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W drodze do Nairobi
W dniach od 30 lipca do 8 sierpnia 2003 roku odb´dzie si´ w Nairobi w Kenii
czternaste Zgromadzenie Ogólne Wspólnoty ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego.
Poni˝ej przedstawiamy informacje na ten temat oraz propozycj´ wspólnego
zaanga˝owania si´ w jego przygotowanie, która zosta∏a zamieszczona w biuletynie,
wydawanym przez sekretariat Êwiatowy, PROJECTS nr 120 z czerwca 2002 roku.
Aktualne informacje na temat Zgromadzenia i przygotowaƒ mo˝na znaleêç na stronie
internetowej: http://www.cvx-clc.net
Drodzy przyjaciele we Wspólnocie, pokój niech b´dzie z wami!
W naszym nowym numerze biuletynu PROJEKTY zapraszamy was do wzi´cia udzia∏u w przygotowaniach przysz∏ego Âwiatowego Zgromadzenia w Nairobi. Podczas najbli˝szych miesi´cy b´dziecie otrzymywaç informacje dotyczàce szczegó∏ów praktycznych, niezb´dnych dla zapewnienia pomyÊlnego przebiegu przysz∏ego Zgromadzenia,
i co wi´cej, zapraszamy was do wspó∏udzia∏u w procesie rozeznania, które zaprowadzi nas do Nairobi. To pozwoli
delegatom, którzy si´ tam zgromadzà, zakoƒczyç owo rozeznanie i okreÊliç czekajàce nas, kolejne etapy tak, abyÊmy mogli wiernie odpowiedzieç na apel naszego Pana.

POS¸ANI PRZEZ CHRYSTUSA – CZ¸ONKAMI JEDNEGO CIA¸A
„Podobnie jak jedno jest cia∏o, choç sk∏ada si´ z wielu cz∏onków, a wszystkie cz∏onki cia∏a, mimo i˝ sà liczne,
stanowià jedno cia∏o, tak te˝ jest i z Chrystusem“. (I Kor; 12,12)
Trzeba, ˝eby ka˝da narodowa wspólnota powo∏a∏a ekipy przygotowawcze, których cz∏onkowie prze˝ywaliby
wspólnie intensywny proces rozeznania prowadzàcy ich w stron´ Zgromadzenia Âwiatowego. Sugerujemy, by ekip´ takà tworzy∏a Rada Wykonawcza wspólnoty krajowej wraz z innymi cz∏onkami W˚CH, zaanga˝owanymi w jej dzia∏alnoÊç, majàcymi pog∏´bionà znajomoÊç wspólnoty narodowej, du˝e doÊwiadczenie w åwiczeniach Duchowych
oraz osobiste powo∏anie. Jest sprawà niezwykle wa˝nà, by wszyscy delegaci (i ich ewentualni zast´pcy) byli cz∏onkami ekipy przygotowawczej, zwa˝ywszy, ˝e zostanà pos∏ani przez swojà narodowà wspólnot´, by w jej imieniu rozeznawaç podczas Zgromadzenia Ogólnego.
W przysz∏ym numerze PROJEKTÓW, który uka˝e si´ po kolejnym zebraniu Rady Wykonawczej wspólnoty Êwiatowej, przewidzianym w pierwszym tygodniu sierpnia 2002, podamy wam dodatkowe informacje na temat kryteriów
wyboru delegatów oraz kandydatów na cz∏onków Rady Wykonawczej Âwiatowej W˚Ch. Wszystkie nominacje powinny zostaç odes∏ane do sekretariatu Êwiatowego, najpóêniej do 1 grudnia 2002. (...)
To, co prze˝ywamy jako wspólnota Êwiatowa, nasza dojrza∏oÊç, nasza wiernoÊç Bo˝ej woli, zale˝y ÊciÊle od nas
wszystkich, zarówno jako jednostek, wspólnot lokalnych i krajowych. Dlatego te˝ wszyscy zostaliÊmy zaproszeni do
prze˝ywania procesu wspólnego rozeznania, które zaowocuje dla dobra ca∏ej Êwiatowej wspólnoty.
Z wielkà nadziejà w Panu!
Daniela Frank, Fernando Salas SJ

WSPÓLNOTA ˚YCIA CHRZEÂCIJA¡SKIEGO POWO¸ANA DO WZRASTANIA
JAKO „CIA¸O APOSTOLSKIE”
W czasie zebrania Rady Wykonawczej Âwiatowej
W˚Ch, w lutym 2002, nasza uwaga skupi∏a si´ na raportach ró˝nych wspólnot narodowych, w których dajà si´
zauwa˝yç pewne wspólne tendencje, a mianowicie:
• Zgromadzenie w Itaici zosta∏o przez wi´kszoÊç
wspólnot narodowych uznane za fundamentalne;
• rosnàca ÊwiadomoÊç odnowionej to˝samoÊci
W˚Ch i wyraêne odczucie, ˝e W˚Ch prze˝ywa okres
przemian;
• ró˝ne postrzeganie rosnàcej przepaÊci dzielàcej
bardziej dojrza∏e wspólnoty od pozosta∏ych;
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• cz´sto wyst´pujàce uczucie s∏aboÊci i kruchoÊci;
• powa˝nà potrzeb´ wyjaÊnienia rzeczywistego sensu „wspolnej misji“.
Dzia∏ajàc zgodnie z duchem rozpoznawania, zapisanym w naszych Zasadach Ogólnych (art.24), zdajemy
sobie spraw´, ˝e trzy istotne kwestie potwierdzajà istniejàce tendencje.
• Po pierwsze W˚Ch jako ca∏oÊç ewoluuje ze „wspólnoty aposto∏ów” w kierunku „wspólnoty apostolskiej“.
• Po drugie, co jest konsekwencjà pierwszego, nale˝y daç ka˝demu cz∏onkowi owego cia∏a apostolskiego
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mo˝liwoÊç dzielenia odpowiedzialnoÊci za w∏asne pos∏annictwo oraz posy∏anie innych z misjà;
• Po trzecie, to nieuchronnie obliguje Êwiatowà
W˚Ch do podj´cia wyzwania, jakim jest koniecznoÊç
zaistnienia nowych procesów oraz nowych samoregulujàcych struktur, zapewniajàcych wzajemny kontakt oraz
odpowiednià formacj´ pog∏´biajàcà jej relacje z Towarzystwem Jezusowym, a tak˝e znalezienie sposobów
samofinansowania.
DoÊwiadczenie naszych w∏asnych ograniczeƒ jako
Rady Wykonawczej Âwiatowej W˚Ch wyraênie dowodzi, ˝e niektóre z obecnych procedur nie odpowiadajà
wymogom wynikajàcym z faktu, ˝e zostaliÊmy powo∏ani
aby byç wspólnotà apostolskà.

wielu cz∏onkom ekipy. Rozes∏awszy swoich cz∏onków,
wspólnota domaga si´ sta∏ego informowania po to, by
móc wspieraç ka˝dà osob´ zainteresowanà wype∏nieniem powierzonej misji i oceniç jej rezultaty.
Post´pujàc w ten sposób, wspólnota staje si´ rzeczywiÊcie „wspólnotà apostolskà“, a nie tylko wspólnotà aposto∏ów. Kolejny krok zostaje uczyniony, gdy
cz∏onkowie posy∏ajà innych oraz wspierajà si´ wzajemnie w wype∏nianiu powierzonej misji.
Ca∏a ró˝nica polega, wi´c na tym, by byç wspó∏odpowiedzialnym za misj´ drugiego.
Zdajemy sobie spraw´, ˝e po to, by na poziomie
narodowym, regionalnym czy te˝ Êwiatowym wprowadziç w ˝ycie nowy sposób post´powania, b´dziemy
musieli zmieniç wiele przyzwyczajeƒ, g∏´boko w nas
NOWE SPOSOBY POST¢POWANIA
W wi´kszoÊci z 54 krajów, w których istnieje W˚Ch, zakorzenionych i najprawdopodobniej zmodyfikowaç
jej grupy stanowià rzeczywistà wspólnot´ aposto∏ów. nasz statut. Proces ten zmieni nie tylko styl spotkaƒ
Cz∏onkowie grup systematycznie i hojnie poÊwi´cajà ka˝dej ma∏ej wspólnoty, zmieni tak˝e relacje mi´dzy
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Wspólnà Misj´”, a przysz∏ym zgromadzeniem w Nairobi
istnieje ciàg∏oÊç. Zmierzajàc w stron´ Nairobi stajemy
wobec wyzwania, które polega na jeszcze dok∏adniejszym wyjaÊnieniu, co oznacza dla nas posiadanie
„wspólnej misji“.
Od razu po Itaici zgodziliÊmy si´, co do tego, ˝e nie
oznacza to wcale, ˝e wszyscy musimy robiç to samo,
proponowaç t´ samà pos∏ug´, czy te˝ pracowaç w tej
samej dziedzinie. Ale wcià˝ brakuje nam pozytywnej definicji tego, co „wspólna misja” w∏aÊciwie oznacza. Od
Itaici zacz´∏o si´ poma∏u, coraz wyraêniej jawiç, ˝e
oznacza to dzielenie odpowiedzialnoÊci za misj´, która
zosta∏a nam powierzona.
Jak dzielimy odpowiedzialnoÊç za naszà misj´? Rozeznajàc, rozsy∏ajàc, wspierajàc i oceniajàc we wspólnocie.
ROZEZNAJÑC – W naszych wspólnotach jesteÊmy zach´cani do prze˝ywania procesu apostolskiego rozeznania, by poznaç wol´ Bo˝à, wzrastaç
w ÊwiadomoÊci miejsca, gdzie zostajemy wezwani do
s∏u˝by, i wspó∏pracowaç z misjà Chrystusa. Wymaga
to prze˝ywania rozeznania jako osobistej postawy
w codziennym ˝yciu (rachunek sumienia), dyspozycyjnoÊci w pe∏nieniu Jego woli, a tak˝e zwracania pilnej uwagi na znaki czasu w dzisiejszym Êwiecie i gotowoÊci odpowiadania na nie ze znajomoÊcià rzeczy
i pokorà.
ROZSY¸AJÑC – Posy∏ajàc jedni drugich powtarzamy w KoÊciele gest Chrystusa: „Jak Ojciec mnie pos∏a∏, tak i Ja was posy∏am“. Pragniemy odnowionej
ÊwiadomoÊci tego, KTO nas posy∏a, W JAKIM CELU,
i wreszcie, W JAKI SPOSÓB wspólnota posy∏a swoich
cz∏onków – przy pomocy, jakich znaków i gestów?
WSPIERAJÑC – JesteÊmy zach´cani do tego, by
wspieraç jedni drugich w powierzonej misji, co zak∏ada na wst´pie, ˝e ka˝dy cz∏onek W˚Ch dzieli si´ ze
swojà grupà niezb´dnà informacjà dotyczàcà jego misji, ˝e grupa wys∏uchuje ka˝dego ze swoich cz∏onków
i okazuje swoje wsparcie na co dzieƒ poprzez konkretne gesty.
OCENIAJÑC – JesteÊmy wzywani do g∏´bszego
uÊwiadamiania sobie, czego dokonaliÊmy i w jaki sposób prze˝ywamy otrzymanà misj´. Stanowi to kontynuacj´ i potwierdzenie pierwszego rozeznania i dlatego, winniÊmy zachowywaç te postawy w codziennym
˝yciu.
Jako Rada Wykonawcza Âwiatowej W˚Ch zdaliÊmy
sobie spraw´, ˝e te cztery etapy stanowià w pewnym
sensie „kamienie w´gielne“ w∏aÊciwe to˝samoÊci
W˚Ch w „Naszej Wspólnej Misji“. Dlatego proponujemy, by za przewodnik do Nairobi 2003 pos∏u˝y∏o nam
nast´pujàce pytania, które winniÊmy sobie zadaç:
Co robimy w naszej wspólnocie lokalnej czy krajowej, by promowaç i u∏atwiaç dzielenie odpowiedzialnoÊci za naszà misj´?
Jako Rada Wykonawcza Âwiatowej W˚Ch prze˝ywamy ten sam proces, w odniesieniu do prze˝ywania
wspó∏odpowiedzialnoÊci za misj´, analizujàc sytuacj´
wspólnoty Êwiatowej.
4
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Zdajemy sobie spraw´, ˝e cz∏onkowie wspólnoty na
ca∏ym Êwiecie potrzebujà jasnego punktu odniesienia:
konkretnego stanowiska, które pozwoli∏oby im pami´taç o bogactwie naszych Zasad Ogólnych i Charyzmatu
W˚Ch. Stanowisko to winno wyra˝aç istot´ powo∏ania,
które otrzymaliÊmy oraz cele, które sobie wytyczamy.
Âwiadomi istnienia takiej potrzeby, proponujemy zapoznanie si´ z dwoma krótkimi tekstami, nie po to, by
teraz dyskutowaç nad tym, czy winny zyskaç naszà
aprobat´, ale by potraktowaç je jako Êrodek stymulujàcy i wzbogacajàcy naszà modlitw´ i naszà refleksj´
wspólnotowà. Dodatkowe odniesienia pozwolà uzyskaç
g∏´bsze zrozumienie ducha przedstawionych „wizji”
oraz tego, jak sà zakorzenione w dokumentach W˚Ch
i w PiÊmie Âwi´tym.
Wizja cz∏onka W˚Ch
„Pragnienie pójÊcia w Êlady Jezusa Chrystusa
i dzielenia Jego sposobu ˝ycia i Jego misji prowadzi
mnie do zaanga˝owania we Wspólnot´ ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego i jest to moje osobiste powo∏anie w KoÊciele.1 W tej wspólnocie apostolskiej2 rozeznajemy wspólnie wol´ Bo˝à dla siebie i dla nas3 wed∏ug åwiczeƒ Duchowych i propozycji Âwi´tego Ignacego4.Pragn´ realizowaç to apostolskie rozeznanie z otwarciem na Êwiat,
z kompetencjà i wspó∏czuwaniem oraz w g∏´bokiej jednoÊci duchowej z KoÊcio∏em. Oczekuj´ od wspólnoty,
˝e poÊle mnie z misjà5, wspierajàc mnie i dokonujàc
wraz ze mnà oceny, w duchu wzajemnego dzielenia odpowiedzialnoÊci6.
Jako osoba Êwiecka, we wszystkich okolicznoÊciach
˝ycia codziennego, z rodzinà i w miejscu pracy pragn´
w pe∏ni prze˝ywaç misj´ powierzonà mi przez cia∏o apostolskie W˚Ch, traktujàc to jako moje uczestnictwo w misji Jezusa Chrystusa7.“
Wizja Wspólnoty ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego
„We Wspólnocie ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego oddajemy
chwa∏´ Bogu , który pos∏a∏ nam swojego Syna, narodzonego z Maryi, naszej Matki, mocà Ducha Swi´tego. Radujemy si´, ˝e Bóg jest wsród nas, a my w Bogu.8
W˚Ch jest cia∏em apostolskim skupiajàcym osoby
zjednoczone wezwaniem Pana do ˝ycia zgodnie ze
swoim Êwieckim powo∏aniem we wspólnocie. Osoby,
g∏´boko osadzone w duchowoÊci Âwi´tego Ignacego.
W tym ciele apostolskim, które przybiera konkretne formy w ka˝dej wspólnocie podstawowej, rozeznajemy
wspólnie specyficzne drogi, którymi Chrystus wiedzie
nas, byÊmy wspó∏uczestniczyli w jego misji na dzisiaj.9
W ten sposób, formujàc nas i wspierajàc, wspólnota posy∏a nas równie˝ i po to, byÊmy s∏u˝yli naszymi kompetencjami, u˝ywajàc do tego wszystkich talentów, którymi
nas Pan obdarzy∏.10
Jako Êwiatowa wspólnota w KoÊciele, pragniemy stanowiç jedno cia∏o, wszyscyÊmy bowiem zostali nape∏nieni jednym Duchem, by aktywna obecnoÊç Boga sta∏a
si´ widoczna.11”
1 Nasza Wspólnota sk∏ada si´ z chrzeÊcijan: m´˝czyzn i kobiet, m∏odych i dojrza∏ych, z wszystkich
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warstw spo∏ecznych, pragnàcych pójÊç w Êlady Chrystusa i pracowaç wraz z Nim nad budowaniem Królestwa, którzy rozpoznali W˚Ch jako ich osobiste powo∏anie w KoÊciele”. (Zasady Ogólne 4, 6; Charyzmat W˚Ch,
Progressio, grudzien 2001, supl. 56, nr 4 i 26, cytowany
tutaj jako Charyzmat.)
2 „˚yç misjà to specyficzny sposób uczestnictwa
w W˚Ch. Wszystko, czym jest wspólnota i w jakim kierunku podà˝a wynika z misji KoÊcio∏a. W˚Ch jest wspólnotà misyjnà czy te˝ wspólnotà apostolskà”. (Charyzmat
143, ZO 4, 8.)
3 „W˚Ch ma nadziej´, ˝e jej cz∏onkowie sà ludêmi
modlitwy, zdolnymi us∏yszeç pragnienia Pana, zdolnymi
rozeznaç poÊrod wielu wezwaƒ ˝ycia, co jest najlepsze
dla budowania Królestwa Bo˝ego. Dlatego te˝ W˚Ch oddaje im do dyspozycji szko∏´ åwiczeƒ...” (Charyzmat 49).
4 Patrz Charyzmat 18, 19, 109 lub ZO 8c
5 „W˚Ch jako wspólnota otrzymuje specyficzny
(ignacjaƒski) charyzmat w s∏u˝bie misji KoÊcio∏a, co
si´ przek∏ada na rozsy∏anie jej cz∏onków z misjà. Owo
rozsy∏anie jest owocem wspólnotowego rozeznania
apostolskiego w postaci specyficznego pos∏annictwa.
Nie zawsze jest to zadanie wygodne, ale jedno jest
pewne: ci, którzy optowali za charyzmatem ignacjaƒskim sà przede wszystkim aposto∏ami w misji KoÊcio∏a i dlatego sà posy∏ani przez wspólnot´, która dzieli
ich specyficzne powo∏anie. Majà prawo wiedzieç, ˝e
wspólnota posy∏a w sposób szczególny w∏aÊnie ich,
i ˝e jednoczeÊnie uczestniczy w apostolskim rozeznaniu i w misji, w miar´ jak si´ rozwija”. (Charyzmat 96.
Patrz tak˝e Charyzmat 98 oraz encyklika Dives in Misericordia Jana Paw∏a II z 1980 r.)
6 „Wspólnota, która rozeznaje, posy∏a nas i utwierdza w naszej misji jest zdolna do podejmowania decyzji, dokonywania wyborów i spe∏nia zadania apostol-
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skie, w które wszyscy cz∏onkowie grupy sà w taki czy inny sposób zaanga˝owani.” (Charyzmat 148)
7 Patrz Charyzmat 83 i 84.
8 Patrz åwiczenia Duchowe 233, 234; Rz 5, 11; ¸k 1,
46-47.
9 Patrz Mt 25, 22-23; 1 Kor 12, 4-7.
10 Patrz 1 Kor 12, 12-14.
Niech podstawà przygotowaƒ do Zgromadzenia
Âwiatowego b´dzie refleksja i dzielenie si´ bioràce pod
uwag´ punkty widzenia wyszczególnione poni˝ej:
• Zwa˝ywszy na mojà/naszà przesz∏oÊç i chwil´
obecnà, jakie dostrzegam/dostrzegamy „ziarno”, odpowiadajàce „Wizji cz∏onka W˚Ch” i „Wizji Wspólnoty
˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego” (historie, wspomnienia, doÊwiadczenia)?
• Jakie pytania przychodzà mi do g∏owy, które mogà dopomóc w postrzeganiu „wezwania“ wyra˝onego
w przedstawionej wizji cz∏onka W˚Ch i wspólnoty?
• Jakie duchowe owoce wydaje nasza refleksja
i nasze dzielenie? Czy rodzà radoÊç, pokój, integracj´? Czy czujemy potrzeb´ pójÊcia do przodu? Czy
mo˝e, przeciwnie, odczuwamy niepokój, rozbicie,
rozpacz? Z jakiego powodu?
Mamy nadziej´, ˝e refleksja i dzielenie wokó∏ przedstawionych wizji pomogà otworzyç nasze serca na wezwanie, które wspólnota otrzymuje dzisiaj, oraz ˝e b´dzie zdolna odpowiedzieç na to wezwanie odwa˝nie
i w wolnoÊci.
Owoce refleksji nad obecnà sytuacjà waszej wspólnoty krajowej i ewentualnymi przysz∏ymi etapami, które
bierzecie pod uwag´ stanà si´ punktem wyjÊcia naszego dzielenia podczas Zgromadzenia w Nairobi. Wi´cej
materia∏u do procesu rozeznawania w waszym zespole
przygotowawczym i grupach W˚Ch b´dzie zamieszone
w kolejnych numerach PROJECTS.

Fundusz solidarnoÊciowy
Delegaci Wspólnoty ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego z ca∏ego Êwiata gromadzà si´ co pi´ç lat tworzàc Zgromadzenie Ogólne. Jest to instancja decyzyjna wspólnoty Êwiatowej. Dlatego jest sprawà niezwykle wa˝nà, aby ka˝da wspólnota narodowa mog∏a byç reprezentowana podczas tego Zgromadzenia. Jednak˝e z powodu róznorodnych przyczyn ekonomicznych i spo∏ecznych cz´Êç wspólnot nie jest
w stanie zgromadziç odpowiednich Êrodków, aby wys∏aç swoich delegatów.
Jest naszym obowiàzkiem zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby zagwarantowaç mo˝liwoÊç uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym wszystkim narodowym Wspólnotom ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego. Dlatego podj´lismy decyzj´ o utworzeniu Funduszu SolidarnoÊciowego. Wp∏aty przekazane na ten fundusz sprawià, ˝e wszystkie g∏osy wspólnoty Êwiatowej b´dà mog∏y byç s∏yszane w procesie decyzyjnym podczas Zgromadzenia Ogólnego.
WprowadziliÊmy polityk´ przejrzystoÊci wykorzystania pieni´dzy zebranych w ramach Funduszu i jego redystrybucji. Zachowana
b´dzie oczywiÊcie anonimowoÊç darczyƒców, ze wskazaniem jedynie kraju, z którego pochodzà. Przed Zgromadzeniem Ogólnym
w Hongkongu w 1994 r. zebraliÊmy 155.764,69 USD, natomiast na rzecz Zgromadzenia w Itaici w 1998 r. – 129.400,56 USD. Obecnie
konto Funduszu SolidarnoÊciowego jest puste.
Oczekujemy, ˝e delegaci otrzymajà wsparcie finansowe przede wszystkim od swoich wspólnot narodowych. Otrzymujemy sygna∏y. ˝e niektóre wspólnoty ju˝ od czasu Zgromadzenia w Itaici gromadzà fundusze na ten cel. Jednak˝e pomimo wielu przyk∏adów takiego przewidywania i przezornoÊci, ˝yjemy w Êwiecie w którym podzia∏ bogactw jest nierównomierny i dotyka to tak˝e naszych braci
i siostry we wspólnocie. Wymaga to od nas reakcji i troski o ca∏à wspólnot´ Êwiatowà.
Do koƒca kwietnia 2003 r. b´dziemy zaspokajaç proÊby tych wspólnot narodowych, których uczestnictwo w Zgromadzeniu Ogólnym
zale˝y od naszego wsparcia finansowego. Jednak˝e wspólnoty te oczekujà szybkiej odpowiedzi, aby aktualizowaç swoje plany. Wasza
hojnoÊç, nawet w najmniejszym stopniu, b´dzie bardzo cenna. JeÊli nie jesteÊcie w stanie przekazaç w chwili obecnej ˝adnej kwoty, to
obietnica (promesa) przelewu w terminie póêniejszym b´dzie wystarczajàcym wsparciem. W ten sposób b´dziemy w stanie zagwarantowaç wsparcie finansowe tym, którzy oczekujà od nas odpowiedzi, nawet jeÊli dopiero póêniej przeka˝emy odpowiednià kwot´.
Czternaste Zgromadzenie Ogólne w Nairobi, b´dzie historycznym momentem ∏aski. Wszyscy cz∏onkowie W˚Ch b´dà dzieliç t´ samà odpowiedzialnoÊç i uczestniczyç w rozeznawaniu woli Bo˝ej w tych dniach.
W oczekiwaniu na t´ ∏ask´ bàdêmy zjednoczeni w modlitwie i dzia∏aniu.
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GoÊç z Litwy
Z Wandà Malinowskà
cz∏onkiem wspólnoty w Kownie,
goÊciem III Ogólnopolskiego
Spotkania W˚Ch w Lublinie rozmawia
Marek Kwiatkowski
Marek Kwiatkowski: Jest niedziela, wracamy ze spotkania lubelskiego. Jakie sà „na goràco” twoje wra˝enia po tych 3 dniach.
Wanda Malinauskiene: Jestem tym spotkaniem bardzo uj´ta. Niewiele w ˝yciu cz∏owiek takich chwil prze˝ywa, jak ja tutaj u was. Mam taki trudny do wyra˝enia nastrój... po prostu jestem natchniona Duchem Âwi´tym.
Mam w pami´ci wszystkie te trzy dni. Pierwszy wieczór
otwarcia rozpoczà∏ si´ bardzo spokojnie, w skupieniu, jakby mia∏ byç wst´pem do bli˝szego poznania Boga. Drugi
dzieƒ by∏ jednoczeÊnie dniem modlitwy i spotkania z innymi. Ciekawie podzielony na trzy pory liturgiczne: Jutrzni´,
Eucharysti´ po∏udniowà i Wieczernik, zawiera∏ w sobie
tak˝e dwa spotkania w grupach dotyczàce tak wa˝nych
dla nas wi´zi mi´dzyludzkich. Pierwsze to o przyjaêni, gdy
rysowaliÊmy schematy naszych relacji z innymi, uÊwiadomi∏o mi po raz pierwszy, jaka jest naprawd´ sytuacja
w mojej w∏asnej wspólnocie, jaki mam kontakt z innymi.
Po obiedzie by∏a druga cz´Êç naszych warsztatów. Jak˝e
dobre i màdre by∏o tu prowadzenie animatorów. Podzieleni na zespo∏y mieliÊmy do zagrania bibliodram´ – scen´
wskrzeszenia ¸azarza. Ja by∏am Martà. Kiedy medytujesz
jakiÊ fragment Ewangelii to jest jedno, a czym innym jest,
kiedy t´ rol´ musisz graç, zaczynasz ˝yç tym. Czu∏am, ˝e
to dar Âwi´tego Ducha, prze˝ycie niezwyczajne, nawet
cudowne.
Wieczorna modlitwa o dary Ducha Âwi´tego by∏a tak
uroczysta, powierzy∏am w niej Bogu wszystkich moich
bliskich, ca∏à rodzin´, ca∏e W˚Ch kowieƒskie, moich rodaków, zmar∏ych. By∏ to moment, kiedy mog∏am zjednoczyç si´ w modlitwie ze wszystkimi.
Dzisiaj w niedziel´ by∏a uroczysta msza poranna, na
której dwie osoby zawiera∏y przymierze, akt dla mnie zupe∏nie nowy. Póêniej zwiedzaliÊmy stare miasto i zamek
w Lublinie. Atmosfera pobytu by∏a bardzo ciep∏a, tote˝
smutno si´ by∏o ˝egnaç, ale zdajemy sobie spraw´, ˝e to
po˝egnanie jest tylko chwilkà, a zawiàzane kontakty b´dà jeszcze trwalsze.
mk. Jakie masz wra˝enie po zobaczeniu naszych
wspólnot. Czy tak je sobie wyobra˝a∏aÊ ?
wm. Zadziwi∏o mnie, ˝e sà u was wspólnoty, które istniejà ju˝ 20 lat. To jest prawdziwym darem, ˝e ludzie sà
tak d∏ugo ze sobà. By∏y te˝ wspólnoty trzyletnie, takie jak
6

moja, i te zupe∏nie nowe, jak jedna z Bia∏egostoku. Bardzo wa˝na by∏a prezentacja wspólnot pierwszego dnia.
Zabrak∏o mi tylko w tych prezentacjach krótkiego podzielenia si´ tym, co robicie, jak si´ modlicie. Patrzàc z zewnàtrz widaç, ˝e wasza modlitwa jest g∏´boka. To jest to,
co mnie porusza tu u was. Bardzo mi∏o mi s∏uchaç osoby
starszej wiekiem, która mówi o swoim doÊwiadczeniu ˝ycia, ˝e by∏a w ró˝nych grupach, ale dopiero w W˚Ch odnalaz∏a to, co jej sercu jest najbli˝sze. JesteÊcie dla nas
wzorem. Pragn´∏abym, ˝eby i nasze grupy tak trwa∏y
i wzmacnia∏y si´ razem i ˝eby by∏a wÊród nich taka przyjaêƒ, jak tu u was, bo na razie nie zawsze tak jest.
mk. Powiedz nam coÊ wi´cej o waszych wspólnotach,
bo my o was zupe∏nie nic nie wiemy. Ja sam jeszcze
trzy miesiàce temu nie wiedzia∏em, ˝e na Litwie sà
Wspólnoty ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego.
wm. Na Litwie jest kilka grup zorganizowanych przy
parafiach jezuitów i kierujàcych si´ duchowoÊcià ignacjaƒskà. Problem w tym, ˝e my sami nawet nie znamy si´
nawzajem. Nie ma tak jak u was jasno okreÊlonej struktury. Kontakty mi´dzy grupami dotàd by∏y zawsze sporadyczne. Okazjà do kontaktu by∏ na przyk∏ad obecny nasz
przyjazd do Lublina. Po zaproszeniu od was spotkaliÊmy
si´ trzy tygodnie wczeÊniej w Wilnie, aby ustaliç, kto jedzie.
Du˝à rol´ w powstaniu grupy, potem jej prowadzeniu
odgrywajà miejscowi jezuici. Stàd grupy bardzo ró˝nià si´
mi´dzy sobà np. sposobem przygotowania i prowadzenia
spotkaƒ. Nie o ka˝dej mo˝na by powiedzieç, ˝e jest to ju˝
W˚Ch, niekiedy sà to po prostu grupy modlitewne prowadzone przez jezuitów. JeÊli chodzi o mojà w∏asnà wspólnot´ w Kownie to ma ona ju˝ trzy lata. Starsza jest tylko jedna wspólnota – „Âw. Ignacy Loyola”. Te dwie wspólnoty
majà po oko∏o 10 osób i sà to prawie wy∏àcznie rodziny
z dzieçmi. Na przyk∏adzie wspólnot kowieƒskich widaç najdobitniej ró˝nice w organizacji. Naszej wspólnocie nada∏
charakter ojciec jezuita z naszej parafii. Sprowadzi∏ dla nas
i przet∏umaczy∏ materia∏y formacyjne z Ameryki i wed∏ug
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tych materia∏ów prowadzi bardzo dok∏adnie prawie ka˝de
By∏ taki moment w ˝yciu naszym i naszych znajospotkanie. Kiedy ojca nie ma, nam samym jest doÊç trud- mych, ˝e gdzieÊ chcia∏o si´ wyjÊç. ˚ony opiekowa∏y si´
no przeprowadziç spotkanie. Nie ma kogoÊ takiego jak dzieçmi, a m´˝owie nie pracowali, bo by∏o du˝e bezrobou was animator. Inna sytuacja panuje w drugiej grupie. cie. Wszyscy przechodziliÊmy kryzys. Ch´tnie chodziliWszystkie spotkania prowadzà sami, bez wsparcia mate- Êmy na spotkania grupy, którà prowadzi∏a pani psychoria∏ami formacyjnymi, a ksi´dza zapraszajà od czasu do log, która te˝ mia∏a czworo dzieci i robi∏a pogadanki na
czasu. Pierwsze spotkanie z tamtà grupà mieliÊmy po pó∏- temat wychowania, ˝ycia w rodzinie, kryzysów. Po jakimÊ
tora roku naszego istnienia. OrganizowaliÊmy wspólny wy- czasie spotkania te przesta∏y nam wystarczaç. Brakowajazd na zaproszenie wspólnot francuskich. Nasze spotka- ∏o g∏´bszej modlitwy. Z drugiej strony dzieci podros∏y.
nie zakoƒczy∏o si´ konfliktowà sytuacjà.
Dzi´ki Bogu m´˝owie dostali prac´ i weszliÊmy w normalmk. Czy nie kontaktujecie si´ z ˝adnà innà grupà?
ne ˝ycie. Moja kole˝anka Vilija dowiedzia∏a si´ o mo˝liwm. Po nowym roku by∏ u nas brat bliêniak „naszego” woÊci stworzenia „grupy pog∏´bionej modlitwy” i zaproksi´dza, te˝ ksiàdz, ale z Szawe∏∏
i bardzo by∏ zaciekawiony naszà
wspólnotà, nabra∏ ochoty, aby stworzyç takà grup´ u siebie. Niedawno
ta nowa grupka przyjecha∏a do nas
i zrobiliÊmy wspólne spotkanie. Oni
sà na razie grupà otwartà, zbierajàcà
si´ po mszy dla pog∏´bienia wiedzy
biblijnej i wspólnej modlitwy. Teraz
w Szawlach sà ju˝ dwie grupy. Jedna, która chce iÊç podobnie jak my
programem W˚Ch i druga bardziej
otwarta. Oprócz tego jest grupa studentów i ludzi m∏odych w Wilnie, do
której nale˝y Inga Pletkute, obecna
na spotkaniu lubelskim. O wspólnotach z Wilna wczeÊniej te˝ nie mieliÊmy poj´cia. Po raz pierwszy zacz´liÊmy ich poszukiwaç, gdy przysz∏o
zaproszenie z Francji przed ponad
rokiem. Drugie du˝e spotkanie, na
którym byliÊmy wszyscy zorganizowaliÊmy teraz przed wyjazdem do
Polski. SpotkaliÊmy si´ ze wspoSpotkanie wspólnoty, do której nale˝y Wanda, w Kownie
mniana ju˝ grupà m∏odych z koÊcio∏a Êw. Kazimierza. Wiemy o trzech wspólnotach w Wilnie, ponowa∏a mi uczestnictwo w niej. Nie bardzo rozumia∏am
ale przypuszczalnie jest ich wi´cej. Teraz, kiedy wracam od razu, o co tam chodzi, myÊla∏am, ˝e mo˝e o ró˝aniec,
z Polski, widz´ jasno jak bardzo potrzebne nam jest po- a ˝e zawsze chc´ byç bli˝ej Boga, powiedzia∏am „dodobne spotkanie na Litwie. Wiemy ju˝ mniej wi´cej, co brze”. I tak zebraliÊmy si´ troch´ z bojaênià, czy podo∏adzieje si´ u was, w Belgii, we Francji, w innych krajach, tyl- my. Miejscowy ksiàdz jezuita zgodzi∏ si´ nas przyjàç i od
ko nic nie wiemy o sobie.
razu zaproponowa∏ program wspólnot Êw. Ignacego.
mk. Jak Ty trafi∏aÊ do wspólnoty ?
mk. Powiedz nam coÊ o sobie. Twoje nazwisko Maliwm. Zawsze ciàgn´∏o mnie do wspólnot. Pami´tam, nauskiene brzmi z polska..
˝e ju˝ w 1976 roku spotykaliÊmy si´ u cz∏owieka, którego
wm. Tak nazwisko jest polskie, ale przyj´te po m´˝u,
wtedy nazywaliÊmy wujem, pana Brazauskasa. Ukoƒczy∏ który jest Litwinem i polskiego w ogóle nie zna. Ale zaon przed wojnà studia we Francji, a b´dàc wielkim patrio- czn´ od poczàtku. Nazywam si´ Wanda Malinowska, jetà postanowi∏ z ˝onà wróciç na Litw´, gdy zacz´∏a si´ stem muzykiem, pracuj´ w sakralnej szkole muzycznej,
wojna. Po powrocie jego rodzina du˝o wycierpia∏a, wy- szkole sztuk pi´knych. Jestem zam´˝na, mam dwójk´
wieziono ich na Syberi´, cudem ocaleli. Po wojnie on i je- dzieci. Synek ma 10 lat a córeczka 4 latka. W mojej grugo ˝ona zapragn´li robiç podobne spotkania, w jakich pie W˚Ch jestem jedynà Polkà, grupa jest litewska. Moi
uczestniczyli podczas studiów w Pary˝u. Zacz´li zbieraç rodzice byli Polakami i zosta∏am wychowana w polskiej
u siebie uczniów szkó∏ Êrednich i m∏odszych studentów. tradycji i obyczajach. Wychowali mnie tak, ˝e wszystkie
Sp´dzaliÊmy z nimi ca∏e wieczory. Vilija, która jest teraz modlitwy, przykazania, ca∏e s∏ownictwo religijne zna∏am
ze mnà w grupie W˚Ch, pochodzi tak˝e z tamtej wspól- tylko po polsku. Przed Pierwszà Komunià ksiàdz egzaminoty, tylko ˝e ona by∏a wtedy w grupie studenckiej, a ja li- nowa∏ mnie po litewsku, nie rozumia∏am dobrze, o co
cealnej. Jako m∏ody ch∏opak przychodzi∏ tam te˝ nasz chodzi, ale jakoÊ zda∏am ten egzamin. Gdy z mojà siostrà
obecny przewodnik, ksiàdz jezuita.
by∏yÊmy dzieçmi, ojciec sam nas uczy∏ po polsku,
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˝adnych szkó∏ nie by∏o. Póêniej szuka∏ nauczycielki, ˝eby
nauczy∏a nas gramatyki. Uda∏o mu si´ znaleêç nauczycielk´, panià Urniarz, która ukoƒczy∏a studia przed wojnà
w Warszawie. To by∏a pani ju˝ w podesz∏ym wieku. Pami´tam, ˝e ona prowadzi∏a jeszcze kó∏ko dramatyczne,
graliÊmy z nià ró˝ne sztuki. Wtedy by∏y takie czasy, ˝e inteligencji polskiej jeszcze troch´ zosta∏o. Po wojnie dzia∏a∏o polskie gimnazjum. Potem cz´Êç osób wyjecha∏a do
Polski, a cz´Êç do Wilna. Dzisiaj w Kownie ju˝ prawie nikogo nie ma, bo starsi ludzie poumierali, a nowe pokolenie s∏abo zna j´zyk.
Krótko mówiàc, to dzi´ki
inicjatywie moich rodziców mówi´ po polsku.
mk. Kiedy rozmawialiÊmy po przyjeêdzie,
wspomina∏aÊ, ˝e pochodzisz z jakiejÊ zacnej rodziny
wm. Tak, moja mamusia pochodzi z rodziny Dowgia∏∏ów. Moja
prababcia mia∏a du˝y
dwór, setki hektarów ziemi, s∏u˝b´. Babcia mia∏a
3 stryjów, z których jeden by∏ jakimÊ bardzo
znanym i zas∏u˝onym
genera∏em. Mamy album, który Êwiadczy
o tej wielkiej przesz∏oÊci
naszej rodziny. Mamy
te˝ zdj´cie Sienkiewicza
z jego podpisem na pamiàtk´ dla prababci,
zdj´cia z jej wyjazdów
na wypoczynek do Soczi, do Petersbuga. Niestety babcia wysz∏a za
cz∏owieka doÊç nieudolnego, który rozprzeda∏
majàtek, kupi∏ sklep w
Moskwie, ale zbankrutowa∏ i bogactwo si´ skoƒczy∏o. Ten nasz dawny
dwór sta∏ jeszcze do
czasów wojny, ale jak
Wanda z rodzinà
przyszli Niemcy to go
spalili Pozosta∏o nam tylko par´ pamiàtek, resztki serwisu,
jakieÊ naczynia. Dobra materialne zresztà przemijajà, ale
ÊwiadomoÊç tego, ˝e w mojej rodzinie by∏o tylu ludzi uczciwych, zas∏u˝onych i màdrych, daje mi du˝o radoÊci. Mój
tatuÊ nie pochodzi∏ z tak znanej rodziny. Jego prababcia
przyjecha∏a z Polski. Przywioz∏a ze sobà ziemi´, podsypa∏a jà pod progiem domu, ˝eby wychowaç dzieci na Polaków. Nikt nie przewidywa∏ wtedy, jak potoczy si´ historia.
Obecnie asymilacja jest tak du˝a, ˝e czasem mówi´, ˝e w
Kownie jedyni Placy to rodzina mojej siostry i ja. Kiedy by∏yÊmy pannami siostra koniecznie chcia∏a, aby mà˝ by∏
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wierzàcy i Polak, a ja ˝eby by∏ wierzàcy i màdry, bo skàd
braç tych Polaków. Mam wi´c m´˝a Litwina, chocia˝ ma
nazwisko polskie, co mnie bardzo cieszy. Dzieci moje mówià po litewsku. Uczà si´ po polsku, chodzà do sobotniej
szkó∏ki, ale idzie im to bardzo trudno. Kiedy mój synek
IgnaÊ by∏ ma∏y, do dwóch latek rozmawia∏am z nim w domu tylko po polsku. Póêniej wyjecha∏am za granic´ do
W∏och i Austrii i zostawi∏am go u babci. Te kilka miesi´cy
by∏o bardzo wa˝ne w jego ˝yciu, bo to by∏ okres, kiedy zaczyna∏ mówiç. Przegapi∏am ten najwa˝niejszy moment, do
tego dosz∏y jeszcze jego logopedyczne problemy… bardzo trudno
mu jest si´ teraz nauczyç po polsku.
mk. Który raz jesteÊ
w Polsce?
wm. Pewnie kilkanaÊcie razy by∏am w Polsce lub przeje˝d˝a∏am
przez nià. DoÊç cz´sto
bywa∏am podczas studiów w Koszalinie. Nie
zapomn´ natomiast nigdy swojego pierwszego razu w 1979, gdy
mia∏am 18 lat i jecha∏am
do Polski na wpó∏ legalnie, jak do jakiejÊ legendarnej krainy marzeƒ.
Jecha∏yÊmy z siostrà,
oficjalnie po to, aby odwiedziç kuzynów. Bardzo trudno by∏o wtedy
uzyskaç paszport i jakimÊ cudem, mo˝e
przez czyjeÊ niedopatrzenie, to si´ uda∏o.
OczywiÊcie zabronione
by∏o uczestniczenie we
mszach czy uroczystoÊciach religijnych. Z∏ama∏yÊmy ten zakaz i by∏yÊmy na mszy z ksi´dzem Prymasem Wyszyƒskim. Po mszy dosta∏ od ludzi ogromne
iloÊci kwiatów. Ja podesz∏am i da∏am mu trzy skromne ró˝e. Jakie by∏o moje zdziwienie, gdy Prymas odk∏ada∏ po kolei wszystkie inne kwiaty, a te moje ró˝e tuli∏ do piersi przez ca∏y czas. Tylu by∏o
fotoreporterów, a ja tak si´ wtedy strasznie ba∏am, ˝e ktoÊ
to sfilmuje i zobaczà, ˝e by∏am na spotkaniu z Prymasem.
Póêniej po spotkaniu wzruszony podszed∏ do nas i powiedzia∏: „Tak si´ ciesz´ ˝e jesteÊcie, prosz´ pozdrówcie Wilno”. To by∏ Êwi´ty cz∏owiek.
mk. Co jest pasjà twojego ˝ycia ?
wm. Od dawna w Êrodowisku polskim by∏y popularne
zespo∏y, wyst´py estradowe. Pierwszy zespó∏ dzieci´cy,
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w którym by∏am za∏o˝y∏a pani Helena Urniarz. ZbieraliÊmy którym by∏ polski konsul, zaproponowano mi wyjazd na
si´ przy domu kultury „Inkaras”, co po litewsku znaczy ko- studia muzyczne do Koszalina. Wszystko by∏o op∏acone,
twica. Zespó∏ ten gromadzi∏ wielu Polaków. Bardzo uro- w przeciwnym razie przy naszych zarobkach nigdy nie
czyÊcie obchodziliÊmy w 1970 roku jego dziesi´ciolecie. mog∏abym sobie na nie pozwoliç. W Koszalinie zetkn´∏am
Nied∏ugo potem pani Helena zmar∏a. Ludzie przez nià si´ z nowymi formami, opracowaniami pieÊni ludowych na
zgromadzeni zacz´li odchodziç. Ja uczy∏am si´ w szkole cztery g∏osy i przyszed∏ pomys∏ na stworzenie jeszcze jedmuzycznej i mia∏am mniej czasu. Natomiast moja siostra nego polskiego zespo∏u „Canta Coviensis”. W zespole
Irena studiowa∏a w Wilnie i tam wyst´powa∏a w zespole tanecznym. Po powrocie do Kowna stworzy∏a zespó∏ na
wzór dawnego zespo∏u dzieci´cego,
˝eby podtrzymaç tradycj´ polskoÊci.
Póêniej na skutek ró˝nych konfliktowych sytuacji moja siostra zrezygnowa∏a z prowadzenia zespo∏u, ale widocznie OpatrznoÊç czuwa∏a nad nim, bo
wkrótce przysz∏a Teresa Chmielewska,
artystka Êpiewaczka. Ja te˝ po skoƒczeniu studiów wróci∏am do Kowna
i prowadzi∏am ten zespó∏ przez 5 lat.
Ju˝ nie poprzestawaliÊmy na samych
pieÊniach i taƒcu, ale przeszliÊmy na
folklor. Bardzo trudno by∏o odnaleêç
stare pieÊni, ludzie wymierali. JeêdziliÊmy w polskie okolice z magnetofonem
i spisywaliÊmy pieÊni. Na podstawie tego robiliÊmy potem spektakle. Ludziom
to si´ bardzo podoba∏o, bo wielu z nich Rita, Inga i Wanda oraz Ania, Asia i Marek przed wyjazdem do Lublina
jeszcze pami´ta te piosenki. Wspólnie
z kolegami muzykami stworzyliÊmy równie˝ kapel´. Ja sa- jest sporo rodzin z dzieçmi, te˝ z tej sobotniej szkó∏ki moma jestem akordeonistkà, by∏y skrzypce. Powsta∏ profe- jego syna. Wspólnie organizujemy obchody polskich
sjonalny zespó∏. Mankamentem tej ca∏ej dzia∏alnoÊci by∏ Êwiàt. Staramy si´ nie tylko istnieç, ale i rozwijaç si´. Dojej spo∏eczny charakter, nie mo˝na si´ by∏o z tego utrzy- póki b´dà jeszcze u nas Polacy, dopóty b´dziemy istnieli.
maç. Dopóki nie pracowa∏am, mog∏am du˝o czasu na tà mk. Wando dzi´kuje Ci za rozmow´, za Twój przyjazd.
dzia∏alnoÊç poÊwi´caç, a zajmowa∏o to naprawd´ coraz By∏o wielkà radoÊcià dla nas, móc Was goÊciç. Pami´wi´cej czasu. Litewskie zespo∏y dostawa∏y pieniàdze, taj, ˝e zawsze macie u nas swoje miejsce tak w rodzia my nie. Na szcz´Êcie po naszym koncercie w Wilnie, na nie, jak i wspólnocie.

WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå!
IGNACY LOYOLA
autor: Tadeusz ˚ychiewicz
Wydawnictwo WAM, Kraków 2002
˚yciorys Ignacego Loyoli zna∏am z „Pielgrzyma” i ró˝nych opracowaƒ, jednak z ciekawoÊcià si´gn´∏am po opracowanie Tadeusza ˚ychiewicza. Jest to ksià˝ka wydana w wydawnictwie WAM w serii „Wielcy Ludzie KoÊcio∏a”.
T. ˚ychiewicza interesuje, jaki by∏ Ignacy Loyola? Kim by∏ on sam, niezale˝nie nawet od
powo∏ania, czynnoÊci i funkcji? Autor przybli˝a czytelnikowi g∏ówne wydarzenia z ˝ycia
Âwi´tego. Szczególnà uwag´ zwraca na czas w którym ˝yje Ignacy. OpowieÊç napisana jest
˝ywym i przyst´pnym j´zykiem.
Z tego szkicu biograficznego najbardziej zapami´tam gorliwoÊç Ignacego w s∏u˝bie
u Króla. Loyola na zawsze pozosta∏ dworzaninem i rycerzem swojego Króla. Jego Królem
by∏ Bóg i Jemu s∏u˝y∏ ca∏ym sercem do koƒca.

Danuta Piskorska, „Sykomora” – Szczecin
9
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Spotkanie w Dàbrowicy
zyniç wspólnot´ domem i szko∏à komunii. By∏o
to has∏o przewodnie III Ogólnopolskiego Spotkania W˚Ch w Dàbrowicy, które odby∏o si´
w dniach 26 – 28. 04. 2002.
W tym roku naszà bia∏ostockà wspólnot´ reprezentowa∏o czworo jej m∏odych cz∏onków (Monika, Jacek, Pawe∏, Kasia). Miejsce spotkania oraz warunki by∏y imponu-

C

jàce – sk∏adamy g∏´boki uk∏on w stron´ pr´˝nie dzia∏ajàcej grupy W˚Ch w Lublinie.
Najbardziej poruszajàcy by∏ dzieƒ sobotni. Obejmowa∏
on çwiczenia warsztatowe, ÊciÊle ukierunkowane na temat
relacji mi´dzy ludêmi. Mo˝na go by∏o rozpatrywaç wielop∏aszczyznowo – w odniesieniu do naszych relacji wspólnotowych, a tak˝e wszystkich innych relacji w ˝yciu codziennym. Temat by∏ wi´c doskonale trafiony.
Jedno z çwiczeƒ obejmowa∏o stworzenie mapy relacji,
polega∏o na wiernym wyrysowaniu naszych osobistych
wi´zów z poszczególnymi osobami w grupie. To çwiczenie pozwoli∏o na refleksj´ nad tym, w jaki sposób otwieram si´ na innych oraz co mog´ zrobiç, by poprawiç niedociàgni´cia. Ta ma∏a rewizja przynios∏a przede wszystkim samoÊwiadomoÊç mojego miejsca w grupie. Taki
schemat relacji mo˝na by odÊwie˝aç co jakiÊ czas, poniewa˝ relacje w ka˝dej grupie zmieniajà si´.
Drugi etap naszych warsztatów to wyzwalajàca mieszane odczucia bibliodrama, odtwarzanie scen biblijnych dotyczàcych wskrzeszenia ¸azarza, zas∏uchanej Marii, pos∏ugujàcej Marty. Stan´liÊmy przed pewnà barierà – w∏asnych
ograniczeƒ i zahamowaƒ – które jak si´ okaza∏o sà do pokonania. Zadanie obejmowa∏o wczucie si´ w rol´ i wspó∏granie z resztà zespo∏u – czyli to, co robimy w grupie na co
dzieƒ?!? Bibliodrama spowodowa∏a powstanie ma∏ych
wspólnot, a ludzie naprawd´ mocno doÊwiadczali w nich
10

relacji z innymi. Uczyli si´ te˝ akceptowaç innych, szanowaç ich odmiennoÊç, zachwycaç si´ ró˝norodnoÊcià osób,
zamiast negowaç wszelkà innoÊç. Umo˝liwienie dojrzewanie do takiej akceptujàcej postawy jest to jedna z wa˝nych
ról wspólnoty.
Kolejnym punktem programu by∏a konferencja ogólna,
której celem by∏o podsumowanie dnia i podzielenie si´
w∏asnymi doÊwiadczeniami. Pierwsze
pytanie (a raczej zarzut skierowany
w stron´ organizatorów) brzmia∏o:
o co tu w ogóle chodzi? Po chwili ciszy i konsternacji dzielni W˚Chowcy
wysnuli wspólne wnioski, mi´dzy innymi:
• JesteÊmy powo∏ani do ˝ycia we
wspólnocie nie tylko podstawowej,
ale lokalnej i krajowej,
• Odpowiedzià na pytanie „czy
mo˝liwe jest znalezienie antidotum na
kryzys relacji?” jest po prostu BYCIE
we wspólnocie, wychodzenie ku drugiemu cz∏owiekowi bez wzgl´du na
RYZYKO, które to za sobà pociàga.
Zwróçmy uwag´ na to, ˝e idàc za
Chrystusem równie˝ ryzykujemy,
• JeÊli podejm´ to ryzyko – nie buduj´ cukierkowej, nieprawdziwej wizji Êwiata, ale licz´ si´ z kosztami moich dzia∏aƒ, mojego
bycia w Êwiecie, mojego bycia z innymi ludêmi.

Ja osobiÊcie zrozumia∏am, jak wa˝ne jest spotkanie
z drugà osobà. Jego jakoÊç zale˝y wy∏àcznie ode mnie, od
mojego stopnia otwarcia si´ na innych. To w∏aÊnie jest to
ryzyko – obna˝enie si´ przed innymi. Atmosfera w Lublinie bezsprzecznie sprzyja∏a podejmowaniu tego ryzyka!

Kasia ˚ukowska, Bia∏ystok
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Z wizytà we Lwowie
Relacja z wyjazdu wspólnot lubelskich do Lwowa na spotkanie z Ojcem Âwi´tym
– czerwiec 2001
Otó˝ wybraliÊmy si´ do Lwowa. WybraliÊmy si´
z trzech wzgl´dów: 1. Aby poznaç bli˝ej naszych – ju˝
troch´ poznanych – przyjació∏ ze wspólnot greko-katolickich; 2. Zwiedziç Lwów, o którego urodzie i wdzi´ku wiele s∏yszeliÊmy; 3. Uczestniczyç we Mszy Êw. celebrowanej przez Jana Paw∏a II
1. Jako cel nadrz´dny obraliÊmy sobie rozpoznanie poma∏u rozwijajàcej si´ wspó∏pracy ze wspólnotami lwowskimi. Wspó∏prac´ t´ nawiàzaliÊmy dzi´ki Eli Glebie i jej
koledze ze studiów, Bogdanowi Trojanowskiemu, który
osiad∏ we Lwowie i za∏o˝y∏ tam wydawnictwo ksià˝ek religijnych „Swirago”. SpotkaliÊmy si´ z przedstawicielami
3 ró˝nych wspólnot; na jedno ze spotkaƒ przysz∏o oko∏o 20
osób. Atmosfera by∏a bardzo otwarta, pe∏na dialogu. Lwowiacy nie mieli sprecyzowanych oczekiwaƒ, bardziej oczekiwali inicjatywy od nas. Interesowa∏y ich wszelkie mo˝liwe aspekty ˝ycia wspólnotowego. Nie majà w tym wzgl´dzie g∏´bszych doÊwiadczeƒ. Tak wi´c by∏y pytania na
czym polega ˝ycie wspólnoty, relacje we wspólnocie, jaka
jest rola ksi´dza, a jaka osób Êwieckich. Pad∏a równie˝ propozycja, aby ktoÊ z nas przyjecha∏ do Lwowa na kilka miesi´cy, by uczestniczy∏ w ich ˝yciu, by ich uczy∏ swym byciem, doÊwiadczeniem. Wyra˝ali tak˝e zapotrzebowanie
na 1–2 dniowe warsztaty: byÊmy przyjechali z konkretnymi treÊciami psychologiczno-duchowymi. Wszystko to by∏o dla naszych gospodarzy ciekawe i nowe.
Równie ciekawe by∏y spotkania w domach: Haliny, Iwana, Andrzeja i Halszki. Sà oni przedstawicielami 3 ró˝nych,
odmiennych w historii i charakterze wspólnot. Wspólnota
Haliny istnieje od pó∏tora roku przy parafii. Du˝y nacisk k∏adzie na liturgi´. ˚ycie wspólnotowe i wi´zi nie sà jeszcze
g∏´biej rozwini´te.Wspólnota Andrzeja i Halszki – ko∏o biblijno-liturgiczne – k∏adzie nacisk na stron´ duchowà, przemian´ wewn´trznà. Ko∏o powsta∏o w listopadzie 2000 r.
Wspólnota Iwana (Obnowa) wzbudzi∏a nasze zainteresowanie tak˝e z racji swej historii. OglàdaliÊmy stare dokumenty i wydania biuletynów Obnowy. Otó˝ Stowarzyszenie
Ukraiƒskich Studentów Katolickich Obnowa powsta∏o
w 1930 roku we Lwowie i jest najstarszà laickà organizacjà
na Ukrainie. G∏ównym celem stowarzyszenia by∏a praca misyjna wÊród ukraiƒskich studentów, wspierana przez KoÊció∏. Du˝y nacisk k∏adziono te˝ na rozwój wewn´trzny.
W roku 1939 II wojna Êwiatowa przynios∏a rozproszenie
cz∏onków wspólnoty. Stowarzyszenie reaktywowano
w 1992 roku. Aktualnie istniejà 4 sekcje pracy Obnowy: teologiczno-filozoficzna, historyczno-informacyjna, kulturalna
i sekcja pomocy w problemach socjalnych. G∏ównymi formami aktywnoÊci wspólnoty sà: praktyka modlitwy, dyskusje biblijne, wyk∏ady. Na zewnàtrz oferowane sà konferencje, seminaria, wieczory akademickie, pielgrzymki, wyjazdy
letnie, obozy.

PoznaliÊmy wspólnoty przez pryzmat naszych gospodarzy – poznajàc ich zainteresowania, domy, doÊwiadczajàc
ogromnej sympatii i goÊcinnoÊci. Bardzo wdzi´czni jesteÊmy, szczególnie Halinie i Iwanowi, którzy udzielili nam tak
wiele ze swego czasu, pokazujàc urocze zakàtki Lwowa.
2. Jedynie Ela spoÊród naszej ósemki szcz´Êciarzy,
którzy zapakowali si´ do ma∏ego busika, zna∏a Lwów.
I choç to jedynie 200 km od Lublina wczeÊniej nie widzieliÊmy tego miasta tak pe∏nego polskoÊci. Pierwszego dnia
spotka∏a nas mi∏a niespodzianka w postaci mo˝liwoÊci bycia na premierze „Moj˝esza” – opery napisanej specjalnie
na czeÊç Jana Paw∏a II. No i nie ˝a∏owaliÊmy: zarówno
rozmach przedstawienia, pi´kne g∏osy, jak i niezwykle bogaty wystrój budynku opery usprawiedliwia∏y uszczuple-

Gmach Opery we Lwowie
nie kieszeni. OdwiedziliÊmy te˝ wiele cerkwi. Cerkiew
Êwi´tego Iwana Chrystytela, cerkiew przy klasztorze mniszek Studytek, gdzie s∏uchaliÊmy Akatystu ku czci Maryi
Bogurodzicy, czy cerkiew Archanio∏a Michai∏a przy
klasztorze mnichów Studytów przy wspaniale Êpiewanych
nieszporach. By∏a te˝ cerkiew Bazylianów, cerkiew Przemienienia oraz katedra ormiaƒska. T´ ostatnià widzieliÊmy jedynie z zewnàtrz, bo goràczkowo jà remontowano.
Podobno papie˝ wyrazi∏ ch´ç odwiedzenia katedry na
3 dni przed swym przyjazdem, wi´c b∏yskawicznie znalaz∏y si´ fundusze i ludzie do pracy. W katedrze ∏aciƒskiej
dane nam by∏o ukl´knàç i modliç si´ przed Êwie˝o ukoronowanym przez naszego papie˝a obrazem Matki Bo˝ej
¸askawej. Normalnie obraz ten jest umieszczony wysoko
w o∏tarzu i z racji ma∏ych rozmiarów s∏abo widoczny.
Sp´dziliÊmy ca∏e przedpo∏udnie oglàdajàc Cmentarz
¸yczakowski z grobami s∏awnych Polaków, urzekajàcymi
rzeêbami i tak bardzo polskà bolesnà historià. Co bardziej
wytrwali odnaleêli nawet grób ksi´dza Zygmunta Gorazdowskiego, za∏o˝yciela sióstr Józefitek, które u˝yczy∏y
nam goÊciny i noclegów. Wspomnieç tu nale˝y o ich ma11
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leƒkiej, uroczej kaplicy, gdzie co rano o. Edzio Toroƒczak
odprawia∏ Msze Êw. dla ca∏ego domu.
WidzieliÊmy jeszcze skansen ze starymi cerkwiami, chatami ukraiƒskimi, zmursza∏ym czó∏nem kozackim. Nie sposób wymieniç tu wszystkich miejsc, które odwiedziliÊmy.

Ka˝da kamienica, ulica, kawiarenka, mia∏a swój czar, koloryt. Tak wiele pozosta∏o jeszcze do obejrzenia, poznania…
3. UczestniczyliÊmy we mszy sprawowanej przez papie˝a w obrzàdku ∏aciƒskim w dniu 26 czerwca. Nasi anio∏owie
stró˝owie bardzo o nas zadbali wybawiajàc od wielu trudów
i k∏opotów. W poczàtkowej fazie jawi∏a si´ przed nami per-
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spektywa 15-kilometrowego marszu od godziny czwartej rano. Jednak nasze siostry Józefitki upchn´∏y nas heroicznie
do swoich dwóch busików. Po czym po paru kontrolach wejÊciówek zobaczyliÊmy wygodne drewniane ∏awy czekajàce
na nas! To znów dzi´ki naszym siostrom, które da∏y nam
wejÊciówki do swojego, jednego z najbli˝szych, sektora. Atmosfera by∏a ciep∏a, pe∏na radoÊci…
Podoba∏a nam si´ organizacja spotkania, uczynnoÊç
i grzecznoÊç spotykanych ludzi, zarówno tych, którzy pracowali, jak i tych, którzy jechali nawet tysiàce kilometrów, by
spotkaç papie˝a. ByliÊmy Êwiadkami ˝ywej, ogromnej wiary ludzi, którzy nareszcie mogà otwarcie wierzyç i post´powaç tà drogà.
Wszystko, co otrzymywaliÊmy, wydawa∏o si´ wielkim
darem, tym bardziej, ˝e Êrodki masowego przekazu opisywa∏y raczej czarne scenariusze. Straszy∏y k∏opotami na
granicy (odprawa by∏a bardzo sprawna i ˝yczliwa), brakiem ˝ywnoÊci i wody (Lwów le˝y na dziale wodnym
i cz´sto faktycznie w ciàgu dnia brakuje wody, ale prawie
tego nie odczuliÊmy), a tak˝e tysiàcami kieszonkowców
(nie spotkaliÊmy ani jednego).
˚ywimy ogromnà wdzi´cznoÊç Panu Bogu i naszym
gospodarzom za wszystko czego doÊwiadczyliÊmy, co
otrzymaliÊmy. My tak˝e mamy nadziej´ podzieliç si´ z niKrystyna Trela
mi w przysz∏oÊci.

WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå!
Roman Brandsteatter, KRÑG BIBLIJNY, PAX, WARSZAWA 1986 R.
Lubi´ przebywaç z ludêmi, którzy potrafià ciekawie i z pasjà opowiadaç o swych zainteresowaniach, hobby, pracy, którà
kochajà. (…)O swych mi∏oÊciach mówi si´ ciep∏o, z czu∏oÊcià, z ogromnym ∏adunkiem emocjonalnym. W nat∏oku ró˝nych zaj´ç, obowiàzków, gdzie dokonuje si´ wielu wyborów, zawsze, gdy mi∏oÊç jest motorem, to znajdzie si´ czas, by nià si´ cieszyç i jà podsycaç.
Roman Bransdsteatter tak w∏aÊnie ukocha∏.... Bibli´. I napisa∏ o niej, ksià˝eczk´ niewielkich rozmiarów, którà Marian
Brzeziƒski nazwa∏ dzie∏em wielkim (S∏owo Powszechne Nr 253, 1975r.) Nie jest to lektura do poduszki, do szybkiego przeczytania, bo wciàga akcja. Nie jest to ani pasjonujàca powieÊç, ani màdry, choç trudny traktat czy rozprawa naukowa. „T´ ma∏à ksià˝eczk´ trzeba czytaç w ciszy, gdy ma si´ t´ pewnoÊç, ˝e nic z poziomych spraw dnia nie wtargnie i nie zak∏óci klimatu spraw wielkich, Bo˝ych i ludzkich” (Halina S∏awiƒska – ˚ycie i MyÊl nr 6, VI 1976).
Autor w „Kr´gu biblijnym” dzieli si´ z czytelnikami swymi poruszeniami, ale tak˝e pokazuje praktycznie, co mu pomog∏o w zrozumieniu spraw, które pokazuje nam Bóg na kartach Starego i Nowego Testamentu.
Wspomn´ o kilku sposobach prze˝ywania przez autora Pisma Âwi´tego: porównywanie prawd ewangelicznych z otaczajàcà go rzeczywistoÊcià; medytacja, w której za pomocà psychologicznego komentarza ujawnia wewn´trzne bodêce dzia∏ania
bohaterów wydarzeƒ, o których w∏aÊnie czyta; czytanie Pisma Âwi´tego jak kroniki naszych dziejów; czytanie z o∏ówkiem
w r´ku; czytanie Pisma Âwi´tego jako modlitwa. (…)
T´ ksià˝eczk´ odkry∏am wÊród wielu nieprzeczytanych czekajàcych na swój czas w mojej domowej biblioteczce. Nie
wiem, czy jest aktualnie do kupienia, na pewno znajdzie si´ na pó∏ce z ksià˝kami u przyjació∏ czy w bibliotece. Wiele ksià˝ek
jest wartych polecenia, t´ ksià˝eczk´ po prostu trzeba mieç, by czerpaç z niej w czasie lektury Pisma Âwi´tego. Ona podpowie nam jak czytaç, by zrozumieç, ona poka˝e nam jeden ze sposobów modlitwy, wreszcie zarazi nas pasjà i mi∏oÊcià do tej
jedynej w swoim rodzaju Ksi´gi. Roman Bransdsteatter sam mówi: „Czytanie Pisma Âwi´tego dzi´ki wielostronnoÊci i wieloznacznoÊci zawartych w nim wzruszeƒ i myÊli, jest niezg∏´bionym êród∏em naszej wiedzy nie tylko o Bogu, ale i o cz∏owieku. Czytajàc ksi´g´, czytamy nie tylko o Panu, ale równie˝ o nas samych”. (…)
Wielu innych poruszeƒ dozna∏am czytajàc t´ niewielkich rozmiarów ksià˝eczk´, choçby takich, które przybli˝y∏y mi osobowoÊç i wra˝liwoÊç poety i w∏aÊciwie pokaza∏y, jak on wychowany w kulturze ˝ydowskiej poprzez wnikliwe i na ró˝ne sposoby czytanie Pisma Âwi´tego odnalaz∏ Boga w Jezusie. Mówi o tym tak: „Dla mnie Bogiem obu testamentów jest Chrystus,
a ca∏e Pismo Âwi´te ˝yciorysem w∏asnym Boga, który napisa∏ o sobie powieÊç w dwóch nieroz∏àcznych cz´Êciach. Ka˝da próba ich rozdzielenia – ta dokonywana rozmyÊlnie i ta wynikajàca z nieuctwa – zuba˝a Boga o ca∏à Jego BoskoÊç”.
Ufam, ˝e po lekturze W KR¢GU BIBLIJNYM nie b´dzie nikogo, kto nie si´gnie po Pismo Âwi´te i po prostu je pokocha.
Zakoƒcz´ s∏owami dziadka autora, ˝ydowskiego rabina, który zostawi∏ mu w testamencie takie przes∏anie:, „Gdy si´ zestarzejesz, dojdziesz do przekonania, ˝e wszystkie ksià˝ki, jakie przeczyta∏eÊ w ˝yciu, sà tylko nieudolnym komentarzem do
tej jedynej ksi´gi.”
Wanda Lange – Sympatyk Wspólnoty „RadoÊç” z Gdaƒska.
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Miko∏ajewo po raz drugi
waç w opiek´ nad dzieçmi tak wiele osób. By∏o nas dziewi´cioro: Ania, Magda, Ula, Ma∏gosia, Krzysiek – ze wspólnoty „Pielgrzym”, Joasia ze wspólnoty „Chaire”, Agnieszka i Robert
– pracujàcy z naszà grupà dzieci w ciàgu roku, Micha∏ – nasz ratownik. Dzi´ki tak du˝ej liczbie wychowawców obóz naprawd´
mia∏ charakter terapeutyczny i odpowiada∏ na najwi´kszà potrzeb´ dzieci – potrzeb´ kontaktu z ˝yczliwà doros∏à osobà. StaraliÊmy si´ poÊwi´ciç uczestnikom jak najwi´cej czasu i naszej
uwagi. Najlepszym efektem tego obozu sà silne wi´zi, jakie powsta∏y mi´dzy nami, oraz coraz wi´ksze przywiàzanie do Miko∏ajewa (i nasze i dzieci). JesteÊmy w tym miejscu naprawd´ zakochani. W tym roku nabra∏o ono dla nas jeszcze innego wymiaru, bo w wyremontowanym Êwironku, który b´dzie pe∏ni∏
funkcj´ kaplicy o. Ryszard Friedrich odprawi∏ dla nas i dla dzieci msz´ Êwi´tà. JesteÊmy mu za to bardzo wdzi´czni.
Na koniec chcielibyÊmy si´ jeszcze do czegoÊ przyznaç. Jadàc na ten obóz byliÊmy nie tylko pe∏ni radoÊci i entuzjazmu.
Ka˝dy mia∏ te˝ poczucie trudu, wynikajàce z doÊwiadczenia
pracy z naszà grupà dzieci. WiedzieliÊmy, ˝e nie b´dzie lekko.
Niektórzy myÊleli, po co mi to by∏o, zamiast wypoczywaç jad´
pracowaç. Natomiast po obozie nasze uczucia by∏y dla nas niespodziankà. Okaza∏o si´, ˝e dwuletnia ju˝ praca z dzieçmi przynosi efekty, ˝e udaje si´ przeprowadziç wa˝ne zaj´cia, rozmo-

od koniec lipca podobnie jak w ubieg∏ym roku pojechaliÊy z 15 dzieci z Domu Dziecka przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie na obóz do Miko∏ajewa. Wyjazd
uda∏o si´ nam zorganizowaç dzi´ki pomocy wielu osób
i instytucji. Przede wszystkim trzeba wymieniç Fundacj´ Bene
Vobis i Stowarzyszenie Opta, które wspierajà nas w pracy
z dzieçmi i pomagajà w uzyskiwaniu wsparcia od instytucji
paƒstwowych. Najwi´ksza cz´Êç pieni´dzy pochodzi∏a z tzw.
korkowego i zosta∏a nam przyznana w postaci dotacji przez Mokotowski OÊrodek Przeciwdzia∏ania Uzale˝nieniom. Du˝e
kwoty przekaza∏y nam firmy Budimex i Agora oraz Warszawska Wspólnota ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego. Dofinansowanie do
transportu dzieci otrzymaliÊmy od Kuratorium OÊwiaty. Starania o te pieniàdze wymaga∏y wiele czasu i wysi∏ku z naszej strony – Halinka wys∏a∏a kilkadziesiàt listów do firm, Magda wydepta∏a wiele Êcie˝ek do urz´dników. Efektem by∏ dwutygodniowy obóz, na którym mieliÊmy pieniàdze na bardzo dobre
jedzenie i na zdrowy wypoczynek. Przywo∏amy tylko jeden
przyk∏ad, ale najwspanialszy – dwudniowy sp∏yw kajakowy
Czarnà Haƒczà. Pogoda by∏a jak zaczarowana; pi´kne s∏oƒce,
ciep∏o, urok meandrujàcej rzeki, czar biwaku w lesie przy ognisku to wszystko sprawi∏o, ˝e nawet dla nas, wytrawnych turystów, prze˝ycie by∏o niezapomniane, a co dopiero dla dzieci.
JesteÊmy bardzo wdzi´czni Bogu i szcz´Êliwi, ˝e taki dobry
obóz uda∏o si´ nam przygotowaç, i ˝e uda∏o si´ nam zaanga˝o-
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wy. Okaza∏o si´, ˝e jest nam wszystkim razem dobrze ze sobà,
i ˝e wszyscy dobrze wypocz´liÊmy. To jest wi´cej ni˝ nasze
oczekiwania.
Wspólnota „Pielgrzym“
13

WSPÓLNOTA

W

MISJI

NR 58

Zamieszczone ni˝ej materia∏y pochodzà z wystàpienia Bogus∏awa Spurgjasza podczas
seminarium dla liderów W˚Ch, które mia∏o miejsce w Mielnie k. Grunwaldu w dniach
10-14 sierpnia br. Wszystkie materia∏y z seminarium b´dà wkrótce dost´pne w formie
elektronicznej dla uczestników seminarium oraz dla osób zainteresowanych.
Informacje: ewa.poleszak@wzch.org.pl

Duch i KoÊció∏
wiczenia Duchowe Ignacego sà trafnie nazywane
„metodà nadnaturalnego rozstrzygania”, prowadzonego przez ∏ask´ odnajdywania konkretnej,
jedynej w swoim rodzaju i wa˝nej ˝yciowo woli Boga.
Poruszenie Ducha, prowadzàce do takiej egzystencjalnej decyzji, rozpoznawane jest w kontekÊcie rozwa˝ania
ziemskiego ˝ycia S∏owa Bo˝ego. Duch zawsze podà˝a
ku cia∏u, a zatem poruszenie Ducha prowadzi do wcielenia i „budowania Cia∏a Chrystusa„ (Ef 4, 12). Duch buduje sobie cia∏o. I odwrotnie: prawdziwoÊç poruszeƒ
Ducha jest czytelna tylko na, podobnym do Chrystusowego, konkretnym wcieleniu.
Decyzje åD, nazywane „wyborem” zawierajà zawsze w sobie t´ hypostatycznà struktur´: one pochodzà „niewymieszanie” i „nierozdzielnie” (Sobór Chalcedoƒski) od Ducha Bo˝ego, który modlàcemu si´ „to
k∏adzie w dusz´, co powinien on czyniç” (åD 180); jednoczeÊnie sà one „nierozdzielne” od cielesnoÊci, tak
bardzo, ˝e widzialnoÊç staje si´ sprawdzianem prawdziwoÊci Ducha – w∏aÊnie dlatego, ˝e takie poruszenie
dokonuje si´ od wiejàcego w wolnoÊci Ducha Bo˝ego
do podejmujàcej w wolnoÊci decyzje osoby. OkreÊlone
jest to w kulminacyjnym punkcie åD: prawdziwoÊç mistycznej (pierwszy czas wyboru) i psychologicznej
(drugi czas) bezpoÊrednioÊci egzystencjalnej decyzji
sprawdza si´ na „sensownoÊci, rozumnoÊci” reflektowanego przemyÊlenia (trzeci czas).
Nie oznacza to wcale, ˝e jedynie rozsàdek i czysta
rozumnoÊç decydujà ostatecznie o wszystkim. Wiarà
oÊwiecony rozum daje si´ zawsze zastosowaç jako
sprawdzenie Ducha. Ten sam Duch, który nak∏ania nas
i prowadzi do zbawienia, krà˝y równie˝ pomi´dzy Chrystusem, Oblubieƒcem i Oblubienicà, KoÊcio∏em (åD
365). Wn´trze i zewn´trze mogà i tym samym muszà
sobie odpowiadaç – byç zgodne, a rozeznawanie duchów jest wewn´trznie ÊciÊle zespolone z przekonaniami KoÊcio∏a. „Prawdziwe czucie z KoÊcio∏em” oznacza
ów hypostatyczny takt, którym to, co duchowe mierzymy cielesnoÊcià, mistycznà wewn´trznoÊç dotykalnym
˝yciem Jezusa, zauroczenie Królestwem Bo˝ym wolà
s∏u˝by w, czasami a˝ do bólu, widzialnym KoÊciele.
KoÊció∏ – dla Ignacego – jest streszczeniem wszystkiego widzialnego, od Pisma do rozumu; Duch jest wewn´trznym, bezpoÊrednim po∏àczeniem duszy z mocà
z wysoka, z góry. Mistyka i rozum, Duch i KoÊció∏ nale˝à do siebie nawzajem, ale zawsze tak, ˝e Duch, nawet
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gdyby obficie p∏ynà∏, pozwala si´ ograniczyç do tego,
co widzialne. Ta dialektyczna maksyma o Duchu i KoÊciele ma swoje korzenie w doÊwiadczeniu ∏aski przez
Ignacego w Manresie. Tam Ignacy odkrywa zwiàzek pomi´dzy w∏asnà walkà duchów i KoÊcio∏em – arenà walki wcielonego Chrystusa ze z∏ym duchem.
Idea∏ konkretnej pracy w hierarchicznym KoÊciele
staje si´ dla niego coraz jaÊniejszy: tej widzialnoÊci podporzàdkowuje ca∏à swojà mistyk´. Bez wàtpienia by∏ to
instynkt Ducha Âwi´tego, który sk∏oni∏ go do studiowania i podj´cia trudów Êwi´tej nauki – dla wi´kszej chwa∏y Bo˝ej i zbawienia dusz – zaÊwiadcza Hieronim Nadal.
W Ignacym, od Pary˝a, Jerozolima coraz bardziej
staje si´ Rzymem: Królestwo Bo˝e jest tak samo widzialne dzisiaj, jak wtedy w regionach Palestyny – ca∏y
Êwiat staje si´ Ziemià Âwi´tà. Chrystus jest tutaj obecny.
W Jego ekstremalnej widzialnoÊci w rzymskim papie˝u
da si´ odmierzyç poruszenia ducha wówczas, gdy wezwanie i decyzja wyboru nie sà jednoznacznie jasne. Tutaj tak˝e ukryte sà korzenie tworzàcej si´ koncepcji Towarzystwa Jezusowego.
H. Nadal: Ignacy ciàgle rozmyÊla∏, od Pary˝a, o planie za∏o˝enia zakonu, ale tak, ˝e nie przymusza∏ do tego prowadzàcego go Ducha, lecz podà˝a∏ za nim.
WyjaÊnieniem do tego sà rozwa˝ania przed Êlubami
na Montmartre. Towarzysze sà jednomyÊlni co do tego,
˝e przez modlitw´ i g∏osowanie mo˝na stwierdziç jednoznacznie, czy wspólnie powinni pozostaç w Palestynie,
czy te˝ powróciç na Zachód. Przypadek ten zaciemnia
si´ w momencie postawienia kolejnego pytania: co majà robiç po powrocie z tej pielgrzymki lub po zakoƒczeniu wyznaczonego roku? W tym momencie wkracza to,
co jest tak typowe dla Ignacego i jego teologii, zakorzenionej w eklezjologii åD: w takim przypadku gromadka
odda si´ do dyspozycji wikariuszowi Chrystusa w Rzymie, aby ten (zgodnie z trzecim czasem wyboru, a wi´c
ze s∏yszalnym g∏osem rozumu, z kontrolujàcà decyzj´
widzialnoÊcià, autorytetem reprezentujàcym Chrystusa)
rozstrzygnà∏ wàtpliwoÊç. Pos∏uszeƒstwo wzgl´dem tego s∏owa papie˝a mia∏o stanowiç w∏aÊciwà gwarancj´
prawdziwoÊci ich fascynacji: gdy˝ duch i KoÊció∏ nie
przeciwstawiajà si´ sobie w g∏´bi.
W j´zyku teologii åD: w przypadku niepewnej decyzji wyboru decydujàcym nie jest przynaglajàcy duch,
lecz s∏yszalne s∏owo KoÊcio∏a. By byç pewnym Ducha,
nale˝y s∏uchaç KoÊcio∏a.
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Duch chce cia∏a; fascynacja jest prawdziwa, gdy
chce byç pos∏uszna: gdy˝ Chrystus – S∏owo, jest widzialnym cz∏owiekiem. W tym tkwi klucz teologii ignacjaƒskiej.
Przy fascynacji nie zapominaç o tym, ˝e duch zawsze
potrzebuje formy. ˚ywa woda potrzebuje naczynia. Nie
zapominaç, ˝e duch nie daje si´ zamknàç, ˝e zawsze
wylewa si´ poza brzegi naczynia, ˝e wieje, k´dy chce.
Dialektyka åD: byç otwartym na jedno jedyne wezwanie Boga i tym samym uchem s∏uchaç hierarchicznego KoÊcio∏a. Ducha s∏uchaç we wn´trzu i na zewnàtrz
– owszem poruszenie mówiàcego do mnie ducha poddaç wypowiedzi kontrolujàcego rozumu w przekonaniu,
˝e Duch mojego wn´trza i duch hierarchicznego KoÊcio∏a ostatecznie jest tym samym.
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Granicami ducha sà:
– rozwa˝anie ˝ycia Jezusa (w Jego kierunku musi
podà˝aç przedmiot i oczywistoÊç wyboru); widzialnoÊç
ziemskiego ˝ycia Jezusa, którà mo˝na zmierzyç prawdziwoÊç poruszeƒ, które wewn´trznie odbieramy.
– pos∏uszeƒstwo; prawdziwy duch chce zawsze
wkroczyç w Êwiat∏o. Tym Êwiat∏em sà: s∏owo Bo˝e, KoÊció∏, jego publiczne magisterium oraz ludzki rozum.
Gdy˝ to wszystko jest od Boga i jedno drugiemu nie mo˝e si´ przeciwstawiaç. (rola przewodnika duchowego).
Teologia pierwotnego Towarzystwa krà˝y w tej ignacjaƒskiej dialektyce: duch i KoÊció∏, Chrystus i papie˝,
radoÊç i krzy˝, entuzjazm i rozum.
Bogus∏aw Spurgjasz

Królestwo Bo˝e
– Êwiat – KoÊció∏
oÊcio∏a nie mo˝na zrozumieç ani samego w sobie,
ani samego dla siebie; on znajduje si´ w s∏u˝bie
rzeczywistoÊciom, które go przekraczajà: Królestwu Bo˝emu i Êwiatu. Âwiat i Królestwo Bo˝e sà kolumnami, na których wspiera si´ ca∏a budowla KoÊcio∏a. Najpierw jest rzeczywistoÊç Królestwa Bo˝ego, która ogarnia
Êwiat i KoÊció∏. Królestwo – kategoria, którà pos∏uguje si´
Jezus, aby wyraziç swe najg∏´bsze pragnienie – oznacza
realizowanà w Êwiecie utopi´ (eschatologia), tzn. dobry
koniec ca∏ego stworzenia, któ re w Bogu ostatecznie znajduje swoje wyzwolenie z wszelkiej ograniczonoÊci i niedoskona∏oÊci; które przenikni´te jest boskoÊcià. Królestwo
Bo˝e jest zbawieniem w doskona∏oÊci.
Âwiat natomiast jest miejscem historycznego urzeczywistniania si´ Królestwa Bo˝ego. Tak, jak sam siebie
przedstawia, znajduje si´ on w stanie niedoskona∏oÊci
i nosi na sobie owoc grzechu. Dlatego Królestwo Bo˝e
staje w opozycji do mocy królestwa mu przeciwnego.
Ciàgle potrzebny jest proces wyzwalania, aby Êwiat
móg∏ przyjàç do siebie Królestwo Bo˝e i w ten sposób
znaleêç szcz´Êliwe zwieƒczenie swojego losu.
KoÊció∏ jest cz´Êcià Êwiata, która w mocy Ducha
przyjmuje Królestwo w osobie Jezusa Chrystusa, Syna
Bo˝ego, który w naszej niedoli sta∏ si´ cz∏owiekiem
(wcieli∏ si´); która ciàgle pami´ta o Królestwie i jest jego
Êwiadoma; Êwi´tuje jego obecnoÊç w Êwiecie i w sobie
samej oraz troszczy si´ o gramatyk´ jego g∏oszenia
– w s∏u˝bie dla Êwiata. KoÊció∏ nie jest Królestwem Bo˝ym lecz znakiem (wyraêna konkretyzacja) i narz´dziem
(poÊrednictwo) dla jego urzeczywistnienia w Êwiecie.
Chodzi przede wszystkim o to, by te trzy poj´cia poprawnie wzgl´dem siebie przyporzàdkowaç. Najpierw
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jest Królestwo Bo˝e – jako pierwsze i ostatnie – rzeczywistoÊç obejmujàca wszystko inne. Nast´pnie Êwiat –
jako przestrzeƒ wkroczenia Królestwa w histori´ i urzeczywistniania si´ KoÊcio∏a. Na koƒcu KoÊció∏ – jako antycypacyjne i sakramentalne urzeczywistnienie Królestwa w Êwiecie i jako Êrodek do tego, aby Królestwo
mog∏o byç antycypowane w Êwiecie niezwykle intensywnie.
Zbyt du˝e przybli˝enie rzeczywistoÊci KoÊcio∏a do
Królestwa Bo˝ego lub wymieszanie tych dwóch rzeczywistoÊci prowadzi do wznios∏ego, idealistycznego i spirytualistycznego obrazu KoÊcio∏a, z którym kanwa historii nie ma nic wspólnego. Kto z kolei chcia∏by ujednoliciç Êwiat z KoÊcio∏em, szkicowa∏by zsekularyzowany,
Êwiatowy KoÊció∏, któremu chodzi∏oby, jak innej instytucji, o w∏adz´ w spo∏eczeƒstwie. KoÊció∏ wreszcie, który
krà˝y wokó∏ siebie i nie ma nic wspólnego ani z Królestwem, ani ze Êwiatem, by∏by zadowolonym z siebie,
triumfalnym KoÊcio∏em, „doskona∏ym” spo∏eczeƒstwem, które ostatecznie powiela∏oby funkcje spo∏eczeƒstwa cywilnego – paƒstwa i nie uznawa∏oby ani relatywnej autonomii Êwiata, ani racjonalnego dyskursu.
Wszystkie te b∏´dne przerysowania sà patologiami
i wymagajà leczenia. Zdrowa eklezjologia zak∏ada poprawnà relacj´ pomi´dzy Królestwem, Êwiatem i KoÊcio∏em, i to w powy˝ej ukazanej kolejnoÊci. W taki sposób, aby rzeczywistoÊç KoÊcio∏a by∏a postrzegana zawsze jako konkretny i historyczny znak (Królestwa Bo˝ego i zbawienia) oraz jako narz´dzie (poÊrednictwo)
pos∏ugiwania zbawczego dla Êwiata.
Bogus∏aw Spurgjasz
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Informacje,proÊby
serdecznoÊci
❖ Bia∏ystok:
SpotkaliÊmy si´ powakacyjnie 31 sierpnia
w Kleosinie – tu˝ poza granicami miasta Bia∏egostoku – na
wspólnych rozmowach o wakacyjnych wyjazdach, oglàdaniu
zdj´ç. MogliÊmy przywitaç si´ z nowà istotkà, czyli
pó∏toramiesi´cznà Zosià Klim (córeczkà Moniki i Paw∏a)
i razem pomodliç si´ podczas Mszy Êw. w kaplicy werbistów.
Od oko∏o roku spotykamy si´ z ˝yczliwym przyj´ciem nas jako
W˚Ch ze strony O. Janusza Walerowskiego SVD, w domu
werbistów w Kleosinie, zadamawiamy si´ w sali kominkowej...
Podczas wakacji, utworzono nowà parafi´ pod wezwaniem
Êw. Teresy od Dzieciàtka Jezus. Jej proboszczem
– administratorem zosta∏ w∏aÊnie o. Janusz, a bia∏ostocka
W˚Ch pierwszà wspólnotà przy tej parafii. Nareszcie,
po latach, jesteÊmy oficjalnie przy konkretnej parafii
(w Bia∏ymstoku przecie˝ nie ma jezuitów). Mo˝e to Bo˝y
podarunek na 20-lecie istnienia nas w Bia∏ymstoku?
Barbara Nawrocka
❖ Kraków:
Trzynastego paêdziernika zapraszamy na pierwszy po
wakacjach dzieƒ wspólnotowy. Rozpocznie si´ mszà Êwi´tà
o godz. 15.00 w kaplicy akademickiej przy ul. Kopernika 26.
Wiceasystent narodowy i wspólnoty krakowskie zapraszajà
na spotkanie wspólnoty z Polski po∏udniowej 9.11.2002 r.
Rozpoczniemy mszà Êw. o godz. 15.00. Zgloszenia wraz
z informacjà o potrzebnym noclegu prosimy przesy∏aç
do 15.10.2002 r.(oczywiscie zapraszamy równie˝ Elen´
Tukovà ze S∏owacji!)
Krystyna P´chalska, koordynator lokalny
❖ Warszawa:
◗ 2 czerwca wspólnota Êw. Szczepana Êwi´towa∏a
dwudziestolecie swojego istnienia.
◗ Równie˝ 2 czerwca odby∏y si´ wybory koordynatora
i animotora wspólnoty lokalnej. Zosta∏y one uniewa˝nione
z powodu b∏´dów proceduralnych.
List do wspólnoty:
Zach´cona przez Marka Kwiatkowskkiego do wypowiadania
swoich opinii na ∏amach „Wspólnoty w Misji“ chcia∏abym zaprosiç wszystkich cz∏onków warszawskiej wspólnoty lokalnej
do zastanowienia si´ nad naszym uczestnictwem w Eucharystii
wspólnotowej.
Có˝ znaczy s∏owo „Eucharystia”? Ni mniej ni wi´cej tylko
dzi´kczynienie. A dzi´kczynienie jak wiadomo ∏àczy si´ z rado16

Êcià i wspólnym przebywaniem. I taki sens ma ka˝da Eucharystia, w której uczestniczymy. Spotykamy si´ z naszymi braçmi
i siostrami i wspólnie stajemy przed Panem, dzi´kujàc Mu za
otrzymane dary i proszàc o potrzebne ∏aski.
Wiem, ˝e wielu z nas uczestniczy w Eucharystii codziennie.
Mamy tak˝e Msze Âwi´te w naszych wspólnotach podstawowych. Ale chcia∏am zwróciç naszà uwag´, ˝e raz w miesiàcu
odbywa si´ Eucharystia warszawskiej W˚Ch. Jest to szczególny
czas, gdy˝ w∏aÊnie wtedy mo˝emy stanàç przed Bogiem razem: razem si´ modliç, razem dzi´kowaç i prosiç ... „Gdzie
dwóch albo trzech zbiera si´ w Imi´ Moje, tam Ja jestem poÊród nich”. Oto Chrystus czeka na nas, staje poÊród nas, by
nam Siebie dawaç w Chlebie, by nas karmiç swoim S∏owem.
On czeka na nas – wspólnot´ ludzi, którzy zdecydowali si´
pójÊç za Nim. A gdzie my jesteÊmy? Puste krzes∏a... i garstka
osób, a przecie˝ Wspólnota liczy o wiele wi´cej cz∏onków.
Gdzie jesteÊmy? Albo dlaczego nas nie ma tu, gdy jest sprawowana wspólnotowa Eucharystia. Co nam przeszkadza w spotkaniu z Chrystusem? Miejsce, czas? Czy mo˝e to, ˝e zbyt ma∏o
si´ znamy i nie czujemy si´ ze sobà (wspólnotà lokalnà) zwiàzani? PomyÊlmy w swoich wspólnotach podstawowych, co mo˝emy zrobiç, aby zmieniç ten stan rzeczy? Co mo˝emy zrobiç,
aby nasza wspólnotowa Eucharystia by∏a rzeczywiÊcie Êwi´towaniem Dnia Paƒskiego i radoÊcià ze wzajemnego spotkania?
Zach´cam wszystkich cz∏onków wspólnoty warszawskiej do dania odpowiedzi.
Katarzyna Wszo∏a
❖ Wspólnota narodowa: Zjazd wszystkich cz∏onków
prewspolnot i wspólnot m∏odych sta˝em, odb´dzie si´
04-06.10.2002 w Warszawie. Zaproszone sà zarówno
osoby i wspólnoty, które dopiero wchodzà na drog´
W˚Ch, jak i te, które sà w niej od niedawna, np. od paru
lat, ze wspólnot z Krakowa, Opola, Bydgoszczy
Wroc∏awia, Lublina, Bia∏egostoku, ¸odzi, Radomia,
Szczecina, Trójmiasta, Bytomia, a mo˝e nawet z zagranicy.
Noclegi bedà zapewnione w domach cz∏onków
warszawskiej W˚Ch.
Osobà odpowiedzialnà za spotkanie jest Krystyna
Seremak tel.: (022) 672-73-09, Uwaga: Krysia Seremak
ma juz nowy adres e-mail'owy: kseremak@wp.pl
♥ 31sierpnia 2002 r. w Legnicy Beata Sikoƒ i Mariusz
Maniek z Wroc∏awia udzielili sobie sakramentu
ma∏˝eƒstwa. M∏odej Parze ˝yczymy deszczu
blogos∏awieƒstw.
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Znajdziesz na stronach WWW
http://www.jezuici.pl/~jwrobel/
Strona jezuity
Jacka Wróbla
poÊwi´cona
ikonie w jej
wymiarze duchowym i estetycznym.
Autor zadedykowa∏ stron´
wszystkim,
którzy poszukujà
drogi.
Ka˝demu, kto
weêmie p´dzel do r´ki,
by pisaç nim
co boskie i co
ludzkie.
Mo˝na
znaleêç tu najbardziej podstawowe wiadomoÊci z warsztatu pisania ikon. Pos∏ugujàc si´ przyk∏adem ikony Êw. Antoniego Pustelnika o. Jacek Wróbel przedstawia proces powstawania ikony, ze wskazaniem na jego charakterystyczne
momenty. Fragmenty z rozdzia∏u o przygotowaniu ikony:
...Ikonografowi nie mo˝e byç oboj´tny temat obrazu, nie
powinien równie˝ podejmowaç si´ wykonania go bez znajomoÊci wydarzenia czy postaci, którà chce przedstawiç. Stàd
stara tradycja, ˝e ikonografami byli mnisi, jako osoby zg∏´biajàce znajomoÊç Pisma Êwi´tego i ˝yciorysów Êwi´tych.
Ikonograf ma wejÊç w pole bliskoÊci, a nawet w za˝y∏oÊç
z osobami, które chce przedstawiç.
Niema∏e znaczenie ma zatem w procesie powstawania
ikony modlitwa – o czystoÊç intencji w podj´ciu dzie∏a, umiej´tnoÊç jego wykonania oraz wiernoÊç (trafnoÊç) przedstawienia, aby obraz móg∏ s∏u˝yç modlitwie i czci Boga i jego
Êwi´tych. Mnisi KoÊcio∏a wschodniego, podczas ca∏ego
okresu malowania ikony zachowujà milczenie – zw∏aszcza
podczas ozdabiania Êcian Êwiàtyni. Jest to danie miejsca natchnieniu Bo˝emu, aby ono samo prowadzi∏o r´k´ artysty dla
ukazania tego, co niewidzialne ...
www.jezuici.pl/remi
Strona jezuity
Remigiusza
Rec∏awa. Na
stronie mo˝na
si´gnàç
po
m o d l i t w y,
punkta do medytacji, mo˝na
znaleêç ciekawe
pytania
i odpowiedzi
dotyczàce problemów wiary. Dla ch´tnych lektura do Êciàgni´cia m.in.: Autobiografia Âw. Ignacego, Ewangelia Eucharystii abp Pichenot , Âw. Tomasz More o przyjmowaniu
NajÊwi´tszego Sakramentu.

JeÊli chcesz skontaktowaç si´ ze znajomym jezuità, to
na tej stronie sà adresy e-mail wszystkich jezuitów polskich.
Szczególne miejsce zajmuje na stronie „Szko∏a kontaktu z Bogiem”. Informacje i Êwiadectwa dla tych, którzy ju˝
uczestniczyli i dla tych, którzy dopiero zdecydujà si´ pojechaç.
Fragment rozmowy z jezuitami: Piotrem Kropiszem i Remigiuszem Rec∏awem przeprowadzonej przez Edyt´ i Iwon´, studentki prawa na KUL-u:
Edyta i Iwona: W jaki sposób m∏odzie˝ dowiaduje si´
o tych rekolekcjach?
Remigiusz: Oko∏o 90% dowiaduje si´ o rekolekcjach
w szko∏ach, które odwiedzamy, i w których g∏osimy katechezy. Podczas takich spotkaƒ m∏odzie˝ dowiaduje si´ od nas
o tej formie rekolekcji. Natomiast pozostali uczestnicy to
osoby nawiàzujàce kontakt telefonicznie bàdê listownie.
Piotr: Gdy odwiedzamy szko∏y, to co w nich mówimy ma
wywo∏aç pewnà refleksj´ na temat wiary i modlitwy. Chodzi
o postawienie sobie pytania, czy ja w tym wszystkim nie jestem naiwny; postawienie jasnego rozgraniczenia mi´dzy
wiarà a niewiarà i ukazanie bezsensownoÊci wiary tradycyjnej i bezmyÊlnej. Wychodzàc z tego proponujemy „Szko∏´
Kontaktu z Bogiem” jako czas, który mo˝e byç szansà na
przemian´, na poczàtek g∏´bokiej relacji z Bogiem, na nauk´ takiej modlitwy, która b´dzie sprawia∏a, ˝e ˝ycie chrzeÊcijaƒskie b´dzie radosne i autentyczne z Panem Bogiem.
[...]
Edyta i Iwona:: Powiedzcie skàd takie zainteresowanie
wÊród m∏odych ludzi „Szko∏à Kontaktu z Bogiem”?
Piotr: Ka˝dy cz∏owiek ma potrzeb´ duchowego rozwoju,
która jest mniej lub bardziej w cz∏owieku zduszona. My wychodzimy z pewnà konkretnà propozycjà, docieramy do
wielkiej liczby osób.
Remigiusz: Jestem przekonany, ˝e doÊwiadczenie Boga
to coÊ, czego ka˝dy potrzebuje. M∏odzie˝ chce Boga ˝ywego, a nie Boga, który jest taki sobie. Boga ˝ywego nie ma na
co dzieƒ wÊród m∏odzie˝y. Pojawia si´ pytanie, co zrobiç,
˝eby by∏. Wierzysz? Wierz´. A czemu twoja wiara nie ma nic
wspólnego z twoim ˝yciem? Nie wiem. Przyjedê na „Szko∏´
Kontaktu z Bogiem”. Jednak ta forma spotkania z Bogiem
nie jest dla wszystkich. Sà osoby, które nie sà w stanie wejÊç
w te rekolekcje. Nie jest to na miar´ ich mo˝liwoÊci.
Edyta i Iwona:: Co im w tym przeszkadza?
Remigiusz: Du˝o rzeczy, ogólny rozwój osobowy. Jest
pewien etap, który trzeba przekroczyç. Potrzebny jest pewien poziom intelektualny i emocjonalny, aby to prze˝yç.
Piotr: Najtrudniejsze jest zderzenie z samym sobà, bloki
wewn´trzne, fa∏szywy obraz Boga, w∏asne zakompleksienie,
brak przebaczenia.
oprac. DP

Goràco polecamy równie˝ strony:
– Êwiatowej W˚Ch – http://cvc-clc.net
– narodowej W˚Ch – http://www.wzch.org.pl
– W˚Ch w Krakowie – http://www.jezuici.krakow.pl/wzch
– W˚Ch w Lublinie – http://www.wzch.org.pl/lublin
– domów rekolekcyjnych – http://www.jezuici.pl/dr
– modlitwy codziennej – http://www.jezuici.krakow.pl/sp
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Domy rekolekcyjne zapraszajà
Dom Rekolekcyjny „Górka”
ul. Ks. Kaszelewskiego 9, 34-500 ZAKOPANE
tel. (18) 206.26.95, fax (18) 206.26.96
e-mail: dr-gorka@jezuici.krakow.pl
FUNDAMENT åD: 4-8. 12.2002
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
11–19. 10. 2002
05–13. 11. 2002
20-28.11.2002

I, II, III tydzieƒ
I, II, III tydzieƒ
Synteza

Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny
ul. Benedyktyƒska 5, 37-500 JAROS¸AW
tel. (16) 621 52 24
e-mail: adr@przemysl.opoka.org.pl
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
28.12.2002 – 5.01.2003
I – IV tydzieƒ,
5–13.07.2003
I-III Tydzieƒ i synteza,
14–22.07.2003
I – IV tydzieƒ
2–10.08.2003
I – IV tydzieƒ
Rekolekcje lipcowe przeznaczone sà przede wszystkim
dla kap∏anów i kleryków, ale mogà w nich braç udzia∏ tak˝e
inne osoby.
Dom Rekolekcyjny NMP Wniebowzi´tej
36–201 Stara WieÊ 551
tel: (13) 4342758, 4340091 fax: (13) 4342061
dr-sw@jezuici.krakow.pl
W Domu Rekolekcyjnym zwanym Ogniskiem Rekolekcyjnym w Starej Wsi oraz w jego filii w Bliznem przez ca∏y rok
istnieje mo˝liwoÊç odprawienia åwiczeƒ Duchowych Êw.
Ignacego Loyoli.
Stara WieÊ: 23.10 – 01.11.2002; 3.11 – 12.11.2002;
14.11 – 25.11.2002; 27.11 – 6.12.2002;
28.12 – 5.01.2003;
Blizne:
23.10 – 01.11.2002; 5.11 – 14.11.2002;
16.11 – 25.11.2002; 27.11 – 6.12.2002;
10.12 – 19.12.2002; 28.12 – 5.01.2003
Centrum Formacji Duchowej (Salwatorianie)
ul. Âw. Jacka 16, 30-364 Kraków
tel. (0-12) 269-2397
www.cfd.salwatorianie.pl
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
28.12.2002 – 5.01.2003 I - IV Tydzieƒ (dla osób
duchownych i Êwieckich)
Dom Rekolekcyjny Êw. Józefa
ul. Sobieskiego 40, skr. poczt. 72
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
tel. (32) 215-33-67, fax (32) 215-90-60
e-mail: dr-czdz@jezuici.krakow.pl
FUNDAMENT åD: 26.11. - 1.12. 2002; 31. 01. - 5. 02.
2003; 25-30. 03. 2003; 11-16. 07.
2003; 26-31. 08. 2003; 30. 09. - 5.10.
2003; 2-7. 12. 2003
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE:
15–23. 10. 2002
I, III, IV tydzieƒ
03–11. 12. 2002
I, II tydzieƒ i Synteza
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27.12.2002 – 04.01.2003
I, II tydzieƒ i Synteza
21–29. 01. 2003
I, II, III tydzieƒ i Synteza
11–19. 03. 2003
I, II, III tydzieƒ
26. 04. – 4. 05. 2003
I, II, IV tydzieƒ i Synteza
20–28. 05. 2003 (dla Sióstr)
II, III tydzieƒ i Synteza
1–9. 07. 2003
I, II tydzieƒ i Synteza
19–27. 07. 2003
I, II, III, IV tydzieƒ
1–9. 08. 2003
I, II tydzieƒ i Synteza
11–19. 08. 2003
I, II, III, IV tydzieƒ
13–21. 09. 2003
I, II, IV tydzieƒ i Synteza
12–15 11. 2002; 17–20. 11 2003 rekolekcje dla kap∏anów
Ignacjaƒskie Centrum Formacji Duchowej
ul. Tatrzaƒska 35, 81-313 GDYNIA,
tel. (58) 621-05-15 lub 620-69-09, fax (58) 621-03-50
e-mail: icfd@jezuici.pl
FUNDAMENT åD: 12–17.11.2002; 17–22.12.2002
DROGA PIELGRZYMA: 12–17.11.2002
Rekolekcje w oparciu o Autobiografi´ Êw. Ignacego
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
19–27. 11. 2002

I, II tydzieƒ

Dom Rekolekcyjny Ojców Jezuitów
ul. Stawiszyƒska 2, 62-800 KALISZ,
tel. (62) 757-34-46, fax (062) 766-41-36
e-meil: kaliszsj@pro.onet.pl
WPROWADZENIE W MODLITW¢: 26. 11. – 1.12. 2002;
27.12. 2002 – 1.01.2003
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
02–10.11.2002
I, III tydzieƒ
Centrum DuchowoÊci
ul. Âw. Kingi 74/84, 42-226 CZ¢STOCHOWA
tel. (34) 324.40.19, fax: (34) 324.89.57
e-mail: dr-czest@jezuici.krakow.pl
FUNDAMENT åD: 3–8.12.2002
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE:
01–09.10. 2002
15–23 10. 2002
03–11.11. 2002
10–18.12. 2002
28.12.2002 – 5. 01. 2003

I – IV tydzieƒ
Synteza
I – IV tydzieƒ
I – IV tydzieƒ
I – IV tydzieƒ

SKUPIENIE w CZ¢STOCHOWIE
Pójdêcie na miejsce osobne

22-24.11.2002

Skupienie przeznaczone jest dla wszystkich osób pragnàcych
pog∏´biç swoje ˝ycie modlitwy. WÊród podj´tych zagadnieƒ
proponuje si´ m.in.: Odpoczynek Boga; Dlaczego potrzebujemy chwil wytchnienia, spokoju i odpoczynku?; Jak modliç
si´ w naszym zabieganym ˝yciu?; Milczenie i cisza a g∏´bia
i twórczoÊç naszego ˝ycia; Jak odpoczywaç na co dzieƒ
i w czasie wakacji?; Przekroczyç ból opuszczenia i osamotnienia; SamotnoÊç a ludzka przyjaêƒ i mi∏oÊç.
W czasie skupienia b´dzie mo˝liwoÊç korzystania z kierownictwa duchowego.
Skupienie poprowadzà: ks. Krzysztof Grzywocz oraz
o. Krzysztof Màdel SJ.
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SESJE•SKUPIENIA•KURSY
GDYNIA
Komunikacja prowadzàca do spotkania

8–11.11.02

Podstawowym celem sesji jest rozwój zdolnoÊci do s∏uchania
i odpowiadania. Sesja jest skierowana do ka˝dego, kto z racji
swej funkcji wspó∏pracuje lub kieruje innymi, a tak˝e do tych,
którzy w codziennym ˝yciu pragnà udoskonaliç komunikacj´
w rodzinie i z przyjació∏mi.

Rekolekcje dla kobiet (GdybyÊ zna∏a dar Bo˝y... J 4,10)
2–8.12.2002
Ka˝da kobieta szuka prawdy o sobie, chce odkryç swojà w∏asnà to˝samoÊç, by ˝yç pe∏nià swojej kobiecoÊci w wymiarze
ludzkim i duchowym. Bogactwo powo∏ania kobiety odkrywajà
uczestnicy na kartach Pisma Êw., kontemplujàc treÊci odnoszàce si´ do kobiet, którym Bóg wyznaczy∏ szczególnà rol´ w
historii zbawienia. Zaproszenie na rekolekcje kierowane jest
szczególnie do kobiet ˝yjàcych samotnie, we wspólnocie zakonnej, w ma∏˝eƒstwie. Rekolekcje poprowadzi s. Urszula
Wo∏oszczak RSCJ.
Rekolekcje m∏odzie˝owe
Szko∏a kontaktu z Bogiem I
26–30.12.2002

SESJE•SKUPIENIA•KURSY
Rachunek sumienia – lepszy cz∏owiek, lepsze relacje
21-23. 03.2003
Wiele osób praktykujàc codzienny rachunek sumienia proponowany przez Êw. Ignacego Loyol´ doÊwiadczy∏o, jak bardzo
ten rodzaj modlitwy pomaga w zbli˝aniu si´ do Boga, do ludzi
i otaczajàcego nas Êwiata. Codzienny rachunek sumienia daje
nam „instrument”, by z w∏asnej osoby wydobywaç to, co najlepsze. W centrum uwagi jest Boska mi∏oÊç, a nie ja sam; to
ona ulepsza mnie i wszystkie moje relacje. Prowadzi: o. Krzysztof Osuch SJ.

Jak dobrze wyjÊç z rodzinà? I to nie tylko na zdj´ciu!
16–18. 05 2003
Skupienie oparte jest o teksty biblijne traktujàce o rodzinie. Jego celem jest ukazanie prawdy o tym, co zwyczajne i trudne w
prze˝ywaniu relacji rodzinnych. Ka˝dy niesie w ˝ycie to wszystko, co prze˝y∏ w swoim domu rodzinnym. Ka˝dy, nawet gdy nie
za∏o˝y∏ rodziny, jest zaproszony do rodzinnych relacji, które
proponuje Ojciec, Syn i Duch Âwi´ty. Dlaczego tak bardzo rodzinne jest or´dzie Ewangelii, mimo ˝e Jezus sam nie za∏o˝y∏
rodziny? Prowadzi: ks. dr hab. Roman Pindel.

CZECHOWICE-DZIEDZICE
Potrzeba kierownictwa duchowego dzisiaj 4–6.10. 2002

KALISZ
Jak udoskonalaç relacje z bliênimi 3.10.2002 – 6. 10. 2002

W proponowanym skupieniu podj´te zostanà m.in. tematy:
Kierownictwo duchowe a wspó∏czesna cywilizacja. Potrzeba
dostrzegania, rozeznawania i wypowiadania uczuç w kierownictwie duchowym. Pomoc kierownika duchowego w podejmowaniu wyborów. Rola kierownictwa na drodze ˝ycia duchowego.
Skupienie poprowadzi: o. Mieczys∏aw Ko˝uch SJ

Sesja pomo˝e Ci uÊwiadomiç trudnoÊci, jakie masz w swoim
˝yciu z innymi oraz rozpoczàç proces pozytywnego kreowania siebie i relacji z innymi.
Ze wzgl´du na warsztatowy charakter tej sesji, liczba miejsc
jest ograniczona.

Jak prze˝ywaç radoÊç w jesieni ˝ycia?

25–27.10.2002

StaroÊç nie musi byç smutnym oczekiwaniem na koniec. Mo˝e
byç czasem spe∏nienia i màdroÊci ˝yciowej. W czasie skupienia
zostanà podj´te nast´pujàce tematy: Cel i sens ˝ycia cz∏owieka. Pi´kno staroÊci. StaroÊç w planach Bo˝ych. Âmierç i ˝ycie
wieczne spe∏nieniem ˝ycia cz∏owieka. Jak przygotowaç si´ na
spotkanie z Panem. Skupienie poprowadzi pani doktor Anna
Byrczek oraz ekipa Domu Rekolekcyjnego.

Ból krzywdy – radoÊç przebaczenia

13–15. 12. 2002

Sztuka stawiania czo∏a cierpieniu zwiàzanemu z poczuciem
krzywdy. Uczucia towarzyszce skrzywdzeniu, przebaczeniu i
pojednaniu. Proces uzdrowienia z poczucia krzywdy. Jak jednaç si´ z osobami, które nas skrzywdzi∏y lub które my sami
skrzywdziliÊmy. Panie, ile razy mam przebaczyç? Skupienie poprowadzi Józef Augustyn SJ.

Modlitwa kontemplacyjna

28. 02. – 2. 03. 2003

Wa˝nà cechà naszej modlitwy jest wymiar kontemplacyjny.
Âwi´ci Karmelu (Teresa od Jezusa, Jan od Krzy˝a, Teresa od
Dzieciàtka Jezus) pomagajà w odkrywaniu i prze˝ywaniu go.
Podj´te zostanà m.in. tematy: Odkrywanie kontemplacyjnego
wymiaru modlitwy. Otwieranie si´ i wspó∏praca z ∏askà kontemplacji. Praktyka rozmyÊlania kontemplacyjnego. Kontemplacja
a ˝ycie i dzia∏anie.
Powadzi o. Andrzej Rusza∏a OCD.

ZAKOPANE
Bez mi∏oÊci by∏bym niczym

4–6.10.2002

Zagadnienia, które b´dà prezentowane przez prowadzàcych
w czasie skupienia: Mi∏oÊç Boga a nasza codzienna egzystencja; DoÊwiadczenie mi∏oÊci ojca i matki u êróde∏ doÊwiadczenia radoÊci i pi´kna ludzkiego ˝ycia; Dynamika ludzkiej mi∏oÊci: zakochanie, mi∏oÊç narzeczeƒska, ma∏˝eƒska, rodzicielska; Przyjaêƒ miejscem ˝yciowej twórczoÊci i pomocà w odkrywaniu pi´kna i radoÊci ˝ycia; Sakrament pojednania, miejsce uzdrawiania naszych zranieƒ w mi∏oÊci Boga i ludzi.
Skupienie prowadzi: o. Józef Augustyn SJ oraz o. Edward
Czaja SJ

Spotkanie z Jezusem Chrystusem

13–15.12.2002

Przygotowanie do Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
Proponowane refleksje (mi´dzy innymi) na czas skupienia to:
Jezus Chrystus znakiem sprzeciwu; Dla nas sta∏ si´ cz∏owiekiem; Poznaç Jezusa Chrystusa i bardziej Go pokochaç; On
ma s∏owa ˝ycia wiecznego; Jego czyny i dobroç sà dla nas
zbawienne. Skupienie poprowadzi: o. Stanis∏aw Majcher SJ
Opracowanie na podstawie stron internetowych
oraz nades∏anych informacji: Danuta Piskorska
Szczegó∏owe informacje na temat rekolekcji i sesji
mo˝na uzyskaç w sekretariatach Domów Rekolekcyjnych
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K a l e n d a r i u m
04-06.10.2002 – spotkanie prewspólnot i wspólnot m∏odych sta˝em – Warszawa
Informacje: Krystyna Seremak – e-mail: kseremak@wp.pl

11-13.10.2002

– spotkanie Zespo∏u Europejskiego i Eurolinków – Bruksela, Belgia
Delegatem wspólnoty polskiej na to spotkanie jest El˝bieta Gleba.

18-20.10.2002 – spotkanie rewizyjne osób zaanga˝owanych w obszarach
rozeznanych przez wspólnot´ narodowà jako priorytetowe
– ECCC w Falenicy.
Informacje: Jan So∏daczuk – e-mail: jsoldaczuk@effect.com.pl

23-24.11.2002

– Rada G∏ówna W˚Ch – Warszawa

25-27.04.2003

– Zgromadzenie Narodowe W˚Ch w Polsce

30.07-08.08.2003

– Zgromadzenie Ogólne W˚Ch – Nairobi, Kenia

INTENCJE II KRUCJATY MODLITWY ZA OJCZYZN¢
Wrzesieƒ 2002 – Za ludzi mediów, aby poprzez Êrodki spo∏ecznej komunikacji przyczyniali
si´ do budowania jednoÊci wÊród Polaków opartej na wspó∏pracy i wzajemnym szacunku.

Paêdziernik 2002 – Za twórców kultury i sztuki w naszej Ojczyênie, aby ich dzie∏a z szacunkiem odnosi∏y si´ do rodzimej kultury i tradycji.
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