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Opus Christi Salvatoris Mundi
Misjonarze Słudzy Ubogich

CHARYZMAT
Założeni w roku 1986 przez ojca Giovanniego Salerno
(włoskiego kapłana i lekarza),
jesteśmy katolickim Ruchem misyjnym.
Poświęcamy się
wychowywaniu i formacji duchowej ubogich i porzuconych dzieci
w krajach, gdzie jest taka potrzeba,
a także ewangelizacją rozległych obszarów dotkniętych ubóstwem.
Obecnie
pracujemy w trzech krajach Ameryki Łacińskiej
(w Peru, na Kubie i w Meksyku).
W skład naszego Ruchu wchodzą różne wspólnoty
(Kapłani, Bracia zakonni, Siostry zakonne,
Zakonnicy kontemplacyjni, Rodziny misyjne),
które żyją tym samym charyzmatem,
choć w sposób niezależny,
każdy zgodnie z wlasnym stanem.
Jest ponad 150 Misionarzy Sług Ubogich (MSP)
z piętnastu krajów
i służymy codziennie ponad tysiącowi dzieci i młodzieży
poprzez darmowe szkoły, stołówki, przychodnie,
a także warsztaty artystyczne i zawodowe.
Wiele osób, zakochanych w ubogich
i w działalności misyjnej Kościoła,
tworzy w wielu krajach całego świata,
tzw. „Grupy Wsparcia” Instytutu,
które zbierają się okresowo,
aby wspierać duchowo i materialnie
wysiłek ewangelizacyjny Misjonarzy Sług Ubogich.
Należy tu wspomnieć także
o cennym, dobrowolnym wsparciu
Socjuszy, Oblatów i Współpracowników.
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Opus Chr isti
Sa lvator is Mundi
Składa się z członków Instytutu Misjonarzy Sług Ubogich, którzy zostali powołani, by iść drogą głębszej konsekracji.
Z punktu widzenia kanonicznego są to dwa Instytuty Zakonne: jeden to gałąź
męska: ojcowie i bracia Misjonarze Słudzy Ubogich; a drugi – gałąź żeńska: siostry
Misjonarki Sługi Ubogich.
Obydwie te gałęzie funkcjonują niezależnie od siebie.

M I SJ O N A R Z E S Ł U DZ Y U B O GIC H
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Z dwiema głównymi gałęziami Opus Christi ściśle związana jest Wspólnota
Małżeństw Misyjnych Sług Ubogich, złożona z par małżeńskich, które poprzez innego rodzaju zobowiązania (w sposób zgodny z ich stanem) angażują się w przeżywanie charyzmatu i apostolatu Misjonarzy Sług Ubogich.
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Ośrodki i rodzaje działalności
Misjonarzy sług ubogich
MIASTECZKO CHŁOPCÓW (w Andahuaylillas w Peru):
Otwarte w roku 2007 w gminie Andahuaylillas, należącej do prowincji Quispicanchi,
w Departamencie Cusco. Jest to obszar, na którym występuje znaczące ubóstwo zarówno
materialne, jak i moralne, a alkoholizm i przemoc w rodzinie stanowią smutną codzienność
wielu małżeństw.
Miasteczko Chłopców ma na swoim codziennym utrzymaniu łącznie 500 osób,
a wśród nich: członków wspólnoty, dzieci i młodzież uczącą się, profesorów, nauczycieli
oraz współpracowników.

W Miasteczku Chłopców
działają następujące ośrodki:
Dom Dziecka św. Tarsycjusza: dom przyjmujący dzieci
i chłopców, którzy przybywają do nas z powodu częściowego lub całkowitego
porzucenia, albo z powodu
przemocy domowej.
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Wspólnota „Rok św. Augustyna”: złożona z młodych mężczyzn z różnych krajów,
którzy przez okres jednego roku – będący czasem wystarczająco długim i odpowiednim do rozeznania powołaniowego – oddają się służbie Bogu i ubogim poświęcając
się w sposób szczególny służbie ubogim i opuszczonym dzieciom

Dom formacyjny św. Alojzego Gonzagi: przyjmuje chłopców począwszy od ostatnich lat szkoły podstawowej, którzy zdradzają chęć odczytywania swojego powołania
do kapłaństwa i konsekrowanego życia zakonnego.
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Oratorium ks. Bosko: każdej soboty otwiera swoje podwoje dla około stu pięćdziesięciu ubogich chłopców z okolicy, oferując im intensywny
program katechetyczny, gry i zajęcia
sportowe, które wypełniają cały dzień.

Kolegium św. Franciszka i Hiacynty Marto: założone w 1997 roku i powierzone ojcom i braciom Misjonarzom Sługom Ubogich przyjmuje bezpłatnie około 290 ubogich
dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji (od pierwszej klasy szkoły podstawowej, tj. 5/6-letnich dzieci, aż do piątej klasy szkoły średniej, czyli 17-letniej młodzieży).
Kolegium liczy osiemnastu nauczycieli, jednego sekretarza, jednego asystenta logistycznego, jednego asystenta socjalnego i dwóch psychologów.
Codziennie dzieci i młodzież otrzymują bezpłatnie kształcenie ogólne (przy czym
nie zapomina się o życiu duchowym), niemal pełne wyżywienie, a także opiekę stomatologiczną i psychologiczną. Pracę pedagogiczną prowadzimy nie tylko na rzecz
uczniów, ale także z ich rodzinami: rodziny te często zbliżają się do szkoły, a poza tym
odwiedzają je misjonarze i wychowawcy dzieci.
W ubiegłym 2018 roku odwiedził nas wielki przyjaciel Ruchu i zechciał spędzić czas z naszymi uczniami w kaplicy kolegium, w milczeniu i obecności wystawionego Najświętszego Sakramentu. Mimo że uczniowie nie zorientowali się, zdołał zauważyć, że dwaj z nich,
przebywając w obliczu Jezusa Eucharystycznego, nie mogli powstrzymać łez. Ten epizod
przypomina nam, że wielkim bohaterem naszej pracy jest sam Pan we własnej Osobie, Pan,
który zna naszych chłopców lepiej niż ktokolwiek i wie, jak poruszyć ich serca.
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Ośrodek Techniczno-Zawodowy (CETPRO) św. Józefa: daje możliwość zdobycia wykształcenia technicznego uczniom szkoły średniej; rozkład zajęć pozwala im w ciągu
dwóch lat uzyskać tytuł zawodowy „asystenta technicznego” uznawany przez państwo
peruwiańskie. Kształcenie to oferowane jest w następujących specjalnościach: stolarstwo, ceramika, piekarstwo, ciastkarstwo, gastronomia, produkcja rolna i hodowla.

Misje w wioskach. Kapłani i bracia Misjonarze Słudzy Ubogich odbywają okresowe misje w wysokiej Kordylierze, w szczególności w wioskach Mayumbamba, Yarqakunka, Altocucuchiray, San Juan de Quihares, Parrocochan, Papres, Pirque, Parara, Seqsencalla y Colcaqui.
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WSPÓLNOTA KONTEMPLACYJNA
MATKI BOŻEJ OD MILCZENIA
(w Querowasi w Peru):

Złożona z jednego kapłana i dwóch braci kontemplacyjnych. Poza poświęcaniem
czasu na modlitwę i kontemplację, a także na przyjmowanie gości odbywających rekolekcje powołaniowe, zajmują się uprawą owoców i warzyw dla różnych ośrodków
i wielu stołówek Misjonarzy Sług Ubogich.
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DOM FORMACYJNY
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY MATKI UBOGICH
(w Ajofrín w prowincji Toledo w Hiszpanii):

Jest to specjalistyczny ośrodek formacyjny dla młodych mężczyzn z różnych krajów, którzy po przynajmniej rocznym doświadczeniu w naszych ośrodkach misyjnych
poczuli powołanie, by oddać swoje życie Bogu przez posługę najuboższym, i odbywają swoją intelektualną i duchową formację według charyzmatu naszego Ruchu.
W tym domu pod przewodnictwem Formatorów przeżywają okres postulatu [czas
poprzedzający nowicjat (etap formacji, który odbywa się w naszym domu w Andahuaylillas)], w czasie którego studiują filozofię, oraz okres post-nowicjatu, kiedy skupiają
się na studiach teologicznych. Oczywiście aspekt intelektualny jest tylko jednym z wymiarów formacji, jaką prowadzi się w domu w Ajofrín, w celu wszechstronnego przygotowania misyjnego młodych ludzi
Dom Formacyjny oferuje także innym młodym ludziom możliwość życia przez kilka dni duchowością Misjonarzy Sług Ubogich. W tym celu w okresie letnim organizuje
turnusy rekolekcji ignacjańskich, a także Międzynarodowy Obóz Misyjny. Te dwie możliwości otwarte są dla młodych mężczyzn, którzy chcą doświadczyć chrześcijańskiego
braterstwa oraz służby bliźnim w pogodnym klimacie misyjnym.
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WSPÓLNOTA KAPŁAŃSKA W CIENFUEGOS
(na Kubie):

Obecna jest i prowadzi działalność w diecezji Cienfuegos od grudnia 2013 roku,
kiedy to przyjął ją ks. bp Domingo Oropesa.
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Entuzjazm głoszenia Chrystusa wypływa z przekonania,
że odpowiada się na wielką nadzieję.

(por. św. Jan Paweł II, Redemptoris Missio, 45)
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Kolegium dla dziewcząt
św. Marii Goretti
(w Cuzco w Peru)

Prowadzone przez Siostry Misjonarki Sługi Ubogich, kształci około 280 ubogich
uczennic od pierwszej klasy szkoły podstawowej (4-5 rok życia) aż do piątej klasy szkoły średniej (17 rok życia). Uczennice otrzymują także formację zawodową w specjalnościach: krawiectwo, dziewiarstwo, gastronomia, ceramika i informatyka.
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OŚRODEK NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
MATKI UBOGICH
(w Cuzco w Peru):

Obejmuje następujące dzieła, prowadzone przez Siostry Misjonarki Sługi Ubogich:
Dom Małego Dziecka św. Teresy od Jezusa: Przyjmuje i z wielkim oddaniem opiekuje
się małymi dziećmi ubogimi, osieroconymi i porzuconymi; w większości chorymi.
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Internat św. Agnieszki:
Pozwala około 25 dziewczętom pochodzącym z bardzo
ubogich rodzin z bardzo poważnymi problemami, uczyć
się w bezpłatnym kolegium
św. Marii Goretti.

Oratorium bł. Laury Vicuñi:
do którego uczęszcza około
setki dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich rodzin mieszkających w Cuzco.
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Stołówka Matki Bożej od Pokoju:
Pomaga trzydziestce małych dziewczynek i starszych dziewcząt w wieku
od 8 do 18 lat.

M I SJ O N A R Z E S Ł U DZ Y U B O GIC H
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Macierzysty Dom Formacyjny Sióstr Misjonarek Sług Ubogich:
składa się z następujących wspólnot:
•• Wspólnota św. Róży z Limy: siostry konsekrowane;
•• Wspólnota św. Elżbiety od Trójcy Świętej: post-nowicjuszki;
•• Wspólnota św. Tereski od Dzieciątka Jezus: nowicjuszki;
•• Wspólnota św. Gemmy Galgani: postulantki;
•• Wspólnota św. Bernadety Soubirous: aspirantki;
•• Wspólnta św. Bakhity: kandydatki z różnych krajów, odbywające rozeznanie powołaniowe.
Stąd wyruszają grupy Sióstr Misjonarek Sług Ubogich, by ewangelizować najbiedniejsze wioski wysokiej Kordyliery, wspierając w ten sposób wiele parafii w archidiecezji Cuzco, diecezji Abancay (Apurímac) i Prałatury terytorialnej Ayaviri (Puno).
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OŚRODEK ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW
(w Cusibamba w Peru):

W tej wiosce, na wysokości ponad 3.600 m n.p.m., pracuje wspólnota naszych
sióstr Misjonarek Sług Ubogich. Siostry pomagają około stu czterdzieściorgu dzieciom
i grupie ludzi w podeszłym wieku prowadząc stołówkę.

Internat św. Imeldy:
Przyjmuje i kształci ubogie dziewczęta z Cusibamba oraz innych okolicznych miejscowości,
oferując im wszechstronną edukację.

M I SJ O N A R Z E S Ł U DZ Y U B O GIC H
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OŚRODEK BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
(w Punacancha w Peru):
W tej wiosce, na wysokości 3.930 m n.p.m., pracuje inna wspólnota sióstr Misjonarek
Sług Ubogich troszcząca się o miejscową ludność za pomocą następujących struktur
i przedsięwzięć:
• ośrodek pomocy Bożego Miłosierdzia, w którym otrzymuje żywność i katechezę
około trzydziestka dzieci.
• troska o osoby w podeszłym wieku i chore przez odwiedzanie ich w domach.
• nauczanie religii katolickiej w wioskach Punacancha Cochapata i Kirkas we wszystkich klasach szkoły podstawowej.
• cotygodniowe wizyty w wioskach Punacancha, Kirkas, Cochapata i Araycalla w celu
nauczania katechizmu ludności katolickiej i świadczenia niewielkiej pomocy żywnościowej.
• celebrowanie w każdą niedzielę Mszy świętej dzięki jednemu z kapłanów Ruchu,
który z Miasteczka Chłopców przyjeżdża aż tutaj.
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OŚRODEK MATKI BOŻEJ OD ANIOŁÓW
(w Rumichaca w Peru):

W tej wspólnocie nasze siostry Misjonarki Sługi Ubogich poświęcają się następującej działalności:
• towarzyszeniu siostrom Misjonarkom Sługom Ubogich, które pracują w Cuzco lub
w innych wspólnotach andyjskich, a przyjeżdżają tu, by odbywać swoje doroczne
rekolekcje lub na konieczny okres odpoczynku;
• czasowej opiece nad chorymi dziećmi z Domu Małego Dziecka św. Teresy w Cuzco,
gdy muszą one zmienić klimat, ponieważ klimat Rumichaki jest łagodniejszy i cieplejszy niż klimat Cuzco;
• prowadzeniu oratoriów św. Dominika Savio dla chłopców i św. Filomeny dla dziewcząt;
• odwiedzaniu rodzin w Rumichace i w Huacahuasi.

M I SJ O N A R Z E S Ł U DZ Y U B O GIC H
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OŚRODEK NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY Z LOURDES
(w Limie w Peru):

Ma pod swoją opieką dzieci przysłane na leczenie z Cuzco do stolicy, kiedy cierpią
na choroby, których nie da się leczyć w Kordylierze.
W tym domu mieszkają także siostry, które studiują na limskich uczelniach, aby
uzyskać dyplomy nauczycielek lub pielęgniarek.
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OŚRODEK MATKI BOŻEJ Z GUADELUPE
(w Guadalajarze w Meksyku):

•
•
•
•

Siostry Misjonarki Sługi Ubogich prowadzą następujące rodzaje apostolatu:
wspierają parafię Matki Boskiej z Guadalupe prowadząc katechezę dla piętnastoletnich
dziewcząt, a także będąc nadzwyczajnymi szafarkami komunii świętej dla chorych;
odwiedzają ludzi w domach w niektórych rejonach parafii;
pomagają w formacji duchowej uczennic z kolegium „Mater Dei”;
w każdą sobotę w oratorium św. Marii Goretti zajmują się formacją trzydziestu
dziewcząt organizując dzień wypełniony różnymi zajęciami takimi jak: katecheza,
odmawianie różańca świętego, zabawy i prace rzemieślnicze.

M I SJ O N A R Z E S Ł U DZ Y U B O GIC H
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Mandat apostolski powierzony
przez Chrystusa Apostołom
dotyczy nas wszystkich.

(papież Benedykt XVI)
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WSPÓLNOTA ŚWIĘTEGO MARCINA DE PORRES
(w Ilo w Peru):

Tutaj nasze siostry Misjonarki Sługi Ubogich pracują w następujących strukturach
i prowadzą działalność taką jak:
• przedszkole św. Marcina de Porres dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat;
• ośrodek św. Marcina de Porres pomagający około pięćdziesięciu rodzinom;
• lekcje religii i przygotowanie do sakramentów dla dzieci z kolegium św. Izabeli;
• wizyty w domach w dzielnicach „Boca de Sapo”, „24 de Octubre” i „Santa Rosa de Lima”.
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„VILLA NAZARET”
(w Andahuaylillas w Peru):

Położona w odległości 30 km od Cuzco, na wysokości 3.100 m n.p.m. gości rodziny pochodzące z różnych krajów (Kolumbii, Francji, Węgier, a także z Peru), które
zostawiły swoje wygody, pracę, dalszą rodzinę i przyjaciół i wraz z dziećmi wstąpiły do Ruchu Misjonarzy Sług Ubogich, aby
służyć Bogu, Kościołowi i ubogim.
Jedno z tych Małżeństw misyjnych
(małżonkowie Guillermo i Francisca Salazar) pracuje od 2013 roku w Meksyku,
a dokładnie w Guadalajarze, w stanie Jalisco. Salazarowie wspierają swoją posługą
jedną z niedawno utworzonych parafii na
obrzeżach miasta, obejmującą ogromny
obszar i liczącą około sześćdziesięciu tysięcy mieszkańców. Zajmują się szczególnie grupą pięciuset osób, którym oferują:
katechezę dla dzieci, młodzieży i dorosłych; nauki przedmałżeńskie; odwiedziny u chorych w charakterze nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej; wsparcie

dla dzieci, które nie umieją czytać ani
pisać, nie chodzą do szkoły albo mają
w niej bardzo poważne problemy. Prowadzą poza tym misję stałą w Valle de los
Molinos. Do ich obowiązków należy także drukowanie i dystrybucja na terenie
całego kraju biuletynu Ruchu Misjonarzy
Sług Ubogich. Dodatkowo opiekują się
jedną z Grup Wsparcia Ruchu.
Na przyszłość zaplanowane jest
otwarcie małej „szkoły”, która ma pomóc
dzieciom i drugiej i dalszych klas szkoły
podstawowej, które nie umieją czytać ani
pisać lub doświadczają bardzo poważnych trudności w nauce.
Inny projekt to utworzenie w Guadalajarze trzeciej Grupy Wsparcia Ruchu Misjonarzy Sług Ubogich (tym razem w parafii Matki Boskiej z Guadalupe, w Ejido
Copalita, Zapopan, w ramach posługi dla
tej parafii).
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Misja jest dobrowolną i świadomą odpowiedzią na Boże powołanie,
jednak możemy je odczuć, tylko kiedy żyjemy
w osobistej relacji miłości do Jezusa, który żyje w swoim Kościele.
(papież Franciszek)

M I SJ O N A R Z E S Ł U DZ Y U B O GIC H
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GRUPY WSPARCIA,
SOCJUSZE, OBLACI
I WSPÓŁPRACOWNICY

Z dwiema gałęziami (męską i żeńską) konsekrowanych członków Ruchu
i z Wspólnotą Małżeństw Misyjnych
nawiązuje kontakt wiele innych osób
z różnych krajów, które zgodnie ze specyfiką swojego stanu życia i własną
konkretną sytuacją starają się żyć w duchowości Misjonarzy Sług Ubogich.
Stanowią oni prawdziwą kolumnę
wsparcia i towarzyszą na różne sposoby ożywiając działalność Ruchu w służbie najuboższym.
Wiele z tych osób wiernie i w milczeniu prowadzi tę cenną działalność
już od wielu lat, niekiedy nawet od
chwili założenia Ruchu. Dlatego zwykła
sprawiedliwość i wdzięczność nakazuje nam podziękować im za wszystkie
ich ofiary i wysiłki podejmowane codziennie w milczeniu z ich klasztorów
i domów. Z pewnością są one zapisane
w Księdze Życia.
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JAK MOGĘ POMÓC UBOGIM?
Stając się echem krzyku najuboższych, rozpowszechniając wśród swojej rodziny i znajomych ten biuletyn i inne nasze materiały (które można otrzymać bezpłatnie), a także organizując spotkania kształtujące wrażliwość misyjną, w których w miarę
możliwości mogą uczestniczyć na Twoje zaproszenie nasi misjonarze.
Ofiarując swoje cierpienia i modlitwy, a także swoją wierność Ewangelii
i papieżowi, aby każdy Misjonarz Sługa Ubogich mógł
stać się żywą obecnością Jezusa wśród ubogich.
Przekazując nam w darowiźnie biżuterię albo nieruchomości, z których sprzedaży pozyskamy środki na utrzymanie osieroconych dzieci.
Spisując testament na rzecz naszego
Ruchu Misjonarzy Sług Ubogich.

Dla tych, którzy byliby zainteresowani wysyłaniem nam daru
albo przelewu (co miesiąc, raz na dwa, trzy miesiące, raz na rok…):
Bank Pekao S.A. II Oddział w Krakowie, ul. Kapelanka 1
nr konta bankowego: 04 1240 1444 1111 0010 3357 3136
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Jeśli płonie w Tobie płomień misyjnego zapału, nie pozwól mu
zgasnąć: jesteś powołany/a, aby go podtrzymywać
Nasze wspólnoty misyjne kapłanów i seminarzystów, zakonników kontemplacyjnych, świeckiej młodzieży,
zakonnic i par małżeńskich chcą pomóc Ci w tym zadaniu:
•

Jeśli jesteś młodym chłopakiem/dziewczyną w okresie wewnętrznego poszukiwania, gotowym/ą
spędzić przynajmniej rok, żyjąc w kraju misyjnym, w domu wspólnoty Misjonarzy lub Misjonarek Sług
Ubogich, aby rozeznać, do jakiej misji wzywa Cię Bóg w Kościele, wiedz, że...

•

Jeśli jesteś młodym człowiekiem pragnącym przeżyć kilka dni wyciszenia i modlitwy w atmosferze
misyjnej w naszym Domu Formacji w Ajofrín niedaleko Toledo w Hiszpanii...

•

Jeżeli jesteście parą małżonków i razem z Waszymi dziećmi czujecie się powołani, by pojechać do jednego z krajów Trzeciego Świata na okres przynajmniej dwóch lat, aby otworzyć się
na najuboższych jako mały Kościół domowy...

•

Jeżeli czujesz się powołany/a, aby poświęcić się najuboższym, zarażając swoją miłością misyjną środowisko, w którym żyjesz, poprzez tworzenie i animację Grupy Wsparcia Misjonarzy Sług Ubogich...
…skontaktuj się z nami.

…ubodzy czekają na Ciebie.
…czekamy na Ciebie.

…ubodzy czekają na Was.

imię i nazwisko……………………………………………………………………………………
ulica …..……………………………………………………………………………………….……
kod pocztowy ………………………… miejscowość……………………………………………
kraj ………………………………………………… tel. …………………………………………
stan cywilny ……………………………… zawód ………………………………………….…
wiek ………… wykształcenie ………………… e-mail ………………………………………
Proszę o przesłanie mi informacji o tym, w jaki sposób mógłbym stać się misjonarzem, członkiem Ruchu
Misjonarzy Sług Ubogich jako:

 kapłan
 świecki
konsekrowany

 siostra zakonna
 zakonnik kontemplacyjny

 współpracownik
 konsekrowane pary
małżeńskie

Po wypełnieniu wyślij na adres:
MSPTM
Opactwo Benedyktynów
ul. Benedyktyńska 37
30-398 Kraków

M I SJ O N A R Z E S Ł U DZ Y U B O GIC H
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DO NOWYCH CZYTELNIKÓW
Możemy przesłać Ci kilka egzemplarzy naszego Biuletynu, abyś mógł/mogła rozdać je rodzinie,
przyjaciołom, znajomym, kolegom z pracy, itp. W ten sposób pomożesz nam rozpowszechniać
nasze orędzie dla dobra wszystkich cierpiących z Trzeciego Świata. Przekaż nam adresy swoich
przyjaciół, którzy chcieliby otrzymywać nasz Biuletyn.
Mój adres:
Imię i nazwisko ………………………………………… tel. …………………
ulica ……………………………………………………………………………
kod pocztowy ……………… miejscowość …………………………………
kraj ………………………………… e-mail …………………………………
Nowe adresy:
Imię i nazwisko ………………………………………… tel. …………………
ulica ……………………………………………………………………………
kod pocztowy ……………… miejscowość …………………………………
kraj ………………………………… e-mail …………………………………
Imię i nazwisko ………………………………………… tel. …………………
ulica ……………………………………………………………………………
kod pocztowy ……………… miejscowość …………………………………
kraj ………………………………… e-mail …………………………………
Imię i nazwisko ………………………………………… tel. …………………
ulica ……………………………………………………………………………
kod pocztowy ……………… miejscowość …………………………………
kraj ………………………………… e-mail …………………………………
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ŚWIECCY
Ja…………………………………………………………………………………………
ulica …………………………………………………………… nr domu ………………
kod pocztowy ……………………miejscowość ………………………………………
kraj ………………………………… nr telefonu ………………………………………
e-mail …………………………………
w ciągu całego roku ……… zobowiązuję się włączyć w Wasze dzieło, aby dziękować Bogu
za ten nowy charyzmat zrodzony w Kościele dzięki Misjonarzom Sługom Ubogich.
Moje uczestnictwo będzie wyglądać następująco:
Częstotliwość
praktyk
Forma
uczestnictwa

Codziennie

Raz
w tygodniu

Raz na dwa
tygodnie

Co miesiąc

Inne

Msza św.
Adoracja
eucharystyczna
Różaniec

…………………

……………………

(data)

(podpis)

„Niech Bóg nas uwolni od równania w dół, zadowalając się półprawdami. Półprawdy nie
zaspokajają serca, nie czynią dobra. Niech Bóg nas uwolni od życia nijakiego, które kręci
się wokół pieniądza. Niech nas uwolni od myślenia, że wszystko jest w porządku, jeśli mnie
jest dobrze, a inny niech sobie poradzi sam. Niech nas uwolni od przekonania, że jesteśmy
sprawiedliwi, jeśli nic nie czynimy, aby przeciwdziałać niesprawiedliwości”.
(Papież Franciszek, Homilia w czasie Mszy świętej na Foro Italico Umberto I, Palermo, 15 września 2018)

Tę „Kartę Duchowych Ofiar” możesz przesłać na nasz adres w Cuzco (Peru), gdzie zostanie
złożona u stóp Matki Bożej na ołtarzu w kaplicy Najświętszej Maryi Panny Matki Ubogich.
MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES
P.O. BOX 907 – CUZCO – PERU
TEL. I FAX: 0051 984032491; 0051 956949389
e-mail: missionaricuzco@gmail.com.
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Opus Christi Salvatoris Mundi
To cały wachlarz rzeczywistości misyjnych (kapłani i bracia konsekrowani, siostry zakonne, małżeństwa misyjne, kapłani i bracia klauzurowi, osoby stowarzyszone, oblaci, współpracownicy,
grupy wsparcia) połączonych jednym charyzmatem i osobą wspólnego założyciela.

OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI
Dzieło złożone z członków Ruchu Misjonarzy Sług Ubogich powołanych na drogę szczególnej konsekracji, do życia wspólnotowego i profesji rad ewangelicznych stosownie do swojego
stanu (rozpoczyna się proces, w wyniku którego zostaniemy kanonicznie uznani za dwa Instytuty Zakonne: gałąź męską tworzoną przez kapłanów i braci oraz żeńską składającą się z sióstr).
GRUPY WSPARCIA RUCHU
Mają na celu pogłębianie i propagowanie naszego charyzmatu, pracując dla nawrócenia wszystkich członków poprzez organizację okresowych spotkań.
OBLACI
Chorzy lub więźniowie, którzy ofiarowują swoje cierpienie za
ubogich Trzeciego Świata, a także wszyscy, którzy przyjmują
i realizują w swoim życiu charyzmat Misjonarzy Sług Ubogich.

Misjona r ze
S ł u d z y Ub o gi c h

WSPÓŁPRACOWNICY
Wszyscy ludzie dobrej woli, którzy pragną naprawdę pokochać
ubogich.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem:
Misioneros Siervos de los Pobres
P.O.BOX 907
Cusco (Peru)
tel. i fax: 0051 984032491; 0051 956949389
e-mail: missionaricuzco@gmail.com
www.msptm.com

MSPTM
Opactwo Benedyktynów
ul. Benedyktyńska 37
30-398 Kraków
e-mail: msptm.pl@gmail.com

Ogłoszenie
Niniejszy biuletyn i wszystkie publikowane przez nas materiały są całkowicie darmowe i zawsze dostępne
dla wszystkich zainteresowanych, dzięki hojności jednego z naszych dobroczyńców, wierzącego w
nasz charyzmat i w ten sposób współpracującego w dziele rozszerzania Królestwa Bożego. Dlatego
zachęcamy do zamawiania naszych publikacji, by w ten sposób umożliwić innym osobom zapoznanie
się z charyzmatem Misjonarzy Sług Ubogich.

