
 Rzym, lipiec 2017   Drodzy Salwatorianie,  Przede wszystkim chcielibyśmy przekazać Wam nasze gorące pozdrowienia z Rzymu, gdzie w dniach 10-15 lipca 2017 roku zebraliśmy się w Domu Macierzystym Towarzystwa Boskiego Zbawiciela na posiedzeniu Międzynarodowej Połączonej Komisji ds. Charyzmatu.   Na prośbę kapituł generalnych i zgromadzeń różnych gałęzi naszej ukochanej Rodziny Salwatoriańskiej oraz ich obecnych zarządów jednym z tematów, nad którymi obecnie pracujemy, jest potrzeba, by salwatorianie z całego świata pogłębili swoją tożsamość jako „Rodzina”. W niektórych debatach podkreślano potrzebę zwiększenia wśród nas świadomości, że wszyscy członkowie Rodziny Salwatoriańskiej w równy sposób uczestniczą w charyzmacie salwatoriańskim, w salwatoriańskiej duchowości i w salwatoriańskim posłannictwie, mimo że wyrażamy to uczestnictwo na różne sposoby. I że w salwatoriańskim świecie, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, poszczególne gałęzie Rodziny Salwatoriańskiej powinny ze sobą współpracować, by pogłębiać i wzmacniać naszą tożsamość.   Zastanawiając się, w jaki sposób jako Międzynarodowa Połączona Komisja ds. Charyzmatu moglibyśmy pomóc Rodzinie Salwatoriańskiej na całym świecie wprowadzać tę decyzję w życie, zwróciliśmy uwagę na zbliżającą się setną rocznicę śmierci Ojca Franciszka Jordana, która przypada we wrześniu 2018 roku. Uważamy, że rocznica ta stanowi bardzo dobrą okazję, by osiągnąć cel, którym jest większa świadomość naszego salwatoriańskiego charyzmatu, naszego posłannictwa i naszej salwatoriańskiej duchowości oraz głębsze w nich uczestnictwo. Pragniemy zatem zachęcić wszystkie jednostki do zorganizowania uroczystych obchodów te rocznicy.  Wychodząc z tego punktu widzenia, Międzynarodowa Połączona Komisja ds. Charyzmatu opracowała proces refleksji, który można wykorzystywać indywidualnie i we wspólnotach; punkt kulminacyjny refleksji – do ustalenia w każdej jednostce. Mimo że prowadzono głębszą refleksję nad Kartą Rodziny Salwatoriańskiej, proces, który proponujemy, prowadzi nas z powrotem do Karty, ponieważ stanowi ona najbardziej aktualny wyraz naszej wspólnej tożsamości. Rozumienie naszej tożsamości Rodziny Salwatoriańskiej to trwający przez całe życie proces, do którego musimy często powracać, a Karta zapewnia dobry punkt wyjścia.  Proponowany proces refleksji polega na czytaniu i analizowaniu Karty rozdział po rozdziale. Następnie, w celu uczczenia stulecia śmierci Ojca Franciszka Jordana, kulminuje on w twórczej refleksji nad jego ostatnią wolą i testamentem.  Mamy głęboką nadzieję, że proces ten pomoże odnowić naszą żarliwość i nasze umiłowanie salwatoriańskiej tożsamości, która już w nas żyje. Z góry dziękujemy Wam za przyjęcie tego procesu z otwartym sercem i otwartym umysłem.  W Boskim Zbawicielu,  S. Teresa Schlackl SDS Christian Patzl  SDS  Ks. Agustín Van Baelen, SDS   


