-Provincia, y Región. 

Termin ten obejmuje 
pojęcie Prowincji, 
Wiceprowincji i Regii.. 
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DODATEK C. PROFIL REDEMPTORYSTY FORMOWANEGO DO 
WSPÓŁPRACY W MISJI 

Redemptoryści powołani do wspólnej misji: 
▪ są przygotowani i autentycznie współpracują z innymi w misji i dla misji Odkupiciela, 
▪ zapewniają moralne, duchowe i społeczne wsparcie dla świeckich współpracowników 

redemptorystów oraz  Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela, 
▪ dzielą ducha alfonsjańskiego/redemptorystowskiego, zapraszając świeckich 

współpracowników redemptorystów i Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela 
do udziału w doświadczeniu modlitwy, posługi apostolskiej itp., stosownie do 
okoliczności, 

▪ okazują gościnność i towarzyszą świeckim współpracownikom redemptorystów i 
Świeckim Misjonarzom Najświętszego Odkupiciela w ich drodze wiary, 

▪ życzliwie przyjmują świeckich współpracowników redemptorystów i Świeckich 
Misjonarzy, którzy zasiadają w radach wspólnotowych i biorą udział w działaniach, jeśli 
jest to stosowne, 

▪ mogą towarzyszyć przyszłemu Świeckiemu Misjonarzowi Najświętszego Odkupiciela w 
ramach jego procesu formacyjnego, 

▪ mogą doradzać Świeckim Misjonarzom Najświętszego Odkupiciela w określonych 
aspektach życia charyzmatem, misji lub szczególnej posługi. 
Rola wspólnoty lokalnej redemptorystów wobec świeckich współpracowników 

redemptorystów 
Współpracy w misji nigdy nie można postrzegać jako celu samego w sobie. Współpraca w 

misji zawsze musi być współpracą dla misji. 
▪ Dla świeckich współpracowników redemptorystów wspólnota lokalna jest miejscem 
refleksji i dialogu, modlitwy, wymiany i świętowania, miejscem analizy społecznej i wsparcia 
w działaniu, miejscem, w którym dzielimy razem życie. 
▪ Lokalna wspólnota redemptorystów promuje grupy ludzi świeckich, którzy są 
zainspirowani charyzmatem redemptorystowskim. 
▪ Redemptoryści z lokalnej wspólnoty wyszukują osoby świeckie, które są najbardziej 
wyczulone na charyzmat św. Alfonsa i zapraszają je osobiście do współpracy w misji. 
▪ Należy zadbać o to, aby domy redemptorystowskie były również domami otwartymi na 
miejsce spotkań dla świeckich,  zwłaszcza dla współpracowników w misji, aby wspólnie 
modlić się, pracować i budować wspólnotę. 
▪ Redemptoryści ze wspólnoty lokalnej spotykają się regularnie z grupą świeckich 
współpracowników redemptorystów i aktywnie uczestniczą w ich działaniach. Współpracują 
ze świeckimi w kierowaniu i animowaniu grup. 

Świecki Misjonarz Najświętszego Odkupiciela i wspólnota redemptorystów na poziomie 
lokalnym oraz na poziomie Jednostek: 

▪ Świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela są związani z całą Jednostką, a także 
ze wspólnotą lokalną. Podkreśla to znaczenie współpracy w ramach misji Jednostki. 
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▪ Wspólnota lokalna jest dla świeckich misjonarzy Najświętszego Odkupiciela miejscem 
refleksji i dialogu, modlitwy, wymiany i celebracji; miejscem analizy społecznej i wsparcia w 
działaniu, miejscem, w którym razem dzielimy życie. 

▪ Na poziomie lokalnym praktyczne aspekty życia w rodzinie i zobowiązania społeczne 
muszą być zrównoważone ze zobowiązaniami w ramach szerszej rodziny redemptorystowskiej.  

▪ Wspólnota redemptorystów wraz ze Świeckim Misjonarzem Najświętszego 
Odkupiciela przygotowuje na początku każdego roku wspólny plan opisujący chwile modlitwy, 
formacji i dzielenia się wiarą między zakonnikami a świeckimi. Plan ten uwzględniać powinien 
również szczególne uroczystości przeżywane w ciągu roku, jak choćby obchody 
Zgromadzenia, rocznice itp. 

▪ Ważne jest zaangażowanie Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela w 
niektóre działania Jednostki. Mogą to być rekolekcje, zebrania, spotkania, części Kapituły, 
obchody jubileuszowe, uroczystości religijne lub inne wydarzenia. 

▪ Jednostka i wspólnota lokalna zobowiązują się do wysyłania wszystkich zwyczajnych 
informacji do Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela: listów, komunikatów i 
publikacji Prowincji i Zgromadzenia. 

SŁOWA KLUCZOWE: 
▪ „współpraca w misji i dla misji”, 
▪ „towarzyszyć” osobom i grupom współpracowników w misji, 
▪ „rozeznać” i „zaprosić” potencjalnych współpracowników w misji, 
▪ „komunikować się” odpowiednio ze współpracownikami w misji, 
▪ „współpracować” z wiernymi świeckimi we wszystkich formach współpracy w misji. 
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DODATEK D. PROFIL ŚWIECKIEGO MISJONARZA NAJŚWIĘTSZEGO 
ODKUPICIELA 

Kim jest Świecki Misjonarz Najświętszego Odkupiciela? 
Jest to ustanowiony przez XXI Kapitułę Generalną zaangażowany współpracownik, który 

uczestniczy w apostolskim życiu Zgromadzenia Redemptorystów 
Ta forma relacji stanowi „najpełniejszy wyraz współpracy i uczestnictwa świeckich 

(rozumianego jako partnerstwo) w życiu apostolskim Zgromadzenia.” (Communicanda 4 
[1995], nr 39). 

Status ten jest przyznawany przez przełożonego danej Jednostki za zgodą rady 
prowincjalnej zwyczajnej. 

Należy poinformować Zarząd Generalny o złożeniu zobowiązania przez Świeckiego  
Misjonarza Najświętszego Odkupiciela. 

Jaki jest cel? 
Udział w misji redemptorystów: „iść za przykładem Zbawiciela Jezusa Chrystusa, głosząc 

słowo Boże ubogim” (Konst. 1) 
Świecki Misjonarz Najświętszego Odkupiciela: 

▪ jest dojrzały w życiu chrześcijańskim, 
▪ jest stabilny emocjonalnie, 
▪ prowadzi życie modlitwy zainspirowane duchowością redemptorystowską i 

skoncentrowane na słowie Bożym i  Eucharystii, 
▪ jest inspirowany charyzmatem św. Alfonsa i życiem wspólnoty redemptorystów, 
▪ ma wcześniejsze doświadczenie i odpowiednie wykształcenie do posługi, 
▪ przechodzi proces formacji początkowej określony w ramach danej (wice)prowincji, 
▪ zobowiązuje się dzielić misję redemptorystów przy zachowaniu swojego świeckiego stanu, 
▪ stara się być świadkiem Odkupiciela poprzez codzienne życie, 
▪ żyje duchem Zgromadzenia w swoim codziennym życiu zgodnie ze stanem świeckim, 
▪ stara się być chrześcijańskim świadkiem w rodzinie, miejscu pracy itp.; 
▪ promuje sprawiedliwość i pokój oraz wspiera biednych, 
▪ podejmuje trwający całe życie proces formacji ciągłej z myślą o misji, 
▪ uczestniczy w regularnych spotkaniach wspólnoty lokalnej, 
▪ jest zapraszany do zasiadania w radach lub komisjach, podejmuje uzgodnione posługi na 

poziomie wspólnoty lokalnej i Jednostki, 
▪ po zakończeniu procesu formacji początkowej składa zobowiązanie wobec Zgromadzenia, 

które zostaje przyjęte i udokumentowane przez Przełożonego Jednostki lub jego delegata. 
Powołanie Świeckiego Misjonarza Najświętszego Odkupiciela wykracza poza zwykłą 

przyjaźń ze Zgromadzeniem. Jest to dar Ducha Świętego, poprzez który osoba pełniej 
uczestniczy w życiu apostolskim redemptorystów. Podejmuje to zobowiązanie nie tylko 
poprzez pewne działania, ale także poprzez styl życia, który widoczny jest w jej życiu 
osobistym, w rodzinie, w sposobie pełnienia obowiązków zawodowych. 

W jakie działania/posługi zaangażowani są zazwyczaj świeccy misjonarze Najświętszego 
Odkupiciela?  
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Świecki Misjonarz Najświętszego Odkupiciela: 
▪ realizuje powołanie w rodzinie redemptorystowskiej, której częścią jest Zgromadzenie. 
Może być zaangażowany na zasadzie wolontariatu lub odpłatności w pełnym lub niepełnym 
wymiarze godzin; 
▪ może być zaangażowany w wiele obszarów misji i działań, które prowadzą 
redemptoryści; 
▪ może być aktywnym członkiem zespołu realizującego dany projekt redemptorystowski, 
np. w zespole głoszącym misje, współpracownikiem duszpasterskim, doradcą lub 
kierownikiem duchowym w parafii, sanktuarium lub centrum misyjnym redemptorystów, 
członkiem projektu pomocy duszpasterstwu młodzieży itp.; 
▪ może być członkiem zespołu formacyjnego, posługując w początkowej lub ciągłej 
formacji redemptorystów, świeckich współpracowników redemptorystów lub ŚMNO; 
▪ może być zaangażowany w duszpasterstwo, ewangelizację, katechezę, pomoc przy 
bankach żywności, posługi społeczne, schroniska dla bezdomnych, obsługę gości itp. 
 
 ŚMNO i wspólnota redemptorystów na poziomie lokalnym oraz na poziomie Jednostki. 
▪ Świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela są związani z całą Jednostką, a także 
ze wspólnotą lokalną. 
▪ Wspólnota lokalna jest dla świeckich misjonarzy Najświętszego Odkupiciela miejscem 
refleksji i dialogu, modlitwy, wymiany i celebracji. Miejscem analizy społecznej i wsparcia w 
działaniu, miejscem, w którym dzielimy razem życie. 
▪ Na poziomie lokalnym praktyczne aspekty życia w rodzinie i zobowiązania społeczne 
powinny być zrównoważone ze zobowiązaniami w ramach szerszej rodziny 
redemptorystowskiej. 
▪ Wspólnota redemptorystów wraz ze Świeckim Misjonarzem Najświętszego 
Odkupiciela przygotowuje na początku każdego roku wspólny plan opisujący chwile modlitwy, 
formacji i dzielenia się wiarą między zakonnikami a świeckimi. Plan ten uwzględniać powinien 
szczególne uroczystości przeżywane w ciągu roku, np. święta Zgromadzenia, rocznice itp. 
▪ Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela należy zaprosić do udziału w 
rekolekcjach, zebraniach, spotkaniach, częściach kapituły, uroczystościach jubileuszowych, 
uroczystościach składania ślubów zakonnych lub innych wydarzeniach. 
▪ Świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela powinni otrzymywać listy, 
komunikaty i publikacje Prowincji i Zgromadzenia. 

SŁOWA KLUCZOWE: 
▪ „najpełniejszy wyraz” współpracy w misji, 
▪ „pełniej uczestniczy” w życiu apostolskim redemptorystów, 
▪ „zaangażowany w” wiele tych samych obszarów misji i działań, co redemptoryści. 
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DODATEK E. PROFIL ŚWIECKIEGO WSPÓŁPRACOWNIKA 
REDEMPTORYSTÓW 

Świeccy współpracownicy redemptorystów to osoby stanu wolnego lub żyjący w 
małżeństwach mężczyźni i kobiety, którzy odpowiadając na swoje powołanie chrzcielne i 
zachowując swój świecki status, żyją charyzmatem redemptorystów. 

Świeccy współpracownicy redemptorystów to osoby, które: 
▪ żyją wartościami Ewangelii, 
▪ podzielają i inspirują się w życiu duchowością redemptorystowską, 
▪ szczególnie troszczą się o opuszczonych, ubogich, żyjących na peryferiach, 
poranionych w naszym świecie, 
▪ mogą być zaangażowani w pracę w ramach misji redemptorystów, 
▪ inspiruje ich charyzmat redemptorystów, 
▪ są stabilni emocjonalnie, 
▪  poświęcają się i zostają przyjęci przez wspólnotę redemptorystów do grupy świeckich 
współpracowników redemptorystów, 
▪ są związani z lokalną wspólnotą redemptorystów, posługą, grupą lub stowarzyszeniem 
(w tym organizacjami pozarządowymi, zespołami misyjnymi, sekretariatami, byłymi 
studentami redemptorystowskimi, niektórymi bractwami itp.), 
▪ towarzyszy im redemptorysta ze wspólnoty lokalnej lub odpowiedniej instytucji, 
▪ przeszli proces formacji początkowej w charyzmacie redemptorystów, 
▪ w ramach codziennych spraw i obowiązków zobowiązują się do życia 
redemptorystowską misją głoszenia Dobrej Nowiny najbardziej opuszczonym, zwłaszcza tym 
materialnie ubogim, 
▪ uczestniczą w regularnych spotkaniach formacyjnych, dzieleniu się wiarą i budowaniu 
wspólnoty, 
▪ odnawiają swoje zaangażowanie na początku każdego nowego czterolecia. Uczestniczą 
najpierw w procesie refleksji, poprzez który każda osoba odkrywa, w jaki sposób będzie 
przeżywać zobowiązanie do modlitwy, wspólnoty i posługi w ciągu najbliższych czterech lat, 
▪ uczestniczą w okazjonalnych wydarzeniach lokalnej wspólnoty redemptorystów lub 
Jednostki: uroczystościach, liturgii, rekolekcjach, warsztatach oraz wspólnych dniach formacji 
i modlitwy, gdy jest to stosowne. 

Grupy świeckich współpracowników redemptorystów: 
▪ są wezwane do bycia świadkami Odkupiciela: w solidarności dla misji w poranionym 
świecie. 
▪ ich członkowie osobiście doświadczyli spotkania z Jezusem Chrystusem, który powołał 
ich do publicznej misji głoszenia przez świadectwo życia i słowo odkupieńczej miłości Jezusa 
Chrystusa. 
▪ zbierają się regularnie w celu zgłębiania charyzmatu i duchowości redemptorystów, co 
sprzyja silniejszemu wzrostowi duchowemu i wyraźniejszemu zaangażowaniu w ewangelizację 
ubogich. Uczestniczą w niektórych aspektach misji redemptorystowskiej, 
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▪ w ramach tej formy współpracy ze Zgromadzeniem istnieją różne rodzaje grup: 
organizacje pozarządowe zainspirowane duchowością redemptorystów, bractwa i ligi, 
stowarzyszenia byłych studentów redemptorystowskich itp. Jeżeli zostaną one uznane przez 
Jednostkę, są  określane i traktowane jako grupy świeckich współpracowników 
redemptorystów. 

Dlaczego istnieją świeccy współpracownicy redemptorystów?  
Wizja Statutów Generalnych redemptorystów dotycząca ewangelizowanych ludzi 

obejmuje wiele osób, do których wierni świeccy mają niejednokrotnie bardziej bezpośredni i 
prosty dostęp: emigrantów, uchodźców, ludzi, którzy ponieśli szkodę z powodu podziału w 
Kościele, potrzebujących katechezy, osób dyskryminowanych ze względu na rasę, kolor skóry 
lub orientację seksualną oraz ogromna ilość tych, którzy przestali praktykować wiarę katolicką. 
Świeccy mają na ogół bardziej bezpośredni dostęp do świata pracy, wypoczynku, polityki, 
ekonomii, edukacji itp. We współpracy ze świeckimi redemptorystowska wizja misji może 
zostać znacznie poszerzona (Wezwani do komunii dla misji, s. 19). 

W jakie działania/posługi jest zaangażowany świecki współpracownik redemptorystów? 
W parafii, sanktuarium lub centrum misyjnym świeccy współpracownicy redemptorystów 

mogą rozszerzać swoje zaangażowanie na różne posługi: szczególnie przy procesie 
chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, działalności charytatywnej, służbie społecznej, 
schroniskach dla bezdomnych, posługach zewnętrznych, obsłudze gości oraz wszelkich 
wysiłkach na rzecz ożywienia nieaktywnych katolików. Świeccy współpracownicy 
redemptorystów mogą również pomagać parafiom lub ośrodkom rekolekcyjnym w 
prowadzeniu programów duszpasterskich. 

W życiu codziennym świeccy współpracownicy redemptorystów powinni szukać 
sposobów dawania świadectwa wierze. Z wyczuciem i szacunkiem powinni zapraszać innych 
do refleksji na temat wiary lub zapraszać ich do spotkania z innymi katolikami.  Wśród grup 
rówieśniczych (przyjaciół, współpracowników, sąsiadów) powinni oni umieć przyjmować, 
słuchać i towarzyszyć ludziom, którzy dzisiaj poszukują wiary. 

 
SŁOWA KLUCZOWE: 

▪ „uczestnictwo” w duchowości i misji redemptorystów, 
▪ „ożywiany” duchowością redemptorystowską/ alfonsjańską, aby w pełni zrealizować 
swoje zobowiązania chrzcielne w sferze świeckiej oraz na polach rodziny, pracy, wypoczynku, 
polityki, ekonomii, edukacji itp. 
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DODATEK F. PROFIL OBLATA REDEMPTORYSTÓW 

Oblaci redemptorystów są świeckimi współpracownikami, którzy uczestniczą w 
duchowości redemptorystów i działalności misyjnej. 

Oblaci mogą zostać czasowo lub na stałe związani ze Zgromadzeniem na podstawie 
decyzji i nominacji Przełożonego Generalnego. Dokonuje się to na wniosek lokalnej wspólnoty 
redemptorystów i przez zatwierdzenie przez Przełożonego (Wice)Prowincji z jego radą. 

Postać oblata cieszy się długą tradycją w Zgromadzeniu. Może przybierać różne formy. 
Statuty Generalne odnoszą się do oblatów w dwóch miejscach. 

„Zgromadzenie może przyjmować oblatów zarówno duchownych, jak i świeckich. Niech 
ich traktuje i formuje jako stałych lub okresowych współpracowników do naszego apostolatu. 
Prowincje określają dokładniej konkretne formy przynależności oblatów do naszego 
Zgromadzenia” (SG 02) 

„Oblaci, którzy uczestniczą w duchu i misyjnej działalności Zgromadzenia, winni być 
wspierani odpowiednim przygotowaniem i ciągłą łącznością z naszą wspólnotą, według zasad 
ustalonych w poszczególnych (wice)prowincjach” (SG  085). 

Z czasem jednak to określenie, w wielu rejonach Zgromadzenia przekształciło się w 
honorowy tytuł nadawany przez Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela w uznaniu 
długoletniej służby współpracownika lub pracownika. 

Jednak nie zawsze tak było i w niektórych Jednostkach, oblaci nadal owocnie współpracują 
w misji Jednostki. 

SŁOWA KLUCZOWE: 
▪ „pomocnicy” w apostolacie redemptorystów, 
▪ „uczestniczyć” w duchowości redemptorystów i działalności misyjnej. 

  



62 

DODATEK G.PROFIL ŚWIECKIEGO ZWIĄZANEGO Z REDEMPTORYSTAMI 

Jest wielu świeckich współpracowników, którzy są związani ze Zgromadzeniem, dzieląc 
pewne aspekty życia, misji i posługi.  Niektórzy z nich to: 
▪ Towarzysze w posłudze. Są to wolontariusze i osoby zatrudnione, które posługują w 
środowisku redemptorystów. Ich poczucie tożsamości, powołania i celu wypływa z ich związku 
z redemptorystami. Ich formacja odbywa się danej instytucji i za jej pośrednictwem; 
▪ Dobroczyńcy. To osoby, które wspierają naszą misję i posługę poprzez pomoc 
finansową, a także ci, którzy pomagali w działaniach misyjnych lub duszpasterskich lub w 
rozwoju naszej formacji do posługi, poprzez pomoc finansową lub stypendia. 
▪ Ludzie związani z redemptorystowskimi domami, parafiami, sanktuariami, ośrodkami 
misyjnymi i rekolekcyjnymi, którzy współpracują, wspierają i modlą się za misjonarzy i 
seminarzystów. 
▪ Przyjaciele i krewni: ludzie związani więzami przyjaźni lub krwi, którzy wspierają i 
zachęcają poszczególnych redemptorystów lub grupy redemptorystów w naszej misji i 
posłudze. 

Tożsamość wielu świeckich związanych z redemptorystami wypływa bardziej z ich 
posługi niż z ich związku z rodziną redemptorystowską. 

Niektórym z tych świeckich związanych z redemptorystami są potrzebne i oferowane 
początkowe i/lub stałe procesy formacyjne. Treść, proces i czas trwania takiego szkolenia będą 
zależeć od wielu czynników, w tym od potrzeby i specyfiki ich uczestnictwa. 

SŁOWA KLUCZOWE: 
▪ tożsamość wielu świeckich związanych z redemptorystami wypływa z ich posługi. 
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DODATEK H. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE CECH 
CHARAKTERYSTYCZNYCH ŚWIECKIEGO MISJONARZA NAJŚWIĘTSZEGO 

ODKUPICIELA I ŚWIECKIEGO WSPÓŁPRACOWNIKA REDEMPTORYSTÓW 

 

Świecki Misjonarz Najświętszego Odkupiciela Świecki współpracownik redemptorystów 

WSPÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

● Jest dojrzały w życiu chrześcijańskim. 
● Jest stabilny emocjonalnie. 
● Prowadzi życie modlitwy, zainspirowane duchowością redemptorystów i 
skoncentrowane się na słowie Bożym i Eucharystii. 
● Jest inspirowany charyzmatem św. Alfonsa i życiem wspólnoty redemptorystów. 
● Ma wcześniejsze doświadczenie i odpowiednie wykształcenie do posługi. 
● Zobowiązuje się dzielić misję redemptorystów przy zachowaniu swojego świeckiego 
stanu. 
● Stara się być świadkiem Odkupiciela poprzez codzienne życie. 
● Żyje duchem Zgromadzenia w swoim codziennym życiu zgodnie ze stanem świeckim. 
● Stara się być chrześcijańskim świadkiem w rodzinie, miejscu pracy itp. 
● Zobowiązuje się do sprawiedliwości i pokoju oraz wspiera biednych. 
● Angażuje się w trwający całe życie proces formacji ciągłej z myślą o misji. 
● Może być aktywnym członkiem zespołu realizującego dany projekt redemptorystowski, 
np. w zespole głoszącym misje, współpracownikiem duszpasterskim, doradcą lub 
kierownikiem duchowym w parafii, sanktuarium lub centrum misyjnym redemptorystów, 
członkiem projektu pomocy duszpasterstwu młodzieży itp. 
● Może być zaangażowany w duszpasterstwo, ewangelizację i katechezę, banki żywności, 
posługi społeczne, schroniska dla bezdomnych, obsługę gości itp. 
● Wspólnota lokalna jest dla niego miejscem refleksji, dialogu, modlitwy, wymiany i 
celebracji. Jest to miejsce analizy społecznej i wsparcia w działaniu, miejscem, w którym 
dzielimy razem życie. 
● Na poziomie lokalnym praktyczne aspekty życia w rodzinie i zobowiązania społeczne 
muszą być zrównoważone ze zobowiązaniami w ramach szerszej rodziny 
redemptorystowskiej. 

CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA 

● Postać Świeckiego Misjonarza 
Najświętszego Odkupiciela to odpowiedź na 
decyzję XXI Kapituły Generalnej. Są to świeccy 
współpracownicy redemptorystów, którzy 
odpowiedzieli na powołanie do włączenia 

● Świeccy współpracownicy 
redemptorystów to osoby oraz 
środowiska, które powstały w wyniku 
bliskiej współpracy z redemptorystami. 
Należą do nich: grupy świeckich 
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charyzmatu redemptorystów w swoje 
codzienne życie rodzinne i zawodowe i 
poświęcenia swojego czasu 
redemptorystowskiej misji. 
● Po zasięgnięciu opinii lokalnej wspólnoty 
zakonnej i grupy świeckich, z którą jest związany, 
każdy ŚMNO jest indywidualnie zatwierdzany 
przez Zarząd Prowincji.  
● Świeccy misjonarze Najświętszego 
Odkupiciela są zakorzenieni w lokalnej 
wspólnocie, ale oddani całej Jednostce i 
Zgromadzeniu. 
● Uczestniczą w regularnych spotkaniach 
lokalnej wspólnoty. 
● Są zapraszani do posługi w ramach rad i 
komisji, i podejmują uzgodnione role na 
poziomie wspólnoty lokalnej i Jednostki. 
● Proces formacji trwa dwa lata i oparty 
jest na programie zaproponowanym w Ratio 
formationis. 
● Po złożeniu zobowiązania kontynuowana 
jest formacja ciągła. 
● Po okresie formacji początkowej, na ręce 
Przełożonego Jednostki lub jego delegata 
kandydat składa zobowiązanie wobec 
Zgromadzenia. Należy to odnotować w 
dokumentacji jednostki. Stosowną informację 
należy przesłać do Zarządu Generalnego.  
● Pierwsze zobowiązanie może być 
złożone na jeden rok. Powinno być ponawiane 
corocznie przez kolejne trzy lata. W trzecim 
roku, za obustronną zgodą Świeckiego 
Misjonarza Najświętszego Odkupiciela i 
Przełożonego Jednostki, zobowiązanie może być 
ponowione na trzy lata. Po tym czasie Świecki 
Misjonarz Najświętszego Odkupiciela może 
złożyć zobowiązanie na całe życie. Możliwe jest 
również ponawianie zobowiązania na kolejne 
trzyletnie okresy. 

współpracowników,  organizacje 
pozarządowe inspirowane duchowością 
redemptorystów, arcybractwa, grupy 
byłych studentów redemptorystowskich 
itp. 
● Grupy świeckich 
współpracowników redemptorystów są 
zatwierdzane przez Zarząd Prowincji. 
● Stają się częścią niektórych grup już 
istniejących we wspólnocie 
redemptorystów. 
● Grupy świeckich 
współpracowników redemptorystów są 
złączone z lokalną wspólnotą (niektóre 
stowarzyszenia czy organizacje 
pozarządowe koordynowane są z poziomu 
Prowincji). 
● Uczestniczą w niektórych 
wydarzeniach lokalnej wspólnoty 
redemptorystów lub Jednostki: 
uroczystości, liturgia, rekolekcje, 
warsztaty, dni skupienia oraz wspólne 
modlitwy, gdy jest to stosowne. 
● Wszystkie  grupy świeckich 
współpracowników redemptorystów 
powinny mieć roczny program formacji 
wspólny dla całej Jednostki. Są oczywiście 
pewne różnice w sposobie organizacji 
poszczególnych grup i we wdrażaniu w 
życie owego wspólnego programu. W ciągu 
roku każda grupa powinna mieć co 
najmniej jedno spotkanie formacyjne na 
miesiąc. 
● Gromadzą się regularnie w celu 
odkrywania charyzmatu i duchowości 
redemptorystów, wspierania silniejszego 
rozwoju duchowego i wyraźniejszego 
zaangażowania się w ewangelizację 
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● ŚMNO może być zaangażowany w wiele 
obszarów misji i działań, w które 
zaangażowani są redemptoryści. Może 
więc być członkiem zespołu 
formacyjnego, posługując w 
początkowej lub ciągłej formacji 
świeckich współpracowników 
redemptorystów lub ŚMNO. 

● Wspólnota redemptorystów wraz ze 
Świeckim Misjonarzem Najświętszego 
Odkupiciela przygotowuje co roku 
wspólny plan wyznaczający czas na 
modlitwę formację i dzielenie się wiarą 
między zakonnikami a świeckimi. Plan ten 
uwzględniać powinien również 
szczególne uroczystości przeżywane w 
ciągu roku, takie jak obchody świętych 
Zgromadzenia, rocznice itp. 

● Świeckich Misjonarzy Najświętszego 
Odkupiciela należy zaprosić do udziału w 
rekolekcjach, zebraniach, spotkaniach, 
częściach kapituły, uroczystościach 
jubileuszowych, uroczystościach 
składania ślubów zakonnych lub innych 
wydarzeniach. 

● Świeccy misjonarze Najświętszego 
Odkupiciela powinni otrzymywać listy, 
komunikaty i publikacje Prowincji i 
Zgromadzenia. 

 

ubogich. Biorą udział w niektórych 
aspektach misji redemptorystowskiej. 
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DODATEK I. PROPONOWANY OBRZĘD PRZYJĘCIA ŚWIECKIEGO 
MISJONARZA NAJŚWIĘTSZEGO ODKUPICIELA 

Zobowiązanie do bycia ŚMNO zostanie złożone w następujący sposób. Powinno się ono 
odbyć w czasie Eucharystii, której przewodniczy Przełożony Jednostki lub jego przedstawiciel. 
Osoby, które ukończyły formację, odczytują publicznie na głos zamieszczoną niżej formułę 
zobowiązania ŚMNO: 

 
WEZWANIE DO MODLITWY 
Przewodniczący: Świętujemy waszą decyzję o podjęciu zobowiązania wobec 

Zgromadzenia Redemptorystów do bycia Świeckimi Misjonarzami Najświętszego 
Odkupiciela, zgodnie z zasadami komplementarności i współodpowiedzialności. 

 
ZOBOWIĄZANIE 
Przewodniczący: W imieniu Zgromadzenia Redemptorystów i w Imię Pana, obecnego w 

tej wspólnocie, pytam Ciebie, który(która) dobrowolnie i odpowiedzialnie chcesz współdzielić 
ze wspólnotą redemptorystów nasz charyzmat, życie i misję: 

1. Czy jako dorosły i dojrzały chrześcijanin w wierze Kościoła, przyjmując charyzmat 
redemptorystowski w swoim powołaniu, jako osoba świecka zobowiązujesz się do 
prowadzeniu stylu życia naznaczonego intensywną modlitwą, bliską relacją z Bogiem, częstym 
uczestnictwem w Eucharystii, adoracją Najświętszego Sakramentu i miłością do Matki Bożej i 
wszystkich ludzi? 

Odpowiedź: Tak, zobowiązuję się. 
 
2. Czy zobowiązujesz się do życia w prostocie Ewangelii i niesienia Dobrej Nowiny o 

Odkupieniu zwłaszcza najuboższym i najbardziej opuszczonym, mając za swoje główne 
kryterium duszpasterskie potrzeby przedłożone przez (Wice)Prowincję / Regię 
______________ Redemptorystów? 

Odpowiedź: Tak, zobowiązuję się. 
 
3. Czy współpracując zgodnie z wizją życia apostolskiego Zgromadzenia i przyjmując 

charyzmat św. Alfonsa jako dar Ducha Świętego, zobowiązujesz się do głoszenia Ewangelii w 
swoim życiu rodzinnym i zawodowym, w środowisku społecznym i kulturowym, oraz 
uczestniczenia w działalności misyjnej w komunii z naszymi współbraćmi redemptorystami, w 
swojej wspólnocie lokalnej lub gdziekolwiek zajdzie taka potrzeba? 

Odpowiedź: Tak, zobowiązuję się. 
 
4. Czy zobowiązujesz się jako Świecki Misjonarz Najświętszego Odkupiciela do dalszego 

pogłębiania duchowości i charyzmatu redemptorystów, do autentycznego życia według 
wskazówek i nauk św. Alfonsa oraz innych świętych, błogosławionych i męczenników naszego 
Zgromadzenia? 

 Odpowiedź: Tak, zobowiązuję się. 
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5. Czy zobowiązujesz się do uczestnictwa wraz ze współbraćmi zakonnymi we wspólnych 
spotkaniach i modlitwach, w pracy i budowaniu wspólnoty, biorąc pod uwagę rytm powołania 
każdej osoby świeckiej i zakonnej? 

Odpowiedź: Tak, zobowiązuję się. 
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MODLITWA ŚWIECKICH MISJONARZY NAJŚWIĘTSZEGO ODKUPICIELA 
Módlmy się tak jak uczy nas święty Alfons Liguori 
 

Daj mi poznać, Panie, czego chcesz ode mnie? 
Jestem gotów zrobić wszystko. Oddaję Ci moją wolę. Nie chcę niczego innego, poza tym, czego 
Ty ode mnie oczekujesz. 
Jakiego daru z nieba mogę chcieć, i jakim szczęściem na ziemi mogę cieszyć się, poza Tobą, 
mój Boże? 
Przyjmij mnie w całości. 
Jesteś moim jedynym Dziedzictwem, całkowitym Właścicielem mojego życia. 
Ukształtuj mnie tak, jak Ci się podoba. Przyjmij mnie dla swej miłości. 
Mieszkaj w moim sercu, Panie i powiedz mi, co chcesz, abym czynił. 

 
ZOBOWIĄZANIE KANDYDATA 
Osoby, które ukończyły formację początkową aby zostać Świeckim Misjonarzem 

Najświętszego Odkupiciela, publicznie odczytują na głos następującą formułę zobowiązania: 
 
Po zapoznaniu się z charyzmatem i misją redemptorystów, zdobywszy doświadczenie 

współpracy misyjnej we wspólnocie;  
rozpoznając pragnienie głębszego osobistego poświęcenia się misji i potrzebę niezbędnego 

czasu rozeznania we wspólnocie; 
uczestnicząc w rozeznaniu powołania zgodnie z charyzmatem redemptorystów i 

rozpoczynając szczególną formację misyjną, Ja _______________________________ 
publicznie wyrażam moje zobowiązanie jako Świecki Misjonarz Najświętszego Odkupiciela, z 
całą wolnością i radością, przed Bogiem i dzięki łasce Jego Ducha, oraz przed tymi, którzy 
dzielą ze mną to powołanie. 

Obiecuję żyć zgodnie z charyzmatem i duchowością życia apostolskiego Zgromadzenia 
Najświętszego Odkupiciela w moim świeckim stanie i warunkach życia. 

Wyrażam moją gotowość do posługi w misji zgromadzenia oraz moją dyspozycyjność do 
głoszenia Dobrej Nowiny o obfitym Odkupieniu najbardziej opuszczonym. 

Czyniąc to, liczę na pomoc wszystkich braci, modlitwę i świadectwo wszystkich 
redemptorystów, nieskończone miłosierdzie Boże i czułe spojrzenie Maryi, Matki Misjonarzy  
i Matki Nieustającej Pomocy. 

 
PRZYJĘCIE PRZEZ PRZEŁOŻONEGO JEDNOSTKI 
Przełożony Jednostki przyjmuje Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela 

następującymi słowami: 
Przyjmuję cię zatem, 
w imieniu wszystkich redemptorystów, 
jako Świeckiego Misjonarza Najświętszego Odkupiciela, 
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do współpracy z nami w dziele ewangelizacyjnym rozpoczętym przez św. Alfonsa, by 
nieść Dobrą Nowinę o Zbawieniu najbardziej opuszczonym mieszkańcom Neapolu, która z 
czasem stała się misją dla całego świata. 

Radośnie przyjmij Tradycję, którą ci powierzamy, 
uważaj się za członka rodziny redemptorystowskiej 
i zachowuj się w sposób godny imienia, które dziś otrzymałeś. 
Bądź mocny wiarą, 
radosny nadzieją, 
płonący miłością, 
i uczyń swoje życie świadectwem Bożego obfitego Odkupienia szczególnie wśród 

najuboższych. 
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
 
PRZYJĘCIE I WRĘCZENIE SYMBOLI 
W imieniu redemptorystów (Wice)Prowincji/Regii __________, przyjmuję twoje 

zobowiązanie jako dar od Boga dla Zgromadzenia i włączam cię do Świeckich Misjonarzy 
Najświętszego Odkupiciela. 

 
Następnie Przełożony Jednostki lub jego delegat wręcza mu krzyż redemptorystowski lub 

inny symbol oraz świadectwo zobowiązania. 
 
MODLITWA POWSZECHNA 
Do tej modlitwy dodajemy nasze własne modlitwy i intencje. 
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DODATEK J. PROPOZYCJA ŚWIADECTWA ZOBOWIĄZANIA ŚMNO 

Formularz 20.1 
ŚWIADECTWO ZOBOWIĄZANIA ŚWIECKIEGO MISJONARZA 

NAJŚWIĘTSZEGO ODKUPICIELA5 
 
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela 
(Wice)Prowincja __________ 
[Data] 
[Nazwa wspólnoty, miasto, kraj] 
 
Pan/Pani ________________ 
po złożeniu zobowiązania publicznego z zachowaniem wszelkich zasad formalnych 

podczas celebracji liturgicznej został(a) przyjęty(a) jako Świecki Misjonarz Najświętszego 
Odkupiciela  

Zobowiązanie zostało złożone na okres ___________ roku/lat. Może ono być corocznie 
ponawiane przez okres trzech lat lub aż do złożenia zobowiązania do końca życia, zgodnie z 
normami ustalonymi przez Zgromadzenie (DP, nr 1304). 

Poprzez to zobowiązanie jako Świecki Misjonarz Najświętszego Odkupiciela oczekuje się, 
że [imię i nazwisko] będzie dostępny dla służby misyjnej i wiernego świadectwa powołania 
redemptorystowskiego, we współodpowiedzialności ze wszystkimi redemptorystami oraz 
zgodnie z duchem życia apostolskiego Zgromadzenia i współpracy w misji. 

 
 
______________________________________ 
Świecki Misjonarz Najświętszego Odkupiciela 
 
 
____________________  
Przełożony Jednostki 
 
 
____________________  _________________ 
Świadek 1    Świadek 2 
 
Data: ____________________ 

Pieczęć Zgromadzenia 
  

 
 
5 Deklaracja Zobowiązania Świeckiego Misjonarza Najświętszego Odkupiciela jest przechowywana w Kurii 

Jednostki, a jej kopia jest wysyłana do Zarządu Generalnego. 
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DODATEK K. KARTA PERSONALNA ŚWIECKIEGO MISJONARZA 
NAJŚWIĘTSZEGO ODKUPICIELA 

Formularz 20.2 
 
Imię i nazwisko: 
________________________________________________ 
Adres: 
__________________________________________________ 
Adres e-mail: ____________________ 
Telefon: (______) ___________________  
Telefon komórkowy: (__________) ____________ 
Data zobowiązania: ____________________ 
Data urodzenia: ________________________  
Święty patron: ______________________________ 
Inne ważne daty:  
__________________________________________________  
__________________________________________________ 
Wspólnota lokalna redemptorystów / grupa świeckich  współpracowników 

redemptorystów: 
__________________________________________________  
__________________________________________________ 
 
________________________________ 
Podpis ŚMNO          
Data: 
__________________________________     
Podpis Przełożonego Jednostki    
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DODATEK L. NARZĘDZIA PRZYDATNE PRZY EWALUACJI PROCESU 
FORMACJI W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY W MISJI 

Doświadczenie uczestników. 
Przykładowe pytania: 

▪ Co uważasz za najważniejszy rezultat twojego procesu formacji redemptorystowskiej?  
▪ Jaka jest najważniejsza rzecz, której nauczyłeś/łaś się podczas procesu formacji? 
▪ Co udało ci się w tym roku? Dlaczego tak uważasz? 
▪ Co poszło nie najlepiej? Dlaczego tak uważasz? 
▪ W jaki sposób proces formacji pomógł ci żyć pełniej jako uczeń-misjonarz Jezusa 

Chrystusa?  
▪ W jaki sposób proces formacji pomógł ci pogłębić relację z Jezusem Chrystusem? 
▪ W jaki sposób proces formacji pomógł ci żyć duchowością redemptorystowską w 

codziennym życiu jako osoba świecka? 
▪ W jakim stopniu proces formacji spełnił twoje oczekiwania? 
▪ Czy jakiś aspekt procesu formacji był dla ciebie mylący lub niejasny? Jeśli tak, opisz 

to. 
▪ Czy w prezentacjach lub podczas sesji było coś, co, twoim zdaniem, należałoby 

zmienić? (treść, czas trwania, format itp.) Jeśli tak, opisz to. 
▪ Co jest największą radością twojego doświadczenia tegorocznej formacji? 
▪ W jaki sposób wzrastałeś/łaś? 
▪ Co było największym wzywaniem, z którym przyszło ci się mierzyć w tym roku? 
▪ Co, twoim zdaniem, mogłoby polepszyć proces formacji?  
▪ Czy twój udział w procesie formacji pomógł ci pogłębić poczucie przynależności do 

rodziny redemptorystowskiej? W jaki sposób? 
▪ Czy twój udział w procesie formacji pomógł ci wzrastać jako uczeń-misjonarz Jezusa 

Chrystusa? 
▪ Przedstaw swoje sugestie na przyszłość dla prelegentów lub w kwestii poruszanych 

tematów. 
 
Doświadczenie prowadzących formację. 
Przykładowe pytania: 

▪ Jakie cele postawiliśmy sobie w tegorocznym procesie formacji? 
▪ Które cele udało się zrealizować? 
▪ Jakie czynniki skłaniają nas do tego, by uznać, że jesteśmy zadowoleni z rezultatów? 
▪ Które cele nie zostały osiągnięte? 
▪ Jakie czynniki skłaniają nas do tego, by uznać, że nie jesteśmy zadowoleni z rezultatów? 
▪ Jaka jest rola lidera? 
▪ Jakie szanse dla formacji lub doskonalenia się stanęły przede mną? 
▪ Jakie szanse dla formacji lub doskonalenia się byłyby pomocne? 
▪ Czego nauczyłeś/łaś się jako lider podczas tego roku? 
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▪ Co udało się w tym roku? Dlaczego tak uważasz? 
▪ Czego nie udało się zrealizować w tym roku? Dlaczego tak uważasz? 
▪ W jaki sposób proces formacji pomógł ci żyć pełniej jako uczeń-misjonarz Jezusa 

Chrystusa? 
▪ W jaki sposób proces formacji pomógł uczestnikom żyć pełniej jako uczeń-misjonarz 

Jezusa Chrystusa? 
▪ W jaki sposób proces formacji pomógł ci pogłębić relację z Jezusem Chrystusem? 
▪ W jaki sposób proces formacji pomógł uczestnikom pogłębić relację z Jezusem 

Chrystusem? 
▪ W jaki sposób proces formacji pomógł uczestnikom żyć duchowością 

redemptorystowską w codziennym życiu jako osoby świeckie? Jakie argumenty możesz 
wskazać dla poparcia swojego zdania? 

▪ Co najbardziej ucieszyło cię w procesie tegorocznej formacji? 
▪ Z jakimi wyzwaniami musiałeś się zmierzyć w tym roku? 
▪ Czy cokolwiek mogło być zrobione, by pomóc ci stawić czoła tym wyzwaniom? 
▪ Przedstaw swoje sugestie na przyszłość, które, twoim zdaniem, mogłyby być przydatne 

dla liderów.  
▪ Przedstaw swoje sugestie na przyszłość, które, twoim zdaniem, mogłyby być przydatne 

dla uczestników.Przedstaw swoje sugestie na przyszłość w kwestii prelegentów lub 
prezentowanych tematów. 


