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DO WSZYSTKICH BRACI ZGROMADZENIA

Najdro¿si,

Z wielk¹ radoœci¹ wysy³am ka¿demu z Was egzemplarz elaboratu, bêd¹cego
owocem pracy grupy studyjnej, której Zarz¹d generalny powierzy³ zadanie refleksji
nad „To¿samoœci¹ paulisty w jej podwójnym wyrazie jako kap³an i uczeñ”.

Ju¿ w ogólnym wprowadzeniu do tego opracowania mo¿na przeczytaæ, ¿e nie
stanowi ono nowego dokumentu, ale raczej materia³ roboczy. Wysy³aj¹c Wam ten
tekst, chcia³bym pobudziæ poszczególne osoby i wspólnoty do refleksji nad swoj¹
to¿samoœci¹ paulisty i dopomóc w tej refleksji. Jest ona bardzo potrzebna zarówno
ze wzglêdu na obszernoœæ i specyfikê naszego charyzmatu – który wci¹¿ nale¿y
zg³êbiaæ – jak i ze wzglêdu na wymagania, jakie teraŸniejszoœæ stawia przed charyz-
matem, który zosta³ nam powierzony dla s³u¿by wspó³czesnemu spo³eczeñstwu.

Tekst, który Wam wysy³am, nie jest gotowym opracowaniem, ale wyznacza
pocz¹tek pewnej refleksji. Cieszy³bym siê wiêc, gdybyœcie odczuli potrzebê
szerszego i jaœniejszego rozwiniêcia pewnych tematów lub gdybyœcie odkryli brak
jakichœ aspektów, które wed³ug Was s¹ wa¿ne, a których nie znajdujecie w ¿adnym
z za³¹czonych schematów. Jesteœmy wszyscy zaproszeni do przedstawienia swoich
w³asnych przemyœleñ, które mog³yby wzbogaciæ, rozjaœniæ, poprawiæ – jeœli by³aby
taka potrzeba – i doprowadziæ do konkretnych konkluzji poszczególne tematy.
Uwagi i sugestie proszê przesy³aæ do dwóch radnych generalnych, którzy koor-
dynuj¹ tê pracê. Ich zadaniem bêdzie zaznajomiæ ca³e Zgromadzenie z nowymi
perspektywami, które bêd¹ owocem Waszej refleksji. Mo¿ecie pisaæ na nastêpuj¹ce
adresy: galaviz@stpauls.it; chessa@stpauls.it; information.service@stpauls.it.

Podjêliœmy wysi³ek przet³umaczenia tego materia³u na poszczególne jêzyki
u¿ywane w naszym Zgromadzeniu (w tym momencie brakuje jeszcze tylko
t³umaczenia na jêzyk japoñski). W poszczególnych wersjach jêzykowych mo¿ecie
dostrzec pewne nieœcis³oœci, o których proszê informowaæ. Jestem przekonany, ¿e
praca podjêta w celu przekazania Wam tego materia³u w ró¿nych wersjach jêzy-
kowych, przyniesie owoc w postaci lepszego zapoznania siê z nim i lepszego
wykorzystania go. Czas, kiedy materia³ ten trafia w Wasze rêce, jest szczególnie
korzystny: jest to okres nastêpuj¹cy po beatyfikacji naszego drogiego Za³o¿yciela,
a poprzedzaj¹cy blisk¹ ju¿ Kapitu³ê generaln¹ Zgromadzenia.

Tê prace powierzam opiece Maryi, Królowej Aposto³ów, a Was pozdrawiam
z braterskim uczuciem.
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