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Drodzy Czytelnicy!
W naszym Biuletynie przede wszystkim
sprawozdania ze Spotkania Europejskiego
w Falenicy i II Kongresu Ruchów
i Stowarzyszeƒ Katolickich.
Przedstawiamy wywiady z uczestnikami tych
imprez, omówienie wystàpieƒ i dyskusji,
refleksje, podzi´kowania...
Polecamy szczególnie wywiady, bo sà one
cennym êród∏em informacji o ludziach
i wspólnotach z innych krajów.
Echa tego, co dzieje si´ w Êwiatowej Wspólnocie
˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego przynoszà tak˝e dwa
teksty: prezydenta Jose Marii Riery
i wiceasystenta o. Fernando Salasa SJ.
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Chryste, coÊ Bóstwa jest blaskiem odwiecznym,
Przychodzisz do nas jako Êwiat∏o ˝ycia;
Lekiem si´ sta∏eÊ dla ludzi schorza∏ych.
Bramà zbawienia!
DziÊ ca∏a ziemia rozbrzmiewa pieÊniami
Anielskich chórów, które wielbià Ojca,
Nam zaÊ zwiastujà odnow´ i pokój
Pe∏en wesela.
Synu Przeczystej Dziewicy i Matki,
Spoczywasz w ˝∏obie mimo swej wszchmocy;
Spraw, by na Êwiecie uznano Twà w∏adz´,
Jezu najmilszy.
Rodzisz si´ Panie, by niebo daç ludziom,
A jako cz∏owiek jednym z nas si´ sta∏eÊ;
OÊwieç umys∏y i serca pociàgnij
Wi´zià mi∏oÊci.
Razem z g∏osami anielskich zast´pów
Radosnym hymnem wys∏awiamy Boga:
Chwa∏a niech b´dzie i Tobie, i Ojcu
Z Duchem mi∏oÊci. Amen
Hymn brewiarzowy

Niech Chrystus - Emmanuel b´dzie z ka˝dym z Was
w czasie radosnych dni Bo˝ego Narodzenia
i nadchodzàcego roku. Niech udzia∏em ka˝dej z osób
budujàcych Wspólnot´ ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego
w Polsce, wszystkich wspólnot podstawowych
i lokalnych, b´dzie prawdziwa odnowa i pokój.
Rada Wykonawcza
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Byç Êwiadomym Bo˝ego wezwania
´d´ mówi∏ o dwóch sprawach,
B
które ciàgle powraca∏y podczas
tych dni (14-18 lipca w Montevideo
odby∏o si´ spotkanie W˚Ch Ameryki
¸aciƒskiej), a które bezpoÊrednio
wià˝à si´ ze sposobem doÊwiadczania duchowoÊci ignacjaƒskiej przez
ludzi Êwieckich. Chodzi mi o wspó∏czesne znaczenie powo∏ania Êwieckich oraz o „wspólnà misj´“, która
jest wyrazem naszej obecnoÊci
i dzia∏ania w Êwiecie. Podj´cie tych
dwóch spraw przez wspólnot´ W˚Ch
b´dzie wymaga∏o zmiany w naszym sposobie myÊlenia.
Âwieccy dzisiaj
Papie˝ Jan Pawe∏ II w dokumencie
„Tertio Millennio Adveniente“ (nr 7)
mówi: „W Jezusie Chrystusie Bóg nie tylko mówi do cz∏owieka – Bóg szuka cz∏owieka. Wcielenie Syna Bo˝ego Êwiadczy
o tym, ˝e Bóg szuka cz∏owieka. (…) Jest
to poszukiwanie, które rodzi si´ we wn´trzu Boga i osiàga swój szczyt we Wcieleniu S∏owa. JeÊli Bóg wychodzi na poszukiwanie cz∏owieka stworzonego na swój
obraz i podobieƒstwo, czyni to dlatego,
˝e go mi∏uje odwiecznie w S∏owie i pragnie go wynieÊç w Chrystusie do godnoÊci przybranego dziecka. (…) Bóg szuka
cz∏owieka z potrzeby swego ojcowskiego serca.”
To doÊwiadczenie spotkania i mi∏oÊci jest tym, co prze˝ywamy w çwiczeniach duchowych. Czasu, który
poÊwi´camy naszemu Panu (çwiczenia duchowe), potrzebujemy, aby
wyjÊç naprzeciw poszukujàcego nas
Boga, Mi∏oÊci, która nas „Êciga”. Zjednoczeni z Nim mo˝emy ˝yç w pe∏ni.
To spotkanie póêniej przemienia si´
w wezwanie. Bez pe∏nego rozumienia
czym ono jest, bez ÊwiadomoÊci jego
istnienia, bez realnego poczucia naszego powo∏ania jako chrzeÊcijan, nasze dzia∏ania stajà si´ zwyk∏ymi aktami dobrej woli. Od momentu spotkania musimy byç Êwiadomi naszej jednoÊci z Chrystusem, który wzywa nas
byÊmy byli Jego wspó∏pracownikami
w Êwiecie, byÊmy czerpali z bo˝ych
darów. To Jezus sprawia, ˝e uczestniczymy w Jego misji.
åwiczenia duchowe sà spotkaniem z poszukujàcym nas naszym Panem, tak wi´c mo˝emy ˝yç w pe∏ni,
mo˝emy prze˝yç mi∏oÊç Boga tu na
ziemi. Aby to spotkanie mog∏o mieç
miejsce, musimy dokonaç pewnego
wysi∏ku, ale w∏aÊnie w czasie tego
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spotkania s∏yszymy wezwanie i poznajemy nasze powo∏anie. Gdy mówimy o powo∏aniu nie chodzi nam
tylko o powo∏anie duchowne, jako
chrzeÊcijanie wszyscy jesteÊmy wezwani, aby odkryç nasze powo∏anie,
którym jest ˝ycie pe∏nià Bo˝ej mi∏oÊci. Do tego jesteÊmy wezwani i musimy pos∏uchaç tego wezwania. Byç
Êwiadomym wezwania, to jest bardzo wa˝ne. Bez tej ÊwiadomoÊci, bez
˝ycia pe∏nià naszego chrzeÊcijaƒskiego powo∏ania, nasze dzia∏ania stajà
si´ zwyk∏ymi aktami dobrej woli.
Wydaje mi si´, ˝e zastanawiacie
si´ teraz, na czym polega zmiana myÊlenia wspomniana na poczàtku?
Aby na to odpowiedzieç, musimy
uÊwiadomiç sobie, ˝e osoba ˝yjàca
duchowoÊcià Êw. Ignacego, to osoba,
która prze˝ywa swe powo∏anie z pasjà, uczuciem. Nie ma duchowoÊci
ignacjaƒskiej bez pasji. Ignacy by∏ zapalczywym cz∏owiekiem, który walczy∏ dla swojego króla, dla dam swojego serca, i w koƒcu walczy∏ dla Boga. Wa˝ne jest, aby nasze serca mog∏y
zap∏onàç. Prze˝ywanie powo∏ania
wià˝e si´ z naszà obecnoÊcià w rzeczywistym Êwiecie, w rodzinach,
w naszej pracy. To w∏aÊnie w miejscu,
gdzie cz∏owiek si´ urodzi∏, poznaje on
pragnienie przemieniania otaczajàcej
Osoba ˝yjàca duchowoÊcià Êw.
Ignacego, to osoba, która prze˝ywa swe powo∏anie z pasjà,
uczuciem. Nie ma duchowoÊci
ignacjaƒskiej bez pasji.

go rzeczywistoÊci, naprawiania niesprawiedliwoÊci, z którà si´ spotka∏.
Nie mo˝emy wspó∏odczuwaç z biedakiem, jeÊli nie prze˝ywamy z pasjà Bo˝ej mi∏oÊci. Nie mo˝emy wspó∏odczuwaç z cierpiàcym, jeÊli nie prze˝ywamy z pasjà Bo˝ej mi∏oÊci.
Âwiecki chrzeÊcijanin to osoba,
która ka˝dego dnia pyta w rachunku
sumienia, o znaki obecnoÊci Chrystusa w swoim ˝yciu, oraz o drog´,
którà powinna podà˝aç. Pytania te
zadaje w czasie refleksji i modlitwy,
w nocy lub o poranku. Musi znaleêç
miejsce dla Boga w codziennym ˝yciu. Poszukiwanie Êladów bo˝ej
obecnoÊci i swojej drogi musi podtrzymywaç dzieƒ po dniu. Jest to
pielgrzymka (w pewien sposób
wszyscy, którzy „˝yjà po ignacjaƒ-

sku“, sà pielgrzymami), którà odbywa codziennie, która kszta∏tuje jego
rzeczywistoÊç przez uwalniajàcà
i przemieniajàcà moc Ducha.
Nie jest to dzia∏anie, które przynosi od razu owoce. Nasze ˝ycie nabiera kszta∏tu stopniowo, krok po
kroku. Ignacy potrzebowa∏ na to d∏ugiego czasu. Gdy mia∏ 50 lat, ciàgle
marzy∏ o wyprawie do Ziemi Âwi´tej. Ka˝dy nieustannie odczytuje znaki Pana w swoim ˝yciu. Ocenia je
i potwierdza z up∏ywem czasu. Odczytywanie swojego ˝ycia, odkrywanie wielkoÊci Bo˝ego mi∏osierdzia,
poznawanie kroków Pana, rozpoznawanie dzia∏ania Boga w naszym ˝yciu
pozwala nam tworzyç ignacjaƒski
styl ˝ycia.
Kiedy mówimy o stylu ˝ycia myÊlimy o czymÊ wi´cej ni˝ o zewn´trznym
dzia∏aniu, o byciu jedynie wolontariuszem. Nie mo˝na przyjàç ubóstwa jako stylu ˝ycia, nie mo˝na przemieniç
swojej osobowoÊci dopóki nie doÊwiadczymy mi∏oÊci do Boga. Serce,
które spoczywa w Bo˝ej mocy, mimo
swej grzesznoÊci, zaczyna oddawaç
si´ ca∏kowicie s∏u˝bie Bogu. Âwiecki,
który ˝yje duchowoÊcià ignacjaƒskà
jest szczególnie powo∏any by byç
dyspozycyjnym wobec Pana. To Bo˝a
mi∏oÊç kszta∏tuje i przemienia nasz
styl ˝ycia. Nie mo˝e byç mi∏oÊci do
Boga bez przybli˝ania si´ do ubogich.
Dla mnie jest to wielka zmiana myÊlenia, której wszyscy muszà doÊwiadczyç, szczególnie Êwieccy.
Ciàgle ˝yjemy pewnym „klerykalizmem“. Sàdzimy, i˝ ludzie Êwieccy
nie mogà poÊwi´ciç si´ ca∏kowicie
s∏u˝bie, mogà poÊwi´ciç jej tylko jakàÊ cz´Êç swojego czasu. Taka postawa, która wyst´puje zarówno wÊród
Êwieckich, jak i duchownych, neguje
istnienie ludzi Êwieckich, których
serca p∏onà by s∏u˝yç Panu.
KoniecznoÊç osobistego apostolatu, nie oznacza jedynie podj´cia zewn´trznych dzia∏aƒ, ale to, ˝e ca∏e nasze ˝ycie powinno byç przenikni´te
misjà, pasjà i doÊwiadczeniem mi∏oÊci.
Ka˝dy aspekt naszego ˝ycia jest
s∏u˝bà Panu. To On daje nam si∏y, byÊmy mogli ˝yç we w∏aÊciwy dla nas
sposób. On daje nam si∏y by kszta∏towaç nasze ˝ycie, na przyk∏ad zmieniaç prac´ i burzyç w ten sposób nasze zabezpieczenia, byÊmy znaleêli
bezpieczeƒstwo w Bogu i ˝yli pe∏nià
˝ycia, do którego zostaliÊmy powo-
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∏ani. Na tyle, na ile w to uwierzymy,
mo˝emy przyjàç powo∏anie i wype∏niç naszà misj´ ludzi Êwieckich.
W obecnej chwili widzimy, jako
Âwiatowa W˚Ch, ˝e konieczne jest
podj´cie pracy nad powo∏aniami m∏odych. ˚yjemy w Êwiecie zagubionych
m∏odych ludzi. Widoczna jest wÊród
nich fundamentalna potrzeba odkrycia w∏asnego wn´trza, znalezienia
Boga, znalezienia znaczenia ˝ycia
i wy˝szych wartoÊci oraz znalezienia
pokoju. Musimy pomóc temu spotkaniu z Bogiem poprzez naszà duszpasterskà i powo∏aniowà prac´. W˚Ch
pragnie, aby m∏odzi ludzie dokonali
w∏asnych wyborów. Gdy ju˝ raz g∏os
Boga do cz∏owieka dotrze, on sam
najlepiej b´dzie wiedzia∏, jakie mo˝e
byç jego powo∏anie.(...)
Wszyscy musimy byç zjednoczeni
w pracy, która pozwoli m∏odym ludziom odkryç, dokàd zmierza ich ˝ycie, jak Bóg chce pokierowaç tym ˝yciem. Czy komuÊ jest przeznaczone
˝ycie duchowne, czy ˝ycie Êwieckie.
Praca ta musi byç prowadzona wsz´dzie, nie tylko w W˚Ch. Tylko wtedy
b´dziemy mieli w KoÊciele, w W˚Ch
i ró˝nych ruchach ludzi z powo∏aniem. To b´dzie punkt przemiany.
Zanim przejdziemy do drugiego
punktu, powiem coÊ na temat programu Magis. Kiedy Ignacy doÊwiadczy∏ mi∏oÊci Boga i pozna∏, ˝e jest
przez Niego wezwany, uÊwiadomi∏
sobie swojà ma∏oÊç, swojà s∏aboÊç.
Wiedzia∏, ˝e ma do przekazania
wspania∏e przes∏anie, ale nie wiedzia∏, co z nim zrobiç i jak je przekazaç. Zdecydowa∏ wi´c, ˝e potrzebuje formacji i poÊwi´ci∏ jej lata w Alcala i w Pary˝u. W pewien sposób to
jest to, co zosta∏o zrobione w Ameryce ¸aciƒskiej przez program Magis.
Gdy odprawimy çwiczenia duchowe, gdy spotkamy ju˝ Boga w naszym ˝yciu, to czujemy potrzeb´
zdobycia solidnej formacji, tak byÊmy mogli przekazywaç t´ mi∏oÊç,
której doÊwiadczyliÊmy, byÊmy mogli
dawaç wyraz naszej wierze. Formacja bez çwiczeƒ duchowych, bez
spotkania Boga, znowu prowadzi nas
jedynie do pe∏nienia uczynków dobrej woli. To nie jest duchowoÊç.
Wspólna misja, która jest wyrazem naszej obecnoÊci w Êwiecie
Druga sprawa, którà si´ z Wami
podziel´, wyp∏ywa bezpoÊrednio
z pierwszej i tak˝e wymaga zmiany
myÊlenia.
Musimy wzrastaç w ÊwiadomoÊci,
˝e jako wspólnota Êwiatowa stanowi-
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my zwartà grup´ ludzi gotowych do
misji, którzy majà ustalonà pewnà
hierarchi´ wartoÊci i pewne sprawy
stawiajà na pierwszym miejscu. JeÊli
w czasie naszego dzia∏ania, naszej
wspó∏pracy, rozpoznamy najbardziej
palàce i powszechne potrzeby, mo˝emy zmieniç zakres i kierunek zadaƒ ka˝dego z nas. Mo˝e to oznaczaç
zmian´ mojego osobistego sposobu
dzia∏ania, w moim obecnym miejscu
dzia∏ania, w mojej pracy itd. Istnieje
takie przeÊwiadcznie, ˝e osoba
Êwiecka nie mo˝e byç pos∏ana z misjà, je˝eli owa misja pociàga zmian´
miejsca pracy lub jakiejÊ sfery dzia∏alnoÊci tej osoby. Nie zawsze tak musi
byç. Mówiàc o naszej wspólnej misji,
mówimy o sprawach dla nas najwa˝niejszych. Apostolaty, które realizowane sà w Ameryce ¸aciƒskiej (przez
wspólnoty narodowe lub lokalne)
mogà zostaç zmodyfikowane przez
to, co rozezna wspólnota Êwiatowa,
poniewa˝ jest ona cia∏em z∏o˝onym
z ludzi, którzy rozeznajà najpilniejsze
i najbardziej powszechne potrzeby
i decydujà, gdzie szczególnie powinMusimy wzrastaç w ÊwiadomoÊci, ˝e jako wspólnota Êwiatowa stanowimy zwartà grup´
ludzi gotowych do misji (…), ˝e
istnieje coÊ wi´cej ni˝ poszczególni cz∏onkowie i pojedyncze
ma∏e grupy.

niÊmy si´ zaanga˝owaç. Tak wi´c
owo rozeznanie Wspólnoty Âwiatowej mo˝e wp∏ywaç na priorytety
ustalone zarówno na poziomie
wspólnot narodowych, jak i lokalnych. Aby tak by∏o potrzebna jest
dyspozycyjnoÊç, o której mówiliÊmy
na poczàtku. Ta dyspozycyjnoÊç pozwala nam spe∏niç ignacjaƒskie kryteria wyboru tego, co jest najbardziej
pilne i potrzebne (iÊç tam gdzie nie
ma nikogo; tam, gdzie jest nadzieja osiàgni´cia najwi´kszego owocu).
Aby cia∏o, którym jesteÊmy mog∏o dzia∏aç, potrzebne sà solidne
i efektywne struktury. Ró˝ne osoby
i instytucje zadajà nam nast´pujàce
pytanie: „Gdzie jest Wspólnota ˚ycia
ChrzeÊcijaƒskiego? Kto jest adresatem, gdy zwracam si´ do W˚Ch?
Kiedy prosz´ o coÊ konkretnà osob´,
wiem do kogo si´ zwracam, ale gdy
prosz´ o coÊ W˚Ch, nie wiem kogo,
o to prosz´.“ JeÊli jesteÊmy wspólnotà muszà istnieç struktury, poprzez
które b´dziemy s∏u˝yç i braç na siebie odpowiedzialnoÊç. Te struktury
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pozwolà na kontakt z innymi instytucjami. Dotychczas wielu z nas dzia∏a∏o w zupe∏nie dowolny sposób, poniewa˝ choç ˝yliÊmy z pasjà, dzia∏aliÊmy w misji, ale nie jako jedno cia∏o.
Zmiana, o której teraz mówimy, to
wzrastanie w ÊwiadomoÊci, ˝e istnieje coÊ wi´cej ni˝ poszczególni cz∏onkowie i pojedyncze ma∏e grupy. Kiedy mówimy o wspólnej misji, mamy
na myÊli ca∏à wspólnot´, która rozpoznaje i ocenia swojà misj´.
Nie wystarczy mieç ludzi odpowiedzialnych za dzia∏anie lub za koordynacj´. Bycie jednym cia∏em pociàga za sobà poczucie przynale˝noÊci oraz bycie odpowiedzialnym, s∏uchanie i otwartoÊç ka˝dego cz∏onka
w ka˝dej wspólnocie lokalnej i narodowej. JeÊli b´dziemy mieli ÊwiadomoÊç zjednoczenia w jednym ciele
pos∏anym z misjà przez Ducha, b´dziemy mogli realizowaç nasze w∏asne apostolskie projekty, b´dziemy
mogli wspó∏pracowaç z innymi instytucjami.
Oczywiste jest, ˝e doÊwiadczenie
bycia apostolskà wspólnotà wymaga
od nas wyroÊni´cia ponad typowe postawy zamkni´cia w lokalnych wspólnotach. Dzi´ki wspólnocie nie jestem
sam, wspólnota podtrzymuje i ocenia
moje dzia∏ania. Ale czasem lokalna
wspólnota zmienia si´ w swego rodzaju „towarzystwo wzajemnej adoracji“. Gdy ktoÊ w niej uczestniczy,
czuje si´ dobrze, nie jest osamotniony, ale taka grupa zamiast dzia∏aç na
zewnàtrz, zaczyna ˝yç dla siebie samej. Ludzie stajà si´ zbyt wygodni,
stajà si´ konsumentami us∏ug, nawet
jeÊli sà to us∏ugi duchowe.
Lokalna wspólnota powinna zawsze byç „odÊrodkowa“, ale cz´sto
jest „doÊrodkowa“. Spo∏ecznoÊç,
w której ˝yjemy, jest trudna, z∏o˝ona
i agresywna, we wspólnocie czujemy
si´ wi´c dobrze i znajdujemy w niej
schronienie. Musimy prosiç naszych
cz∏onków o wyjÊcie z tego rodzaju
zamkni´tych grup.
Jak widzicie przed nami wielkie
wyzwania, które dotyczà naszego
wzrostu w codziennym ˝yciu. Niech
Duch Pana, który zawsze jest z nami
pomo˝e nam zachowaç wiernoÊç misji, jakà ukaza∏ nam sam Chrystus.
Jose Maria Riera,
prezydent Âwiatowej W˚Ch
Wystàpienie wyg∏oszone 16 lipca 2000,
podczas spotkania wspólnot
Ameryki ¸aciƒskiej w Montevideo.
Tytu∏, podtytu∏y i skróty i wyró˝nienia
pochodzà od redakcji.
T∏um: Maciej Wojdak, wspó∏praca:
Joanna Galoch, Andrzej Tar∏owski
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Dwa lata po Zgromadzeniu Ogólnym w Itaici
en list adresowany jest do wszystkich cz∏onków W˚Ch i moich
T
wspó∏braci jezuitów, którzy z nimi
wspó∏pracujà. W obliczu zbli˝ajàcego si´
koƒca Roku Âwi´tego pragn´ podzieliç
si´ z Wami tym, co widzia∏em i s∏ysza∏em podczas dwóch lat, jakie min´∏y od
czasu Zgromadzenia Ogólnego w Itaici.
Mia∏em przyjemnoÊç poznaç wielu
z Was podczas moich odwiedzin w Waszych wspólnotach narodowych. Niektóre z nich odwiedzi∏em w odpowiedzi
na Wasze zaproszenie, inne z w∏asnej
inicjatywy. Dzi´kuj´ Wam za ciep∏e
przyj´cie, z jakim si´ wsz´dzie spotka∏em. MogliÊmy si´ dzi´ki tym spotkaniom modliç i dzieliç naszym doÊwiadczeniem W˚Ch.
Na nast´pnych stronach tego listu
postaram si´ przedstawiç refleksje, które wynikajà z g∏´bokiego przekonania,
˝e W˚Ch dojrzewa, wzrastajàc w ÊwiadomoÊci swojej misji. (...)

Pos∏ani z misjà
Wszyscy wiecie, ˝e 21 lutego Ojciec
Âwi´ty przemawia∏ do Âwiatowej Rady
Wykonawczej. (...) „JesteÊcie teraz
obecni na ca∏ym Êwiecie,” powiedzia∏
Jan Pawe∏ II, „jako wspólnota m´˝czyzn
i kobiet b´dàcych Êwiadkami Chrystusa,
budujàcych Jego królestwo. Czerpiecie
inspiracje i si∏y potrzebne do tego zadania z åwiczeƒ Duchowych Êw. Ignacego.
Nacisk, jaki k∏adziecie na dog∏´bnà i ca∏kowità formacj´ chrzeÊcijaƒskà, przynosi szczególnà korzyÊç jako pomoc w wype∏nianiu Waszego apostolstwa. Jako ludzie Êwieccy jesteÊcie powo∏ani, by byç
wiernymi Êwiadkami Chrystusa we
wszystkich dziedzinach ˝ycia: w Waszych rodzinach, w ˝yciu zawodowym,
w Êwiecie polityki i kultury, w parafiach,
do których ka˝dy z Was nale˝y.” Ojciec
Âwi´ty prosi∏, by W˚Ch „wnosi∏o w serce kultury ludzkiej nauk´ KoÊcio∏a, która
oÊwieca i kieruje poszukiwaniem bardziej sprawiedliwych i braterskich spo∏eczeƒstw.” Nast´pnie Ojciec Âwi´ty
przypomina∏, ˝e mo˝noÊç wype∏niania
tego wymagajàcego apostolstwa bierze
si´ z codziennego wysi∏ku, by przylgnàç
do Jezusa, ˝yç Jego ∏askà i ˝ywiç te same
co On przekonania.
Misja otrzymana w Itaici, a póêniej
potwierdzona przez Ojca Âwi´tego,
jest êród∏em g∏´bokiej radoÊci dla
Wspólnoty Âwiatowej i przyczynà jeszcze mocniejszego zaanga˝owania w Bo4

˝e dzie∏a.

KoniecznoÊç rozeznawania
Jako odwiedzajàcy wspólnoty narodowe sta∏em si´ Êwiadkiem waszych
staraƒ, aby realizowaç misj´ zgodnie
z potrzebami ka˝dego kraju i regionu.
Jest to priorytet wi´kszoÊci wspólnot.
(...) Zgadzam si´ z poglàdem, ˝e ka˝da
wspólnota wzmacnia swojà to˝samoÊç
i rozwija si´ w ÊwiadomoÊci swojej misji,
ale równoczeÊnie bierze pod uwag´ histori´ i kultur´ swojego kraju. To poszukiwanie misji wyp∏ywa równie˝ z charakterystycznych cech ka˝dej wspólnoty
narodowej, poziomu zaanga˝owania
oraz wspó∏pracy z Towarzystwem Jezusowym. Poza tym, wiemy wszyscy, ˝e
poszukiwanie to dokonuje si´ w duchowym rozeznawaniu apostolskim, dlatego te˝ podkreÊlam koniecznoÊç regularnego odprawiania çwiczeƒ duchowych.
Podczas nich w∏aÊnie uczymy si´ s∏uchaç
W˚Ch b´dzie si´ rozwijaç jako
dzie∏o apostolskie o tyle, o ile b´dzie pojmowaç „wspólnà” misj´
jako takà, za którà wszyscy cz∏onkowie poniosà wspólnà odpowiedzialnoÊç. Je˝eli tak si´ stanie,
wierz´, ˝e Towarzystwo Jezusowe
i inne organizacje w KoÊciele b´dà mog∏y liczyç na W˚Ch jako
wspólnot´, a nie b´dà w niej szukaç jednej lub dwóch osób, które
mogà im oddaç pewnà przys∏ug´
i rozeznawaç Bo˝e wezwanie. Niektóre
wspólnoty wspomina∏y o trudnoÊciach,
na jakie napotykajà, wielokrotnie z powodu braku osób dajàcych çwiczenia.
Dla pokonania tej trudnoÊci konieczne wydaje si´ przygotowanie wi´kszej
liczby jezuitów i osób Êwieckich do dawania çwiczeƒ duchowych i korzystanie
w pe∏niejszy sposób z materia∏ów oferowanych przez jezuickie centra duchowoÊci. Pokaêna liczba wspólnot pokona∏a te trudnoÊci i zbiera teraz obfite owoce tych staraƒ.
Jestem przekonany, ˝e dojrza∏oÊç
wspólnoty Êwiatowej zale˝y bardzo od
g∏´bi ˝ycia çwiczeniami ka˝dego cz∏onka
wspólnoty. Poprzez nie poddajemy si´
Panu Jezusowi, który wzywa nas wszystkich, Êwieckich i jezuitów, do ˝ycia Jego
przekonaniami.
W naszym rozeznaniu jest równie˝

konieczne, aby pozostawaç w Êcis∏ym
kontakcie z pasterzami KoÊcio∏a, aby
„w ró˝norodnoÊci Êwiadczyç o cudownej jednoÊci w Ciele Chrystusa. Ta ró˝norodnoÊç ∏ask, pos∏ugiwania i dzie∏
zbiera dzieci Bo˝e w jedno, poniewa˝,
«wszystko to jest dzie∏em jednego i tego
samego Ducha» ” (Lumen Gentium, 32).

Bogactwo
ró˝norodnoÊci kulturowej
Wspomnia∏em o potrzebie rozeznania, w jaki sposób wspólna misja jest
wpisana w histori´ i kultur´ naszych krajów i regionów. Podczas zgromadzeƒ
ogólnych konieczne wydaje si´ rozpatrywanie problemów, które podkreÊlajà
jednoÊç wspólnoty narodowej W˚Ch.
W Itaici, na przyk∏ad, rozeznaliÊmy
wspólnà misj´ W˚Ch. Punktem wyjÊcia
dla nas by∏a oczywiÊcie misja, którà
otrzyma∏ Jezus Chrystus, a którà dzielimy z Nim wszyscy od czasu naszego
chrztu w KoÊciele. W tym kontekÊcie
ograniczyliÊmy oczywiÊcie ekspresj´ naszej ró˝norodnoÊci kulturowej do osobistego dzielenia, prezentacji artystycznych i ró˝norodnoÊci form, w których
si´ komunikowaliÊmy ze sobà, czasami
w sposób bardzo zabawny.
Natomiast, kiedy rozmawiam z Wami w waszych w∏asnych krajach i regionach, ró˝norodnoÊç kulturowa objawia
si´ bardzo mocno. Obserwowanie ró˝norodnoÊci sposobów, w jaki Pan objawia si´ w historii ka˝dego kraju, narodu,
rasy i plemienia nape∏nia prawdziwà radoÊcià. Musz´ przyznaç, ˝e istniejà wyzwania i pytania wynikajàce z tej ró˝norodnoÊci. Je˝eli istniejà silne ró˝nice historyczne i kulturowe, musi równie˝ istnieç wielka ró˝norodnoÊç niuansów
w sposobie, w jaki odpowiadamy na Bo˝e wezwanie w rozeznaniu. To przekona∏o mnie, ˝e wk∏ad wspólnot lokalnych
mo˝e wzbogaciç wspólnot´ narodowà.
Duch Bo˝y zaprasza nas do ÊciÊlejszych kontaktów pomi´dzy wspólnotami narodowymi. Najpierw stworzy∏
W˚Ch jako jednà wspólnot´. Teraz zach´ca On cz∏onków W˚Ch, aby wzbogaciç t´ jednoÊç o ró˝norodnoÊç poszczególnych wspólnot. B´dziemy mogli
to uczyniç, jeÊli nie stracimy z oczu Jedynego Pana, który nas wzywa i w którym
pok∏adamy nadziej´.

Wspólna odpowiedzialnoÊç
W kilku wspólnotach zasugerowa-
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∏em, ˝e W˚Ch b´dzie si´ rozwijaç jako
dzie∏o apostolskie o tyle, o ile b´dzie
pojmowaç „wspólnà” misj´ jako takà, za
którà wszyscy cz∏onkowie poniosà
wspólnà odpowiedzialnoÊç. Je˝eli tak si´
stanie, wierz´, ˝e Towarzystwo Jezusowe i inne organizacje w KoÊciele b´dà
mog∏y liczyç na W˚Ch jako wspólnot´,
a nie b´dà w niej szukaç jednej lub
dwóch osób, które mogà im oddaç
pewnà przys∏ug´.
Wiele osób pyta o znaczenie s∏owa
„wspólna” i myli je z „misjà grupowà”.
Cz´sto taka misja grupowa, w której biorà udzia∏ wszyscy cz∏onkowie grupy, jest
niemo˝liwa. Generalnie nie jest to konieczne w W˚Ch, chocia˝ mo˝e si´ zdarzyç, ˝e jedna lub dwie ma∏e grupy b´dà
musia∏y si´ zaanga˝owaç w misj´ grupowà. Jednak˝e, „wspólna misja” jest dla
W˚Ch sposobem na ˝ycie w misji. OdpowiedzialnoÊç za misj´ musi byç wspólna, chocia˝ tylko niektórzy mogà byç wys∏ani, aby jà wcieliç w ˝ycie. Zale˝nie od
natury misji wspólnota rozeznaje, ile
osób wys∏aç, a potem wspiera je podczas
wcielania misji w ˝ycie i ocenia jej efekty.
Ta procedura pozwala wszystkim cz∏onkom dzieliç odpowiedzialnoÊç za „wspólnà” misj´, nawet jeÊli tylko jedna lub dwie
osoby zosta∏y pos∏ane.
Dodatkowà konsekwencjà tego jest
fakt, i˝ W˚Ch, jako zorganizowana
wspólnota, b´dzie bardziej obecna i widoczna poprzez s∏u˝b´ wykonywanà
przez jej cz∏onków. To pozwala wspólnocie skoƒczyç z niepo˝àdana anonimowoÊcià, która przeszkadza nam w naszym powo∏aniu, jakim jest bycie Êwiadkami Chrystusa.
Ka˝dy cz∏onek W˚Ch, wreszcie, ma
prawo prosiç wspólnot´, aby rozezna∏a,
pos∏a∏a, umocni∏a i na koƒcu oceni∏a misj´ jemu powierzonà. W takiej wspólnocie cz∏onek W˚Ch zobaczy znaki, które
pozwolà mu rozpoznaç t´ misj´ i zaakceptowaç jà jako danà od Pana.

HojnoÊç w s∏u˝bie
W ka˝dej wspólnocie widzia∏em
wielkà hojnoÊç w odpowiadaniu na Bo˝e
wezwanie. OsobiÊcie zach´ci∏o mnie to
do ˝ycia w sposób bardziej wierny mojemu powo∏aniu do kap∏aƒstwa w Towarzystwie Jezusowym. Jestem g∏´boko
przekonany, ˝e to osobiste doÊwiadczenie dotyka istoty relacji mi´dzy Wspólnotà ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego a Towarzystwem Jezusowym. Obie sà wezwane do wspierania siebie nawzajem i szukania wi´kszej wiernoÊci swojemu powo∏aniu. Jako ˝e dzielimy duchowoÊç
Êw. Ignacego, oczywiste jest, i˝ mo˝emy
ze sobà wspó∏pracowaç, tak, aby móc

rozeznaç w naszym ˝yciu wezwanie Pana i lepiej s∏u˝yç KoÊcio∏owi.
M∏odzi ludzie i doroÊli w wielu
wspólnotach ofiarowujà du˝à cz´Êç
swojego czasu na s∏u˝b´ innym, nie lekcewa˝àc przy tym modlitwy. Dla m∏odych osób zach´cajàce jest obserwowanie starszych jako wzór ˝ycia wed∏ug
charyzmatu W˚Ch. Podobnie doroÊli sà
motywowani przez ofiarnoÊç i hojnoÊç,
z jakà m∏odzi ludzie odpowiadajà na Bo˝e wezwanie. Obserwowanie jak nawzajem si´ wzbogacajà, korzystajàc we
Wiele osób pyta o znaczenie s∏owa „wspólna” i myli je z „misjà
grupowà”. Cz´sto taka misja grupowa, w której biorà udzia∏ wszyscy cz∏onkowie grupy, jest niemo˝liwa. Generalnie nie jest to
konieczne w W˚Ch, chocia˝ mo˝e
si´ zdarzyç, ˝e jedna lub dwie
ma∏e grupy b´dà musia∏y si´ zaanga˝owaç w misj´ grupowà.
Jednak˝e, „wspólna misja” jest
dla W˚Ch sposobem na ˝ycie
w misji. OdpowiedzialnoÊç za misj´ musi byç wspólna, chocia˝ tylko niektórzy mogà byç wys∏ani,
aby jà wcieliç w ˝ycie.
wspólnocie z owoców swojej s∏u˝by
prawdziwie umacnia.
Coraz wi´ksza liczba studentów
i m∏odzie˝y pracujàcej ofiarowuje swój
czas i wysi∏ek jako wolontariusze. Niektórzy z nich s∏u˝à przez tygodnie i miesiàce, je˝eli jest taka potrzeba. Inni poÊwi´cajà lata swojego ˝ycia zawodowego zadaniom, które wyraênie stawiajà
pomoc ubogim nad zdobywanie korzyÊci finansowych. G∏´boki pokój, jakiego
by∏em Êwiadkiem podczas modlitwy
i ˝ycia wspólnotowego takich cz∏onków
W˚Ch przekona∏o mnie o znaczeniu
wolontariatu dla ludzi m∏odych. Szczególnie kiedy wysi∏ek w pracy ∏àczy si´
w nich z procesem dojrzewania w wierze wspieranym przez kierownictwo
duchowe.

Nasze ograniczenia
i wspólne problemy
Podczas tych wizyt cz´sto mówiliÊcie o brakach Wspólnoty ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego. Sporo z tych braków
Êwiadczy po prostu o kulturze, która panuje w Êwiecie, do którego jesteÊmy pos∏ani z misjà ewangelizacji.
JednoczeÊnie, chocia˝ by∏em Êwiadkiem wielkiej hojnoÊci w pos∏ugiwaniu,
cz´sto s∏ysza∏em o tym, jak trudno rozu-
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mieç ˝ycie jako dialog z Bogiem. S∏ysza∏em, jak mówiliÊcie o potrzebie Boga i
radoÊci, jakà jest ÊwiadomoÊç, ˝e On nas
szuka. Ale komentowaliÊcie równie˝
trudnoÊci ˝ycia, jakie stajà przed tymi,
którzy sà pos∏ani, którzy majà powo∏anie. S∏ysza∏em, ˝e niektórzy rozumiejà
powo∏anie jako coÊ szczególnego, zarezerwowanego dla ksi´˝y albo konsekrowanych m´˝czyzn i kobiet. W rzeczywistoÊci tak nie jest. Wszyscy zostaliÊmy
wezwani przez Boga, niektórzy do stanu
Êwieckiego, inni do konsekrowanego,
jeszcze inni do kap∏aƒstwa. Bolesny to
widok, kiedy wielu odcina si´ od faktu,
˝e Bóg ich szuka, albo zapomina o tym.
On wezwa∏ i wcià˝ wzywa ka˝dego do
˝ycia, do poznania Jezusa i s∏u˝enia innym. W˚Ch musi koniecznie przeciwstawiç si´ temu b∏´dnemu pojmowaniu
powo∏ania, w wielu wspólnotach narodowych, szczególnie poÊród ludzi m∏odych.
Niektórzy z Was wyrazili zainteresowanie pewnà opinià, i˝ osoby b´dàce
w stanie ma∏˝eƒskim mogà daç ograniczonà odpowiedê Bogu. Prawdà jest, ˝e
w ˝yciu ma∏˝eƒskim mà˝ i ˝ona rozeznajà razem. Szukajà woli tego samego Pana, który wezwa∏ ich do zjednoczenia,
porzucenia ojca i matki i stania si´ jednym cia∏em (Rdz 2, 24). Ale to rozeznanie nie zak∏ada z góry ograniczeƒ. OczywiÊcie musi braç pod uwag´ ka˝dy wymiar ˝ycia rodzinnego, musi dokonywaç
si´ w wolnoÊci i gotowoÊci.
OsobiÊcie ca∏kowicie zgadzam si´
z tymi, którzy dajà pierwszeƒstwo Bo˝emu wezwaniu. Wymaga to radykalnej
i ca∏kowitej odpowiedzi Temu który
wzywa i który jest tym samym Bogiem,
w imi´ którego zawarli zwiàzek ma∏˝eƒski i któremu powierzajà si´, aby z mi∏oÊcià przyjàç swoje dzieci.
Widzia∏em poÊród Was m∏odych
i doros∏ych, którzy cierpieli z powodu
samotnoÊci i rozbicia, pomimo, ˝e majà
rodziny. Towarzyszàce temu l´ki mogà
uczyniç relacje jeszcze trudniejszymi. To
oderwanie mo˝e mieç smutne konsekwencje zarówno dla poszczególnych
osób, jak i dla grup, jeÊli prowadzi je do
zamykania si´, do ˝ycia w ich w∏asnym,
ma∏ym Êwiatku.
Opisywana sytuacja jest przeciwieƒstwem tej, w której rozumie si´ ˝ycie jako powo∏anie. Zarówno otwarcie na
Êwiat, z którego wzywa Bóg, jak i na KoÊció∏, w którym ˝yjemy tym powo∏aniem, stanowià cechy charakterystyczne
naszej duchowoÊci ignacjaƒskiej. ˚ycie
w misji jest naszym stylem ˝ycia, jeÊli odprawiliÊmy medytacj´ o Wcieleniu
z çwiczeƒ duchowych.
5
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Egocentryzm mo˝e mieç jeszcze inne konsekwencje dla grupy. W niektórych wspólnotach s∏ysza∏em o trudnoÊciach we wspó∏pracy. Pojawia si´ to pomimo hojnego wolontariatu. Istnieje
pewna trudnoÊç z tworzeniem „sieci
wspó∏pracy”. Konsekwencjà tego jest
fakt, ˝e W˚Ch staje si´ ma∏o widoczne,
a s∏u˝ba jej cz∏onków jest niezauwa˝ana.
Wielu osobom nie podoba si´ fakt,
˝e obecna tendencja do globalizacji, która powinna wyra˝aç pragnienie braterstwa i jednoÊci, oznacza rozprzestrzenianie si´ systemu neo-liberalistycznego,
który marginalizuje s∏abszych i zwi´ksza
liczb´ ubogich. Jedynym sposobem, aby
sprzeciwiç si´ niesprawiedliwym konsekwencjom systemu jest wzmocnienie
„sieci wspó∏pracy”, o których mówi∏em.
Na koƒcu pragn´ nadmieniç, i˝ wielu cz∏onków W˚Ch czuje si´ zranionych
przez niech´ç niektórych do podj´cia
formalnego przymierza we wspólnocie.
Mo˝e to byç wynikiem tego, o czym
mówi∏em wczeÊniej. Tak naprawd´,
w niektórych wspólnotach narodowych,
tylko niewielu podj´∏o czasowe lub sta∏e
przymierze. Widzia∏em zniech´cenie, jakie wywo∏uje brak przymierza. Niektórzy zastanawiajà si´, czy dajemy Panu
hojnà odpowiedê, na jakà zas∏uguje Jego
wezwanie.
Z wieloma z was dyskutowa∏em
o ograniczeniach i problemach. Sà one
szczególnie widoczne na tle wzrostu
i dojrzewania Wspólnoty Âwiatowej. Ten
wzrost prze∏amuje nasze ograniczenia
i jest widoczny wewnàtrz ka˝dej wspólnoty narodowej.

Wspó∏praca
mi´dzy wspólnotami
Dla wielu êród∏em pociechy jest
wzrost wspólnot narodowych, na tym samym kontynencie lub w tym samym regionie, jeÊli rozumiejà oni misj´ jako
wspólnà odpowiedzialnoÊç. Struktury,
które zosta∏y stworzone, aby pomóc
w takiej wspó∏pracy, dzia∏ajà wraz ze
Âwiatowà Rada Wykonawczà i jasno wyra˝ajà ÊwiadomoÊç bycia wspólnotà Êwiatowà.
W˚Ch w Europie wcià˝ wzrasta we
wspólnej odpowiedzialnoÊci za misj´.
Aby byç bardziej efektywnym i wra˝liwym na potrzeby kontynentu, Zgromadzenie Europejskie wybiera Zespó∏
Europejski (Euroteam), który stanowià
cztery osoby wybrane z ró˝nych wspólnot narodowych. Oprócz tego ka˝da
z szesnastu wspólnot wybiera swojego
reprezentanta, zwanego eurolinkiem.
Zgromadzenie Europejskie okreÊli∏o
Euroteam jako wspólnot´ rozeznajàcà
6
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i pos∏ugujàcà, wezwanà do pomocy europejskim wspólnotom narodowym, w Êcis∏ej wspó∏pracy ze Âwiatowà Radà Wykonawczà. Wspólnota spotyka si´ regularnie i co najmniej raz na dwa lata z eurolinkami. Europejskie W˚Ch przedyskutowa∏o i zaaprobowa∏o ‘Procedury Operacyjne’. Zgodnie z nimi zosta∏o przedstawionych kilka projektów apostolskich,
które stanà si´ wspólnà odpowiedzialnoÊcià wszystkich wspólnot narodowych,
∏àcznie z tymi, które dopiero niedawno
w∏àczy∏y si´ we wspólnot´ Êwiatowà.
Latynoamerykaƒskie W˚Ch równie˝
posuwa si´ w tym kierunku. Delegaci
wspólnot narodowych spotkali si´ na
Spotkaniu latynoamerykaƒskim i wybrali
jednà ze wspólnot do podj´cia odpowiedzialnoÊci za „Mesa Latino Americana de
Servicio”. TrzynaÊcie wspólnot wys∏a∏o
swoich cz∏onków na ostatnie z tych spotkaƒ w lipcu 2000 roku w Montevideo.
Przyj´li oni tak˝e delegatów z nowszych
wspólnot, które niedawno poprosi∏y
o przyj´cie do wspólnoty narodowej.
Podczas spotkania delegaci zakoƒczyli
rozeznanie dotyczàce wspólnej misji dla
Ameryki ¸aciƒskiej i ocenili program
„Magis”, który jest planem d∏ugofalowej
formacji. Szczegó∏owy opis tego spotkania mo˝na przeczytaç w ostatnim wydaniu „Projects” (numer 113).
W ten sam sposób uczestnicy ostatniego Mi´dzynarodowego Spotkania
Formacyjnego dla Francuskoj´zycznej
Afryki, które odby∏o si´ w sierpniu 2000
roku w Kinszasie, zaproponowali swoim
Radom Wykonawczym W˚Ch, aby poszuka∏y sposobów na zacieÊnianie kontaktów, w celu wspólnego wype∏niania
misji i prowadzenia formacji, jakiej ta misja wymaga.

Pragnienie,
aby byç twórczym w misji
Na zakoƒczenie tego listu chcia∏bym
przedstawiç kilka wniosków. Ich inspiracjà by∏o ostatnie wystàpienie o. Kolvenbacha w Loyoli.
Widz´ dziÊ, i˝ Wspólnota ˚ycia
ChrzeÊcijaƒskiego krok po kroku rozeznaje znaki czasu i odkrywa je w apostolskiej potrzebie kreatywnoÊci, w kontekÊcie ca∏oÊciowych potrzeb i mo˝liwoÊci w naszym Êwiecie.
Kontynuujàc t´ Êcie˝k´ pos∏uszeƒstwa, chcia∏bym zach´ciç moich braci jezuitów i cz∏onków W˚Ch do odnowienia
ÊwiadomoÊç, i˝ Bóg nas szuka. Ka˝dy
z nas jest powo∏any, aby spe∏niaç okreÊlonà misj´ w Êwiecie i w KoÊciele. Je˝eli Pan
na nas liczy, nie mo˝emy zrobiç nic innego, jak odpowiedzieç poprzez odnowienie naszego zaanga˝owania w t´ misj´.

Ten sposób ˝ycia zach´ca nas do zaproszenia m´˝czyzn i kobiet, szczególnie ludzi m∏odych, aby byli bardziej Êwiadomi powo∏ania otrzymanego od Pana.
Jest ono êród∏em radoÊci, pozwala patrzeç w przysz∏oÊç z ufnoÊcià i trwaç
nieporuszonym wobec niepewnoÊci czy
strachu.
Takie ˝ycie jest wzmacniane przez
çwiczenia duchowe. Regularnie odprawiane, przygotowujà nas do lepszego
uczestnictwa w apostolskim rozeznaniu
we wspólnocie. To rozeznanie jest prawid∏owo rozumiane w duchowoÊci ignacjaƒskiej jako codzienna czynnoÊç. Nadaje to wspólnotom podstawowym
szczególny charakter. W nich rozeznajemy, posy∏amy z misjà, wspieramy innych
w misji i na koƒcu oceniamy jà.
Wiemy dobrze, ˝e rozeznajàc misj´
musimy myÊleç globalnie, ale nasze dzia∏anie musi uwzgl´dniç lokalne realia.
Dlatego globalizacja nie powinna prowadziç do ujednolicenia, ale do jednoÊci,
komunii w Duchu, w której wszyscy b´dziemy wzbogaceni przez ró˝norodnoÊç kultur i powo∏aƒ. W ten sposób
Duch Bo˝y, który objawi∏ si´ w Dniu
Pi´çdziesiàtnicy, znów si´ objawi poprzez zbawczà moc Boga poÊród nas.
Teraz musimy tylko odkryç, jak ˝yç
tym ciàgle odnawianym stylem ˝ycia, do
którego jesteÊmy powo∏ani. Cz´stsza
komunikacja i wspó∏praca mi´dzy
wspólnotami narodowymi W˚Ch mo˝e
na pewno pomóc. I wed∏ug znaków czasu, jest równie˝ jasne, ˝e udzia∏ w pracy
apostolskiej ubogaca nas wszystkich
i przez to zapewnia o wi´kszej wiernoÊci naszej misji.
Zapraszam Was teraz do wpatrywania si´ w „tà, która w ca∏kowitym pos∏uszeƒstwie Ojcu narodzi∏a Syna Bo˝ego
z cia∏a dla naszego zbawienia. Dziewica
Maryja jest nazywana b∏ogos∏awionà
przez wszystkie pokolenia, poniewa˝
przyj´∏a cuda dziejàce si´ w niej przez
Ducha Âwi´tego”. ProÊmy o jej wstawiennictwo, tak, abyÊmy poruszeni
przez tego samego Ducha byli tak˝e pos∏uszni Ojcu, który wzywa nas do ˝ycia
z Synem.
Chcia∏bym zakoƒczyç ofiarowujàc
Wam swojà pomoc. Dzi´kuj´ za przeczytanie tego listu, który, mam nadziej´,
przedyskutujecie we wspólnotach i grupach. Wszystkie propozycje, jakie zechcecie wysy∏aç do Âwiatowej Rady Wykonawczej b´dà dla nas wielkà pomocà.
Wasz w Panu
o. Fernando Salas SJ
wiceasystent koÊcielny Âwiatowej
Wspólnoty ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego
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Gilles
z zielonego
Wzgórza
– z Gilles’Em Michaud sEkretarzem Êwiatowej
Wspólnoty ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego
Rozmawia Marek Kwiatkowski
MK: Chcia∏bym z tobà przeprowadziç wywiad do naszego
biuletynu wspólnotowego „Wspólnota w Misji”, mam tu ze
sobà jeden numer... o tak wyglàda?
GM: Ojej, a ja myÊla∏em, ˝e chcesz tylko porozmawiaç, a to
b´dzie prawdziwy wywiad dziennikarski.. i jeszcze po francusku ? Daj spokój ju˝ si´ zaczynam denerwowaç.
– Nie przejmuj si´ Gilles. Kiedy ci´ spotka∏em z ˝onà
w Lyonie, chcia∏em z wami d∏u˝ej porozmawiaç, tylko wtedy
nie by∏o czasu... Teraz wreszcie jest okazja. Sam chcia∏bym
ci´ bli˝ej poznaç, a przy okazji spisz´, to co mówisz dla mo ich „wspó∏wspólnotowiczów”.
Wiem ˝e od 1998 jesteÊ cz∏onkiem Âwiatowej Rady Wykonawczej W˚Ch i razem z ˝onà prowadzicie Êwiatowy sekretariat W˚Ch w Rzymie. Oboje jesteÊcie Kanadyjczykami. Powiedz mi na wst´pie par´ s∏ów o sobie, o swoim ˝yciu prywatnym. JesteÊ Kanadyjczykiem, a jednoczeÊnie nosisz czysto
francuskie nazwisko, czy to oznacza ˝e jesteÊ z francuskiej
cz´Êci Kanady Quebec’u ?
Tak nazwisko jest francuskie. Pochodz´ z Ontario, z pó∏nocnego Ontario z Sudbury, miejsca, które znajduje si´ w odleg∏oÊci oko∏o 500 km od Toronto. W tamtej okolicy mieszka
wiele rodzin francuskich przyby∏ych tam z Quebec’u w latach
1930-40. Osiedli∏y si´, gdy˝ by∏ tam wa˝ny w´ze∏ kolejowy,
a po wojnie zacz´∏y nap∏ywaç inne rodziny francuskie w poszukiwaniu pracy w kopalniach z∏ota, miedzi i niklu. Razem
z kopalniami zacz´∏y rosnàç miasta, by∏a praca, przybywa∏o
wielu imigrantów z Europy, powstawa∏y ca∏e osiedla niemieckie, w∏oskie...
– A twoja ˝ona..?

...Jest W∏oszkà, jej rodzice przybyli do Kanady tu˝ przed
wojnà z rolniczego rejonu pó∏nocnych W∏och w poszukiwaniu pracy. Najpierw przyjecha∏ jej ojciec, potem Êciàgnà∏ ˝on´ z dwójkà dzieci. Lea, która urodzi∏a si´ ju˝ w Kanadzie
w Sudbery, to w∏aÊnie moja ˝ona. Wtedy oczywiÊcie si´ nie
znaliÊmy. Spotka∏em jà dopiero póêniej, na taƒcach w miejscowej parafii. M∏odzi, zwiàzani z Sodalicjà Mariaƒskà
za∏o˝yli zespó∏ taneczny, ona by∏a wtedy bardzo zwiàzana
z Sodalicjà. Tak si´ poznaliÊmy. Potem si´ spotykaliÊmy
i spotykaliÊmy, a˝ wreszcie si´ pobraliÊmy, to by∏ rok 1960.
Mniej wi´cej zaraz potem zaczà∏em karier´ wojskowà, w lotnictwie.
– JesteÊ pilotem?
Jestem nawigatorem. Lata∏em na samolotach myÊliwskich przystosowanych do zwalczania okr´tów podwodnych, które nazywa∏y si´ Argus. MieliÊmy wtedy mas´ çwiczeƒ z flotà brytyjskà
i amerykaƒskà. W tym czasie zacz´∏y nam si´ rodziç dzieci.
Pierwsza by∏a najstarsza Diana, urodzi∏a si´ w Morial, wtedy
tam mieszkaliÊmy, nast´pna by∏a Joanna i ostatni o 9 lat od niej
m∏odszy Richard. A wi´c mieliÊmy trójk´ dzieci. Diana nagle
zachorowa∏a i umar∏a przed dwoma laty, zostawi∏a dwójk´ dzieci, dwóch ma∏ych synków, mieszkajà w zachodniej Kanadzie.
– S∏ysza∏em, ˝e w waszej rodzinie te˝ jest ktoÊ z Polski?
Joanna wysz∏a za Polaka z Toronto, on sam urodzi∏ si´ ju˝
w Kanadzie a jego rodzice przybyli tu chyba zaraz po wojnie.
Nie wiem, czy wiesz, ale w Toronto mieszka du˝a grupa Polaków. Oni nazywajà si´ jakoÊ tak Kozlowsky.
– W domu z ˝onà i dzieçmi mówicie po angielsku?
Tak, zawsze mówiliÊmy po angielsku.
7
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– Dotàd mi si´ wydawa∏o, ˝e w Kanadzie jest taki podzia∏ na
katolików frankofonów i angloj´zycznych protestantów, ale na
waszym przyk∏adzie widz´, ˝e tak wcale nie musi byç?
Nie, to nie jest regu∏à. Ludzie z Europy kojarzà francuskoj´zycznà ludnoÊç tylko z Quebec’em a tak wcale nie jest, sà
liczne regiony poza Quebec’em ca∏kowicie francuskie. Ja na
przyk∏ad mieszkajàc w takim rejonie do m∏odzieƒczych lat
mówi∏em cz´Êciej po francusku, skoƒczy∏em francuskie szko∏y jezuickie, póêniej zamieszkujàc w regionie ˝ony, gdzie panowa∏ angielski, przeszed∏em na niego i póêniej j´zykiem mojej w∏asnej rodziny sta∏ si´ angielski.
– Ale ty w domu twoich rodziców mówi∏eÊ...?
Zawsze po francusku.. W 1986 zdecydowa∏em si´ rzuciç lotnictwo z powodów politycznych. W moim przekonaniu armia
kanadyjska, jej korpus oficerski, stawa∏y si´ coraz bardziej
agresywne. Coraz wi´kszy wp∏yw na mentalnoÊç wywiera∏y
Stany Zjednoczone. CzymÊ, co przepe∏ni∏o miar´, by∏y próby
rakiet „Pershing” w pó∏nocnej Kanadzie wymuszone przez
Amerykanów; rakiet, które sà tak straszliwym narz´dziem do
zabijania ludzi. Nie chcia∏em byç w to mieszany. D∏ugo zastanawialiÊmy si´ z ˝onà nad tym, jak powinienem postàpiç,
wreszcie postanowiliÊmy, ˝e wystàpi´ z wojska. Dosta∏em ma∏à emerytur´ i zacz´liÊmy szukaç domu niedaleko bazy wojskowej, wreszcie osiedliliÊmy si´ na Wyspie Ksi´cia Edwarda.
W tym czasie byliÊmy bardzo zaanga˝owani w prac´ na rzecz
diecezji na wyspie..
– Ojej,.. to wy mieszkacie na tej samej wyspie co Ania z Zielonego Wzgórza?
Tak, to w∏aÊnie tam, nie sàdzi∏em, ˝e jà znasz.
– Historia Ani jest popularna w Polsce, by∏o ju˝ par´ wydaƒ
ksià˝ki, szczególnie dziewczynki jà znajà...
Tak, tak... jest znana w ca∏ym Êwiecie, szczególnie upodobali jà sobie... Japoƒczycy. Mo˝e dlatego, ˝e Ania jest takà samodzielnà dziewczynà i dla Japonki to pociàgajàcy przyk∏ad.
– Podobno na wyspie stoi jeszcze dom Ani?
A tak, to znaczy dom autorki - Lucy Maud Montgomery, widz´ ˝e dobrze si´ orientujesz..
– Mamy tu ksià˝ki mojej córki Joasi i sam je z ciekawoÊci za czà∏em czytaç w pociàgu, jadàc w delegacj´.
Czytasz je po angielsku, czy po polsku?
– Po polsku.. o zobacz?
Fantastycznie.. a my mieszkamy niedaleko tego domu
– I naprawd´ jest na wzgórzu?
Tak, pi´knie ogrodzony, dbajà o niego, teraz jest to przecie˝
atrakcja turystyczna. Pewnie nie wiesz, ˝e jest ca∏y mi´dzynarodowy klub przyjació∏ Ani.. przyje˝d˝ajà tam, a sà te˝ m∏ode pary, które specjalnie przyje˝d˝ajà wziàç w ogrodzie Êlub.
– Jak tam jest, jak wyglàda krajobraz?
To jest ma∏a wyspa, w niektórych miejscach ma kilkanaÊcie kilometrów szerokoÊci, a d∏ugoÊci kilkaset. Sà tam pola i ma∏e
gospodarstwa, troch´ lasu... Pogoda podobna jest do waszej
w Polsce, o tej porze ju˝ liÊcie spad∏y tak jak u was, tylko mo8
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rze jest jeszcze ciep∏e, dobry klimat. W Rzymie jest troch´ za
goràco.
– A co by∏o potem, gdy rzuci∏eÊ wojsko?
Pierwszy rok, pó∏tora by∏o dosyç trudno, bo jest to region,
gdzie trudno o prac´. Nie ma bazy przemys∏owej. Sà same
fermy i ma∏e rybackie miasteczka. Kiedy za∏o˝yliÊmy ma∏à
grup´ W˚Ch okaza∏o si´, ˝e 2, 3 nowe osoby spoÊród nas
ciàgle majà trudnoÊci ze znalezieniem pracy. ZdecydowaliÊmy po∏àczyç wysi∏ki i podjàç razem jakàÊ dzia∏alnoÊç zarobkowà. ZastanawialiÊmy si´, co takiego stworzyç i wreszcie
zdecydowaliÊmy si´ na rzemios∏o, które stanowi∏oby kontynuacj´ tradycji regionu. Za∏o˝yliÊmy spó∏dzielni´. Przez

Mark Kwiatkowski, Patricia Schweier, Gilles Michaud

pierwsze lata bardzo si´ zaanga˝owa∏em w jej rozwój, by∏a
to rzemieÊlnicza spó∏dzielnia wytwórców. Zacz´liÊmy wyrabiaç charakterystyczne dla tamtych okolic rzeêby z drewna i
koszyki. SprzedawaliÊmy je na miejscu. Zwykle w naszych
stronach, ze wzgl´du na Ani´ z Zielonego Wzgórza, jest
bardzo du˝o turystów, szczególnie latem, nie mamy wi´c
problemu ze zbytem.
– Jak poznaliÊcie wspólnoty W˚Ch?
Moja ˝ona i ja razem weszliÊmy do wspólnoty oko∏o roku
1980. WczeÊniej uczestniczyliÊmy w rekolekcjach w ˝yciu codziennym, zaraz potem wszyscy znaleêliÊmy si´ w kr´gu duchowoÊci ignacjaƒskiej. Zach´ci∏ nas do tego jeden ze znajomych, dzia∏aliÊmy jak ju˝ wczeÊniej mówi∏em w licznych organizacjach katolickich w diecezji, szczególnie w ruchu Corsio,
który ma hiszpaƒskie korzenie. Ruch ten organizowa∏ pi´ciotygodniowe rekolekcje i ma∏e wspólnoty chrzeÊcijaƒskie.
– Powiedz nam par´ s∏ów o W˚CH w Kanadzie?
W Kanadzie sà dwie wspólnoty W˚Ch, wyros∏e z dwóch tradycji: francuska i angielska. Najpierw wspólnoty powsta∏y
w Quebec’u z silnej tam Sodalicji. DziÊ liczniejsza jest wspól-

NR 52

nota angloj´zyczna, ale francuska te˝ si´ powi´ksza, ostatnio
dzi´ki bardzo licznej emigracji z Wietnamu.
– Wiemy ju˝, ˝e pe∏nisz wa˝nà funkcj´ sekretarza wspólnoty
Êwiatowej w Rzymie, jak wyglàda Twoja praca?
Ostatnio najwi´cej czasu poch∏ania mi komunikacja ze wspólnotami narodowymi. Na naszych oczach odbywa si´ rewolucja informatyczna. Powsta∏y szybkie formy przesy∏ania informacji. Kiedy wi´c przychodz´ o godzinie 9 rano do biura
i w∏àcz´ komputer zastaj´ ju˝ tyle listów z ró˝nych cz´Êci
Êwiata, ˝e du˝à cz´Êç dnia poch∏ania mi odpowiadanie na nie.
Sà to ró˝ne proÊby i pytania, np. „Co to takiego jest
W˚Ch...?”, „ChcielibyÊmy w naszym kraju za∏o˝yç wspólnot´, czy mo˝ecie nam coÊ wys∏aç, pomóc?” OczywiÊcie wysy∏amy. JeÊli wiemy, ˝e gdzieÊ w pobli˝u znajdujà si´ wspólnoty
bardzo aktywne (np. w przypadku Rumunii wspólnota polska),
kontaktujemy je bezpoÊrednio ze sobà. Innym zadaniem, które poch∏ania nam z Leà bardzo du˝o czasu jest redagowanie
i wydawanie wspólnotowego biuletynu “Progessio”, który wysy∏any jest nast´pnie do 2000 osób.
– Jak cz´sto spotykacie si´ jako Âwiatowa Rada Wykonawcza
W˚Ch?
Jako zespó∏ spotykamy si´ raz w roku, ale za to na 10 dni. Jako rada Êwiatowa musimy razem ustaliç, co b´dziemy robiç w
nadchodzàcym roku. Takie spotkania odbywajà si´ zwykle
w lutym w którymÊ z krajów naszych cz∏onków, ale ostatnie
dwa mia∏y miejsce w Rzymie, w tym roku przede wszystkim ze
wzgl´du na rok jubileuszowy. Cz´Êciej spotykamy si´ nieformalnie z pojedynczymi osobami przebywajàcymi w Rzymie,
np z Jose Marià (Jose Maria Riera – prezydent Êwiatowej
W˚Ch – dop. red.), czasem z Brigitte Minier.
– Czym si´ szczególnie zajmujecie?
Ostatnio bardzo nas zajmuje „wspólna misja”, potrzeb´ której rozezna∏o zgromadzenie Êwiatowe w Brazylii w Itaici,
i którà nam pozostawi∏o jako szczególne zadanie. Zadanie
rozeznania przez wspólnoty narodowe.
– Poruszy∏eÊ temat „wspólnej misji”. My te˝ o niej cz´sto
ostatnio mówimy, czujemy ˝e oczekuje si´ od nas jako od
cz∏onków wspólnoty jakichÊ dzia∏aƒ... Ostatnio, spisaliÊmy
dzia∏ania jakich dokonujà nasi cz∏onkowie w ca∏ym kraju i jest
tego naprawd´ du˝o. Ale sà to rzeczy kompletnie ró˝ne.
Czym wed∏ug ciebie ma byç taka „wspólna misja”?
Piàtkowa prezentacja waszej wspólnoty (podczas Spotkania
Europejskiego w Falenicy – dop. red.), Êwiadectwa osób, które mówi∏y o cz´Êci tego co robicie we wspólnotach polskich,
bardzo mnie zbudowa∏y. Pomi´dzy tym wszystkim co robicie
w Polsce, a „wspólnà misjà” jest bardzo bliski zwiàzek. Bo
istota wspólnej misji polega zawsze na odpowiedzi na zastanà rzeczywistoÊç. RozeznaliÊcie tu w Polsce w∏asnà rzeczywistoÊç polskà.
– Jednak „wspólna misja” kojarzy si´ raczej z jakimÊ wspólnym, to znaczy wspólnie wykonywanym lub przynajmniej absorbujàcym wi´kszoÊç cz∏onków wspólnoty dzia∏aniem.
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Mo˝e to oczywiÊcie w tej czy innej wspólnocie narodowej byç
dzia∏anie wielu, nawet wi´kszoÊci cz∏onków, ale wcale nie musi. Dam ci taki przyk∏ad: kiedy w rodzinie rodzi si´ dziecko,
rodzice bardzo si´ starajà by wychowaç je jak najlepiej. Ale
zadania ich sà zupe∏nie ró˝ne. Matka je karmi i przewija, a co
robi ojciec, przecie˝ on nie b´dzie karmi∏ dziecka.. idzie pracowaç, aby zarobiç pieniàdze i wesprzeç tym samym dzia∏ania matki. Tak samo wyglàda sytuacja w naszej wspólnocie
Êwiatowej. Mamy pewnà misj´, która jest wspólnà, rozwijaç
wiar´ chrzeÊcijaƒskà, to jest naszym dzieckiem. Wszyscy nie
mogà jednak robiç tego samego, a jednak sà pomi´dzy nami
bardzo Êcis∏e zwiàzki. OczywiÊcie, sà te˝ takie regiony, czy
nawet kraje, które w pewnym okresie dokonujà czegoÊ wspólnie. Na przyk∏ad w ostatnich latach wspólnota niemiecka po∏àczy∏a swoje si∏y i pracowa∏a ci´˝ko nad “wspólnym projektem” umorzenia d∏ugów biednym krajom trzeciego Êwiata.
By∏o to ich g∏ówne dzia∏anie, które poch∏on´∏o ich ca∏kowicie
i odnieÊli wielki sukces, znasz rezultaty..
– Innym problemem, jaki czuje si´ u nas we wspólnotach, to
podzia∏ na osoby, które w jakiÊ sposób czujà si´ ju˝ „uformo wane” i g∏ównà ich troskà jest teraz jak najskuteczniejsze
dzia∏anie i inne dla których ciàg∏e pog∏´bianie formacji, wymiar duchowy sà bardzo wa˝ne...
Taki podzia∏ istnieje prawie we wszystkich wspólnotach.
– Ostatnio, gdy rozmawia∏eÊ z Krysià Seremak, pewnie ci
wspomina∏a, ˝e myÊlimy o stworzeniu czegoÊ w rodzaju
„szko∏y animatora”. Jak myÊlisz, czy to naprawd´ jest potrzebne, czy mo˝emy liczyç te˝ na waszà pomoc?
OczywiÊcie, ˝e jest potrzebne. Bardzo wa˝ne dla wspólnoty
jest wykszta∏cenie pewnej grupy osób, w niektórych krajach
mówi si´ „przewodników duchowych”, we Francji „accompagnateurs”, w Polsce jak s∏ysza∏em „animatorów”, w ka˝dym
razie ludzi majàcych pewnà dojrza∏oÊç i bardzo solidnà formacj´ ignacjaƒskà. JesteÊmy bardzo wra˝liwi na tego rodzaju
dzia∏anie. OczywiÊcie mo˝ecie liczyç na nas. W koƒcu po to
istnieje ten ca∏y mój urzàd.
– Czy sà jakieÊ materia∏y, s∏ysza∏em, ˝e majà coÊ wspólnoty
hiszpaƒskie i francuskie?
– Wiem, ˝e wspólnoty kanadyjskie majà opracowany kilka lat
temu podr´cznik formacji animatora wspólnoty, mam go
zresztà w sekretariacie w Rzymie. Mog´ wam go wys∏aç. Jest
wiele innych krajów, które coÊ takiego przygotowa∏y. Ostatnio s∏ysza∏em o Filipinach b´dàcych pod sporym wp∏ywem
wspólnot niemieckich. Niemcy majà w tej dziedzinie ogromne doÊwiadczenie, to wspólnota, która opracowa∏a jeszcze
przed wielu laty ca∏y system szkolenia animatorów. Zaprosili
do siebie osoby ze wspólnot filipiƒskich i udost´pnili im ten
program. Na Filipinach powsta∏a ma∏a grupa zajmujàca si´
t∏umaczeniem tych materia∏ów i opracowaniem ich na w∏asny
sposób.
– Nasz kontakt ze wspólnotami innych krajów by∏ jak dotàd
bardzo nik∏y, ogranicza∏ si´ do indywidualnych kontaktów
9
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poszczególnych osób, bardzo jesteÊmy ciekawi, co tam si´
dzieje? Powiedz nam par´ s∏ów o wspólnotach na innych
kontynentach.
Istniejà w∏aÊciwie dwa regiony W˚Ch, Ameryka Po∏udniowa
i Europa. W∏aÊciwie powinienem powiedzieç Ameryka ¸aciƒska, bo Meksyk te˝ wchodzi w jej sk∏ad, stanowi ona j´zykowà i kulturowà ca∏oÊç. W lipcu w Montevideo w Urugwaju odby∏o si´ pi´ciodniowe spotkanie regionu Ameryki ¸aciƒskiej
podobne do waszego zgromadzenia europejskiego, gdzie
dzielono si´ doÊwiadczeniem, tym co dzieje si´ w poszczególnych krajach, w jaki sposób prze˝ywana jest „wspólna misja”. By∏a to kontynuacja rozeznania za Zgromadzenia Âwiatowego. Wspólnoty Ameryki ¸aciƒskiej i sytuacja w tamtych
krajach sà bardzo specyficzne. Nastawione na dzia∏anie zewn´trzne i podobnie jak ich koÊcio∏y narodowe zbli˝one
w jakimÊ stopniu do teologii wyzwolenia. To co dla nich wa˝ne, to rozwój opieki spo∏ecznej, ÊwiadomoÊci spo∏ecznej, politycznej, czy ekonomicznej.
– A co si´ dzieje w Azji?
Och..., w Azji jest du˝o trudniej. Tam kultura, tradycja i j´zyk sà w ka˝dym kraju inne. Ostatnio na przyk∏ad zapyta∏em
wspólnoty z Tajwanu, czy mog∏yby zrobiç spotkania z innymi wspólnotami regionu w j´zyku angielskim, okaza∏o si´ to
zupe∏nie niemo˝liwe. Wi´c jak na razie komunikacja pomi´dzy nimi jest doÊç ograniczona, ale jej zalà˝ki ju˝ widaç,
czasem jest to kontakt pomi´dzy dwiema wspólnotami i trzeba go wspieraç. Sytuacja w ka˝dym kraju jest inna. Na przyk∏ad par´ tygodni temu przebywa∏ w Rzymie prowincja∏ jezuitów z Wietnamu i opowiada∏ ˝e wspólnoty nadal spotykajà
si´ w ukryciu, ca∏a W˚Ch jest w podziemiu, jest ciàgle nielegalna.
– A Australia, tam sà jakieÊ wspólnoty?
OczywiÊcie, bardzo aktywne. Sam tam nigdy nie by∏em, ale
w zesz∏ym roku by∏ tam nasz asystent o. Fernando Salas
i opowiada∏, ˝e sà bardzo liczni, pe∏ni energii, zapa∏u do
ewangelizacji. W ogóle Australia jest bardzo ciekawym kontynentem, prze˝ywajàcym w ostatnich latach odnow´ chrzeÊcijaƒstwa.
– Afryka..?
Wspólnoty afrykaƒskie sà nawet dosyç liczne, ale ograniczajà
si´ g∏ównie do krajów b´dàcych dawniej koloniami francuskimi.
– Czyli na ogólnym tle wspólnoty europejskie nie wypadajà
êle?
Nie.. chocia˝ jak wsz´dzie sà te˝ problemy. Teraz najtrudniejszà chyba sytuacj´ mamy w Holandii i Austrii.
– Mo˝esz powiedzieç coÊ wi´cej?
Bardzo trudno te problemy opisaç w dwóch s∏owach. W Holandii istnieje ogromny kryzys w KoÊciele. Kiedy si´ patrzy
z zewnàtrz, wydaje si´, ˝e KoÊció∏ si´ tam prawie rozpada.
Wspólnoty W˚Ch sà nieliczne, ich liderzy próbujà je ratowaç
w sposób, jaki im si´ wydaje s∏uszny, wchodzàc jednak w kon10
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flikt z hierarchià.. bardzo trudna sytuacja. W Austrii jest nieco inaczej. Tam wspólnota jest te˝ nieliczna, tworzà jà ludzie
starsi wiekiem, zawsze ci sami, brak jest m∏odych, wspólnota
nieco obumiera.. sk∏adaç si´ na to mo˝e geografia i tradycja
regionu. To taki górski kraj, ludzie rzadko si´ odwiedzajà,
wspólny j´zyk sk∏ania ich raczej ku Niemcom i tam zwykle
je˝d˝à na wi´ksze spotkania...
– A jakie sà twoje wra˝enia po naszym, w∏aÊnie teraz zakoƒczonym spotkaniu w Falenicy?
Dla mnie by∏o to fantastyczne doÊwiadczenie, to co mnie poruszy∏o najbardziej i czego nigdy w ˝yciu bym si´ nie podziewa∏ to to, ˝e b´d´ kiedykolwiek uczestniczy∏ w spotkaniu
z ludêmi z krajów Europy Wschodniej, Rosji, Rumunii, ˝e b´dziemy si´ mogli modliç i dzieliç doÊwiadczeniami (dzi´ki t∏umaczeniu) jak prawdziwi chrzeÊcijanie. PomyÊla∏em sobie t´dy jest nasza droga, to Jezus nas jednoczy i sprawia, ˝e spotykajà si´ i modlà ludzie z krajów cz´sto sobie wrogich
w przesz∏oÊci. Stàd wielka nadzieja na przysz∏oÊç, Jezus
udziela nam tu wielkiej ∏aski, by przezwyci´˝aç l´ki przesz∏oÊci i móc spojrzeç w przysz∏oÊç razem.
– Jak widzisz t´ przysz∏oÊç?
MyÊl´, ˝e ju˝ si´ rysuje mo˝liwoÊç wspó∏pracy z krajami Europy Wschodniej, rozmawia∏em na tym spotkaniu z wieloma
uczestnikami, wszyscy mówili, ˝e sà zainteresowani kontynuacjà tego, co si´ zacz´∏o w Falenicy. Chcà utrzymywaç ∏àcznoÊç z sekretariatem Êwiatowym, otrzymywaç materia∏y. Warto zatem, abyÊmy si´ zastanowili nad mo˝liwoÊciami wzajemnej wymiany pomi´dzy wspólnotami polskimi a rumuƒskimi,
chorwackimi i s∏oweƒskimi, by ewentualnie skoordynowaç pomoc formacyjnà w tym regionie.
Drugie bardzo dobre wra˝enie, to to, co zaprezentowaliÊcie
w piàtek jako waszà dzia∏alnoÊç, by∏em bardzo poruszony,
w∏aÊciwie dotàd nie wiedzieliÊmy, co robicie.. i wszystko by∏o
tak dobrze przygotowane, ta masa dobrych fotografii Êwiadczàcych o ró˝norodnym dzia∏aniu. Ju˝ pyta∏em waszego wiceprezydenta Janka So∏daczuka, czy nie mo˝na by przygotowaç collage’u z tych zdj´ç i zaprezentowaç ich w „Progressio” i tym samym przybli˝yç troch´ waszà wspólnot´ innym.
OczywiÊcie na razie to tylko luêno rzucony pomys∏, co z niego wyjdzie zobaczymy.
– Chcia∏byÊ coÊ jeszcze dodaç na koniec?
Bardzo si´ ciesz´, ˝e dosz∏o do takiego spotkania w∏aÊnie
w Polsce. PokazaliÊcie z bliska waszà wspólnot´, to co robicie,
ale przede wszystkim to, ˝e jesteÊcie dobrze zorganizowani
i znani w regionie Europy Wschodniej i byç mo˝e moglibyÊcie
jako wspólnota odgrywaç wa˝nà rol´ w pomocy krajom
wschodnim. W∏aÊciwie a˝ dotàd rol´ takà mo˝na by∏o przypisaç raczej wspólnotom niemieckim, bo wy byliÊcie ma∏o znani.. Bardzo si´ ciesz´, ˝e mog∏em do Was przyjechaç i bardzo,
bardzo dzi´kuj´ za wszystko... i zapraszam do nas.
– To ja Ci dzi´kuj´, pozdrów Le´, swojà ˝on´, b´dziemy si´
cieszyli, jeÊli kiedyÊ razem do nas przyjedziecie.
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Monika
z
Euroteamu
– z Monikà Sander Skarbnikiem Zespo∏u Europejskiego
(Euroteamu)
Rozmawia Marek Kwiatkowski
mk: Wiem, ˝e bardzo aktywnie dzia∏a∏aÊ we wspólnotach
francuskich, mówisz biegle trzema j´zykami, w zesz∏ym roku
w S∏owenii zosta∏aÊ wybrana do nowej ekipy europejskiej: Euroteamu. A jak wyglàda Twoje ˝ycie prywatne?
ms: Mieszkam w Pary˝u, w∏aÊciwie pod Pary˝em, mam m´˝a, trójk´ doros∏ych dzieci, dwie córki i syna. Majà ju˝ swoje rodziny, ciesz´ si´, ˝e sà szcz´Êliwi, nasze relacje sà bardzo dobre.
– Widz´ na plakietce, ˝e Twoje imieni´ nie jest francuskie
„Monique”, ale podobne do naszego, „Monika”?
Bo ja nie jestem Francuzkà.
– O.. to mnie zaciekawi∏aÊ.
Jestem Niemkà...urodzi∏am si´ w Berlinie. Tam pozna∏am mojego przysz∏ego m´˝a Andre, by∏am zakochana, wyjecha∏am
z nim do Francji. By∏o mi tam z poczàtku bardzo trudno. To
by∏ inny kraj, inna kultura, rodzina m´˝a i znajomi nie chcieli
mnie zaakceptowaç, naprawd´ wiele przesz∏am. By∏y to lata
60-te i tam w Prowansji ciàgle ˝ywe by∏o jeszcze wspomnienie wojny. Teraz we Francji jest ju˝ zupe∏nie inaczej ... ale,
pewne opory przed przyznawaniem si´ od razu do mojego
pochodzenia tkwià we mnie nadal. Szczególnie przyje˝d˝ajàc
tu do Polski nie by∏am pewna jak b´d´ odebrana i w poprzedniej rozmowie z tobà stara∏am si´ nie ujawniaç. Wiem, co
przeszliÊcie w czasie wojny, wi´c wcale bym si´ nie zdziwi∏a..
– U nas te˝ to ju˝ przesz∏oÊç, kiedyÊ dawne rzàdy komunistyczne podsyca∏y t´ niech´ç, ale teraz nasze kontakty
z Niemcami sà tak silne... oficjalnie mówi si´ ciàgle, ˝e Niemcy popierajà nas w staraniach o wejÊcie do Unii.
MyÊl´, ˝e bardzo dobrze, ˝e zorganizowaliÊcie to spotkanie
Euroteamu i eurolinków u siebie. Po raz pierwszy jest ono

w Polsce i to pozwala nam si´ lepiej poznaç. Dotychczas poza
paroma osobami, które przyje˝d˝a∏y od was na spotkania nikogo nie znaliÊmy. Bardzo dobrym pomys∏em by∏o tak˝e zaproszenie osób z Europy Wschodniej i zaprezentowanie nam tego, co robicie dla innych, na zewnàtrz... Jestem pod szczególnym wra˝eniem Êwiadectwa, jakie da∏a dziewczyna z hospicjum
dla dzieci (Emilka Kuêmicz z Lublina - dop. red.)... jest taka
m∏oda i jak ona to wytrzymuje..?
– Co sprawi∏o ˝e znalaz∏aÊ si´ we wspólnocie?
Kiedy mieliÊmy z m´˝em po oko∏o 45 lat, dzieci ju˝ podorasta∏y, ˝ycie nasze by∏o bardzo aktywne, ale zacz´∏o nam
w tym brakowaç pewnego sensu. Wszystko to sprawia∏o, ˝e
czuliÊmy coraz wi´kszà potrzeb´ odnalezienia takiego miejsca.. si´gni´cia na powrót do êróde∏. Kiedy oboje byliÊmy
jeszcze m∏odzi zaanga˝owaliÊmy si´ w chrzeÊcijaƒskim ruchu
dla kadry kierowniczej. Mój mà˝ cz´sto wyje˝d˝a∏, by∏o to
bardzo intensywne, ale nie trwa∏o d∏ugo, po oko∏o dwóch latach nasza grupa si´ rozpad∏a. Póêniej us∏yszeliÊmy o wspólnotach W˚Ch, nasi znajomi nas zach´cali, ˝e to dobra rzecz
i razem z m´˝em weszliÊmy do grupy, ale okaza∏o si´, ˝e ta
droga wcale nie jest taka ∏atwa. Po odbyciu rekolekcji, po oko∏o czterech latach mà˝ zdecydowa∏ si´ zrezygnowaç, a ja
chcia∏am zostaç. Stan´∏am przed wyborem, czy iÊç w jego
Êlady. Zacz´liÊmy si´ g∏´boko zastanawiaç, by∏am jednak wewn´trznie przekonana, ˝e jest to coÊ, co mi najbardziej odpowiada, mia∏am te˝ ju˝ wtedy swoje lata, zdecydowa∏am si´
pozostaç. Mà˝, mimo ˝e sam nie uczestniczy w spotkaniach
stara si´ zawsze jakoÊ wspólnocie pomagaç; ostatnio w malowaniu salki spotkaƒ, cz´sto jeêdzi tak˝e pomagaç do naszego domu rekolekcyjnego do Grenoble.
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Póêniej jakiÊ czas pracowa∏am w sekretariacie W˚Ch w Pary˝u, wspó∏pracowa∏am z naszym asystentem krajowym i to by∏
dla mnie bardzo przyjemny okres, doÊwiadczy∏am innego wymiaru wspólnoty. W mi´dzyczasie przesz∏am na emerytur´
i jak to zwykle bywa ten fakt bardzo zmieni∏ moje ˝ycie. Po
oko∏o trzech latach zakoƒczy∏am prac´ w sekretariacie. Wtedy pojawi∏a si´ przede mnà pewna propozycja. Mog∏am podjàç si´ stworzenia w jednym z wi´zieƒ biblioteki dla. Zgodzi∏am si´. Z jednej strony by∏a to dla mnie kontynuacja, gdy˝
zawodowo pracowa∏am poprzednio w tej dziedzinie, kierowa∏am bibliotekà w regionie paryskim. Z drugiej coÊ zupe∏nie
nowego. Po pewnym czasie do∏àczyli do mnie inni i stworzyliÊmy razem rodzaj ekipy zajmujàcej si´ bibliotekami wi´ziennymi. Teraz mamy w swojej pieczy szeÊç bibliotek.
– Ale co jest w tym wszystkim dla Ciebie pociàgajàcego. Kontakty z wi´êniami, to mo˝e byç w ogóle interesujàce?
Ja po prostu lubi´ ludzi takich jakimi sà, a w wi´zieniu kontakty mi´dzy ludêmi sà bardzo bezpoÊrednie, nie ma barier
i póz, jakie mamy w ˝yciu codziennym. Kontakty z tamtymi
ludêmi mnie wzbogacajà, mo˝e to za wielkie s∏owo, po prostu czuj´ si´ tam dobrze. Przede wszystkim jednak odczytuj´ to jako wezwanie Bo˝e i w∏aÊnie jednym z Jego znaków jest
to, ˝e jest mi tam dobrze, ˝e powsta∏a ta grupa.
– Jacy sà wi´êniowie we Francji?
Nieszcz´Êliwi.
– Nieszcz´Êliwi? Wydaje si´, ˝e teraz warunki w wi´zieniach,
szczególnie w Europie Zachodniej sà raczej niez∏e.
Nie, nie tam. To bardzo stare wi´zienie, jeszcze dziewi´tnastowieczne, warunki sà marne. Wi´zienie, jakie by nie by∏o
niszczy cz∏owieka. My staramy si´ tam, poprzez bibliotek´,
stworzyç pewnà enklaw´ „normalnoÊci”. Kiedy wchodzi któryÊ z wi´êniów mówimy: „Dzieƒ dobry panu, co chcia∏by pan
przeczytaç?” itd. I oni bardzo ch´tnie z nami rozmawiajà,
czujà si´ dowartoÊciowani, jak gdyby byli na zewnàtrz.
– Czy Twoje dzieci, tak˝e sà we wspólnotach?
Nie sà i wcale tego od nich nie oczekuj´. Na poczàtku chodzi∏y do szko∏y katolickiej, póêniej wyjechaliÊmy za granic´,
wi´c nie by∏o to mo˝liwe, póêniej w liceum nale˝a∏y do duszpasterstwa, odebra∏y wychowanie religijne, ale sami teraz nie
praktykujà. Swoje dzieci ochrzcili, a ostatnio moja najstarsza
córka zacz´∏a przyprowadzaç swoje dzieci (6-7lat) do parafii
i tam zaproponowano jej dawanie katechezy dla najm∏odszych. Ja natomiast potrzebuj´ wspólnoty. Pewnej dyspozycji
wewn´trznej, wolnoÊci, którà mi daje i którà mi da∏a w okresie poczàtkowym, kiedy we Francji by∏o mi jeszcze ci´˝ko.
Mimo ˝e moja rodzina nie nale˝y do wspólnoty, wszyscy
w pewien sposób uczestniczà w tym, co dla niej robi´.
– W ka˝dym razie nie przeszkadza im to, nie dajà np. do zrozumienia, ˝e to strata czasu?
Nie, absolutnie. Rozumiemy si´ doskonale. Moje dzieci sà
bardzo dobre.. Zresztà ja je te˝ rozumiem, rozumiem, ˝e
musia∏y pójÊç swojà drogà. Najwa˝niejsze ˝eby by∏y wolne.
– Ostatnio du˝o si´ u nas mówi o „wspólnej misji”, ˝e dobrze
12
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by∏oby gdybyÊmy takà mieli. Tymczasem widzimy u nas wielorakoÊç dzia∏aƒ poszczególnych cz∏onków W˚Ch, nawet ca∏ych grup, nie ma natomiast ˝adnego dzia∏ania wspólnego,
które mo˝na by okreÊliç tym mianem. Jak to si´ dzieje we
Francji?
Jest troch´ podobnie. Poprzedni Komitet Narodowy (odpowiednik polskiej Rady G∏ównej) poprosi∏ wspólnoty regionalne
o zebranie w tabeli ich zaanga˝owaƒ. ZebraliÊmy to wszystko
na jednej kartce i okaza∏o si´, ˝e wspólnota jest zaanga˝owana
tak na dobrà spraw´ wsz´dzie. Zacz´liÊmy si´ nad tym zastanawiaç.. okaza∏o si´, ˝e w dos∏ownym rozumieniu nie mamy
„wspólnej misji”. Naszà „wspólnà misjà” jest niesienie narz´dzi
ignacjaƒskich innym, dawanie Êwiadectwa ˝yciem przemienionym we wspólnocie. Zresztà ca∏y czas jest to przedmiotem naszej refleksji, w przysz∏y weekend b´dziemy si´ wszyscy zastanawiaç, w jaki sposób traktowaç „wspólnà misj´”. Teraz w naszym Komitecie Narodowym jest wielu m∏odych, wszystkie
struktury wspólnotowe bardzo odm∏odzi∏y si´ przez ostatnie
lata, i m∏odzi chcà bardziej otworzyç si´ „na zewnàtrz”. Wydaje si´, ˝e dopiero teraz nasza wspólnota osiàga pewnà dojrza∏oÊç, która pozwoli jej zwróciç si´ „na zewnàtrz”. Jak i gdzie,
tego jeszcze nie wiemy, jest jeszcze pewna droga do pokonania, ale wszystko ku temu zmierza. Nasza pi´ciotysi´czna
wspólnota staje si´ ju˝ widoczna w KoÊciele francuskim. Dotychczas nikt za bardzo nas nie zauwa˝a∏. Teraz zauwa˝ajà nas
biskupi, naszà prac´ przy katechezie, w parafiach.
– Wspomnia∏aÊ, ˝e wasze wspólnoty odm∏adzajà si´ i powi´kszajà. Jak tego dokonaliÊcie?
Jest to zjawisko, które nas samych zadziwia. W ostatnich latach liczba naszych wspólnot podwoi∏a si´, przy czym przysz∏o bardzo wiele osób w wieku 25-35 lat. Sà to m∏odzi ludzie, ju˝ doroÊli i mocno zaanga˝owani w swoim ˝yciu zawodowym. Zwykle nie majà jeszcze dzieci, a chcieliby je mieç,
ca∏y ich czas poch∏ania walka o pozycj´ zawodowà, a we
Francji jest ona bardzo silna, wszyscy sà zestresowani.
I w pewnym momencie zaczyna im brakowaç równowagi, która nada∏aby ˝yciu sens. Jestem zadziwiona, z jakà ochotà
przyjmujà oni wszelkie propozycje p∏ynàce ze wspólnoty i podejmujà ró˝ne odpowiedzialne funkcje. DomyÊlamy si´, ˝e
propozycja naszych wspólnot musia∏a „wstrzeliç si´” w zapotrzebowanie obecnego Êwiata, jeÊli uzyska∏a taki odzew.
– Czy podejmowaliÊcie jakieÊ dzia∏ania ˝eby ten proces odm∏adzania si´ wspólnot wspieraç?
Na przyk∏ad w ostatnim okresie jezuici zakupili dom na przeciwko Uniwersytetu St. Denis. Jest to dosyç biedna cz´Êç Pary˝a. Du˝a cz´Êç studentów to kolorowi, ludzie ze Êrodowisk
ubogich. Jezuici postanowili otworzyç ten dom dla tych ludzi,
którzy czujà si´ zagubieni, nie majà wystarczajàcych Êrodków,
nie znajà cz´sto j´zyka, nie umiejà za∏atwiç podstawowych
formalnoÊci. Poprosili naszà wspólnot´ o prowadzenie tego
domu. Podj´liÊmy si´ tego przed rokiem i jak dotàd to dzia∏a i dzia∏a dobrze, natomiast jaki to b´dzie mia∏o wp∏yw na
powi´kszanie si´ wspólnot, tego nie wiem.
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– Czy prowadzicie we wspólnocie tak˝e jakieÊ dzia∏ania formacyjne typu „szko∏a animatora”?
OczywiÊcie, szko∏a formacyjna we wspólnotach francuskich
jest bardzo wa˝na i silnie zestrukturyzowana, prawie na sposób wojskowy. Ca∏a wspólnota francuska ma taki charakter.
Wszystko jest bardzo zorganizowane od samego poczàtku,
od przyj´cia nowych cz∏onków. KtoÊ, kto puka do drzwi
wspólnoty zostaje najpierw przyj´ty przez odpowiedzialnego
regionalnego (w Polsce odpowiednikiem jest koordynator
wspólnoty lokalnej), który przedstawia mu drog´, jakà podà˝a wspólnota. Potem ta osoba pozostaje rok lub dwa w prewspólnocie.Jej droga jest bardzo szczegó∏owo opisana, zorganizowana: sà przewodnicy prowadzàcy grup´, sà rozpisane
specjalne spotkania. Przez ca∏y czas prewspólnoty nowa osoba jest obserwowana. Po roku, dwóch prosi si´ jà o pisemnà
wypowiedê czy to jest jej droga, jej powo∏anie. Dalej sà ró˝ne mo˝liwoÊci formacji: dla odpowiedzialnych, dla asystentów, dla odpowiedzialnych za wspólnoty lokalne ró˝nych
szczebli.
– Pytam Ci´ szczególnie o „szko∏´ animatora”, gdy˝ przed
problemem jej stworzenia ostatnio stan´liÊmy. Brak nam jed noczeÊnie jakichÊ nowych materia∏ów. Czy wy takie macie?
OczywiÊcie (…) MyÊl´, ˝e jeÊli chce si´ iÊç drogà, która rzeczywiÊcie ma sens, która ma przynosiç owoce konkretnej osobie, a przecie˝ nie co innego jak wzrost konkretnej osoby
w wierze, jest dla nas najwa˝niejszy, formacji nie mo˝na pozostawiç gdzieÊ na boku. Wtedy schodzimy kompletnie na
manowce. U nas regularnie odbywajà si´ wspólne spotkania
animatorów, tak aby mogli si´ dzieliç ze sobà i byç „sprawdzeni przez tà grup´”, jest to konieczne, bardzo im pomaga.
Jak ju˝ mówi∏am, ca∏y ten system jest u nas bardzo zestrukturyzowany, zhierarchizowany, ale przynosi owoce. Prowadzenie grupy jest przecie˝ niezwykle trudnym zaj´ciem. KtoÊ, kto
decyduje si´ to robiç, musi uzyskaç jakàÊ pomoc, czuç si´
bardziej bezpiecznie, mieç kogoÊ w pobli˝u, do kogo mo˝e
mówiç. MyÊl´, ˝e to wa˝ne. Ca∏a praca nad formacjà jest bardzo, bardzo wa˝na.
– Jako przedstawiciela Euroteamu zapytam Ci´ jeszcze skàd
ten pomys∏ na zach´canie europejskich wspólnot W˚Ch do
szczególnej opieki nad uchodêcami i m∏odymi i nacisk na rozwój grup JEV, u nas prawie nie znanych.
Przede wszystkim ze wzgl´du na dzia∏alnoÊç i osobiste doÊwiadczenie naszej kole˝anki (sekretarza Euroteamu) Agnes
Rausch z Luxemburga, która stara si´ pomóc w swoim maleƒkim kraju uchodêcom z dawnej Jugos∏awii. Sà to g∏ównie BoÊniacy, ludzie z Kosowa i Czarnogóry, w przewa˝ajàcej cz´Êci
muzu∏manie, pomimo kilkuletniego pobytu kompletnie wyalienowani ze spo∏eczeƒstwa, nie znajàcy j´zyka, nie majàcy
pracy, ca∏y czas na kraw´dzi demoralizacji.
Natomiast jeÊli chodzi o JEV, idea nie zrodzi∏a si´ jedynie za
naszej kadencji, trzeba pami´taç, ˝e przed nami pracowa∏y
poprzednie ekipy. Kiedy wybrano nas w zesz∏ym roku w S∏owenii, przedstawiono nam wyniki prac poprzedniej ekipy i po-
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zostawiono jako zadanie wprowadzenie ich w Europie. OczywiÊcie zastanawialiÊmy si´ nad tym wszystkim. M∏odzi ludzie
sà dla nas wa˝ni, bo to jest przysz∏oÊç. Zawa˝y∏a na wyborze
na pewno tak˝e nasza znajomoÊç z jezuitami z Genewy, którzy jednoczeÊnie opiekujà si´ uchodêcami i prowadzà m∏odzie˝owe grupy wolontariatu. Zdajemy sobie spraw´, ˝e Genewa to pewna sytuacja wyjàtkowa.
– U nas problem uchodêców jest raczej marginalny. Zauwa˝a si´ natomiast inne zjawisko, którym warto by si´ by∏o z naszego punktu widzenia bli˝ej zajàç. Pewni ludzie, cz´sto rodziny wielodzietne, ze wzgl´du na zmienionà gwa∏townie sytuacj´ ekonomicznà w naszym kraju popadli w ubóstwo, utra cili grunt pod nogami, mimo ˝e pozostali fizycznie w kraju,
kraj jakby wyemigrowa∏.
MyÊl´ ˝e je˝eli rozeznaliÊcie to jako wasz kierunek, to wspaniale, jak najbardziej powinniÊcie w tym kierunku iÊç, nikt
wam przecie˝ nie b´dzie narzuca∏ takiej czy innej formu∏y. To
sà jedynie propozycje... zresztà oczywistym jest, ˝e nasz sposób postrzegania zdominowany jest przez sytuacje w naszych
krajach. Uchodêcy to wielki problem nie tylko w Luxemburgu,
ale i we Francji. Czy ty wiesz, ˝e 70% wi´êniów we Francji to
obcokrajowcy? W naszej bibliotece wi´ziennej mamy ksià˝ki
w 25 j´zykach, bardzo by si´ przyda∏y ksià˝ki po polsku,
ci´˝ko je znaleêç, gdyby ktoÊ jecha∏ do Francji, móg∏by ich
troch´ zabraç.
– Macie w wi´zieniu Polaków?
Tak, jest ich sporo.
– Jaki jest wed∏ug ciebie najwi´kszy obecnie problem w wa szej wspólnocie narodowej?
Brakuje nam animatorów w zwiàzku z du˝ym wzrostem liczby
osób we wspólnotach i dodatkowo zmianami organizacyjnymi,
które powodujà dzielenie si´ najwi´kszych regionów. Jedna
wspólnota lokalna nie mo˝e skutecznie czuwaç nad rozwojem
wspólnot liczàcych po 400 osób. Innym problemem jest tak˝e cz´ste odchodzenie ludzi ze wspólnot. Odchodzà po 5, 6
latach, nawet nie wiemy dlaczego, to robià. Pocieszamy si´, ˝e
tam gdzie idà, zaniosà ze sobà pewnego ducha. Z drugiej
strony przychodzi przecie˝ du˝o nowych ludzi.
– Czy by∏aÊ wczeÊniej w Polsce, jaki obraz naszego kraju mia ∏aÊ zanim przyjecha∏aÊ na spotkanie europejskie w Falenicy?
Nie, nigdy w ˝yciu w Polsce nie by∏am, to jest pierwszy raz.
Tyle wiem o Polsce, ile widzia∏am z mapy, ˝e kraj jest bardzo
zró˝nicowany, sà góry, jeziora, ˝e Warszawa le˝y poÊrodku.
Zawsze bardzo chcia∏am pojechaç do Krakowa. Widzia∏am,
niestety tylko zdj´cia.
– Jaki, wed∏ug ciebie obraz naszego kraju istnieje na zacho dzie, w waszych wspólnotach.
We Francji jest to pozytywny obraz. Polsk´ i Francj´ od dawna ∏àczy mi∏oÊç... Chopin. Obecnie widzimy wielkà wiar´, t∏umy w koÊcio∏àch, tego wam zazdroÊcimy, bo nasze koÊcio∏y sà
zupe∏nie puste. Teraz podobno wierzàcych praktykujàcych
jest mniej za to wi´cej zaanga˝owania.
– Dzi´kuj´ Ci bardzo za rozmow´
13
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JEDNOÂå POMIMO RÓ˝NIC
asza przynale˝noÊç
do Âwiatowej W˚Ch
ukonkretnia si´ w bezpoÊredniej wspó∏pracy ze
wspólnotami z ró˝nych
krajów europejskich, z którymi oprócz bliskoÊci geograficznej ∏àczy nas ca∏a
d∏uga historia chrzeÊcijaƒskiej kultury, z której wyrastamy. Obok tego, co
wspólne, jest równie˝ wiele
ró˝nic, które kszta∏tujà to˝samoÊç poszczególnych spo∏eczeƒstw i narodów, ale te˝ z drugiej strony mogà czasem zamykaç na zrozumienie punktu widzenia i racji innych. Nak∏ada si´ na to historia najnowsza,
która dzielàc kontynent na Wschód i Zachód zró˝nicowa∏a te˝
zasadniczo nasze doÊwiadczenia. Stàd jednoÊç i wspó∏praca
w ramach W˚Ch na poziomie europejskim kszta∏towa∏a si´
powoli w ciàgu ostatnich kilkunastu lat a˝ do wypracowania
pewnego jej kszta∏tu, co znalaz∏o swój wyraz w statucie zatwierdzonym w ubieg∏ym roku na spotkaniu w Celje w S∏owenii. Wtedy te˝ uda∏o si´ dojÊç do okreÊlenia ogólnego kierunku, w którym mog∏aby zmierzaç nasza wspólna misja – dostrzegliÊmy, ˝e Europa potrzebuje odkrycia na nowo sensu
i radoÊci, jakie niesie Ewangelia, i ˝e szczególnymi adresatami naszej misji sà ludzie m∏odzi.
Wybrany wówczas Zespó∏ Europejski kontynuowa∏ prac´
nad tym tematem, proponujàc wspólnotom narodowym zastanowienie si´ nad dwoma konkretnymi projektami: pomocy uchodêcom i wspomagania wspólnot m∏odych wolontariuszy – oba by∏yby realizowane we wspó∏pracy z jezuitami.
Spotkanie w Falenicy obejmowa∏o grup´ eurolinków, czyli
osób reprezentujàcych poszczególne wspólnoty narodowe,
a jego celem oprócz kontynuacji procesu rozeznania wspólnej misji by∏o tez podzielenie si´ naszà duchowoÊcià z przedstawicielami krajów wschodnich, gdzie W˚Ch jeszcze nie
istnieje: Bia∏orusi, Ukrainy (z koÊcio∏a grekokatolickiego),
Rosji, Litwy i Rumunii. Przyjechali oni ju˝ dzieƒ wczeÊniej,
aby doÊwiadczyç bycia we wspólnocie, modlitwy ignacjaƒskiej, dzielenia si´ rzeczywistoÊcià ˝ycia w swoich krajach
i zapoznaç si´ wst´pnie z Zasadami Ogólnymi W˚Ch. Widaç by∏o, ˝e odnajdujà wiele wspólnego w swoich doÊwiadczeniach i obserwacjach, czuli si´ te˝ blisko tych krajów Europy Wschodniej, gdzie W˚Ch ju˝ istnieje. Z pomocà czarno – bia∏ych ilustracji pokazywali rzeczywistoÊç swoich spo∏eczeƒstw, gdzie wiele jest ubóstwa, codziennoÊç podszyta
jest niekiedy l´kiem nawet o w∏asne ˝ycie (jak opowiada∏
Leon z Bia∏orusi, pewnego dnia cz∏owiek mo˝e po prostu
zniknàç bez wieÊci), rozpadajà si´ rodziny – a równoczeÊnie
trwa heroiczna niekiedy walka o rozwój KoÊcio∏a, o w∏asne
i innych cz∏owieczeƒstwo, kultur´. Nasze Zasady Ogólne
sprawia∏y im niekiedy trudnoÊç (podnios∏oÊç j´zyka nasuwa
skojarzenia z komunistycznà propagandà), ale bardzo pozy-
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tywnie odebrali okazane im autentyczne zainteresowanie
i to, ˝e nie czuli si´ od razu zmuszani do realizacji naszych
oczekiwaƒ. Oni z kolei kierujà wiele oczekiwaƒ pod adresem
naszym jako wspólnoty polskiej, proszà o przyjazdy, dzielenie si´ naszà duchowoÊcià, materia∏y. MyÊl´, ˝e potwierdza
to dostrzegany ju˝ przez nas wczeÊniej kierunek misji, jakim
jest ewangelizacja i ró˝nego rodzaju pomoc krajom Europy
Wschodniej.
Znalaz∏ si´ on jako proponowana przez nas forma udzia∏u
w pomocy ludziom b´dàcym w sytuacji zbli˝onej do uchodêców, obok pomocy ubogim w naszym w∏asnym spo∏eczeƒstwie – jak to ktoÊ zauwa˝y∏, wielu ludzi na skutek g∏´bokich
przemian rzeczywistoÊci spo∏ecznej mo˝e to prze˝ywaç tak,
jakby nagle stali si´ emigrantami bez wyje˝d˝ania z kraju.
W toku dalszej pracy, ju˝ z udzia∏em eurolinków, okaza∏o si´,
˝e w∏aÊciwie oba proponowane programy sà zbyt wàskie
i wymagajà rozszerzenia. Wa˝ne by∏o te˝ podkreÊlenie, ˝e
w realizacji danego kierunku pracy apostolskiej mo˝na
uczestniczyç na ró˝ny sposób – tak, jak ró˝nià si´ na przyk∏ad
i uzupe∏niajà role ojca i matki w wype∏nianiu tego samego zadania, jakim jest wychowanie dziecka. Przypomnia∏ o tym
Gilles Michaud z sekretariatu Êwiatowego w Rzymie, którego
˝ywa i wspierajàca obecnoÊç wnios∏a w nasze spotkanie wiele entuzjazmu i Êwie˝oÊci. Byli te˝ inni goÊcie, jak np. para
m∏odych ma∏˝onków z Tajwanu, dla których uczestnictwo
w naszym spotkaniu sta∏o si´ etapem podró˝y poÊlubnej. Mi∏o spotkaç takich pasjonatów W˚Ch.
I tutaj wypada podkreÊliç wspania∏à atmosfer´ tego spotkania, na którà wp∏yn´∏o te˝ na pewno miejsce oraz Êwietna
organizacja – wspólnota warszawska naprawd´ stan´∏a tu na
wysokoÊci zadania. Modlàc si´ i uczestniczàc wspólnie w Eucharystii doÊwiadczaliÊmy naszej jednoÊci pomimo ró˝nic j´zykowych.
Bardzo cennym wk∏adem wspólnoty polskiej by∏o zaprezentowanie konkretnych projektów apostolskich (Hospicjum
im. Ma∏ego Ksi´cia, Êwietlica dla dzieci z trudnych Êrodowisk, dom pobytu dziennego dla osób upoÊledzonych, pomoc
wi´êniom, rekolekcje dla niepe∏nosprawnych) przeprowadzone w sposób bardzo ciekawy, z u˝yciem technik audiowizualnych przez osoby z ¸odzi, Lublina i Warszawy. Spotka∏y si´
one z ogromnym zainteresowaniem. O ˝yciu i dzia∏aniu
W˚Ch w Polsce informowa∏a te˝ wystawa. W sobotni wieczór bawiliÊmy si´ razem ze wspólnotà warszawskà, a spontanicznoÊç i aktywny udzia∏ uczestników przekonywa∏y te˝
naszych goÊci ze Wschodu, ˝e W˚Ch jest szansà na pe∏ny
rozwój cz∏owieka.
Podsumowujàc, mog´ stwierdziç, ˝e d∏ugo oczekiwane
przez wspólnot´ europejskà spotkanie w Polsce okaza∏o si´
doÊwiadczeniem naprawd´ udanym dla wszystkich uczestników i ma szans´ zaowocowaç w przysz∏oÊci zarówno w formie rozwoju wspólnej misji, jak i wspó∏pracy z krajami
Wschodu.
El˝bieta Gleba, eurolink W˚Ch w Polsce
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Echa spotkania
ierwsze spotkanie eurolinków w którym bra∏am udzia∏ nie b´- wie i zach´ci∏ do dalszego zastanawiania si´ nad tym, co jesteÊmy
dàc odpowiedzialnà ani za organizacj´ ani za program! Przy- w stanie w tej sprawie zrobiç – lub ujmujàc to lepiej: s∏uchaç tego
jecha∏am do Warszawy odpr´˝ona, dobrze przygotowana i bardzo czego oczkuje od nas Pan: „Bóg jest obecny w najg∏´bszych praciekawa tego, co ma si´ wydarzyç. Pierwsze
gnieniach m∏odych ludzi. Jest obecny tak˝e
wra˝enie: bardzo ciep∏e przyj´cie, radoÊç z pow ich doÊwiadczeniach.”
nownego spotkania, wspania∏y dom, gdzie
Troch´ podobnie rzecz mia∏a si´ z drugim
wszyscy czuliÊmy si´ dobrze. Zarówno praprojektem. Zespó∏ koordynujàcy na Malcie
cownicy domu jak i Zespó∏ Europejski zrobili
otrzyma∏ niewielkà iloÊç materia∏ów. Po
wszystko ˝eby zorganizowaç dobre spotkanie.
dzieleniu popartym konkretnymi przyk∏adaDzi´kuj´!
mi (praca z poszukujàcymi azylu uchodêcaEuropa poszerza si´! DoÊwiadczenie temi z Afryki Pó∏nocnej w Hiszpanii, w Polgo weekendu by∏o szczególne. Oprócz 15 eurosce z bezdomnymi, upoÊledzonymi i bezrolinków, przedstawicieli europejskich wspólnot
botnymi a w S∏owenii zaanga˝owanie
narodowych – szkoda, ze zabrak∏o W∏och! –
w odbudowe BoÊni...) odkryliÊmy pytanie,
do Polski przyjecha∏o 8 przedstawicieli z inktóre powinny postawiç sobie wszystkie nanych krajów, ˝eby nawiàzaç z nami kontakt,
sze wspólnoty: Co mamy robiç, ˝eby podowiedzieç si´ czegoÊ o W˚Ch i wziàç udzia∏
mno˝yç sprawiedliwoÊç?
w oficjalnym spotkaniu eurolinków. Miejsce
Efekt naszego spotkania nie by∏ dla mnie
spotkania zosta∏o naprawd´ Êwietnie wybrane,
zaskakujàcy: szukamy wspólnego projektu,
poniewa˝ wi´kszoÊç nowych osób pochodzi∏a
który nada∏by konkretny kszta∏t wspólnej
z krajów Europy wschodniej: Bia∏orusi, Litwy
misji okreÊlonej podczas spotkania w Itaici.
W´gier, Rosji, Rumunii, Ukrainy i S∏owacji, Patricia Schweier i Gilles Michaud Po raz kolejny okaza∏o si´, ˝e dopóki nie
z jednym wyjàtkiem: Szkocjà. Pami´tajmy
uÊwiadomimy sobie tego, ˝e jesteÊmy wspólrównie˝: by∏o to pierwsze spotkanie w dwóch j´zykach: polskim notà, dopóty nie b´dziemy w stanie po∏àczyç we wspólny projekt
i angielskim! Podczas tego spotkania nie tylko zobaczy∏am, ale rów- dobrych dzie∏, które powstajà w ró˝nych dziedzinach dzi´ki pranie˝ doÊwiadczy∏am tego, ˝e Europa nie koƒczy si´ na wschodnich cy cz∏onków W˚Ch. Sekretarz Wspólnoty Âwiatowej, Giles
granicach Polski, W´gier, S∏owenii...
Michaud wyjaÊni∏ t´ sytuacj´ na bardzo dobrym przyk∏adzie: To
Wspó∏praca W˚Ch na szczeblu europejskim jest dla mnie jest tak, jak z odpowiedzialnoÊcià rodziców za swoje dziecko.
faktem doÊç oczywistym, choç g∏ówne dwa tematy spotkania za- W Itaici staliÊmy si´ rodzicami dziecka: dokumentu koƒcowego pt
proponowane przez Euroteam na podstawie wyników Zgroma- „Nasza Wspólna Misja”. JesteÊmy za nie odpowiedzialni, ale nie
dzenia Europejskiego w Celje w S∏owenii w 1999 roku nie spo- oczekuje si´, ˝e wszyscy b´dziemy robiç to samo, ˝eby si´ ono motka∏y si´ ze spodziewanym odzewem. Ale czy to nie pokazuje, ˝e g∏o rozwijaç. Sà oczywiÊcie takie wspania∏e chwile jak spotkanie
wszyscy borykamy si´ z podobnymi trudnoÊciami?
eurolinków, podczas których czujemy si´ cz∏onkami tej samej roRok temu Euroteam rozpocz´∏a tworzenia siatki osób pracujà- dziny ale czy robimy ju˝ wystarczajàco du˝o by daç naszemu
cych z m∏odymi ludêmi, co powinno si´ stawaç przy wspó∏pracy dziecku wszelkie szans´ rozwoju w codziennym ˝yciu ?
Patricia Schweier, eurolink W˚Ch w Niemczech
z Europejskim Wolontariatem Jezuickim (JEV). M∏ody jezuita
T∏um.: Bo˝ena S∏awiƒska
z Irlandii, Roy Halpin pomóg∏ nam skoncentrowaç si´ na tej spra-
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˚yjemy myÊlà o wspólnocie
Bracia w Jezusie Chrystusie z Polski,
W tym roku wierni Ukraiƒskiego KoÊcio∏a Greko-Katolickiego mieli mo˝liwoÊç dwa razy „na ˝ywo” obserwowaç wspólnot´.
Pierwszà by∏a „Âwiat∏o-˚ycie” podczas pi´tnastodniowych rekolekcji, w jakich wzi´∏o udzia∏ 20-tu lwowiakow, którzy czàstk´
swego serca na zawsze zostawili w górskiej wsi Stotwini – gdzie
odbywa∏y si´ rekolekcje. I powtórnie tutaj na przedmieÊciu Warszawy w Falenicy w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury.
Mówi∏em na spotkaniu, ˝e kiedy ma∏a wspólnota przychodzi
do KoÊcio∏a staje si´ wi´kszà wspólnotà, podobnie jak ma∏a rzeka
wpada do wi´kszej i staje si´ wielkà rzekà. Podobnie my zebrani
razem – przedstawiciele 23 paƒstw Êwiata – rzeki, które zjednoczy∏y si´ w jednym ciep∏ym i sprzyjajàcym morzu chrzeÊcijaƒstwa
,gdzie odczuwaliÊmy pe∏ni´ szcz´Êcia ka˝dym tchnieniem (dr˝eniem) swej duszy.

Troch´ podró˝owa∏em po Êwiecie i nie robi´ sobie iluzji, ˝e
Ukraina budzi du˝e zainteresowanie w Êwiatowym czy europejskim towarzystwie, ˝e oczekujà nas tam, i nie mogà si´ doczekaç... Równie˝ w strukturach KoÊcio∏a. Dlatego nie dziwi´ si´
i nie robi´ z tego powodu tragedii.
W naszym KoÊciele rozpoczyna si´ ruch tworzenia wspólnot
chrzeÊcijaƒskich, chocia˝ niektórzy nasi kierownicy organizacji
chrzeÊcijaƒskich nie zgodzà si´ ze mnà. Sà oni Êwi´cie przekonani, ze apostolat wiernych istnieje u nas od dawna, i ze w∏aÊnie oni
sà jego przedstawicielami. Odpowiem s∏owami Waszej popularnej piosenki: „Mama to nie jest to samo co Tato...”. W∏aÊnie tej
najwa˝niejszej dzia∏ki – wspólnoty nam dzisiaj brakuje. Tak,
mamy na niedzielnych Mszach Êwi´tych przepe∏nione KoÊcio∏y,
zbiera si´ 500-1000 osób. Oni nie mogà byç jednak wspólnotà.
Sà obcymi dla siebie ludêmi. Kiedy ten t∏um wyjdzie z KoÊcio∏a,
to rzadko mo˝emy zobaczyç grup´, nie tak cz´sto nawet „dwoje”.
Rozejdà si´ pojedynczo, tak jak i przyszli. Ju˝ nie b´d´ ich obra15

WSPÓLNOTA

W

MISJI

NR 52

˝aç tym, ˝e sà oni chrzeÊcijanami tylko z nazwy, których
w pierwszych stuleciach chrzeÊcijaƒstwa bezwzgl´dnie nazwano
by „oglaszenni”. Bardzo to przykre, ale prawdziwe. Bo chrzeÊcijanin mo˝e ˝yç tylko w wspólnocie. Bez wspólnoty nie ma szans
aby realizowaç siebie jak chrzeÊcijanina.
W rzeczywistoÊci w bardzo ró˝ny sposób podchodzi si´ do
tworzenia wspólnot Czasami biskupi i ksi´˝a stwierdzajà, ˝e
wspólnoty to droga do sekty. Bezpodstawnie obawiajà si´ „straciç
w∏adz´”. B´dàc gotowi otworzyç si´ na Êwiat i daç si´ poznaç
Êwiatu, powinniÊmy byç przygotowani na to, ˝e wszystkie procesy
dokonujàce si´ w Êwiecie, tak˝e i w KoÊciele katolickim, odbywaç
si´ b´dà i u nas. Tworzenie wspólnot chrzeÊcijaƒskich na Ukrainie
rozpocz´∏o si´. Mo˝na si´ ich dzisiaj doliczyç dziesiàtek. Nie zawsze identyfikujà si´ one ze wspólnotami ju˝ istniejàcymi w Europie lub Êwiecie. JesteÊmy jeszcze ma∏ym dzieckiem, niemowl´ciem,
które nie zdaje jeszcze sobie sprawy z tego, kim jest.
Z tego, co mówili przedstawiciele i odpowiedzialni W˚Ch.
zrozumia∏em, ˝e nie dà˝à oni do tego, byÊmy identyfikowali siebie z jakimiÊ ju˝ istniejàcymi w Europie lub Êwiecie strukturami.
W pi´knym „chrzeÊcijaƒskim bukiecie” chcà widzieç nas niepowtarzalnym, pi´knym, oryginalnym kwiatem i wszyscy z zaciekawieniem czekajà: kim b´dziemy?
Co si´ tyczy powstawania wspólnot W˚Ch, to myÊl´, ˝e nie
b´dzie z tym wi´kszych problemów, bo duchowoÊç Ignacego Loyoli jest bardzo bliska duchowoÊci ksi´˝y greckich. Rozpocz´liÊmy
ju˝ konkretnà prac´: ksiàdz Henryk Dzidosz i Kristofor Choma
SJ w grudniu przeprowadzà oÊmiodniowe rekolekcje ignacjaƒskie. Ju˝ dzisiaj jest wielu ludzi, przewa˝nie m∏odych, którzy
pragnà ˝yç we wspólnotach.

M∏odzi ludzi zawsze pragnà doÊwiadczaç bezpieczeƒstwa.
Wszystkie ich bandy, ugrupowania, to poszukiwania miejsca,
gdzie czuliby si´ bezpiecznie. Trzeba, aby takim miejscem sta∏a si´
wspólnota chrzeÊcijaƒska. Trzeba byç wra˝liwym, umieç ich s∏uchaç, bo cz´sto m∏odzi ludzie nie umiejà wyraziç tego, co ich dotyka, nie potrafià mówiç o Bogu, o swoich problemach, o stosunkach seksualnych. Trzeba iÊç do nich bez osàdzania, niczego nie
odrzucaç, bez s∏owa „nie”. Byç z nimi, ˝yç z nimi. Nie skupiaç
uwagi tylko na d∏ugoÊci spódniczki, podartych d˝insach, ale zaglàdaç w ich serce. Przyjmowaç ich takimi, jakimi sà. Pokochaç
ich takimi, jakimi sà. Je˝eli to potrafimy, a szczególnie kiedy oni
to odczujà, nasza misja b´dzie wykonana,
Niestety cz´sto dzisiaj wierni i kler na Ukrainie mówià ró˝nymi j´zykami. Cz´Êç duchownych twierdzi, ˝e trzeba odrodziç
KoÊció∏ (oznacza to, ˝e nale˝y powróciç do tego co by∏o przed
1939 r.), cz´Êç Êwieckich mówi: trzeba budowaç KoÊció∏, jakim
widzi si´ on przez pryzmat II Soboru Watykaƒskiego.
Na Ukrainie zbudowano i odrestaurowano tysiàce koÊcio∏ów
(tylko w samym Lwowie 100 chramów), ale przy nich nie powsta∏o ˝adne pomieszczenia s∏u˝àce formacji i rekolekcjom. Za
wielkie osiàgni´ci episkopatu uwa˝a si´ przebudow´ struktur koÊcielnych, utworzenie nowych diecezji. My, jako Êwieccy natomiast uwa˝amy, ˝e KoÊció∏ mo˝na i trzeba budowaç od fundamentu, jakim powinna byç chrzeÊcijaƒska wspólnota. KoÊció∏ powinien staç si´ wspólnotà wspólnot. (...) Wszystkie te rzeczy musimy w najkrótszym czas pogodziç. Musimy dojÊç do porozumienia. Dzisiaj modlimy si´, a˝eby nastàpi∏o ono jak najszybciej.

Pisa∏am wczoraj sprawozdanie z pierwszych dwóch dni. Próbujàc
przypomnieç sobie najbardziej istotne z poruszanych kwestii,
poczu∏am ogromnà wdzi´cznoÊç dla Ciebie i polskich
„wu˝etchowców” za to spotkanie. Powiem ci jeszcze, ˝e Gertruda
Zeller z Austrii napisa∏a w swoim podsumowaniu, ˝e po raz
pierwszy w jej d∏ugiej „karierze” cz∏onka W˚Ch uczestniczy∏a
w autentycznym, na miar´ europejskà, wydarzeniu.
Agnes Rausch

przygotowujemy si´ na Tajwanie do Zgromadzenia Narodowego.
Prosz´ proÊcie Boga o ∏ask´ Ducha Âwi´tego, aby nas prowadzi∏
podczas tego spotkania. Potrzebujemy Waszej modlitwy.
Teresa i Andrew Li, Tajwan

Drodzy cz∏onkowie W˚Ch z ca∏ego Êwiata!
Spotkanie z Wami w Europie by∏o takie mi∏e. To doÊwiadczenie
jest cenne nie tylko dla mnie i Andrew, ale i dla W˚Ch
na Tajwanie. Dzi´kuj´ Wam za trosk´ i modlitw´. Obecnie

Jurij Kyryk, Ukraina

Dzi´kuj´ za mo˝liwoÊç uczestniczenia w spotkaniu w Falenicy.
Wiele si´ dowiedzia∏am podczas tych kilku dni. Najwa˝niejsze
sprawy, o których rozmawialiÊmy przestawi∏am ju˝ swojej
wspólnocie i postanowiliÊmy utrzymywaç kontakt ze wspólnotami
z innych krajów. ChcielibyÊmy otrzymaç adresy elektroniczne
uczestników Spotkania Europejskiego, ˝eby na bie˝àco otrzymywaç
informacje o wa˝nych sprawach.
Vilija Malinauskiene, Litwa

Kochani, jak mogliÊcie przeczytaç Spotkanie Europejskie w Falenicy by∏o wa˝nym i owocnym doÊwiadczeniem dla jego uczestników.
Jest to wielki dar Boga i zas∏uga ca∏ej Wspólnoty ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce.
B A R D Z O S E R D E C Z N I E D Z I ¢ K U J E M Y
◆ wszystkim, którzy nades∏ali materia∏y ilustrujàce ˝ycie i dzia∏alnoÊç wspólnot lokalnych. Szczególne zaÊ tym, którzy przyjechali
do Falenicy, aby podzieliç si´ doÊwiadczeniem pracy na rzecz innych (osobom z Hospicjum „Ma∏ego Ksi´cia” w Lublinie,
ze Stowarzyszenia Ewangelizacyjno-Charytatywnego „Mocni w Duchu” w ¸odzi, Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”
w ¸odzi, z Katolickiego Stowarzyszenia Przyjació∏ Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym w ¸odzi, osobom zaanga˝owanym
w prowadzenie rekolekcji ignacjaƒskich w Magdalence dla chorych na stwardnienie rozsiane, organizujàcym wczaso-rekolekcje
dla ludzi niepe∏nosprawnych w ¸aêniewie);
◆ osobom z warszawskiej wspólnoty lokalnej, które przywozi∏y i odwozi∏y naszych goÊci z lotniska i dworców do Falenicy,
pracowa∏y w recepcji, organizowa∏y sobotni „pogodny wieczór”;
◆ tym, którzy wspierali organizatorów i uczestników spotkania swojà modlitwà.
Warto kontynuowaç doÊwiadczenie tego spotkania, a szczególnie dzielenie si´ duchowoÊcià ignacjaƒskà i drogà W˚Ch z naszymi
wschodnimi sàsiadami. Wszystkich, których Bóg wzywa do takiego zaanga˝owania zapraszamy do wspó∏pracy i prosimy o kontakt
z Ogólnopolskim Sekretariatem W˚Ch.
Dorota Kulesza, Jan So∏daczuk
16
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CO JA UCZYNI¸EM DLA CHRYSTUSA?
CO CZYNI¢ DLA CHRYSTUSA?
CO POWINIENEM UCZYNIå DLA CHRYSTUSA?
Êw. Ignacy z Loyoli, åwiczenia Duchowe 53

Fragment wystawy poÊwi´conej W˚Ch podczas II Kongresu przygotowanej w oparciu o materia∏y nades∏ane przez wspólnoty lokalne
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DoÊwiadczyç ˝ywej wiary poÊród codziennoÊci
II Kongres Ruchów i Stowarzyszeƒ Katolickich obradowa∏ w Warszawie w dniach 24-25 listopada
2000. Podobnie jak na I Kongresie przed 6-ciu laty,
tak i teraz uwidoczni∏a si´ „jednoÊç w ró˝norodnoÊci” ruchów i stowarzyszeƒ, które wzbogacajà KoÊció∏ ró˝nymi charyzmatami. Podczas tego Kongresu odnosi∏am jednak wra˝enie, ˝e bardziej zwracaliÊmy uwag´ na to, czym si´ zajmujemy i co robimy
dla KoÊcio∏a i ludzi, wÊród których jesteÊmy, ni˝ jakie mamy charyzmaty.
W pierwszym dniu Kongresuzebra∏o si´ w Teatrze “Roma” w Warszawie ok. 1200 przedstawicieli ruchów i stowarzyszeƒ, biskupi oraz goÊcie z Polski i zagranicy. TreÊcià Kongresu by∏y s∏owa:
„Otrzymacie Jego moc i b´dziecie Moimi Êwiadkami, a˝ po kraƒce ziemi” (Dz 1,8). Najpierw kard.
Glemp Prymas Polski powita∏ obecnego wÊród nas
Jezusa Chrystusa oraz Lud Bo˝y, co uÊwiadomi∏o
nam, ˝e jesteÊmy zgromadzeni jako KoÊció∏. Nast´pnie ks. Schulz odczyta∏ list od Ojca Âwi´tego
do uczestników Kongresu. Z kolei Nuncjusz Apostolski kard. Kowalczyk wskaza∏ na rol´ wspó∏pracy
mi´dzy ruchami. Postawi∏ pytanie: dlaczego nasz
g∏os nie jest s∏yszany w Parlamencie Europejskim
w wa˝nych sprawach?
„Miejsce ruchów i stowarzyszeƒ katolickich
w jednoczàcej si´ Europie” to temat referatu kard.
Vlka Przewodniczàcego Rady Konferencji Biskupich Europy. Kardyna∏ wymienia∏ cierpienia wspó∏czesnej Europy, m.in. z powodu „wolnych rynków”,
zagro˝eƒ wolnoÊci, ró˝nych patologii spo∏ecznych,
nowo˝ytnej gnozy i ezoteryki. Stwierdzi∏, ˝e wobec
tych zagro˝eƒ KoÊció∏ „winien broniç cz∏owieka
przed nim samym”.
Niezwyk∏e by∏o osobiste Êwiadectwo Kardyna∏a,
który w czasach komunizmu by∏ przez wiele lat „pomywaczem witryn” pozbawionym mo˝liwoÊci pracy
kap∏aƒskiej. Wtedy znalaz∏ si´ we wspólnocie,
gdzie doÊwiadczy∏ bliskoÊci i dzia∏ania Chrystusa
i to by∏o dla niego ratunkiem w jego trudnej sytuacji. W swoim opuszczeniu odkry∏ Krzy˝ Chrystusa
i od tego czasu chce Êwiadczyç o mocy Krzy˝a
Chrystusowego. Jest przekonany, ˝e to co jest negatywne w naszym ˝yciu, oddane w r´ce Boga –
staje si´ pozytywne.
Âwiadectwo kard. Vlka oraz niektóre wypowiedzi, utwierdzi∏y mnie w przekonaniu, ˝e ruchy i stowarzyszenia mogà byç dla wielu pomocne w nawiàzaniu osobistej relacji z Bogiem oraz w doÊwiadczaniu ˝ywej wiary poÊród codziennoÊci.
W wystàpieniu o. Schulza pobudzi∏y mnie do refleksji pytania, jakie stawia∏: jak dziÊ byç w jednoÊci z Bogiem? jak byç w cierpieniu z Chrystusem
(w n´dzy i niedostatku pojawia si´ pytanie, gdzie
jest Bóg?), jak pomóc ludziom rozwijaç si´ na drodze duchowego wzrostu? Szukajàc odpowiedzi
18

wskazywa∏ m.in.: na kszta∏towanie postaw etycznych, uczenie si´ „myÊlenia sumieniem” czyli
etycznych wyborów, integrowanie trzech wymiarów
˝ycia: duchowego, zawodowego i etycznego. Najwa˝niejsze jest osobiste Êwiadectwo, aby „zara˝aç” innych przez wzrost w Êwi´toÊci i pomagaç
sobie nawzajem.
Wystàpienie Premiera J. Buzka dotyczy∏o roli organizacji pozarzàdowych, do których nale˝à ruchy
i stowarzyszenia. Premier podkreÊli∏ wartoÊç bezinteresownej pracy dla innych, jakà podejmujà ruchy
i stowarzyszenia katolickie. ˚adne instytucje i inicjatywy publiczne nie zastàpià pracy cz∏onków ruchów i s∏u˝by wolontariuszy, bo ich zaanga˝owanie
jest wyrazem mi∏oÊci i mi∏osierdzia.
Z kolei bp Goc∏owski poruszy∏ temat ewangelizacji w ˝yciu spo∏ecznym. Wskaza∏ na trwajàce
„zmaganie o ˝ycie w wolnoÊci”, gdy˝ ca∏y czas trwa
starcie mi´dzy wolnoÊcià a codziennoÊcià. Cz∏owiek musi si´ uwalniaç od tego, co go zniewala...
musi si´ uwolniç od siebie samego, jeÊli tego nie
zrobi – b´dzie zniewolony czyli nieskuteczny. Zacytowa∏ s∏owa: „im wi´cej cz∏owiek czyni dobra, tym
bardziej jest wolny”.
Bp Goc∏owski podkreÊla∏, ˝e zmaganie o kszta∏t
Polski wymaga czasu, trudu i jest to jedno z najtrudniejszych wyzwaƒ w naszej historii. My, katolicy,
chcemy budowaç wolnà Ojczyzn´ opartà na wartoÊciach chrzeÊcijaƒskich. Nowa ewangelizacja – reewangelizacja i autoewangelizacja to obrona cz∏owieka przed „z∏ym u˝yciem swojej wolnoÊci”. Konieczne jest kszta∏towanie sumieƒ. Biskup postawi∏
pytanie: „Czy przekonania religijne majà swoje odbicie w ˝yciu spo∏ecznym i gospodarczym Polaków”?
Potrzebna jest wi´ksza ÊwiadomoÊç zagro˝eƒ w ˝yciu spo∏ecznym, gdy˝ Polacy przywiàzujà wi´kszà
wag´ do zagadnieƒ ekonomicznych ni˝ etycznych.
Wa˝ny dla nas temat wspó∏pracy mi´dzy Êwieckimi a duchownymi w KoÊciele poruszyli krótko
(ograniczeni czasem) Jerzy Grzybowski z ORRK
oraz bp Chrapek. J. Grzybowski wskazywa∏ na budowanie wi´zi mi´dzy sobà w celu g∏´bszego odkrywania swego powo∏ania (wi´ê dialogowa, bez
oceniania - ws∏uchiwaç si´ i rozumieç). W tworzeniu relacji trzeba bazowaç na Chrystusie oraz mieç
wiele cierpliwoÊci i pokory. Odczytywanie swego
powo∏ania kap∏aƒskiego czy Êwieckiego jest nast´pstwem g∏´bszego odkrywania sakramentu kap∏aƒstwa, ma∏˝eƒstwa oraz swojego charyzmatu.
Bp Chrapek streÊci∏ swojà wypowiedê dotyczàcà
rozwiàzywania trudnoÊci w relacji duchowny-Êwiecki: najpierw konieczne jest uÊwiadamianie sobie,
czym jest KoÊció∏, potem jakie posiadam charyzmaty, wreszcie modlitwa za siebie nawzajem,
wspólne spotkania, otwartoÊç i pozytywne patrzenie na siebie.
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Zwieƒczeniem pierwszego dnia Kongresu by∏a
uroczysta Eucharystia w koÊciele Êw. Barbary. Po
kolacji w tym˝e koÊciele odby∏ si´ koncert ewangelizacyjny Zespo∏u z ¸odzi „Mocni w Duchu”. Stopniowo rozgrzewaliÊmy si´ (po zimnej kolacji na
dworze) w∏àczajàc si´ w Êpiew, któremu towarzyszy∏y gesty, a w koƒcowej cz´Êci taƒce.
W drugim dniu Kongresu odbywa∏y si´ spotkania w 10-ciu grupach tematycznych. Dyskusj´
w mniejszych grupach poprzedza∏y wyk∏ady wprowadzajàce. Ja wybra∏am temat „Formacja u progu
trzeciego tysiàclecia”. W tej grupie by∏o 8 osób
z W˚Ch (z Warszawy, Gdaƒska, Bia∏egostoku i Lublina), co Êwiadczy o naszym zainteresowaniu tym
zagadnieniem. Ciesz´ si´, ˝e mogliÊmy popatrzeç
na W˚Ch-owskà formacj´ w Êwietle tego, o czym
mówiono w trakcie kongresu.
Wyk∏ady wprowadzajàce dotyczy∏y: formacji duchowej liderów (ks. A. Grefkowicz), formacji ku zaanga˝owaniu w ˝ycie spo∏eczno-polityczne (bp Jarecki), zintegrowania formacji duchowej i moralnej,
aby kszta∏towaç postawy etyczne w ˝yciu codziennym, zawodowym, spo∏ecznym... (ks. K. Pawlina),
pog∏´bionej formacji ludzi zaanga˝owanych (P. S∏a-
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bek). Moim zdaniem zabrak∏o refleksji nad tym,
w jaki sposób mamy dziÊ formowaç Êwieckich.
Po po∏udniu uczestnicy Kongresu spotkali si´
w Archikatedrze Warszawskiej, gdzie reprezentanci
poszczególnych grup starali si´ w paru zdaniach
zebraç wyniki refleksji. Na zakoƒczenie Kongresu
uczestniczyliÊmy w Jubileuszowej Eucharystii, której przewodniczy∏ kard. Glemp.
II Kongres Ruchów i Stowarzyszeƒ Katolickich
w Polsce jest cennym doÊwiadczeniem ˝ywej
wspólnoty KoÊcio∏a. Patrz´ na to wydarzenie z perspektywy naszej wspólnoty, której cz∏onkowie w∏o˝yli w ten Kongres wiele pracy organizacyjnej,
wzi´li te˝ odpowiedzialnoÊç za 2 grupy tematyczne
oraz wspierali animacj´ paru podgrup. Obecnie potrzebna jest refleksja nad tym, jakie wskazania i zadania wyp∏ywajà dla nas z tego Kongresu. Dlatego
w dniach 10-11.02.2001 planujemy spotkanie dla
osób, które by∏y zaanga˝owane w organizacj´
Kongresu, bra∏y w nim udzia∏ oraz dla wszystkich, którzy pragnà wprowadzaç w ˝ycie przes∏anie tego Kongresu.

Ewa Poleszak

Znak czy zadanie na trzecie tysiàclecie???
„Na progu III tysiàclecia chrzeÊcijanie b´dà mistykami
albo nie b´dzie ich wcale” (kard. Karl Rahner). To zdanie
przywo∏a∏ w swoim wystàpieniu kard. Miloslav Vlk – przewodniczàcy Rady Konferencji Biskupów Europy – w trakcie II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeƒ Katolickich. Jawi
si´ ono jako odpowiedê na pytanie o cel istnienia wspólnot w KoÊciele katolickim. Nie ulega wàtpliwoÊci fakt, ˝e
jest nas, cz∏onków ruchów i stowarzyszeƒ, du˝o, blisko
2 miliony w Polsce.
II Kongres odbywa∏ si´ pod has∏em „solidarni w s∏u˝bie ubogim”. Ubogi – jak powiedzia∏ ks. kard. Józef
Glemp na otwarcie Kongresu – to cz∏owiek potrzebujàcy
jakiejkolwiek pomocy nie tylko materialnej ale i duchowej. WyjÊciem naprzeciw potrzebujàcym sà w∏aÊnie ruchy
i stowarzyszenia katolickie, które wobec coraz to g∏´bszego ubóstwa na progu III tysiàclecia majà stawaç si´ znakiem nadziei, z którà idziemy w przysz∏e stulecie – mówi∏
dalej kard. Glemp.
W Kongresie wa˝ne by∏o to, ˝e przedstawiciele ruchów
spotkali si´, aby zobaczyç i przede wszystkim s∏uchaç, co
Duch Âwi´ty poprzez nie mówi dzisiaj w KoÊciele, a poprzez KoÊció∏ do Êwiata. PodkreÊli∏ to wspomniany wczeÊniej kard. Vlk. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e ruchy i stowarzyszenia katolickie sà znakiem we wspó∏czesnym KoÊciele.
Dawniej by∏o tak, ˝e KoÊció∏ by∏ zmuszony broniç cz∏owieka przed autorytarnym systemem politycznym – kontynuowa∏ dalej swojà myÊl kard. Vlk. – a teraz zdaje si´ byç
tak, ˝e KoÊció∏ zmuszony bywa do tego by broniç cz∏owieka przed nim samym, przed tym, co niosà „osiàgni´cia”
cywilizacji. A co proponuje cz∏owiekowi wspó∏czesny

Êwiat? Szybkie tempo ˝ycia, aby zdà˝yç z pracà, aby dogoniç innych w tym co majà, aby nadà˝yç za rozwojem
techniki. MàdroÊç cz∏owieka polega na tym, aby to co nas
otacza, to co jest naszym udzia∏em, zachodzàce zmiany
widzieç oczyma Boga – takie patrzenie na nasze chrzeÊcijaƒstwo przedstawi∏ ks. Adam Schulz SJ. Mówi∏ o tym, ˝e
wspó∏czesny Êwiat potrzebuje „Êwi´tych profesjonalistów”, którzy b´dà na wzór Pana Boga kochajàcymi realistami w trudnej rzeczywistoÊci. Tu jawi si´ zadanie dla ruchów i stowarzyszeƒ katolickich, aby potrafi∏y uczyç cz∏owieka jak post´powaç, jak ˝yç prawami Ewangelii. Chodzi
nam o cz∏owieka, o jego godnoÊç, o to, aby potrafi∏ on
przemieniaç Êwiat od wewnàtrz. Za tym idà wyzwania
apostolskie, którymi zdaniem ks. A. Schulza SJ jest formowanie elit ˝ycia spo∏ecznego i duchowego w Polsce, aby
byç sobà i byç wiernym najwa˝niejszym wartoÊciom.
Istotnà rol´ ruchów i stowarzyszeƒ katolickich dla ˝ycia
spo∏ecznego i politycznego podkreÊli∏ premier Jerzy Buzek, który jako przedstawiciel innego wyznania chrzeÊcijaƒskiego powiedzia∏, ˝e nasze drogi i nasze cele sà wspólne.
Na Kongresie nie zabrak∏o równie˝ wspólnej modlitwy
podczas Eucharystii
Kongres si´ zakoƒczy∏, wróciliÊmy do naszych codziennych spraw, majàc mo˝liwoÊç umocnienia si´ w odczytywaniu znaków czasu poÊród otaczajàcej nas rzeczywistoÊci.
Czy poprzez nasze odczytywanie znaków czasu b´dziemy
potrafili przekazaç „przysz∏ym pokoleniom motywy ˝ycia
i nadziei”?
Ewa Dybowska
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Czy katolicy wystarczajàco anga˝ujà si´ w sprawy spo∏eczne?
zy katolicy w wystarczajàcym stopniu anga˝ujà si´ dowych. Zdaniem Wygnaƒskiego, mimo tych imponujàw ˝ycie spo∏eczne i polityczne? – to pytanie, nad któ- cych liczb naprawd´ organizacje pozarzàdowe znajdujà
rym zastanawiali si´ uczestnicy sesji tematycznej Rozwój si´ ciàgle na marginesie polskiego ˝ycia publicznego,
zaanga˝owania spo∏ecznego katolików. Referaty wprowa- a ostatnie dwa lata by∏y szczególnie z∏e pod tym wzgl´dzajàce przedstawili abp Damian Zimoƒ, Jakub Wygnaƒ- dem. Wed∏ug niego paƒstwo pozwala si´ zajàç organizaski, prezes Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Pozarzàdo- cjom pozarzàdowym tylko tymi sprawami, których samo
wych, Jerzy A. St´pieƒ, s´dzia Trybuna∏u Konstytucyjne- nie chce podjàç, czego przyk∏adem mo˝e byç opieka
go, Jacek Czaputowicz, zast´pca szefa S∏u˝by Cywilnej nad bezdomnymi. Organizacje pozarzàdowe ciàgle nie
oraz Krzysztof Jasiecki z Transparency International.
sà traktowane jako równoprawny partner w rozwiàzywaAbp Zimoƒ zwróci∏ uwag´, ˝e obecnie w spo∏eczeƒ- niu problemów spo∏ecznych. Organizacje pozarzàdowe
stwie polskim mo˝na zauwa˝yç brak zaufania wobec otrzymujà tylko 30 procent funduszy potrzebnych na ich
wszelkich instytucji spo∏ecznych i politycznych. Ludzie dzia∏alnoÊç od paƒstwa, podczas gdy np. w Niemczech
czujà si´ coraz bardziej osamotnieni i bezradni, a przez to a˝ 80 procent. Wygnaƒski zwróci∏ uwag´, ˝e organizacje
równie˝ pasywni. Metropolita Êlàski opierajàc si´ na son- pozarzàdowe mogà tak˝e stanowiç pomoc w rozwiàzyda˝ach socjologicznych podkreÊli∏, ˝e ludzie wierzàcy sà waniu problemów bezrobocia. Obecnie zatrudniajà, one
bardziej aktywni. Zaanga˝owanie religijne cz´sto bowiem ok. stu tysi´cy osób, ale mo˝liwoÊci sà znacznie wi´ksze.
idzie w parze z zaanga˝owaniem spo∏ecznym. Jego zdaPrezes Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Poniem potrzeba jeszcze wi´kszej obecnoÊci katolików zarzàdowych podkreÊli∏, ˝e pomaganie staje si´ sztukà
Êwieckich w ˝yciu publicznym. Muszà oni jednak spro- i wymaga profesjonalnego podejÊcia. Zwróci∏ uwag´, ˝e
staç trzem istotnym wyzwaniom, jakimi
do organizacji pozarzàdowych zg∏asà g∏´bsze poznanie spo∏ecznego naW˚Ch by∏o organizatorem i go- szajà si´ ludzie, ale cz´sto po to, aby
uczania KoÊcio∏a, spójnoÊç ˝ycia i wiarozwiàzaç swoje problemy osobiste
ry oraz unikanie instrumentalnego spodarzem kongresu tematyczne- i osobowoÊciowe, a nie pomagaç intraktowania KoÊcio∏a w ˝yciu politycz- go „Rozwój zaanga˝owania spo- nym. Zdaniem Wygnaƒskiego w Polnym.
∏ecznego katolików”. Wzi´∏o sce wcale nie ma tak wielu ch´tnych
Abp Zimoƒ przypomnia∏, ˝e nie w nim udzia∏ oko∏o 120 osób. Na do w∏àczenia si´ w wolontariat.
mo˝na wykorzystywaç KoÊcio∏a do ceKrzysztof Jasiecki mówi∏ natomiast
sàsiednich stronach przedstawiamy
lów politycznych. KoÊció∏ ma stawiaç
o wyzwaniach dla katolików w ˝yciu
wymagania moralne, a nie identyfiko- relacje z tego wydarzenia.
gospodarczym. Jego zdaniem KoÊció∏
waç si´ z programem i dzia∏alnoÊcià
nie by∏ przygotowany do zmian gojakiejÊ partii politycznej. Wskaza∏, ˝e w okresie mi´dzy- spodarczych, jakie nastàpi∏y po 1989 r., i koncentrowa∏
wojennym istnia∏y próby instrumentalizacji KoÊcio∏a przez si´ bardziej na sprawach spo∏ecznych, etycznych i wyendecj´, czemu jednak zdecydowanie przeciwstawi∏ si´ chowawczych. Obecnie istnieje koniecznoÊç uczestnicPius XI. Papie˝ mianowa∏ wówczas na urzàd prymasa twa katolików w biznesie i zarzàdzaniu, aby wnosiç w nie
Polski ks. Augusta Hlonda, który nie by∏ zwiàzany z ˝ad- chrzeÊcijaƒski punkt widzenia. Je˝eli o sprawach gosponymi ugrupowaniami politycznymi, w przeciwieƒstwie do darczych katolicy b´dà si´ wypowiadaç tylko z pozycji
innego kandydata na ten urzàd bp Stanis∏awa ¸ukom- moralistów i etyków, to nikt si´ z tym g∏osem nie b´dzie
skiego z Poznania.
liczy∏, a oni sami zostanà uznani za ludzie nierealnie paZwróci∏ uwag´ na koniecznoÊç rzetelnego poznania trzàcych na Êwiat. Jasiecki wskaza∏ te˝ na rozpowszechzasad katolickiej nauki spo∏ecznej, gdy˝ cz´sto na grun- nione zagro˝enie ekonomizmem, który redukuje cz∏owiecie polskim dochodzi do pomieszana poj´ç. Przyk∏adem ka tylko do istoty podleg∏ej prawom rynku. W rezultacie
tego jest poplàtanie roli partii politycznych i zwiàzków za- prowadzi to do absolutyzowania ekonomicznego wymiawodowych.
ru ˝ycia. Aktualnie bardzo du˝ym wyzwaniem dla cz∏onZdaniem mówcy wspó∏czeÊnie wielu ludzi ˝yje tak, ków ruchów i stowarzyszeƒ katolickich jest profesjonalne
jakby Boga nie by∏o, istnieje wi´c ogromna potrzeba lu- podejÊcie do pracy, udzia∏ w du˝ych przedsi´wzi´ciach
dzi kierujàcych si´ sumieniem w administracji publicznej. gospodarczych i finansowych, przy jednoczesnym zaW∏aÊnie cz∏onkowie ruchów i stowarzyszeƒ katolickich sà chowaniu katolickiej perspektywy widzenia rzeczywistobardzo dobrze przygotowani do takiej pracy – podkreÊli∏ Êci. Zdaniem Jasieckiego przyk∏adem takiej osoby jest
arcybiskup. W samorzàdach coraz cz´Êciej sà obecni lu- Hanna Gronkiewicz-Walz. Samo moralizowanie bez wiedzie wychowani w ruchach katolickich. Metropolita Êlàski dzy i kompetencji jest absolutnie niewystarczajàce.
uwa˝a, ˝e wzrasta ÊwiadomoÊç, ˝e problemów spo∏eczJacek Czaputowicz mówi∏ o etyce urz´dników paƒnych nie mo˝na rozwiàzaç bez Ewangelii.
stwowych. Zwróci∏ uwag´, te przez czterdzieÊci lat ich
O dzia∏alnoÊci ruchów i stowarzyszeƒ jako organizacji etyka by∏a okreÊlona przez wymagania polityczne.
pozarzàdowych mówi∏ Jakub Wygnaƒski, prezes Stowa- Urz´dnicy na pierwszym miejscu byli zobowiàzani do lorzyszeƒ na rzecz Forum Inicjatyw Pozarzàdowych. W Pol- jalnoÊci politycznej, co by∏o gratyfikowane drobnymi kosce obecnie istnieje od 30 do 50 tys. organizacji pozarzà- rzyÊciami. Nadal w administracji paƒstwowej wielu
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urz´dnikom ∏atwo przychodzi usprawiedliwianie korupcji. Zdaniem Czaputowicza konieczne jest zerwanie
z tà niedobrà tradycjà. Urz´dnicy paƒstwowi powinni dzia∏aç w sposób jasny i uczciwy. Dobra jakoÊç funkcjonowania administracji publicznej ma wp∏yw na rozwój paƒstwa i przyciàgni´cia inwestorów. Wed∏ug Czaputowicza obecna s∏aba jakoÊç administracji wynika
z jej z∏ych struktur, które trzeba b´dzie jeszcze przez
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pewien czas poprawiaç. Ponadto potrzeba kszta∏cenia
i formacji urz´dników, którzy swojà prac´ b´dà,
traktowali jak s∏u˝b´, a nie jak okazj´ do odniesienia
korzyÊci.
Jerzy Adam St´pieƒ w swoim wystàpieniu zwróci∏
uwag´ na rol´ samorzàdów w sprawowaniu w∏adzy rzàdowej. Maja one za zadanie zbli˝anie ludzi do w∏adzy publicznej.
ps (kai)

Dzia∏alnoÊç ruchów i stowarzyszeƒ jako organizacji pozarzàdowych
Sprawozdanie z dyskusji panelowej
Rozwini´ciem wprowadzajàcego referatu prezesa
Stowarzyszenia na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarzàdowych Kuby Wygnaƒskiego „Dzia∏alnoÊç ruchów i stowarzyszeƒ jako organizacji pozarzàdowych” by∏a dyskusja
panelowa. Poza referentem wzi´li w niej udzia∏: Jaros∏aw
Bittel (Caritas Polska), Ewa Czaczkowska (Rzeczpospolita) i Marek Hola (przewodniczàcy Komisji Polityki Spo∏ecznej i Rodziny Rady Miasta Gdaƒska).
Wymiana poglàdów koncentrowa∏a si´ wokó∏ problemów zwiàzanych z podnoszeniem poziomu profesjonalnego dzia∏alnoÊci stowarzyszeƒ i ruchów katolickich jako
organizacji pozarzàdowych. Dzia∏ajàc w ramach trzeciego – obok administracji publicznej i biznesu – sektora ruchy i stowarzyszenia muszà akceptowaç w∏aÊciwe dla
niego standardy. Oznacza to np. koniecznoÊç dba∏oÊci
o budowanie publicznego wizerunku organizacji. Przyk∏adem sukcesu w budowaniu pozytywnego wizerunku jest
Caritas Polska, która m.in. dzi´ki temu mo˝e rozszerzaç
zakres swojej prospo∏ecznej dzia∏alnoÊci. Jaros∏aw Bittel
zwróci∏ uwag´ na wa˝nà rol´, jakà przy budowaniu pozytywnego wizerunku Caritas Polskiej odegra∏o przyj´cie
zasady jawnoÊci rozliczeƒ finansowych.
W relacjach z w∏adzami samorzàdowymi ruchy i stowarzyszenia powinny zabiegaç o podejmowanie przez
odpowiednie organy samorzàdów formalnych uchwa∏
okreÊlajàcych zasady wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi dzia∏ajàcymi i Êwiadczàcymi us∏ugi publiczne

w poszczególnych sferach ˝ycia spo∏ecznego. Zdaniem
Marka Holi, podj´cie takich uchwa∏ przez samorzàd
w Gdaƒsku przyczyni∏o si´ do rozwoju aktywnoÊci organizacji s∏u˝àcych ochronie ˝ycia na tym terenie.
Wi´ksza aktywnoÊç w ˝yciu publicznym ruchów i stowarzyszeƒ katolickich, do której wezwa∏ podczas Kongresu nuncjusz apostolski jest dla nich du˝ym wyzwaniem.
Ich liczebnoÊç roÊnie wprawdzie systematycznie i wzros∏a trzykrotnie w latach 1990-2000 osiàgajàc ponad 2 mln
cz∏onków. Ewa Czaczkowska Êledzàca na bie˝àco jako
dziennikarka ˝ycie katolickie, zwróci∏a jednak uwag´, ˝e
wi´kszoÊç z ruchów i stowarzyszeƒ, która ma charakter
modlitewny i formacyjny, nie dysponuje doÊwiadczeniem
w zakresie organizowania aktywnoÊci obywatelskiej.
Kuba Wygnaƒski wystàpi∏ wobec ruchów i stowarzyszeƒ katolickich z ofertà, aby korzysta∏y z mo˝liwoÊci doskonalenia form swojej dzia∏alnoÊci w oparciu o wiedz´
i Êrodki zgromadzone do tej pory przez Bank Informacji
o Organizacjach Pozarzàdowych KLON/JAWOR. Mo˝na
z nim kontaktowaç si´ np. za poÊrednictwem strony internetowej.
Wszyscy uczestnicy panelu zgodzili si´, ˝e silnà stronà ruchów i stowarzyszeƒ katolickich jest oparcie dzia∏alnoÊci na fundamencie formacji religijnej. Jest to czynnik
sprzyjajàcy odegraniu wa˝nej roli przez te ruchy i stowarzyszenia w ramach sektora organizacji pozarzàdowych.
Zbigniew Rykowski

Refleksja koƒczàca spotkanie kongresowe
Fragmenty
a zakoƒczenie chcia∏bym zaprosiç ka˝dego z Was
do podj´cia refleksji, której wyznacznikiem sà temat spotkania: Rozwój zaanga˝owania spo∏ecznego katolików i has∏o kongresowe: Solidarni w s∏u˝bie ubogim.
Proponuj´, aby refleksja ta, b´dàca swoistym podsumowaniem kongresu, obejmowa∏a dwa aspekty:
aspekt doÊwiadczenia KoÊcio∏a – symbolem tego niech
b´dzie dokument koƒcowy Synodu biskupów poÊwi´conego Êwieckim w KoÊciele i w Êwiecie Chistifideles laici – wielokrotnie przywo∏ywany na tym spotkaniu oraz
aspekt doÊwiadczenia spotkania Ruchów i Stowarzyszeƒ
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Wzrastanie w dojrza∏oÊci i przynoszenie owocu uzale˝nione jest od jakoÊci trwania w Chrystusie (J 15, 6).
Kszta∏towanie wymiaru religijnego codziennoÊci, wyra˝ane jest w postawie sk∏adania Êwiadectwa.
JakoÊç Êwiadectwa: nie chodzi teraz o pytanie
„czy?”, nawet nie o pytanie „w jaki sposób?”, ale… na
miar´ jakiej gorliwoÊci i pragnienia?
JednoÊç wiary i ˝ycia
Formacja traktujàca osob´ i jej doÊwiadczenie
w sposób ca∏oÊciowy oraz formacja uwzgl´dniajàca jednoczeÊnie aspekt formowania siebie (wewnàtrz wspólnoty) i aspekt formacji dla innych (towarzyszenia in21
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nym na ich drodze). ÂwiadomoÊç zasadniczego celu
chrzeÊcijanina, jakim jest czynienie wszystkiego dla
chwa∏y Boga i zbawienia cz∏owieka. Wype∏niaç ziemskie obowiàzki, kierujàc si´ Duchem Ewangelii (Gaudium et spes 43). Sobór powie ostro: Jest nie do pogodzenia dla chrzeÊcijanina realizacja jego zaanga˝owania/apostolstwa dwoma odr´bnymi drogami: drogà
przygotowania profesjonalnego i drogà rozwoju duchowego. Musimy zatem, chcàc byç wierni duchowi KoÊcio∏a, przezwyci´˝aç dualizm (tak forsowany przez
Êwiat) poprzez wysi∏ek ˝ycia pe∏nià (propozycja Dobrej
Nowiny).
Ewangelizowaç oznacza: znaç Boga ubogich, obwieszczaç Go innym. Nie wystarczy znaç Boga ubogich,
wspólnota KoÊcio∏a musi Go tak˝e objawiaç innym.
Kto chce maluczkim, którzy ˝yjà w okreÊlonej sytuacji ró˝norodnej Êmierci, obwieszczaç Boga ˝ycia, musi nie tylko w t´ sytuacj´ Êmierci w pewien sposób
wniknàç, ale równie˝ z wielkim zdecydowaniem
opowiedzieç si´ za ˝yciem i sprawiedliwoÊcià. Wspólnoty KoÊcio∏a powinny znów chodziç drogami Galilei,
na których cierpi si´ z powodu niesprawiedliwoÊci
i zak∏amania, na których kogoÊ przygniata krzy˝,

Zapraszamy
do domu w Miko∏ajewie
Dom, który jest w∏asnoÊcià jezuitów,
jest po∏o˝ony na skraju Wigierskiego
Parku Narodowego nad Czarnà Haƒczà,
niedaleko jeziora Wigry. Najbli˝sze
domostwa znajdujà si´ w odleg∏oÊci
kilkuset metrów.
W lecie dom mo˝e pomieÊciç
kilkanaÊcie osób w trzech pokojach
na pi´trze. W zimie jedynie du˝e
pomieszczenie na parterze nadaje si´
do zamieszkania. Okolica nadaje si´ do
uprawiania kajakarstwa, narciarstwa
biegowego, pieszych wycieczek.
Mo˝na go wykorzystaç jako tanie miejsce
wypoczynku i skupienia rekolekcyjnego.
Domem opiekuje si´ wspólnota
„Pielgrzym” z Warszawy. W celu uzyskania
bli˝szych informacji prosimy o kontakt
z Ogólnopolskim Sekretariatem W˚Ch.
22
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gdzie jednak tak˝e sà wyÊpiewywane B∏ogos∏awieƒstwa.
Podà˝anie drogà maluczkich w stylu Jezusa b´dzie
uzdalnia∏o wspólnoty KoÊcio∏a do g∏oszenia Dobrej Nowiny o Bogu ˚ycia. On zaÊ b´dzie to niepoliczalne cierpienie, t´ ró˝norodnà Êmierç przemienia∏ w moc Zmartwychwsta∏ego.
Mniej l´ku! L´k bowiem wymaga ochrony. Druty
i mury proponujà ochron´, gdy˝ sygnalizujà: to nale˝y
do mnie! Broƒ proponuje ochron´, gdy˝ pokazuje: oddam, jeÊli zbyt si´ zbli˝ysz. Szuflady proponujà ochron´, gdy˝ wszystkiemu dajà okreÊlone miejsce, tworzà
bezpieczeƒstwo przez porzàdek.
A jak myÊli i post´puje ten, który wykracza poza ramy w∏aÊcicieli szuflad i zarzàdców ideologii? Taki cz∏owiek rzek∏by: Mog´ zbli˝yç si´ do innych ludzi; mog´
zezwoliç, by inni zbli˝yli si´ do mnie, bez obawy
o przeÊladowanie. Mog´ s∏uchaç rzeczy nies∏ychanych,
oglàdaç to, co niespotykane, myÊleç o tym, o czym nigdy dotàd nie myÊla∏em, a mimo wszystko nie oddala to
mnie od centrum stawiania pytaƒ...
Zakoƒcz´ wezwaniem do Was i do siebie: Twórzmy
biotopy nadziei!
Bogus∏aw Spurgjasz
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a kwietniowym spotkaniu w Kaliszu jako dar jubileuszowy nasza
wspólnota z∏o˝y∏a pragnienie zawarcia przymierza w paêdzierniku
tego roku. I tak si´ sta∏o. 30 paêdziernika siedem osób z∏o˝y∏o przymierze
czasowe na jeden rok: Bogumi∏a Jaêwiecka, Kinga Sycz, Danuta Piskorska,
Irena Bieƒkowska, Wojciech Tierling, Ewa Tierling, i Agnieszka Pe∏ka.
Ca∏y miesiàc przygotowywaliÊmy si´ do tego wydarzenia metodà çwiczeƒ
w ˝yciu codziennym. W codziennej medytacji rozwa˝aliÊmy sens
przymierza starotestamentowego, nowotestamentowego i wreszcie w ˝yciu
ka˝dego z nas oraz osobistà dyspozycj´ do podj´cia przymierza z Bogiem
w W˚Ch. Na cz´stszych ni˝ zwykle, cotygodniowych spotkaniach
dzieliliÊmy si´ owocami modlitwy i ˝ycia. A to wszystko po to, by podjàç
decyzj´ co do z∏o˝enia przymierza i jego znaku.
Nie wszyscy zdecydowali si´ na ten krok. Jednak dla ca∏ej wspólnoty z∏o˝enie przymierza przez
siedmioro z nas to wa˝ne wydarzenie i powód do radoÊci. Jego owoców spodziewamy si´ tak w ˝yciu
osobistym jak i wspólnotowym. Nie wybieraliÊmy tekstów liturgii s∏owa, chcàc byç w zwyk∏ej ∏àcznoÊci
z KoÊcio∏em. Us∏yszeliÊmy wskazania co do ˝ycia wÊród braci (Ef 4,32 – 5,8), o b∏ogos∏awieƒstwie
dla tych, którzy pe∏nià wol´ Boga (Ps 1) i o Jezusie, który dzia∏a prze∏amujàc ludzkie schematy,
o Jezusie, dla którego Prawo mi∏oÊci jest najwa˝niejsze (¸k 13, 10-17). Wierzymy, ˝e sk∏adajàc
przymierze otworzyliÊmy w naszym ˝yciu przestrzeƒ na pe∏niejsze przyj´cie tych s∏ów i ca∏ej Dobrej
Nowiny.
Dzi´kujemy Bogu za dar przymierza. Dzi´kujcie z nami i módlcie si´, o wiernoÊç dla nas.
Wspólnota „Sykomora”, Szczecin

N

¸ódzka
Wspólnota
˚ycia
ChrzeÊcijaƒskiego

dniu 4 listopada 2000 r. odby∏o si´ spotkanie lokalnej Wspólnoty
˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego w ¸odzi na którym przeprowadzono
wybory koordynatora i animatora wspólnoty. W spotkaniu wzi´∏y udzia∏
22 osoby spoÊród 36 uprawnionych do g∏osowania. Nowym
koordynatorem lokalnym wspólnoty ∏ódzkiej zosta∏a El˝bieta Dygas,
a animatorem Maria Micha∏owska.
Tego samego dnia nast´pujàce osoby z ¸odzi zawar∏y przymierze
z Wspólnotà ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego:
na ca∏e ˝ycie – Ma∏gorzata Kotyƒska, Zdzis∏awa MyÊlicka, El˝bieta
Piasta, Ma∏gorzata Sosiƒska;
czasowe na dwa lata – El˝bieta Dygas i Zbigniew Dygas.

W

Drodzy Czytelnicy
Pragniemy, aby „Wspólnota w Misji” by∏a pismem nas wszystkich. Z ogromnà
przyjemnoÊcià b´dziemy zamieszczaç materia∏y dokumentujàce wydarzenia z ˝ycia
Waszych wspólnot lokalnych i podstawowych. Prosimy, abyÊcie nadsy∏ali teksty,
a tak˝e zdj´cia, grafiki, rysunki pod adresem Ogólnopolskiego Sekretariatu W˚Ch.
Redakcja
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K a l e n d a r i u m
06-07.01.2001

– Spotkanie osób po sta∏ym przymierzu - Sulejówek

10-11.02.2001

– Spotkanie osób uczestniczàcych w II Kongresie Ruchów
i Stowarzyszeƒ Katolickich, zaanga˝owanych w jego
przygotowanie i innych zainteresowanych kontynuacjà
doÊwiadczenia II Kongresu

21-22.04.2001

– Ogólnopolskie Spotkanie Cz∏onków i Przyjació∏ W˚Ch
w Toruniu

19-20.05.2001

– Rada G∏ówna – Warszawa

30.07 – 05.08.2001 – Rekolekcje W˚Ch – Gdynia
terminy rekolekcji ignacjaƒskich
Dom Rekolekcyjny
ul. Sobieskiego 40
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel./fax: (0-32) 2153367
http://www.jezuici.krakow.pl/dr-czdz/
Terminy na rok 2001:
Fundament:
23 - 28 stycznia 2001
20 - 25 kwietnia 2001
23 - 28 lipca 2001
21 - 26 sierpnia 2001
21 - 26 wrzeÊnia 2001

Rekolekcje osmiodniowe:
30 stycznia - 7 lutego 2001 (I, III, IV tydzieƒ)
13 - 21 marca 2001 (I, II, III tydzieƒ)
28 kwietnia - 6 maja 2001 (I, IV tydzieƒ
i Synteza)
30 czerwca - 8 lipca 2001 (I, II tydzieƒ)
10 - 18 lipca 2001
(I, III, IV tydzieƒ)
1 - 9 sierpnia 2001 (I tydzieƒ i Synteza)
11 - 19 sierpnia 2001 (I, II, III tydzieƒ)
11 - 19 wrzeÊnia 2001 (I, II, IV tydzieƒ)
16 - 24 paêdziernika 2001 (I, II, III tydzieƒ)
11 - 19 grudnia 2001 (I, IV tydzieƒ i Synteza)
27 grudnia 2001 - 4 stycznia 2002 (I, II tydzieƒ)

!!! W zwiàzku z problemami kadrowymi nie b´dzie dy˝urów w sekretariacie ogólnopolskim.
Mo˝na kontaktowaç si´ listownie (pod adresem sekretariatu), telefonicznie (tel. 0601 38.07.96)
lub za poÊrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@wzch.org.pl z przewodniczàcà
sekretariatu.
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