Drogie Siostry i Bracia,

27 października 1991 r. Adolph Kolping został beatyfikowany
na placu św. Piotra w Rzymie. Także w tym roku chcemy
w sposób szczególny uczcić to, tak ważne dla nas wydarzenie.
W Światowym Dniu Modlitwy chcemy upamiętnić idee i wizje
Adolpha Kolpinga z jednej strony, a z drugiej chcemy modlić
się o jego kanonizację. Można by nagrać niesamowitą
historię sukcesu, gdy spojrzymy na Adolpha Kolpinga i jego
twórczość: on rozpoczął pracę z zaledwie 7 młodymi
mężczyznami w Kolonii, ale dość szybko znalazł pomysł na
stowarzyszenia czeladnicze. Stały się one bardzo popularne
i przeżyły ogromną ekspansję, liczyły prawie 25 000
czeladników w chwili jego śmierci. Ekspansja trwała dalej
systematycznie i nasze Stowarzyszenie rozprzestrzeniło się
na całym świecie. Dlatego nazywamy je dzisiaj KOLPING
INTERNATIONAL (Międzynarodowy) - do tego doszliśmy.
Za naczelną zasadę uznaliśmy podstawową ideę Adolpha
Kolpinga, która brzmiała „dostrzec potrzeby, czas i odpowiednie działania ”. Ta naczelna zasada
realizowana jest na wszystkich szczeblach Stowarzyszenia, od stowarzyszenia narodowego po Rodziny
Kolpinga. Dziś Międzynarodowe Dzieło Kolpinga liczy około 400 000 sióstr i braci w 60 krajach
zrzeszonych w około 8800 Rodzinach Kolpinga na wszystkich kontynentach. Każdy w Stowarzyszeniu
ma swoje miejsce i rolę w rozwiązywaniu małych i dużych problemów, czy to osobistych, czy
społecznych, a także problemów w Kościele. Dlatego chcemy uczestniczyć zarówno jako jednostki i jako
wspólnota w działaniach na rzecz walki z biedą, nędzą i słabą edukacją na świecie. Poprzez
zastosowanie zasady „pomoc dla samopomocy” chcemy złagodzić indywidualne trudności, aby wnieść
polityczny wkład w rozwiązywanie problemów strukturalnych. Adolph Kolping pokazał nam, jak to
zrobić w sposób wzorowy. Wiele mężczyzn i kobiet poszło za jego przykładem w Dziele Kolpinga i poza
nim. Poświęcili się jego pomysłowi i kontynuowali jego twórczość przez półtora wieku i wzięli na siebie
współodpowiedzialność w Kościele, polityce i społeczeństwie. Papież Franciszek przypomina nam, że
wszyscy ponosimy część odpowiedzialności, aby wszyscy mogli naprawdę wieźć dobre życie na ziemi.
Przypomina nam, że ignorowanie nędzy w świecie przez nas jest niedopuszczalne, nazywa to
„globalizacją obojętności”.
Pragnę Was serdecznie zaprosić do ponownego wykorzystania tegorocznego Światowego Dnia
Modlitwy dla utworzenia światowego łańcucha modlitwy w celu powierzenia Bogu trosk i próśb
wszystkich krajowych stowarzyszeń zrzeszonych w globalnej wspólnocie Kolpinga, a także trosk każdej
siostry i brata, a szczególnie najbardziej potrzebujących wsparcia.
Jestem bardzo wdzięczny za Wasze zaangażowanie i modlitwę.

Serdecznie pozdrawiam z Kolonii,

Msgr. Ottmar Dillenburg, Prezes Generalny

