Benigno Papa
z milosti Boží a Apoštolského stolce
metropolitní arcibiskup tarantský

ZŘIZOVACÍ DEKRET
SEKULÁRNÍHO INSTITUTU SERVI DELLA SOFFERENZA

Před více než dvaceti lety byla v tarantské diecézi založena P. Pierinem Galeonem
duchovní rodina, která si předsevzala sloužit utrpením, a tuto službu chápala jako svědectví
nejušlechtilejší lásky k bratřím. Osobní utrpení, spojené s utrpením Krista, přijala jako nástroj
vykoupení a úlevy duchovního, morálního a tělesného utrpení druhých.
K první skupince mladých dívek se záhy připojili i muži a chlapci na cestě ke kněžství.
Skupina se rychle rozvíjela, takže 29. června 1996 zřídil tarantský arcibiskup Mons.
Guglielmo Motolese Zbožné sdružení Servi della Sofferenza se dvěma odlišnými větvemi,
mužskou a ženskou.
Zbožné sdružení nabylo postupem času specifických duchovních rysů, které je činí
charismaticky originálním a pastoračně prospěšným pro církev.
Smíšená struktura, složená z duchovních a laiků, z mužů a žen, jakoby úplným
způsobem vyjadřovala Boží lid, zastoupený ve všech svých podobách. To je významným
novým prvkem, který lépe odhaluje sekulární povahu této formy zasvěceného života.
Přítomnost v různých italských i zahraničních diecézích, neustálý nárůst povolání,
příkladný život zakladatele a členů, kteří se bezvýhradně věnují službě v církvi a službě
bratřím, hluboká spiritualita, prožívaná v modlitbě a kontemplaci Božího slova, jsou
znamením autentičnosti charismatu Služebníků utrpení a jeho prospěšnosti církvi, což je
důvodem k podpoře jeho šíření.
Proto:
Po pečlivém přezkoumání konstitucí a uznání jejich platnosti,
po poradě s Apoštolským stolcem a obdržení kladného vyjádření Kongregace pro instituty
zasvěceného života a společnosti apoštolského života
a vzhledem k pravomoci, kterou mi dává kán. 579 CIC
ZŘIZUJI
Zbožné sdružení Servi della Sofferenza sekulárním institutem diecézního práva se
dvěma odlišnými větvemi, mužskou a ženskou, a schvaluji konstituce, které jsou nedílnou
součástí tohoto dekretu.
Svěřuji všechny členy institutu do mateřské ochrany Panny Marie, Matky církve a
věrné společnice Páně ve službě vykoupení lidského pokolení.
V Tarantu, sídle arcibiskupství, dne 25. prosince 1993 o slavnosti Narození Páně, ve
čtvrtém roce své biskupské služby.
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