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Maryjo, Matko nadziei,
bàdê z nami na naszych drogach!
Naucz nas g∏osiç Boga ˝ywego;
pomó˝ nam dawaç Êwiadectwo Jezusowi,
jedynemu Zbawcy;
spraw, byÊmy s∏u˝yli bliêniemu,
otwierali si´ na potrzebujàcych,
wprowadzali pokój,
z zapa∏em budowali Êwiat bardziej sprawiedliwy;
wstawiaj si´ za nami, którzy dzia∏amy w historii,
pewni, ˝e plan Ojca si´ wype∏ni.
Jutrzenko nowego Êwiata,
oka˝ si´ Matkà nadziei i czuwaj nad nami!
Czuwaj nad KoÊcio∏em w Europie:
niech b´dzie odzwierciedleniem Ewangelii;
niech b´dzie autentycznym miejscem komunii;
niech ˝yje swojà misjà
g∏oszenia, celebracji i s∏u˝by
Ewangelii nadziei
dla pokoju i radoÊci wszystkich.
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Królowo pokoju,
strze˝ ludzkoÊci trzeciego tysiàclecia!
Czuwaj nad wszystkimi chrzeÊcijanami:
niech ufnie zdà˝ajà drogà jednoÊci
jako zaczyn zgody na kontynencie.
Czuwaj nad m∏odzie˝à,
nadziejà przysz∏ego Êwiata;
niech wielkodusznie odpowiada
na wezwanie Jezusa.
Czuwaj nad ludêmi odpowiedzialnymi za
narody:
niech podejmujà budowanie wspólnego domu,
w którym szanowaç si´ b´dzie godnoÊç
i prawa ka˝dego.
Maryjo, daj nam Jezusa!
Spraw, abyÊmy za Nim szli i kochali Go!
On jest nadziejà KoÊcio∏a,
Europy i ludzkoÊci.
On ˝yje z nami, poÊród nas, w swoim KoÊciele!
Z Tobà mówimy: „Przyjdê, Panie Jezu!”.
Niech nadzieja chwa∏y
wlana przez Niego w nasze serca
przynosi owoce sprawiedliwoÊci i pokoju!
Jan Pawe∏ II, z adhortacji Ecclesia in Europa
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W drodze do Nairobi – cz. IV
POS¸ANI PRZEZ CHRYSTUSA, CZ¸ONKOWIE 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.” (1 Kor. 12, 12)
W dniach od 30 lipca do 8 sierpnia 2003 roku odb´dzie si´ w Nairobi w Kenii
XIV Zgromadzenie Ogólne Wspólnoty ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego.
Poni˝ej kolejne informacje na temat wspólnego zaanga˝owania si´ w jego przygotowanie,
(Biuletyn PROJECTS nr 123 z maja 2003 roku).
Aktualne informacje na temat Zgromadzenia i przygotowaƒ mo˝na znaleêç na stronie
internetowej: http://www.cvx-clc.net
Drodzy Przyjaciele w Chrystusie,
˚yczymy wam pokoju! Niech Bóg wleje w nasze serca swój pokój, niech zach´ci nas, byÊmy czynili pokój
w naszych rodzinach i poza nimi – w potrzebujàcym pokoju Êwiecie.
Podczas spotkania Âwiatowej Rady Wykonawczej
W˚Ch w Rzymie, w dniach 23 lutego – 1 marca obecni
byli wszyscy jej cz∏onkowie. By∏ równie˝ z nami, kierujàcy procesem przygotowaƒ do Zgromadzenia w Nairobi,
ojciec Paul Vaz SJ z Indii. Przedstawiamy wyniki tego
spotkania, aby wspomóc wasze przygotowania, jako ˝e
rozpoczynamy w∏aÊnie ostatni etap przygotowaƒ i rozeznawania do Zgromadzenia Âwiatowego.
Spotkanie rozpocz´liÊmy modlitwà i dzieleniem, ˝eby mieç jasnoÊç i pewnoÊç jaki b´dzie cel Zgromadzenia
w Nairobi. Bóg by∏ ∏askawy dla nas w tym czasie i spotkanie up∏yn´∏o w dobrej atmosferze. W Projects 121 napisaliÊmy, ˝e Celem Zgromadzenia jest proÊba do Boga
o ∏ask´ dojrzewania do bycia wspólnotà apostolskà.
W czasie spotkania w Rzymie mogliÊmy ten temat lepiej
wyjaÊniç i przeanalizowaç.
1. CELEM ZGROMADZENIA ÂWIATOWEGO
W˚CH W NAIROBI W 2003 ROKU JEST:
* Otrzymanie i przyj´cie wezwania, aby staç si´ cia∏em apostolskim, które dzieli odpowiedzialnoÊç w misji.
* Rozwa˝enie i okreÊlenie konsekwencji, jakie niesie
podj´cie tego wezwania we wszystkich sferach ˝ycia.
To wyraêniejsze sformu∏owanie celu znalaz∏o potwierdzenie w trakcie spotkania, w czasie, gdy pracowaliÊmy nad przygotowaniami i programem Zgromadzenia.
B´dziemy kontynuowaç opracowywanie programu i ostatecznà wersj´ ustalimy w trakcie naszego spotkania
przed Zgromadzeniem.
2. ZGROMADZENIE
W latach, które up∏yn´∏y od Zgromadzenia w Itaici,
bardzo si´ staraliÊmy, aby nie straciç z oczu tego
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wszystkiego, co si´ wydarza∏o w ka˝dej ze wspólnot narodowych. Poprzez te wydarzenia Bóg zaprasza∏ W˚Ch do
uczynienia kroku naprzód. OdebraliÊmy to jako nowy
przejaw naszego powo∏ania, doprowadzajàcy nas teraz
do rozwa˝enia misji W˚Ch jako odpowiedzialnoÊci dzielonej przez wszystkich cz∏onków wspólnoty.
Innymi s∏owy, jesteÊmy wezwani do ˝ycia w misji, rozeznajàc wol´ Bo˝à w ma∏ych grupach lub wi´kszych
wspólnotach, a nast´pnie dzielàc odpowiedzialnoÊç za
posy∏anie i za bycie pos∏anymi. Dojrza∏y owoc rozeznania i refleksji ujawnia si´, gdy powierzamy cz∏onkom
wspólnoty konkretnà misj´. Po pos∏aniu ich, wspólnota
b´dzie mog∏a wspieraç ich misj´ i oceniaç jej owoce.
To odnowione Bo˝e powo∏anie wyra˝a Charyzmat
W˚Ch, który ods∏ania si´ nam odpowiednio do znaków
czasu. Otrzymujàc to powo∏anie wzroÊliÊmy w naszej
ÊwiadomoÊci Tego, który nas powo∏uje i w naszej konsekwencji w akceptowaniu tego powo∏ania.
Ka˝dy z nas jest prowadzony przez pragnienie poznania woli Bo˝ej i ˝ycia zgodnie z nià. Modlimy si´, by Jego Duch wzmocni∏ w nas to pragnienie, gdy˝ powierzanie naszego ˝ycia w Jego r´ce jest dla nas zmaganiem
–wymaga od nas wysi∏ku, walki. Jako cz∏onkowie W˚Ch,
jesteÊmy wezwani, by dzielenie odpowiedzialnoÊci
w misji sta∏o si´ naszym sposobem ˝ycia, obejmujàcym
wszystko, to czym jesteÊmy i co czynimy. Nie jesteÊmy
wezwani, by po prostu dodaç kolejne zadanie do listy
osobistych dzia∏aƒ, ale jesteÊmy zaproszeni, by dokonaç
rewolucji w ca∏ym naszym ˝yciu, oczywiÊcie post´pujàc
odpowiedzialnie (zob. åwiczenia Duchowne 189, 135
i 169).
Taka bardziej radykalna odpowiedê na osobiste wezwanie Pana, ma oddêwi´k wspólnotowy na jej narodowym, regionalnym i Êwiatowym poziomie. Dzielenie odpowiedzialnoÊci za misj´ jest najlepszym sposobem, by
ka˝dy i na ka˝dym szczeblu zrozumia∏, ˝e W˚Ch zmaga
si´ z tym, by byç „wspólnotà apostolskà” – a nie wspólnotà aposto∏ów.
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Bierzemy pod uwag´, ˝e przyj´cie tego wezwania jako prawdziwego priorytetu, wp∏ynie na wspólnot´ narodowà. Przypuszczamy, ˝e cz∏onkowie Narodowych Rad
Wykonawczych zyskajà nowe rozumienie powierzonego
im kierownictwa. Najprawdopodobniej dostrzegà oni
tak˝e pilnà potrzeb´ zmian procesu, w którym cz∏onkowie sà wcielani do wspólnoty oraz formacji oferowanej
wszystkim. Pragnienie, aby pomi´dzy podstawowymi,
osobistymi wyborami i wspólnotowymi sposobami post´powania zaistnia∏a zgodnoÊç, mo˝e si´ okazaç szczególnie niezb´dne w przypadku okreÊlania sposobów pozyskiwania ludzi i Êrodków materialnych, koniecznych
dla wspólnej misji. Sà tak˝e wskazania do podj´cia
wspólnych wysi∏ków w dialogu z miejscowym prowincja∏em jezuitów, aby posunàç naprzód wspó∏prac´ apostolskà z Towarzystwem Jezusowym.
Ufamy, ˝e na poziomie regionalnym wspólnota narodowa dostrze˝e znaczenie bardziej dynamicznych relacji
z jej Regionalnym Zespo∏em Koordynujàcym poprzez
otrzymywanie i ofiarowanie lepszego wsparcia. Takie zespo∏y zosta∏y ju˝ uformowane w Europie, Ameryce ¸aciƒskiej, angloj´zycznej Afryce, na Bliskim Wschodzie,
w Ameryce Pó∏nocnej i w cz´Êci Azji le˝àcej nad Pacyfikiem. Sà one pomyÊlane, aby ukierunkowywaç mi´dzynarodowà wspó∏prac´ na misj´ i na formacj´, której ona
wymaga. JeÊli ka˝dy zespó∏ koordynujàcy b´dzie okresowo kontaktowa∏ si´ z Moderatorem odpowiedniej Konferencji Prowincja∏ów Jezuitów, to - czego si´ spodziewamy si´ - mo˝na b´dzie po tym oczekiwaç wielu owoców.
Powo∏anie do ˝ycia jako "wspólnota apostolska" niesie równie˝ nast´pstwa dla Âwiatowej Rady Wykonawczej W˚Ch. Zdajemy sobie spraw´ jak znaczàce jest nowe zrozumienie zobowiàzaƒ, jakie podejmujà cz∏onkowie Rady Wykonawczej, w momencie gdy przyjmà oni
wybór na t´ funkcj´, dokonany przez Zgromadzenie
Ogólne. WyraziliÊmy to ju˝ w zmianach kryteriów stosowanych przy nominacji kandydatów do Âwiatowej Rady
Wykonawczej. (Zob. punkt 3 Regulaminu, poprawiony w
sierpniu 2002 i przes∏any do wspólnot narodowych we
wrzeÊniu 2002).
3. PRZYGOTOWANIA I PROGRAM
ZGROMADZENIA
Program Zgromadzenia jest zaplanowany wed∏ug kroków/cz´Êci przedstawionych w Projects 121 i zach´camy was, abyÊcie odnieÊli si´ ponownie do wskazówek do
przygotowaƒ nakreÊlonych w Projects 121 (punkt 4:
A, B, C, D, E, F). Wasze odpowiedzi na pytania wymienione dla ka˝dego z tych kroków b´dà dla was natchnieniem do dzielenia si´ podczas waszego uczestnictwa
w Zgromadzeniu.
Zespó∏ Przygotowawczy ma za zadanie przygotowaç
ca∏à Wspólnot´ Narodowà W˚Ch, aby poprzez swoich de-
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legatów mog∏a wziàç udzia∏ w Zgromadzeniu. To przygotowanie jest istotne dla delegacji narodowych, aby
wnios∏y swój wk∏ad w Zgromadzenie.
Program
Krok A: Stan W˚Ch
Krok B: ProÊba o ∏ask´ odpowiedzenia na wezwanie,
by byç cia∏em apostolskim
Krok C: Wezwani, aby byç "dalekosi´˝nym" Cia∏em
Apostolskim (aby W˚Ch by∏a Cia∏em Apostolskim, które ma si´gaç dalej, przekraczaç granice konwencjonalnego post´powania – zgodnie z duchem Ewangelii – przyp. red.)
Krok D: Wspó∏praca z Towarzystwem Jezusowym.
Krok E: Struktury i procesy w W˚Ch jako ciele apostolskim.
Krok F: Wybór Âwiatowej Rady Wykonawczej.
Ojciec Peter Hans Kolvenbach, asystent koÊcielny
Êwiatowej W˚Ch i genera∏ Towarzystwa Jezusowego, napisa∏ list do Jezuitów, którzy sà zaanga˝owani w W˚Ch
na szczeblach narodowych, w którym poprosi∏ ich o opinie na temat stanu W˚Ch. Odpowiedzi Jezuitów dostarczà cennych informacji i tematów dla Towarzystwa do
podj´cia ich z W˚Ch. Delegaci powinni byç dobrze poinformowani na temat konkretnych doÊwiadczeƒ (minionych i bie˝àcych) oraz oczekiwaƒ ich w∏asnej wspólnoty narodowej, a tak˝e przygotowani do zagadnienia
z Cz´Êci D, zatytu∏owanego "Wspó∏praca w misji z Towarzystwem Jezusowym". To pozwoli nam lepiej nawiàzaç
dobry dialog w czasie Zgromadzenia.
Projekt dla struktur
Podczas naszego spotkania sformu∏owaliÊmy wst´pny projekt okreÊlajàcy struktury potrzebne Âwiatowej
W˚Ch do tego, by by∏a cia∏em apostolskim. Ma on byç
dalej rozwijany przez Âwiatowà Rad´ Wykonawczà przed
spotkaniem w Nairobi. Zostanie on uzupe∏niony w czasie trwania Zgromadzenia i przedstawiony do rozwa˝enia w cz´Êci E. Wraz ze zmianami w Âwiatowej Radzie
Wykonawczej, rozwa˝ane sà tak˝e inne Struktury majàce wspieraç i u∏atwiaç ów proces zachodzàcy w Êwiatowej W˚Ch.
Jako pierwszà Zgromadzenie ustanowi „grup´ prawniczà”, dajàc jej mandat oraz wyznaczajàc czas na refleksj´
i przygotowanie niezb´dnych zmian w Zasadach i Normach
Ogólnych, majàcych zapewniç spójnoÊç z historià W˚Ch
i doÊwiadczeniem Êwiatowej W˚Ch, nabytym po Zgromadzeniu Ogólnym w Guadalajarze w 1990 r. Wyznaczony limit czasu ma zagwarantowaç mo˝liwoÊç podj´cia decyzji
na nast´pnym Zgromadzeniu Âwiatowym w 2008 r.
Drugà kwestià jest komisja finansowa. W Itaici,
w 1998, Zgromadzenie zdecydowa∏o, aby nie wybieraç
skarbnika i zwróci∏o si´ z proÊbà do Âwiatowej Rady Wykonawczej o wybranie sposobu zarzàdzania finansami
Êwiatowej W˚Ch. Na mocy tego uprawnienia:
3

WSPÓLNOTA

W

MISJI

* Powo∏aliÊmy czteroosobowy Zespó∏ Finansowy posiadajàcy doÊwiadczenie w zagadnieniach finansowych.
Zespó∏ ten dzia∏a∏ z uprawnieniem doradczym dla Âwiatowej W˚Ch przez ostatnie trzy lata i okaza∏ si´ byç bardzo pomocnym. Troje spoÊród cz∏onków obecnego zespo∏u zgodzi∏o si´ kontynuowaç to zadanie, jeÊli nowa
Rada Wykonawcza b´dzie tego potrzebowa∏a.
(…)
Rozwa˝ane jest powo∏anie innych struktur:
* Regionalne Zespo∏y Koordynujàce (RZK) – majàce
ustanawiaç g∏´bszà wi´ê z Radà Wykonawczà Âwiatowej
W˚Ch, polegajàcà na wi´kszej spójnoÊci i przejrzystoÊci
zadaƒ i funkcji. RZK pe∏nià funkcj´ koordynujàcà. Nie sà
strukturà poÊredniczàcà pomi´dzy wspólnotami narodowymi a Âwiatowà Radà Wykonawczà.
* Zespó∏ doÊwiadczonych cz∏onków W˚Ch (w ró˝nym
wieku) – majàce zapewniaç ciàg∏oÊç doÊwiadczenia
i wiedzy W˚Ch, a tak˝e wi´kszy dost´p do nich. Zespó∏
taki móg∏by braç udzia∏ w rozwa˝aniach prowadzonych
przez nowà Rad´ Wykonawczà oraz wspólnoty narodowe,
i podsuwaç sposoby anga˝owania doÊwiadczonych cz∏onków W˚Ch, wraz z ich màdroÊcià i wiedzà, w cia∏o apostolskie.
Symbol
Delegacje zaprezentujà symbol wyra˝ajàcy aktualny
stan ich Wspólnoty Narodowej W˚Ch. Pos∏u˝cie si´ waszà wyobraênià i bàdêcie uczciwi w doborze symbolu,
aby przedstawiç blaski i cienie waszej rzeczywistoÊci!
Jako W˚Ch mamy tendencj´ do chowania naszego blasku
pod korcem – mamy tendencj´, by nie dawaç si´ czytelnie rozpoznaç! Mo˝ecie u˝yç trzy- lub czterowyrazowego wyra˝enia, aby podkreÊliç wasz symbol. Symbol ka˝dej ze wspólnot narodowych b´dzie wystawiony w trakcie rozwa˝ania Kroku A, czyli obecnego stanu W˚Ch.
Tak˝e podj´te podczas Zgromadzenia dzielenie i pog∏´bione zrozumienie przyczyni si´ do wzbogacenia waszego symbolu.
O ile symbol b´dzie ilustrowa∏ waszà wspólnot´ narodowà, jesteÊcie zach´ceni do wzi´cia z sobà materia∏ów, które pos∏u˝à do przedstawienia waszej wspólnoty
innym. Mogà si´ one okazaç pomocne dla innych delegatów, aby poznaç, zrozumieç i podchwyciç pomys∏y waszej wspólnoty oraz aby u∏atwiç wymian´ informacji
i doÊwiadczeƒ. Wasz pokaz mo˝e zawieraç fotografie i
informacje na temat szczególnych projektów czy misji
oraz Êrodków, którymi dysponujecie. Mo˝e te˝ przedstawiaç rzeczywistoÊç, w jakiej funkcjonuje wasza W˚Ch –
spo∏ecznà, politycznà, ekonomicznà. Poniewa˝ miejsca,
przeznaczonego na prezentacje, nie b´dzie wiele, prosimy ponownie - ograniczcie wasze prezentacje, niech b´dà zwi´z∏e i przygotowane z wyobraênià!
Wspólnoty narodowe, które zostanà zatwierdzone jako pe∏noprawni cz∏onkowie Zgromadzenia pochodzà
4
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z nast´pujàcych krajów: z Chorwacji, Nigerii, Puerto Rico, Republiki Dominikany i Wybrze˝a KoÊci S∏oniowej.
(...)
4. NAST¢PSTWA ZGROMADZENIA W NAIROBI
DLA NARODOWYCH W˚CH
Nast´pnym krokiem "po Nairobi" jest przyswojenie
i wprowadzenie w czyn postanowieƒ Zgromadzenia
przez wspólnoty narodowe. Przygotowanie wspólnoty
narodowej jest niezb´dne dla cz∏onków i ca∏ej W˚Ch,
aby mogli przyjàç i przyswoiç decyzje podj´te przez
Zgromadzenie. W niektórych narodowych W˚Ch w przesz∏oÊci zmiany liderów narodowych i regionalnych i/lub
brak zawierzenia delegatom po ich powrocie do domu
spowodowa∏ brak ciàg∏oÊci oraz niewielkie, bàdê ˝adne
zastosowanie kierunków i postanowieƒ, podj´tych przez
Zgromadzenie.
W celu unikni´cia takiej sytuacji i w celu zapewnienia ciàg∏oÊci temu procesowi – aby mog∏o dojÊç do
wprowadzania postanowieƒ Zgromadzenia, poddajemy
narodowym Radom Wykonawczym (i Zespo∏owi Przygotowawczemu) pod rozwag´ uformowanie Zespo∏u Wdra˝ajàcego, który dzia∏a∏by po zakoƒczeniu spotkania
w Nairobi. Proponujemy, aby cz∏onkowie Zespo∏u Przygotowawczego (lub chocia˝ kilku z nich) utworzyli taki
Zespó∏ Wdra˝ajàcy pod koniec sierpnia 2003.
5. PODSUMOWANIE
Ufamy, ˝e to powtórzenie dotyczàce naszych oczekiwaƒ oraz nowe informacje pomogà wspólnotom narodowym w wys∏aniu dobrze przygotowanych delegatów,
którzy b´dà mogli:
a. zaprezentowaç symbol przedstawiajàcy rzeczywistoÊç swojej wspólnoty narodowej,
b. w pe∏ni uczestniczyç w procesie rozeznawania prowadzonym przez Zgromadzenie Ogólne,
c. mieç moc do podejmowania decyzji w Zgromadzeniu i znaleêç poparcie, gdy wrócà do swoich wspólnot
narodowych,
d. wspieraç swoje wspólnoty na etapach przyswajania i wprowadzania w ˝ycie postanowieƒ Zgromadzenia
w Nairobi. (...)
Bàdêmy zjednoczeni w modlitwie i woli, by odpowiedzieç na to, o co Pan nas prosi w tym czasie zmian zachodzàcych tak w Êwiecie, jak i w apostolskim ciele
Âwiatowej Wspólnoty ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego. Czekamy
na spotkanie z wami w Nairobi. Staƒmy si´ prawdziwie
tym, o czym Bóg marzy abyÊmy byli!

José Maria Riera i Mary Nolan
W imieniu Âwiatowej Rady Wykonawczej W˚Ch
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Przedstawicielka „Córek
Marnotrawnych”
Z Teresà b∏aszkiewicz,
Prezydentem W˚Ch w Polsce,
rozmawia Marek Kwiatkowski
mk. Jak si´ czu∏aÊ kiedy dowiedzia∏aÊ si´, ˝e
jesteÊ jedynym kandydatem na prezydenta
W˚Ch?
tb. By∏am zaskoczona, chyba nie tylko ja?
Dlaczego kandydowa∏am? Nie zdà˝yliÊmy w Toruniu dokoƒczyç procesu rozeznania, na którà
z funkcji mam si´ zdecydowaç. Kandydowanie
do Rady Wykonawczej mia∏o swoje uzasadnienie w podj´tych wczeÊniej dzia∏aniach na rzecz
Szko∏y Lidera. Ale skoro proces rozeznawania
nie posunà∏ si´ do etapu jasnej decyzji i jej potwierdzeƒ, uznaliÊmy, ˝e powinnam zgodziç si´
kandydowaç na wszystkie zaproponowane funkcje w RW, przyjmujàc automatycznie, ˝e potwierdzeniem b´dzie decyzja Zgromadzenia. Przyznam, ˝e mia∏am przez chwil´ pokus´, by w deklaracji kandydata funkcj´ prezydenta pominàç,
powstrzyma∏o mnie tylko to, ˝e ustalaliÊmy we
wspólnocie, jak mam postàpiç w tej sprawie.
Na Zgromadzeniu Krajowym nowa Rada zostaje od razu rzucona na g∏´bokà wod´, dowiadujecie si´ ˝e ust´pujàca Rada pozostawi∏a wam
prowadzenie ca∏ego drugiego dnia Zgromadzenia.
Jak wtedy si´ czu∏aÊ, najpierw widzàc wybrany sk∏ad
nowej rady, nast´pnie to zadanie?
Kiedy trwa∏y wybory i wy∏ania∏a si´ Rada Wykonawcza
o bardzo jednorodnej strukturze, z∏o˝ona z 7 dyspozycyjnych kobiet (m´˝czyêni te˝ kandydowali), to odczuwa∏am
lekkie zaniepokojenie. Kiedy potem w sobot´ wieczorem
us∏ysza∏am, ˝e nast´pnego dnia to raczej nikt Zgromadzenia ju˝ nie prowadzi, myÊla∏am przez chwil´, ˝e to
˝art. Ale ˝arty si´ skoƒczy∏y i spotka∏yÊmy si´ pospiesznie: Ewa Poleszak i nowa RW, by obmyÊliç i przygotowaç
tok obrad ostatniego dnia Zgromadzenia. UÊwiadomi∏am
sobie wtedy, ˝e prawie w tym samym sk∏adzie prowadzi∏yÊmy seminarium w Mielnie 2002. To bardzo pomog∏o.
Podczas niedzielnej sesji mia∏am ju˝ mocne wra˝enie, ˝e
jesteÊmy doÊç zgranà ekipà.
A jak ci si´ podoba sam sk∏ad obecnej Rady? Po raz
pierwszy chyba tworzà jà same kobiety.
Zastanawia mnie w tym raczej coÊ innego – fakt, ˝e

wszystkie sà osobami stanu wolnego oraz to, ˝e cztery
spoÊród nas uczestniczy∏y w roku 1994 w 30-dniowych
åD i to pod kierunkiem obecnego asystenta krajowego
W˚Ch. Wydaje mi si´, ˝e w tej kadencji, powinniÊmy zastanowiç si´ nad znaczeniem wspó∏istnienia w naszej
Wspólnocie osób bez˝ennych i ma∏˝eƒstw. No i nad statystykà w tej sprawie.... Czy to problem, czy wezwanie do
odkrycia?
Rada funkcjonuje ju˝ od ponad dwóch miesi´cy. Czy
role zosta∏y ju˝ rozpisane i wiesz kto b´dzie jakie
funkcje pe∏ni∏? Szczególnie interesuje mnie funkcja
eurolinka.
Role, oprócz wiceprezydentów i skarbnika nie sà rozdane. Nie mamy jeszcze przewodniczàcego sekretariatu,
do koƒca lipca, pomaga nam Dorota Kulesza-Wrzosek.
Rada Wykonawcza spotka∏a si´ po raz pierwszy w pe∏nym sk∏adzie na 45 minut, tu˝ po zakoƒczeniu Zgromadzenia. Kolejne robocze spotkania to: 31 maja i 1 czerwca. Nie pró˝nujemy. Najwi´cej czasu zaj´∏y nam dotàd
przygotowania do Zgromadzenia w Nairobi, organizacja
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Rady G∏ównej w Sulejówku, dotkni´te zosta∏y te˝ troch´ W jakim stanie jest wspólnota, którà „odbierasz” po
sprawy wewn´trznego funkcjonowania RW. Po raz pierw- poprzedniej Radzie?
szy prezydent W˚Ch jest spoza Warszawy. Wymaga to
Lubi´ porównania i symbole. Gdyby ˝ycie wspólnoty
stworzenia nowej koncepcji organizacji pracy Rady Wy- porównaç z fazami ˝ycia cz∏owieka, to wydaje mi si´, ˝e
konawczej.
nasza wspólnota jest w okresie dojrzewania i pewnej „buBy∏oby dobrze, gdyby mo˝na by∏o najpierw okreÊliç rzy”. Wiele spraw nie jest jeszcze do koƒca ukszta∏towaobowiàzki i zadania RW na nowo odczytujàc Statut. Wte- nych i uporzàdkowanych. Du˝o jest oznak ˝ycia na wielu
dy ∏atwiej by∏oby myÊleç o funkcjach i konkretnych zada- kierunkach – najbli˝szy obraz to „stwarzanie z Chaosu”.
niach. Staramy si´ iÊç takà drogà, ale gonià nas terminy Jestem przekonana, ˝e w W˚Ch sà ogromne zasoby, po
i koniecznoÊci, jak w przypadku sekretariatu. Obowiàzki cz´Êci jeszcze uÊpione. JeÊli chodzi o rozpoznanie, do
Eurolinka, kontynuowaç b´dzie na razie Ela Gleba.
czego Pan Bóg wzywa W˚Ch, przynajmniej na poczàtku
Jak zapewne wiesz, jesteÊ postrzegana we wspólno- tej kadencji, to moim zdaniem jest to uzdrowienie relacji
cie jako osoba zdecydowana. Czy mo˝na si´ w zwiàz- ze wspólnotà. Chodzi najpierw o dostrze˝enie przez ka˝ku z tym spodziewaç ciebie w roli prezydenta – „˝ela- dego z nas wartoÊci przymierza, które jest bardzo specyznej damy” która b´dzie chcia∏a ustawiç Rad´ po ficznà formà przynale˝noÊci. To poprzez przymierze rozswojemu?
poznajemy, czy jesteÊmy powo∏ani do tej drogi zaangaWiem, czego bym chcia∏a, natomiast niekoniecznie ˝owania w KoÊciele. Odkrywamy coraz jaÊniej, ˝e zawiemam koncepcj´ jak, ale na
to receptà jest praca zespo∏owa. Chcia∏abym, byÊmy rozeznali, co ta Rada
Wykonawcza powinna zrobiç dla W˚Ch w Polsce
RW jest organem statutowym i warto na poczàtku
kadencji zastanowiç si´
i dok∏adniej okreÊliç, co
jest, a co nie jest jej obowiàzkiem i zadaniem statutowym. Ten proces ju˝ si´
rozpoczà∏. Potem zdecydujemy, czy i które osoby
spoÊród cz∏onków RW podejmà si´ okreÊlonych
w ten sposób zadaƒ oraz
czy. i kogo trzeba zaprosiç
do bli˝szej wspó∏pracy.
Jest naszym pragnieniem, by stworzyç z tej nowej grupy osób wspólnot´
„zadaniowà“, w której pra- Z Elà Wierszy∏o podczas spotkania Rady G∏ównej w Warszawie
cuje si´ zespo∏owo i stosuje proces, o jakim ostatnio du˝o s∏ychaç w W˚Ch, tzn.: ramy przymierze z Bogiem poprzez Wspólnot´ W˚Ch,
rozeznawanie, pos∏anie, wspieranie, ocena.
a to jest bardzo g∏´bokie i ma wielkie konsekwencje.
RzeczywiÊcie, w poprzedniej kadencji jasnego zakre- Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e praca nad przymierzem jest
su obowiàzków dla ka˝dego z cz∏onków i samej Rady sposobem na zauwa˝enie sposobu, w jaki relacja mi´dzy
nie uda∏o nam si´ ustaliç, mo˝e poza przewodniczà- osobà a wspólnotà jest przez Boga uzdrawiana. Ale sà to
cym Sekretariatu.
tak˝e sprawy organizacyjne. Chodzi mi o rozumienie,
Nie mam zamiaru wyst´powaç w roli zarzàdzajàcego, czym jest W˚Ch jako organizacja i coraz lepsze widzenie
który arbitralnie ustala zakresy obowiàzków, mam na- siebie wzgl´dem niej – organizacji z pewnà misjà.
dziej´, ˝e uda∏o mi si´ to naÊwietliç. Na poczàtku po- Patrzàc na te problemy, które zosta∏y zebrane w forprzedniej kadencji faktycznie dziwi∏ mnie brak okreÊlenia mie uchwa∏y podczas Zgromadzenia Krajowego, jakie
zakresu zadaƒ cz∏onków RW, ale teraz widz´ to ju˝ ina- sprawy sà twoim zdaniem najpilniejsze do podj´cia?
czej. MyÊl´, ˝e by∏ to doÊç naturalny bieg wydarzeƒ, rozUwa˝am, ˝e odpowiedzi na to pytanie powinna udziepoczà∏ si´ pewien proces. Ostatnia kadencja RW by∏a liç Rada G∏ówna w sierpniu. Dzisiaj mog´ tylko powiepierwszà po uchwaleniu Statutu W˚Ch w Polsce. Sàdz´, dzieç, co dotar∏o jako pilne do nowego prezydenta pod˝e wielu spoÊród nas dopiero odkrywa∏o i odkrywa Sta- czas Zgromadzenia. Jest to koniecznoÊç uporzàdkowatut oraz jego rol´ w ˝yciu wspólnoty. Mo˝e teraz nadcho- nia spraw finansowych. JawnoÊç finansowa jest sprawà
dzi czas, by te sprawy uporzàdkowaç, obmyÊliç proce- doÊç istotnà, bo u∏atwia przyjmowanie wspó∏odpowiedury, wdro˝yç....
dzialnoÊci cz∏onkom ka˝dej organizacji.
6

NR 61

Podczas Zgromadzenia Krajowego mocno zwrócono
uwag´ na konkretne problemy we wspólnocie, jak np.
problem ubóstwa i bezrobocia. Sà to problemy wymagajàce chyba tak˝e konkretnej odpowiedzi.
Jestem przekonana, ˝e gdy Rada Wykonawcza i Rada G∏ówna pochylà si´ nad tym i innymi problemami, to
oka˝e si´ konieczne powo∏anie zespo∏ów merytorycznych, mo˝e na poziomie krajowym, a mo˝e te˝ i lokalnym, bo to tam toczy si´ konkretne ˝ycie, które domaga
si´ od nas takich odpowiedzi.
Do funkcji prezydenta WZCh masz dobre przygotowanie zarówno formacyjne jak i zawodowe, od lat pracujàc w zarzàdzaniu. Twoim s∏abym natomiast punktem
jest brak znajomoÊci j´zyków obcych. Wiadomo, ˝e b´dziemy utrzymywaç kontakty z innymi krajami, jest wydawanych wiele materia∏ów W˚Ch w innych j´zykach,
w jaki sposób masz zamiar rozwiàzac ten problem?
W WZCh mamy praktycznie „dwa pokolenia”. Jedno,
wychowane ju˝ w kraju otwartym na Êwiat, gdzie koniecznoÊç u˝ywania j´zyków obcych jest bezdyskusyjna, i poprzednie, wychowane za „˝elaznà kurtynà”, do którego
i ja nale˝´. Czy b´d´ uczyç si´ teraz jakiegoÊ j´zyka?
Jeszcze nie wiem. OczywiÊcie widz´ ten problem. Widz´
ponadto koniecznoÊç zapewnienia ca∏emu polskiemu
WZCh, wi´kszego ni˝ dotàd dost´pu do materia∏ów ze
Êwiata, bo jesteÊmy przecie˝ wspólnotà Êwiatowà. Warto
w tym celu utworzyç w W˚Ch „zespó∏ t∏umaczy”, tak by
np. wszystkie numery „Projektów”, czy inne wa˝niejsze
materia∏y, móg∏ czytaç ka˝dy, kto zechce. Rozmawia∏am
ju˝ o tym z kilkoma osobami, które myÊlà podobnie.
W ostatnich latach chyba najbardziej znana by∏aÊ jako
osoba która wywo∏a∏a sporo zamieszania swoim pomys∏em Szko∏y Lidera. Co teraz si´ z nià stanie? Nale˝y spodziewaç si´ przyspieszenia czy spowolnienia,
a mo˝e wr´cz od∏o˝enia tego projektu?
Nie wiem, co masz na myÊli mówiàc: zamieszanie?
Chyba nic z∏ego? Struktura W˚Ch zbudowana jest z liderów. Teraz myÊl´ sobie czasem, ˝e wzorcowe funkcjonowanie struktur mo˝e byç przyczynkiem do kszta∏cenia si´
„w ciàgu ˝ycia” sprawnych i kompetentnych liderów.
A wi´c zajmowanie si´ przez prezydenta strukturami i ich
porzàdkowaniem b´dzie te˝ dzia∏aniem sprzyjajàcym
Szkole Lidera, nie ma tu sprzecznoÊci. Grupà liderów jest
Rada Wykonawcza i Rada G∏ówna. Wydaje mi si´, ˝e ca∏a W˚Ch mog∏aby staç si´ takà organizacjà, która w sposób szczególny piel´gnuje talenty do organizowania,
przewodzenia oraz towarzyszenia ludziom. W ten sposób
praca na rzecz W˚Ch mo˝e staç si´ jednym z elementów
Szko∏y. JeÊli potraktowaç struktur´ W˚Ch jako „element
szko∏y liderów”, to struktura ta powinna, mo˝e bardziej
Êwiadomie ni˝ dotàd, otwieraç si´ na talenty poszczególnych osób, nie ignorowaç ich przechodzàc pomimo,
a ju˝ nie daj Bo˝e t∏amsiç...
Pozostaje jednak ca∏a praca zwiàzana choçby z przygotowaniem kadry dla powstajàcych, ostatnio doÊç
licznie prewspólnot, kto mia∏by to robiç?
Ten ci´˝ar powinny wziàç na siebie docelowo wspólnoty lokalne. A nowe prewspólnoty? Trzeba zastanowiç
si´, co zrobiç z takim darem. Nie jest to tylko problem odpowiedzialnych lokalnych, ale problem ka˝dego cz∏onka
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W˚Ch w danej wspólnocie lokalnej. Ka˝dy powinien wi´c
postawiç sobie pytanie, czy nie jest to wezwanie dla
mnie, czy nie jest to jakiÊ znak lub zadanie. JeÊli pojawia
si´ 6 nowych prewspólnot, to oznacza to dla mnie, ˝e co
najmniej 6 osób zosta∏o ju˝ wezwanych i obdarowanych
przez Boga do prowadzenia tych grup. Bieda w tym, ˝e
nie zawsze odpowiadamy na te wezwania. Taki dar trudno czasem rozpoznaç i przyjàç, dopóki nie pojawi si´, jako zaproszenie, wyraêna potrzeba. Po roku pracy nad
Szko∏à Lidera W˚Ch mog´ powiedzieç, ˝e jako organizacja jesteÊmy w stanie odpowiedzieç na ujawnione potrzeby animatorów i koordynatorów w rozwoju ich talentów.
Szko∏a Lidera kojarzy∏a mi si´ te˝ z pewnà strukturà,
teraz byÊmy zatem od niej odeszli?
Struktur Szko∏a Lidera dotàd nie mia∏a. Nie ma wi´c od
czego odchodziç. Byç mo˝e oka˝e si´, ˝e trzeba je zbudowaç. MyÊl, jaka mi si´ tu nasuwa, to ta, ˝e w naszym kraju
bardzo potrzebni sà liderzy ˝ycia spo∏ecznego i politycznego. Czy coÊ dla nas z tego wynika? Czas poka˝e....
Na razie cierpimy na „niech´ç do podejmowania odpowiedzialnoÊci”. Jest to wed∏ug mnie objaw czegoÊ
g∏´bszego, a wspólnoty W˚Ch mog∏yby przecie˝ stawaç
si´ „inkubatorami”, gdzie lider sam siebie rozpoznaje.
Musia∏by on te˝ mieç takie warunki i czas, by móc odkryç
(korzystajàc z doradztwa), czego mu potrzeba i czego
powinien si´ jeszcze nauczyç. W W˚Ch najpierw trzeba
by∏oby raczej rozpoznaç i nazwaç okreÊlone zapotrzebowania liderów, a potem tworzyç programy. Póki co, jest
u nas odwrotnie, czyli najpierw jest program, a potem
szukamy ch´tnych. Wydaje si´, ˝e marnujemy w ten sposób wiele energii, a owoce sà mniejsze, ni˝ mo˝na by∏oby oczekiwaç, przy tak du˝ym nak∏adzie pracy i czasu zaanga˝owanych w to osób
Teraz pytanie prozaiczne. Czy, i jak masz zamiar zapewniç wspólnocie Êrodki finansowe. Jak wiemy potrzeby sà ogromne. Fundusze wsparcia Êwiecà pustkami, a ludzie nie majà za co pojechaç na rekolekcje...
Nie tyle interesuje mnie samo rozdzielenie Êrodków
pochodzàcych ze sk∏adek i darowizn, bo lepiej lub gorzej umiemy ju˝ to robiç. Czy masz natomiast jakieÊ
pomys∏y na pozyskanie Êrodków dodatkowych?
O sobie mog´ powiedzieç tyle, ˝e ze wzgl´du na doÊwiadczenia zawodowe, umiem finansami zarzàdzaç. Istniejà ju˝ i pojawià si´ nowe mo˝liwoÊci finansowania organizacji pozarzàdowych. Trzeba nauczyç si´, jak z nich korzystaç. Rolà prezydenta jest wed∏ug mnie przede wszystkim tworzenie ku temu warunków. Z wielkà radoÊcià, us∏ysza∏am g∏os Teresy Litwiniak na pierwszym spotkaniu Rady Wykonawczej kiedy powiedzia∏a „.ale ja chyba nie b´d´ ksi´gowà, ja jestem raczej od zdobywania pieni´dzy!”.
Konsekwencjà takiego myÊlenia jest np. zaproszenie
skarbników na Rad´ G∏ównà. JeÊli spotkanie takie dojdzie
do skutku, to skarbnicy b´dà mogli wymieniç si´ doÊwiadczeniami, uzgodniç zasady swojej wspó∏pracy, b´dzie
mo˝na dowiedzieç si´ – jak czujà si´ „na swojej dzia∏ce”
i czy potrzebujà pomocy, np. w postaci profesjonalnego
szkolenia. Mam poczucie, ˝e finanse to obszar, w którym
W˚Ch jest wzywana do nawrócenia, do przyjrzenia si´ sobie w relacji do pieni´dzy. MyÊl´, ˝e je˝eli b´dziemy w stanie finansom sprostaç, to Bóg nam je da.
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Ostatnio coraz cz´Êciej jest wysuwany problem informacji we wspólnocie, tworzenia bazy danych o cz∏onkach, ∏àcznoÊci mi´dzy nimi...
Trzeba zaczàç od samej koncepcji ogólnopolskiego
sekretariatu W˚Ch. Mnie przychodzi do g∏owy, ˝e móg∏by byç sekretarz w ka˝dej wspólnocie lokalnej, cz∏owiek
zajmujàcy si´ tylko przep∏ywem informacji. Chcia∏abym,
aby W˚Ch zastanowi∏a si´ nad tym, bo przep∏yw informacji jest bardzo wa˝ny w ka˝dej organizacji. Jeszcze
czymÊ innym jest polityka informacyjna W˚Ch. Wydaje
mi si´, ˝e wszystkim tym wyzwaniom jesteÊmy w stanie
podo∏aç. Ju˝ w Mielnie, podczas ubieg∏orocznego seminarium W˚Ch, wiele osób widzia∏o problem i zg∏asza∏o
ch´ç wspó∏pracy. Mam nadziej´, ˝e ten zapa∏ nie ostyg∏.
Co do bazy danych, to mamy we wspólnocie wielu informatyków i technologicznie mo˝na by∏oby to pewnie obrobiç nawet w∏asnymi si∏ami. Najpierw trzeba jednak postanowiç, jakie informacje i w jakiej postaci sà nam potrzebne. Chodzi wi´c o projekt takiej bazy danych. Je˝eli
na stronie internetowej W˚Ch w Polsce by∏by formularz,
w który mo˝na samemu wstukaç dane, bardzo uproÊci∏oby to ich zbieranie i aktualizacj´.
Pozwól, ˝e zadam ci teraz tradycyjne pytanie o twojà
drog´ do W˚Ch i o to, czym si´ zajmujesz zawodowo.
Jestem przedstawicielkà „córek marnotrawnych”, które na jakiÊ czas odesz∏y z KoÊcio∏a. Pochodz´ z Ornety,
to niewielkie miasteczko na pó∏nocy, za Olsztynem. Moi
rodzice sà repatriantami z Wileƒszczyzny. Rodzina z tradycjami, wszystkimi parametrami rodziny katolickiej. Jako nastolatka by∏am bardzo wierzàcà osobà. To by∏o coÊ
wi´cej ni˝ rutyna, ni˝ chodzenie do koÊcio∏a. Uleg∏am
jednak pokusie szataƒskiej i po pewnym czasie odesz∏am z KoÊcio∏a, w swoim przekonaniu z uczciwoÊci, bo
utraci∏am dar wiary. Zacz´∏am szukaç sensu ˝ycia gdzie
indziej. Studiowa∏am w Toruniu fizyk´ i chcia∏am w Toruniu zamieszkaç, to bardzo pi´kne miasto. W czasie studiów dzia∏a∏am doÊç mocno w Stowarzyszeniu Przyjació∏
ONZ w Polsce. To by∏a legalna organizacja, taka przybudówka SZSP, bo wtedy nie by∏o przecie˝ organizacji niezale˝nych. Pozna∏am tam bardzo ciekawych ludzi, którzy
nie mieÊcili si´ gdzie indziej. Tworzyli enklaw´, mo˝e niezupe∏nie opozycyjnà, ale gdzieÊ pomi´dzy. Dzi´ki pracy
w tym Stowarzyszeniu otrzyma∏am po studiach propozycj´ etatu w Zarzàdzie Wojewódzkim ZSMP. By∏o to
w 1980 r. kiedy ju˝ wybuch∏a „SolidarnoÊç”. Pomimo niech´ci do takich struktur, propozycja wydawa∏a si´ do
przyj´cia, bo przecie˝ mia∏o „iÊç nowe”, wszystko mia∏o
si´ zmieniaç. Doktryna katolicka rzecz jasna nie by∏a
przeszkodà dla kogoÊ, kto sam wystawi∏ si´ poza KoÊció∏. Wytrzyma∏am tam rok, bo „nowe“ przyjmowano raczej tylko na pozór. Ju˝ nic, nawet propozycja mieszkania, nie by∏o w stanie mnie zatrzymaç. We wrzeÊniu 1981
roku zacz´∏am prac´ w szkole, a w grudniu by∏ ju˝ stan
wojenny. Ca∏e szcz´Êcie – zdà˝y∏am uciec przed grudniem i tym wszystkim co potem nastàpi∏o, bo gdyby mój
eksperyment potrwa∏ d∏u˝ej, to nie wiem... Dodam tylko,
˝e mimo i˝ by∏am pracownikiem tej organizacji, nigdy nie
by∏am jej cz∏onkiem, taki zbieg okolicznoÊci(?!).
Na drogach poza KoÊcio∏em, nie znalaz∏am sensu ˝ycia. Mój powrót do KoÊcio∏a, po dziesi´ciu latach, by∏ po8
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dobny do powrotu syna marnotrawnego. Wraca∏am poprzez Odnow´ w Duchu Âwi´tym. Pewien ksiàdz da∏ mi
ksià˝k´ Millena. Dwa tomy przeczyta∏am w ciàgu doby.
Zapyta∏am go po tym, co si´ robi, gdy si´ tak przeczyta
i ka˝dy wyraz jest skierowany wprost do mnie. Powiedzia∏. ˝e trzeba pójÊç na spotkanie Odnowy. Posz∏am.
Pozna∏am wtedy o. Józefa Koz∏owskiego SJ. Przesz∏am
seminarium i chrzest w Duchu Âwi´tym. By∏o to dla mnie
ogromne prze˝ycie, wszystko si´ we mnie odwróci∏o. Po
roku o. Koz∏owski przenosi∏ si´ z Torunia do ¸odzi i powsta∏ problem, co dalej ze wspólnotami Odnowy, które
za∏o˝y∏. Dwie osoby zosta∏y wtedy „wys∏ane” na seminarium do Piotrkowa Trybunalskiego. By∏am jednà z nich.
Dowiedzia∏am si´ przypadkiem, ˝e do Piotrkowa nie jad´

Podczas rozdania Êwiadectw absolwentom
na seminarium dla animatorów Odnowy, tylko na jakieÊ
W˚Ch. By∏am z∏a, ale pojecha∏am i tam od o. Schulza dowiedzia∏am si´, ˝e by∏ to taki uk∏ad mi´dzy nim, a o. Koz∏owskim, by mo˝na by∏o zaproponowaç ludziom drog´
W˚Ch. Sta∏am si´ zatem niechcàco takim „przyczó∏kiem”
W˚Ch w Toruniu. By∏o to w 1987 roku. Adam przyjecha∏
jesienià i powsta∏y na bazie wspólnot Odnowy 3 wspólnoty W˚Ch, no i tak to si´ zacz´∏o. Poniewa˝ nikt nie mia∏
jeszcze doÊwiadczenia, od razu zosta∏am animatorem,
a póêniej koordynatorem. Poniewa˝ chcia∏am si´ czegoÊ
dowiedzieç o W˚Ch, o tym co mam robiç, jeêdzi∏am na
wszystkie seminaria, które o. Schulz w tamtym czasie organizowa∏. W 1996 roku, jako pierwsza w Toruniu, z∏o˝y∏am przymierze na sta∏e. Potem kilka lat ciszy i znów czas
intensywniejszej pracy dla W˚Ch, który zaczà∏ si´, kiedy
powstawa∏ nasz Statut.
A Êcie˝ka zawodowa?
Dzi´ki rekolekcjom odkry∏am w sobie pogrzebane
gdzieÊ talenty do zarzàdzania. Gdy przechodzi∏ niespodziewanie na emerytur´ dyrektor szko∏y, w której praco-
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wa∏am jako nauczyciel fizyki, zdecydowa∏am si´ stanàç
do konkursu. To by∏o w roku 1991, zatem od 12 ju˝ lat jestem dyrektorem Zespo∏u Szkó∏ Elektrycznych. Od wrzeÊnia br. szko∏a nasza ∏àczy si´ z Zespo∏em Szkó∏ Budowlanych w jeden wi´kszy zespó∏. W czerwcu wygra∏am
konkurs na dyrektora tej nowej jednostki.
Jaki masz stosunek do m´˝czyzn?
Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e jestem dyrektorem szko∏y w zasadzie m´skiej. W ca∏ej szkole mamy 3 uczennice. W radzie pedagogicznej kobiety te˝ nigdy nie stanowi∏y
wi´kszoÊci.Lubi´ pracowaç z m´˝czyznami, mam te˝
dobre porozumienie z moimi uczniami. Nie wiem jaka
jest intencja Twojego pytania, ale feministkà to chyba
nie jestem, choç czasem myÊl´ sobie, ˝e koronà stworzenia jest chyba jednak kobieta.... przecie˝ zosta∏a
stworzona jako ostatnia!
Jaka jest twoja rodzina?
Mam oboje rodziców, z czego bardzo si´ ciesz´. Mam
te˝ brata, jest m∏odszy ode mnie o 8 lat, wi´c oboje byliÊmy troch´ jedynakami. Kiedy ja koƒczy∏am szko∏´, to on
do niej wkracza∏ i tak mijaliÊmy si´ na wczesnych drogach ˝ycia. Teraz mam z nim ju˝ ca∏kiem inny kontakt Ma
dwójk´ dzieci. Mieszka w Ornecie, jest pszczelarzem
z zami∏owania. Mam te˝ siedmioro chrzeÊniaków!
Jak zwykle sp´dzasz wakacje?
Jak si´ w szkolnictwie zamieni obowiàzki nauczycielskie na dyrektorskie to wakacje nagle si´ kurczà. Lubi´
podró˝owaç, ale jakiÊ wielkich podró˝y nie odby∏am. By∏am w kilku krajach Europy, ale na innych kontynentach
to ju˝ nie.
Odwiedzi∏aÊ ziemi´ swoich przodków, Wileƒszczyzn´?
Tak. By∏am tam w 1988 roku. By∏o to dla mnie wielkie
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prze˝ycie, musz´ przyznaç, ˝e mia∏am wielkie poczucie
bycia u korzeni. MyÊl´ ˝e sprawi∏y to opowiadania ojca o
tamtych miejscach i czasach jego m∏odoÊci. Prawie ca∏a
rodzina ojca zosta∏a nadal tam mieszka, gdy˝ mój dziadek
uwa˝a∏, ˝e jeÊli oni wyjadà, to Polska ju˝ tam nie wróci.
Czego teraz boisz si´ najbardziej stojàc przed nowymi zadaniami w WèCh i ˝yciu zawodowym?
Najbardziej boj´ si´, ˝e pomyliç mog´ pragnienia Boga z w∏asnymi koncepcjami. Podobno mam dosyç du˝à
si∏´ przekonywania i mog´ pociàgnàç innych. Jestem
kimÊ takim, kto ca∏e serce wk∏ada w to co robi, nie umiem
inaczej. Czasami si´ zap´dz´ i czasem okazuje si´, ˝e to
nie jest koncepcja Pana Boga. Ale znam antidotum – praca zespo∏owa i wspólne rozeznawanie.
Jakie swoje cechy uwa˝asz za po˝yteczne, z jakich jesteÊ dumna?
Mimo wszystko to, ˝e wk∏adam ca∏e serce, wi´c nawet
jeÊli si´ troch´ rozp´dz´, to zaraz wracam na miejsce.
Mam te˝ dar syntezy du˝ych obszarów rzeczywistoÊci, jestem typowym wizjonerem. KiedyÊ by∏am przera˝ona
tym, ˝e mam silnà osobowoÊç, ˝e tak jestem odbierana
przez innych, ale teraz widz´, ˝e to te˝ jest dar. Sà tacy,
którzy sà stworzeni aby byç lokomotywà, koniem pociàgowym i sà inni, stworzeni do robót l˝ejszych. Wa˝ne, ˝eby ka˝dy zaakceptowa∏ swój dar.
Jaka jest twoja ulubiona bajka?
Ojej, nie pami´tam, nie wiem!!! Z ksià˝ek, lubi´ Tolkiena. KiedyÊ pasjami czytywa∏am krymina∏y, teraz lubi´ czytaç biografie. Interesuj´ si´ te˝ psychologià i formacjà.
Regularnie czytam te˝ czasopisma spo∏eczno-polityczne..... czasem mo˝na mieç wra˝enie, ˝e to nie rzeczywistoÊç, a bajki!

WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå! WARTO PRZECZYTAå!
FAUSTYNA ZNACZY SZCZ¢ÂLIWA
Ks. Mieczys∏aw Maliƒski
Wydawnictwo ZNAK
Kraków 2002
Cena 29.00 z∏
Ksiàdz Mieczys∏aw Maliƒski przedstawi∏ ˝ycie Faustyny w formie powieÊci. Ksià˝ka nie zast´puje „Dzienniczka” ale mo˝e byç jego uzupe∏nieniem oraz powrotem do niektórych myÊli w nim zawartych. Namawiam do
przeczytania tej powieÊci równie˝ tych, którzy nie czytali „Dzienniczka” oraz tych, których zniech´ci∏ specyficzny styl „Dzienniczka” siostry Faustyny. Mo˝e w∏aÊnie ta powieÊç b´dzie zach´tà do zatrzymania si´ nad
przes∏aniem Mi∏osierdzia Bo˝ego.
˚ycie Faustyny jest w ksià˝ce mocno osadzone w historii Polski. Przenoszàc si´ do czasów dzieciƒstwa i m∏odoÊci Faustyny uÊwiadamiamy sobie czas zaborów, I wojny Êwiatowej, odzyskiwania niepodleg∏oÊci. Mo˝na ujrzeç jak prze˝ywano ten czas w zwyk∏ych
domach. Ile trzeba by∏o mieç si∏y, a przede wszystkim wiary i nadziei, aby si´ nie za∏amaç i przetrwaç trudnoÊci.
I w tym wszystkim Faustyna. Prosta, ufna, szczera, ujmujàca swojà wiarà i przede wszystkim, tak naturalnie odnajdujàca Boga we
wszystkich rzeczach. Ta postawa siostry Faustyny jest bardzo wyrazista w ca∏ej ksià˝ce. Silny akcent jest po∏o˝ony równie˝ na modlitw´, która dla Faustyny jest oczywistà rozmowà, spotkaniem, trwaniem przed Bogiem.
„Dzienniczek” czyta∏am kiedyÊ jeszcze przed bli˝szym zetkni´ciem si´ z duchowoÊcià ignacjaƒskà. Teraz z mi∏ym zaskoczeniem
odnajdywa∏am wiele z tej duchowoÊci zaznaczone w ˝yciu Faustyny.
Zgromadzenie Sióstr Matki Bo˝ej Mi∏osierdzia zajmujàce si´ resocjalizacjà tzw. upad∏ych dziewczàt, do którego wstàpi∏a siostra
Faustyna, zwiàzane by∏o z zakonem jezuitów, a duchowoÊç oparta na duchowoÊci Êw. Ignacego Loyoli. Stàd te˝ wiele akcentów
w powieÊci bliskich dla wszystkich zwiàzanych z W˚CH.
Jest to powieÊç dla ka˝dego niezale˝nie od wieku. Warto przeczytaç. Serdecznie polecam.

Danuta Piskorska
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Informacja ze Zgromadzenia
Krajowego W˚Ch w Polsce
w dniach 25-27 kwietnia 2003
o ju˝ piàte Zgromadzenie Krajowe W˚Ch w Polsce, poprzednie w kwietniu 1999 r. zosta∏o zwo∏ane g∏ównie
z uwagi na koniecznoÊç zatwierdzenia Statutu W˚Ch. Na
obecnym Zgromadzeniu delegaci ocenili prac´ ust´pujàcych w∏adz W˚Ch, dokonali wyboru nowej Rady Wykonawczej i Komisji Rewizyjnej, uchwalili niektóre zmiany
w Statucie oraz podj´li uchwa∏´ dotyczàcà g∏ównych
kierunków dzia∏ania.
W Zgromadzeniu wzi´∏o udzia∏ 32 delegatów reprezentujàcych nast´pujàce wspólnoty lokalne: Bia∏ystok (1 delegat), Kalisz (2 delegatów), Kraków (1 delegat), Lublin (4 delegatów), ¸ódê (3 delegatów), Piotrków (4 delegatów), Radom (2 delegatów), Szczecin
(1 delegat), Toruƒ (2 delegatów), Trójmiasto (1 delegat) oraz Warszaw´ (11 delegatów). Ponadto byli obecni: 4 obserwatorzy, cz∏onkowie ust´pujàcej Rady Wykonawczej oraz Przewodniczàca Komisji Rewizyjnej.
W Zgromadzeniu uczestniczy∏o kilku asystentów: o. Ryszard Friedrich, o. Zygfryd Kot, o. Mieczys∏aw ¸usiak,
o. Bogus∏aw Trzeciak oraz o. Dariusz Michalski. GoÊciliÊmy te˝ o. Dariusza Kowalczyka, który wyg∏osi∏ homili´
na Mszy Âwi´tej w pierwszym dniu obrad, a wieczorem
tego samego dnia przyby∏ o. Adam Schulz, który przybli˝y∏ aktualnà sytuacj´ KoÊcio∏a i ruchów katolickich
w Polsce.
JeÊli chodzi o przebieg obrad, to warto zauwa˝yç, ˝e
o ile sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Rady Wykonawczej nie
budzi∏o pytaƒ, to po przedstawieniu przez Skarbnika
rozliczenia finansowego W˚Ch pojawi∏o si´ wiele pytaƒ
i wàtpliwoÊci, które dotyczy∏y g∏ównie sposobu prowadzenia finansów wspólnoty. Ostatecznie Rada Wykonawcza uzyska∏a absolutorium przy 28 g∏osach „za” oraz
pi´ciu wstrzymujàcych si´.
Nast´pnie delegaci przedstawiali ocen´ drogi swoich
wspólnot w ciàgu ostatnich czterech lat, którà przygotowali na bazie otrzymanych wczeÊniej materia∏ów.
Zaprezentowane zosta∏y wszystkie wspólnoty lokalne.
Po wystàpieniach delegatów zabra∏ g∏os o. Mieczys∏aw ¸usiak, który przedstawi∏ nowà form´ pracy
z m∏odzie˝à licealnà pod nazwà „Szko∏a kontaktu
z Bogiem” proponujàcà m∏odzie˝y rekolekcje ignacjaƒskie. Na kanwie jego wystàpienia pojawi∏o si´ pytanie:
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czy i jak W˚Ch mog∏oby si´ w∏àczyç w prac´ z m∏odzie˝à licealnà?
Kolejny etap pracy uczestników Zgromadzenia dotyczy∏ g∏osowania nad poprawkami do Statutu. Bez zastrze˝eƒ zosta∏y zatwierdzone wszystkie poprawki do
Statutu, które trzeba by∏o wprowadziç przy rejestracji
W˚Ch jako stowarzyszenia. Natomiast inne zaproponowane poprawki do Statutu by∏y doÊç krytycznie ocenione przez delegatów i cz´Êç z nich zosta∏a odrzucona.
Nast´pnie zosta∏y przeprowadzone wybory Rady Wykonawczej oraz Komisji Rewizyjnej.
Do Rady Wykonawczej wesz∏y: Teresa B∏aszkiewicz
(prezydent), Barbara Rogalska (wiceprezydent ds. apostolstwa), Krystyna Seremak (wiceprezydent ds. formacji), Teresa Litwiniak (skarbnik) oraz trzej doradcy:
El˝bieta Gleba, El˝bieta Wierszy∏o i Ewa Dybowska. Komisj´ Rewizyjnà tworzà: Tadeusz Bolewski (przewodniczàcy), Jaros∏aw Kowalski, Bo˝ena Staszewska, Hubert
Nowakowski i Gra˝yna Federowicz. Nowym w∏adzom
W˚Ch ˝yczymy wiele Êwiat∏a i mocy Ducha Âwi´tego
w pracy dla dobra ca∏ej wspólnoty.
W niedziel´ uczestnicy Zgromadzenia skupili si´ na
myÊleniu o przysz∏oÊci W˚Ch w Polsce. Tej sprawie poÊwi´cona by∏a poranna refleksja modlitewna, a potem
poprowadzona metodà „Ênie˝nej kuli” praca uczestników, której wyniki zosta∏y opracowane przez osoby z nowej Rady Wykonawczej i zaproponowane jako projekt
uchwa∏y. Po niewielkich uzupe∏nieniach delegacji przyj´li uchwa∏´ dotyczàcà kierunków dzia∏ania i rozwoju
W˚Ch w Polsce. Ponadto zadeklarowali, w jakich obszarach chcieliby s∏u˝yç wspólnocie w przysz∏oÊci.
Ogarniajàc ogromnà prac´ wykonanà przed i podczas
Zgromadzenia Krajowego W˚Ch nale˝y zaznaczyç, ˝e
uda∏o si´ nam przejÊç doÊç sprawnie i bez wstrzàsów do
kolejnego etapu drogi naszej wspólnoty.
Na zakoƒczenie chcia∏abym serdecznie podzi´kowaç
wszystkim, którzy na ró˝ny sposób zaanga˝owali si´
w przygotowanie i sprawny przebieg Zgromadzenia.

Ewa Poleszak
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Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Rady Wykonawczej W˚Ch w Polsce
w latach 1999-2003
I. Sk∏ad Rady Wykonawczej
Rada Wykonawcza wybrana podczas Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Krajowego W˚Ch w dniu 24 kwietnia 1999
r. pracowa∏a w niezmienionym sk∏adzie ca∏à kadencj´.
Sk∏ad Rady by∏ nast´pujàcy:
Prezydent – Ewa Poleszak, Wiceprezydent ds. formacji
– Krystyna Seremak, Wiceprezydent ds. apostolstwa –
Jan So∏daczuk, Skarbnik – Ma∏gorzata J´kalska, Doradcy:
El˝bieta Gleba (wybrana do kontaktów z W˚Ch w Europie
tzw. eurolink), Piotr Micha∏owski i Marek Kwiatkowski.
Wszystkie wybrane osoby pe∏ni∏y swoje funkcje przez ca∏à kadencj´, czyli od 1999 r. do dzisiaj. Ponadto Rada
Wykonawcza powo∏a∏a od 2000 r. Ew´ Dybowskà z Krakowa jako konsultanta i uczestnika posiedzeƒ Rady.
Cz∏onkami Rady Wykonawczej z urz´du byli:
o. Ryszard Friedrich SJ – Asystent Krajowy W˚Ch (od
1998 r.); o. Zygfryd Kot SJ – Wiceasystent Krajowy W˚Ch
(od 2000 r.) oraz Przewodniczàca Ogólnopolskiego Sekretariatu W˚Ch – Joanna Toczko (do koƒca 1999 r.),
nast´pnie Dorota Kulesza (od 2000 r.).
W minionej kadencji Rada Wykonawcza odby∏a 25
spotkaƒ formalnych oraz poprowadzi∏a 8 spotkaƒ Rady
G∏ównej W˚Ch. Rada Wykonawcza by∏a te˝ odpowiedzialna za koordynacj´ ogólnopolskich spotkaƒ W˚Ch: w Kaliszu, w Toruniu, w Dàbrowicy k. Lublina oraz za organizacj´ obecnego Zgromadzenia Krajowego W˚Ch. W ka˝de wakacje Rada Wykonawcza troszczy∏a si´ o poprowadzenie turnusu rekolekcyjnego oraz seminarium dla
cz∏onków W˚Ch. Ponadto zorganizowa∏a w Falenicy wa˝ne spotkanie przedstawicieli W˚Ch z ca∏ej Europy.
Potrzebnà formà naszej pracy by∏y spotkania z cz∏onkami W˚Ch we wspólnotach lokalnych. Odbywa∏o si´ to
poprzez wyjazdy do wspólnot czy kontakty indywidualne
podczas spotkaƒ ogólnopolskich.
Cz∏onkowie Rady Wykonawczej stopniowo dopracowali zakres swoich obowiàzków, co u∏atwia∏o wzajemnà
wspó∏prac´. Jako Rada nie zawsze mieliÊmy wspólne
stanowisko, wi´c rodzi∏o to napi´cia i wymaga∏o od nas
trudu, aby dojÊç do porozumienia.
II. Obszary pracy Rady Wykonawczej w latach
1999-2003
1. Rejestracja W˚Ch i wdra˝anie Statutu w ˝ycie
Po zatwierdzeniu Statutu na poprzednim Zgromadzeniu Krajowym W˚Ch Rada Wykonawcza podj´∏a szereg
dzia∏aƒ zmierzajàcych do uzyskania przez W˚Ch osobowoÊci prawnej w paƒstwie. W procesie rejestracji W˚Ch
jako stowarzyszenia by∏o konieczne doprecyzowanie pa-

ru punktów w Statucie. Poprawki te uzyska∏y jednog∏oÊnà akceptacj´ cz∏onków Rady G∏ównej. Od 2 marca
2001 r. uzyskaliÊmy osobowoÊç prawnà w paƒstwie polskim. MogliÊmy za∏o˝yç w∏asne konto bankowe, co u∏atwi∏o dokonywanie wp∏at. Rada Wykonawcza i Rada
G∏ówna W˚Ch realizowa∏y swoje zadania zgodnie z wymogami statutowymi.
Ze wzgl´du na niewielkà znajomoÊç dokumentów
W˚Ch wÊród naszych cz∏onków zosta∏y opublikowane
najwa˝niejsze dokumenty charakteryzujàce naszà wspólnot´, m.in. Statut wraz z poprawionym za∏àcznikiem nr
1 dotyczàcym przymierza. Uwzgl´dniliÊmy w nim uwagi
zg∏oszone przez cz∏onków ze sta∏ym przymierzem. Zosta∏
te˝ zmieniony za∏àcznik nr 5 dotyczàcy zasad gospodarki finansowej W˚Ch.
2. Praca na rzecz formacji cz∏onków
G∏ównà odpowiedzialnoÊç za prac´ formacyjnà W˚Ch
ponosi∏a Krystyna Seremak Wiceprezydent ds. formacji.
Ponadto wa˝nà rol´ w pracy na rzecz formacji pe∏ni∏ o.
Ryszard Friedrich – Asystent Krajowy W˚Ch. W skrócie podajemy zadania formacyjne realizowane w tej kadencji:
1) Promocja rekolekcji ignacjaƒskich i innych form
rozwoju duchowego, aby dojrzewaç w drodze W˚Ch:
1999 r. – rekolekcje W˚Ch dynamika II Tygodnia åwiczeƒ Duchowych (kontemplacja ˝ycia Jezusa) oraz seminarium dotyczàce poszczególnych etapów drogi grupy
W˚Ch (kolejne etapy drogi W˚Ch – tzw. Survey)
2000 r. – rekolekcje w Falenicy przybli˝ajàce istot´
przymierza z W˚Ch oraz seminarium dot. rozwoju wspólnot, które przesz∏y d∏u˝szà drog´ oraz ich dalszego
kszta∏tu
2001 r. – rekolekcje W˚Ch w Gdyni dla obecnych i nowych animatorów na temat "Animator, osoba pos∏ana
przez Chrystusa" oraz seminarium w Mielnie dla osób
odpowiedzialnych, dotyczàce rozeznania drogi W˚Ch
w perspektywie
2002 r. – rekolekcje dla cz∏onków W˚Ch w Zakopanem
na temat „DuchowoÊç W˚Ch” oraz seminarium w Mielnie
„Lider dla W˚Ch”.
2) Praca na rzecz nowych wspólnot: zorganizowanie
spotkania dla cz∏onków i animatorów prewspólnot
w Warszawie w 2002 r. oraz wydanie nowych materia∏ów
3) Formacja cz∏onków W˚Ch odbywa∏a si´ z po∏o˝eniem szczególnego akcentu na realizacj´ przymierza
i jego rewizj´:
– przygotowanie spotkania osób po sta∏ym przymierzu w Sulejówku (2000 r.)
11
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– dwa spotkania rewizyjne w Toruniu dotyczàce przymierza (2001 r. oraz 2002 r.)
4) Pomoc formacyjna bezpoÊrednia dla wspólnot (wyjazdy, spotkania, kontakty) oraz poÊrednia poprzez przekazywane materia∏y i wskazania do pracy w grupach.
3. Rozeznawanie i koordynacja zaanga˝owaƒ
apostolskich
Koordynacja podejmowanej przez W˚Ch dzia∏alnoÊci
apostolskiej prowadzona by∏a przez Janka So∏daczuka
wiceprezydenta ds. apostolstwa. Do wa˝niejsze dzia∏aƒ
w tym zakresie nale˝a∏y:
1) Koordynacja podejmowanej przez W˚Ch dzia∏alnoÊci apostolskiej oraz refleksja nad pog∏´bianiem ÊwiadomoÊci "wspólnej misji", jako realizacja kierunku odczytanego na Zgromadzeniu Âwiatowym w Itaici (1998
r.)
2) Zatwierdzenie przez Rad´ G∏ównà czterech obszarów priorytetowych: rodzina, m∏odzie˝, formacja W˚Ch
i formacja liderów oraz osób odpowiedzialnych.
Przyk∏adowe dzia∏ania:
a) W obszarze „rodzina” – zorganizowanie w 2001 r.
i w 2002 r. wakacyjnych rekolekcji dla ma∏˝eƒstw oraz
przystosowania do tego celu oÊrodka rolniczo-turystycznego w Mielnie k. Grunwaldu (odpowiedzialny Piotr Micha∏owski)
b) W pracy z m∏odzie˝à – kontynuacja „Wakacji z Bogiem” oraz zainicjowanie wspó∏pracy w ramach „Jezuickich Dni M∏odzie˝y” (odpowiedzialna Ewa Poleszak)
c) Formacja liderów – projekt i tworzenie „Szko∏y
Formacji Liderów W˚Ch” (koordynator Teresa B∏aszkiewicz)
d) Formacja we wspólnocie – rewizja ˝ycia przymierzem (Krystyna Seremak)
– Sulejówek (2001 r.) – spotkanie osób po przymierzu sta∏ym
– Toruƒ (2002 r. i 2003 r.) – rewizja wype∏niania
przymierza
– powstanie projektu pracy w zakresie przymierza
– 2002 r.
– utworzenie zespo∏u ds. przymierza – 2003 r.
3) Spotkanie rewizyjne w Falenicy w 2002 r. dla osób
zaanga˝owanych w podanych wy˝ej czterech obszarach
priorytetowych.
4) Zaanga˝owanie w prace Drugiego Ogólnopolskiego
Kongresu Ruchów i Stowarzyszeƒ Katolickich w 2000 r.
w Warszawie, m.in. prowadzenie na Kongresie i potem
grupy tematycznej dot. zaanga˝owania w ˝ycie spo∏eczne.
5) Aktualnie prowadzona jest refleksja, która ma na
celu przygotowanie nas do Zgromadzenia Âwiatowego
W˚Ch w Nairobi.
6) Ponadto nale˝y wspomnieç o zagospodarowaniu
i opiece nad oddanym w u˝ytkowanie dla W˚Ch domu
w Miko∏ajewie, nad Czarnà Haƒczà. Organizowane sà
tam turnusy wakacyjne dla dzieci z domu dziecka,
warsztaty terapii zaj´ciowej i wypoczynek. Opieka nad
tym domem zosta∏a powierzona wspólnocie „Pielgrzym”
z Warszawy.
12
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4. Budowanie wi´zi we Wspólnocie Krajowej
oraz kontakty W˚Ch z innymi
Budowanie wi´zi wspólnotowych dotyczy∏o przede
wszystkim Wspólnoty Krajowej, ale tak˝e podtrzymywania kontaktów ze Êwiatowà i europejskà W˚Ch.
1) ByliÊmy uczestnikami spotkaƒ organizowanych
w Polsce z udzia∏em goÊci ze Âwiatowej czy Europejskiej
W˚Ch. Równie˝ cz∏onkowie Rady wyje˝d˝ali jako nasi delegaci za granic´. Mo˝emy tu wymieniç:
– Spotkanie w Warszawie w 2002 r. z Ojcem Kolvenbachem Asystentem Âwiatowym W˚Ch
– Spotkanie Eurolinków oraz przedstawicieli W˚Ch
z Europy Wschodniej w Falenicy w 2000 r.
– Udzia∏ naszych przedstawicieli w Zgromadzeniu Europejskim W˚Ch w Celje (S∏owenia) w 1999 r., w Kongresie Francuskiej W˚Ch w Lyonie w 1999 r., w spotkaniu
Eurolinków w Brukseli w 2002 r.
– Udzia∏ w Europejskich Wakacjach W˚Ch w Austrii
zorganizowanych dla rodzin w 1999 r.
– Wizyty goÊci zagranicznych z W˚Ch, np. Ojca Fernando Salasa Vice-Asystenta Âwiatowej W˚Ch, Igora Bachovca ze S∏owenii (cz∏onka Euroteamu), Moniki Sander
z Francji (skarbnika Euroteamu)
– Nawiàzanie kontaktów z Grekokatolikami we Lwowie (wspó∏praca Lubelskiej W˚Ch), w Miƒsku oraz
z W˚Ch na Litwie.
2) W budowaniu Wspólnoty i integracji cz∏onków
W˚Ch wspieraliÊmy nast´pujàce dzia∏ania:
– Pomoc w organizacji ogólnopolskich spotkaƒ dla
cz∏onków i przyjació∏ W˚Ch: 28-30 kwietnia 2000 r.
– pielgrzymka do Sanktuarium Serca Jezusa Mi∏osiernego w Kaliszu oraz podj´cie ∏aski przebaczenia i pojednania; 20-22 kwietnia 2001 r. spotkanie w Toruniu
pomocne w refleksji nad naszà Wspólnotà i w jej budowaniu: „W˚Ch – Ja i ty, czy my? do czego zaprasza
Bóg?”; 26-28 kwietnia 2002 r. spotkanie w Dàbrowicy
k. Lublina pod has∏em: „Czyniç wspólnot´ domem
i szko∏à komunii” jako pomoc w tworzeniu wi´zi we
wspólnocie
– Wspieranie organizacji turnusów „Wakacji z Bogiem” w atrakcyjnych miejscach dla rodzin z W˚Ch i znajomych oraz turnusów dla m∏odzie˝y zwiàzanej z W˚Ch
– Motywowanie cz∏onków W˚Ch do udzia∏u w rekolekcjach, seminariach, wspólnej Eucharystii i innych organizowanych dla nas spotkaniach.
5. Polityka informacyjna
Polityka informacyjna by∏a realizowana poprzez:
– wydawany regularnie kwartalnik „Wspólnota w misji”, który redagujà: Ma∏gorzata Golanowska, Dorota Kulesza oraz od 2000 r. Marek Kwiatkowski (ukaza∏o si´
14 numerów dostarczajàcych ciekawych informacji z ˝ycia W˚Ch);
– kontakty za pomocà poczty elektronicznej pomi´dzy Sekretariatem oraz wspólnotami lokalnymi i podstawowymi;
– stworzenie i prowadzenie strony internetowej:
www.wzch.org.pl.
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III. Wnioski koƒcowe
W minionej kadencji Rady Wykonawczej nie uda∏o si´
zrealizowaç nast´pujàcych dzia∏aƒ:
1) Utworzenia aktualnej bazy danych o cz∏onkach
W˚Ch
2) Uzupe∏nienia brakujàcych dokumentów od osób ze
sta∏ym przymierzem
3) Przygotowania certyfikatów dla osób ˝yjàcych
sta∏ym przymierzem.
Ogólnie mo˝na stwierdziç, ˝e Rada Wykonawcza w tej
kadencji rozpocz´∏a wdra˝anie postanowieƒ zatwierdzo-
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nego podczas poprzedniego Zgromadzenia Statutu oraz
stosowania zapisów w nim zawartych. Cz´Êç zg∏oszonych poprawek do Statutu, to wynik naszych doÊwiadczeƒ. Zauwa˝aliÊmy, ˝e jest potrzebna wi´ksza znajomoÊç Statutu przez osoby pe∏niàce ró˝ne funkcje we
Wspólnocie. W minionej kadencji szukaliÊmy formu∏y
spotkaƒ nowego organu statutowego - Rady G∏ównej.
StaraliÊmy si´, aby odbywajàce si´ 2 razy do roku spotkania spe∏nia∏y nie tylko cele statutowe, ale równie˝
formacyjne i informacyjne.
Opracowa∏a Ewa Poleszak

Uchwa∏a
Zgromadzenia Krajowego W˚Ch
Kierunki dzia∏ania i rozwoju Wspólnoty ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce
Warszawa-Falenica 27.04.03 r
Wchodzàc w trzecie tysiàclecie chrzeÊcijaƒstwa
Wspólnota ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego otwiera si´ i uwra˝liwia na wezwania, jakie Bóg kieruje do niej i pragnie na
nie odpowiadaç z coraz wi´kszà hojnoÊcià, zgodnie
z bogactwem duchowoÊci ignacjaƒskiej i Charyzmatem,
jakim zosta∏a obdarowana.
Podstawowe wezwanie, jakie Chrystus kieruje do nas,
to „przekroczyç próg przeci´tnoÊci”, co wyra˝a si´
przede wszystkim jakoÊcià dawanego przez nas Êwiadectwa: W jakim stopniu, poprzez nasz styl ˝ycia i dzia∏ania, rzeczywiÊcie stajemy si´ „zaczynem”, „solà”
i „Êwiat∏em” dla Êwiata?
Zgromadzenie Krajowe podejmujàc powy˝sze wezwanie odczytuje jako najwa˝niejsze dla Naszej Wspólnoty:
1. Uporzàdkowanie spraw wewn´trznych wspólnoty,
a przede wszystkim:
– usprawnienie komunikacji na wszystkich poziomach wspólnoty, budowanie wi´zi i jednoÊci
– podj´cie odpowiedzialnoÊci za biuletyn „Wspólnota w Misji” jako wspólnego dzie∏a ca∏ej W˚Ch
w Polsce
– opracowanie zasad pracy i wspó∏pracy Rady G∏ównej i Rady Wykonawczej
– opracowanie polityki finansowej wspólnoty
– roz∏o˝enia odpowiedzialnoÊci za dzie∏a ogólnopolskie
– stworzenie bazy danych dot. cz∏onków wspólnoty
2. Zrewidowanie dotychczasowych obszarów priorytetowych i rozpoznawanie nowych w kontekÊcie:
– dokumentów W˚Ch (m.in. Uchwa∏a Zgromadzenia
Âwiatowego W˚Ch, Uchwa∏a Zgromadzenia Krajowego W˚Ch, Charyzmat W˚Ch)
– dokumentów KoÊcio∏a
– znaków czasu

3. Ukonkretnienie zadaƒ w dotychczasowych obszarach priorytetowych:
– formacja: kontynuacja zadaƒ zwiàzanych z pog∏´bianiem ˝ycia Przymierzem; praca na rzecz powstawania i wzrostu nowych wspólnot; odczytanie drogi rozwoju dla wspólnot z d∏ugim sta˝em
– formacja liderów: kontynuacja podj´tych zadaƒ
i rozpoznawanie nowych potrzeb
– rodzina: kontynuowanie podj´tych zadaƒ; rodzina
w spo∏ecznoÊciach lokalnych
– m∏odzie˝: kontynuowanie podj´tych zadaƒ; tworzenie konkretnych programów; wspó∏praca z innymi organizacjami i instytucjami
4. Rozpoznawanie zadaƒ w nowych obszarach, m.in.:
- misja na Wschodzie
- troska o ubogich, bezrobotnych...:
5. Wypracowanie zasad wspó∏pracy W˚Ch z Towarzystwem Jezusowym
Ta „uchwa∏a programowa” b´dzie przedmiotem pracy
Rady G∏ównej w Sulejówku (sierpieƒ 2003), która
uwzgl´dniajàc rezultaty Zgromadzenia Âwiatowego
w Nairobi, opracuje konkretne cele i zadania dla W˚Ch
w Polsce na rok 2004.
Metoda pracy przyj´ta przy opracowywaniu uchwa∏y polega∏a na
w∏àczeniu do jej tworzenia wszystkich uczestników Zgromadzenia. Po refleksji indywidualnej na temat: „Co uznaj´ za najwa˝niejsze do podj´cia w naszej wspólnocie...”, po∏àczeni najpierw w pary, potem w czwórki, a nast´pnie w 5 grupach 8-osobowych, uczestnicy formu∏owali tzw.
protoko∏y rozbie˝noÊci i zbie˝noÊci, w zakresie spraw uznawanych za
wa˝ne. Nast´pnie 2 osoby z nowej RW zebra∏y wyniki pracy 5 grup i zredagowa∏y projekt uchwa∏y . Zgromadzenie Krajowe przeanalizowa∏o tak
przygotowany projekt, wnios∏o do niego poprawki i przyj´∏o w g∏osowaniu powy˝szy tekst, wyra˝ajàc zgod´ na wprowadzenie przez Rad´ Wykonawczà poprawek stylistycznych, co zosta∏o ju˝ uczynione.
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Co kryjà symbole
Unii Europejskiej?
a temat Unii Europejskiej mo˝na us∏yszeç ostatnio
wiele... Natomiast dekad´ wczeÊniej mo˝na ju˝ by∏o
dostrzec na samochodowych tablicach rejestracyjnych
z krajów Unii jej oficjalny znak: okràg z dwunastu
gwiazd na niebieskim tle. Wje˝d˝a∏ i wyje˝d˝a∏ z w∏aÊcicielami aut, bez ha∏asu i medialnej wrzawy wokó∏ siebie.
Kolejnym znakiem Unii, który od 1 stycznia 2002 wszed∏
w nasz pejza˝ „walutowy”, sta∏ si´ wspólny europejski
pieniàdz – euro. Przywo∏ane znaki: unijna flaga i waluta, nale˝à do symboli unijnych. Symbol prowadzi
w g∏àb, ods∏ania ukryte znaczenie... Warto si´ temu
przyjrzeç bli˝ej.
Pierwotnie „symbolem” nazywano od∏amany kawa∏ek
koÊci do gry lub innego przedmiotu, którego brzeg pasowa∏ do brzegu pozosta∏ej cz´Êci tak, ˝e mo˝na je by∏o ze sobà z∏o˝yç. Bliscy obdarzali si´ nawzajem takimi
kawa∏kami przedmiotów, aby móc si´ po nich rozpoznaç.
By∏y wi´c dla bliskich sobie osób znakiem rozpoznawczym, jednoczàcym, który dziedziczono przez pokolenia.
Jedne przemija∏y, przychodzi∏y nowe, niezmienny pozostawa∏ tylko „znak wspólnoty”. Z czasem w takim celu
pos∏ugiwano si´ odciskiem piecz´ci.

N

Symbolika flagi
Opisany na poczàtku znak Unii Europejskiej zosta∏
przyj´ty na flag´ zjednoczonej Europy w 1986 r. W oficjalnym informatorze Unii Europejskiej1 znajdujemy objaÊnienie jej powstawania i znaczenia: „Flaga zjednoczonej Europy powsta∏a z inspiracji chrzeÊcijaƒskiej.
W 1950 roku Rada Europy og∏osi∏a konkurs na zaprojektowanie flagi dla tej nowo powsta∏ej instytucji. 8 grud14

nia 1955 roku przyj´ty zosta∏ projekt Arsena Heitza ze
Strasburga, b´dàcy modyfikacjà propozycji Salvadora de
Madariaga y Rojo, a przedstawiajàcy kràg dwunastu
gwiazd na ciemnoniebieskim tle. Natchnieniem dla autora by∏a historia objawieƒ NajÊwi´tszej Maryi Panny na
Rue du Bac w Pary˝u, dajàcych poczàtek kultowi Matki
Boskiej Cudownego Medalika. Projekt nawiàzuje do s∏ów
Apokalipsy Êw. Jana: „Potem wielki znak ukaza∏ si´ na
niebie: Niewiasta obleczona w s∏oƒce i ksi´˝yc pod jej
stopami, a na jej g∏owie wieniec z gwiazd dwunastu”
(Ap 12, 1). Unia Europejska, za zgodà Rady Europy, 21
kwietnia 1986 r. przyj´∏a jako oficjalnà flag´ tej instytucji w∏aÊnie projekt Arsena Heitza. Symbolika flagi nie
jest religijna w Êcis∏ym znaczeniu. Unia Europejska, b´dàc instytucjà Êwieckà, szanuje wolnoÊç sumienia
i przekonaƒ wszystkich Europejczyków. DwanaÊcie
gwiazd symbolizuje gwarancj´ pe∏ni, jakà ma si´ staç
zjednoczona Europa, oraz godziny, miesiàce, znaki zodiaku i aposto∏ów”. Dodatkowa informacja o tym, ˝e
„liczba gwiazd jest sta∏a i nie powi´ksza si´ wraz z przyj´ciem nowych cz∏onków”2, w Êwietle powy˝szego nie
wymaga komentarzy.
Wizje, które by∏y natchnieniem...
G∏oÊne wizje na Rue du Bac w Pary˝u, które przyciàgn´∏y uwag´ autora projektu flagi, mia∏y miejsce
w 1830 r.3 Owocem cudu-wizji danej Êw. Katarzynie Labouré, w owym czasie nowicjuszce – szarytce, by∏ Cudowny Medalik, który spopularyzowa∏ obraz Niepokala-
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nej: nie tylko depczàcej w´˝a, lecz ogarniajàcej ca∏y
Êwiat otwartymi d∏oƒmi opuszczonymi ku do∏owi i przekazujàcej promienie. Jak objaÊnia autor: „W Êwietle wizji sà one (promienie) «symbolem ∏ask», zsy∏anych
przez Maryj´ «na osoby, które mnie o nie proszà» – jak
us∏ysza∏a siostra Katarzyna. Wokó∏ postaci NajÊwi´tszej
Panny na Medaliku znajduje si´ napis: „O Maryjo bez
grzechu pocz´ta, módl si´ za nami, którzy si´ do Ciebie
uciekamy”. Na odwrotnej stronie Medalika widniejà kolejne symbole: Maryjne M oplatajàce podstaw´ krzy˝a,
poni˝ej zaÊ dwa serca: Jezusa koronowane cierniami
i Maryi, przebite mieczem. Ca∏oÊç okolona jest wieƒcem
z dwunastu gwiazd. Odbicie i rozpowszechnienie Medalika wed∏ug otrzymanej wizji, by∏o misjà powierzonà
skromnej siostrze Labouré. Symbolika Medalika – maryjnego znaku zwyci´stwa – Êwiadczy o tajemniczej mocy
∏aski, która jest silniejsza od z∏a.
Pewne szczegó∏y pierwotnej wizji, pomini´te w Medaliku przez niedok∏adnoÊç przekazu spowiednika, zosta∏y uwzgl´dnione – na podstawie opisu Katarzyny
w 1841 r. – w nowej figurze Niepokalanej, która stan´∏a w kaplicy na Rue du Bac. W tej wizji promienie „pochodzà z pierÊcieni na Jej d∏oniach, owszem otwartych,
ale nie opuszczonych, lecz obejmujàcych ca∏à ziemi´,
ka˝dà pojedynczà osob´”.
Warto wspomnieç, ˝e rok og∏oszenia konkursu (1950)
by∏ obchodzony w KoÊciele jako Rok Jubileuszowy, zaÊ
projekt flagi zosta∏ przyj´ty w dniu 8 grudnia 1955 r.,
w uroczystoÊç Niepokalanego Pocz´cia. Przyj´ty projekt
wiàza∏ si´ wi´c – tak˝e datà zatwierdzenia – z tà tajemnicà. Prawie rok póêniej, 21 paêdziernika 1956 roku,
Rada Europy ofiarowa∏a dla katedry w Strasburgu witra˝,
autorstwa Maurice'a Max-Ingranda, przedstawiajàcy
wizj´ z Apokalipsy Êw. Jana4 (Ap 12, 1).
Tak oto katolicka tajemnica maryjna sta∏a si´ uniwersalnym znakiem, otwierajàcym drog´ dla jednoczàcej si´
Europy. Niepokalana patronuje jednoczàcej si´ Europie,
czego nie wiedzà chyba tak˝e ci, który w procesie jednoczenia widzà raczej dzie∏o ciemnych mocy...
Dodajmy tak˝e, ˝e dzieƒ 8 grudnia, poÊwi´cony tajemnicy Niepokalanego Pocz´cia, stanowi∏ doroczne, patronalne Êwi´to Sodalicji Mariaƒskiej. Wywodzàca si´
z nich Wspólnota ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego – jak zapisano w wielu dokumentach – kontynuuje jej tradycje. Mo˝e – w Êwietle powy˝szego – trzeba zapytac o nasze patronalne Êwi´to ...
Symbolika "euro"
Banknoty o nomina∏ach 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500
euro majà jednakowy dla wszystkich paƒstw cz∏onkowskich awers i rewers. Motywami graficznymi banknotów
sà okna, bramy i mosty, nawiàzujàce do ró˝nych stylów
i epok w europejskiej kulturze, majàcych symbolizowaç
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otwartoÊç i porozumienie. Przyk∏adowo: „...Romaƒski
portal przedstawiony na awersie banknotu o nominale
10 euro jest typowym elementem architektonicznym koÊcio∏ów i innych budynków sakralnych, które od ponad
tysiàca lat tworzà krajobraz miast europejskich. Na
banknocie o nominale 20 euro widoczne sà motywy architektury Êredniowiecznej, która zasadniczo ukszta∏towa∏a si´ w oparciu o chrzeÊcijaƒskie motywy symbolicz-

ne...”5 S∏owo „euro” napisane jest w alfabecie ∏aciƒskim
i greckim. W ten sposób nawiàzano do kultury antycznej, najstarszego fundamentu ∏àczàcego obywateli Europy, zanim powsta∏o Imperium Rzymskie.
Monety euro oraz centy majà wspólny tylko awers
z nomina∏em, natomiast na rewersie znajdujà si´ symbole
narodowe kraju, w którym zosta∏y wyt∏oczone. Nie ogranicza to jednak ich obiegu w paƒstwach cz∏onkowskich.
Przemawiajàc w Parlamencie RP w dniu 11 czerwca
1999 r. Jan Pawe∏ II powiedzia∏ m. in.:
„...Nowà jednoÊç Europy, je˝eli chcemy, by by∏a ona
trwa∏a, winniÊmy budowaç na tych duchowych wartoÊciach, które jà kiedyÊ ukszta∏towa∏y, z uwzgl´dnieniem
bogactwa i ró˝norodnoÊci kultur i tradycji poszczególnych narodów. Ma to byç bowiem wielka Europejska
Wspólnota Ducha...”.
Zawarte w symbolice flagi zjednoczonej Europy intuicje maryjne dajà wiele w tym wzgl´dzie do myÊlenia.
Malina Klamut

1 Unia Europejska. Informator o KoÊcio∏ach. Komitet
Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej, Warszawa, czerwiec 2000. Wyd. 3 uzup.
(http://www.cie.gov.pl/uk.nsf/CIE-P-I)
2 Unia bez tajemnic. Wczoraj – dziÊ – jutro. Pe∏nomocnik
Rzàdu
ds.
Informacji
Europejskiej.
(http://www.infoeuropa.gov.pl)
3 Te i dalsze dane czerpi´ z artyku∏u: Jacek Bolewski
SJ Mandala ... czy medalik? „Znak” 1998 nr 5
4 Unia Europejska. Informator o polityce kulturalnej.
Komitet Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej ¸ódê, 1999
5 Unia Europejska. Informator o KoÊcio∏ach...
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serdecznoÊci
❖ Warszawa

lekcje Ignacjaƒskie w ˝yciu codziennym na temat Nowych

Pionierska akcja we Wspólnocie Warszawskiej

Tajemnic Ró˝aƒcowych. Tematyka ka˝dego tygodnia dotyczy∏a

Po raz pierwszy w historii radio „Józef” (Katolickie Radio Ar-

kolejnej TAJEMNICY ÂWIAT¸A. Ka˝dy tydzieƒ przygotowywa∏a

chidiecezji Warszawskiej) zorganizowa∏o Radiowe Rekolekcje

i prowadzi∏a inna Wspólnota podstawowa, ∏àcznie z Prewspól-

Ignacjaƒskie w ˝yciu codziennym, które odby∏y si´ w dniach

notà, która powsta∏a po ubieg∏orocznych rekolekcjach.

18.05 – 08.06.2003r. Rekolekcje przygotowa∏ i prowadzi∏

Spotkania wspólne odbywa∏y si´ w ka˝dà niedziel´ po po∏u-

Remigiusz Rec∏aw SJ. Rekolektantami by∏y osoby s∏uchajàce

dniu w OÊrodku Duszpasterskim przy KoÊciele OO. Jezuitów.

radia i wyra˝ajàce ch´ç uczestniczenia w rekolekcjach.

Obejmowa∏y: konferencj´, wprowadzenie w modlitw´, medy-

Warunkiem pe∏nego uczestniczenia by∏a gotowoÊç do

tacj´ prowadzonà oraz dzielenie si´ w ma∏ych grupach.

odbycia cotygodniowych rozmów indywidualnych. Zg∏osi∏o

Na koniec ka˝dy otrzymywa∏ materia∏y do modlitwy osobistej

si´ ponad 200 osób. Rozmowy indywidualne prowadzi∏o

na ca∏y tydzieƒ. Istnia∏a równie˝ mo˝liwoÊç rozmów indywidu-

41 osób (Êwieckich i Jezuitów). Wart podkreÊlenia jest fakt,

alnych i Sakramentu Pokuty. W ostatnià niedziel´ prze˝ywali-

˝e a˝ 28 osób prowadzàcych rozmowy by∏o z warszawskich

Êmy uroczystà Eucharysti´ wspólnotowà.

wspólnot W˚Ch. Po raz pierwszy te˝ wspólnota warszawska

W tym roku w rekolekcjach uczestniczy∏o oko∏o

mia∏a doÊwiadczenie wspólnej pracy w tak du˝ym wymiarze.

40 osób. Wi´kszoÊç stanowi∏y osoby, które uczestniczy∏y

Rekolekcje sk∏ada∏y si´ z cz´Êci „radiowej” z codziennym

w naszych rekolekcjach w ubieg∏ych latach.

wprowadzeniem w modlitw´, cotygodniowà konferencjà,

Ponadto – konferencje i wprowadzenia do modlitwy na ka˝dy

oraz „indywidualnej” z codziennà godzinnà medytacjà oraz

dzieƒ g∏oszone by∏y równie˝ przez diecezjalne „Radio Rodzina”.

cotygodniowym spotkaniem indywidualnym z osobà towa-

W dniu 25 maja 2003. podczas Eucharystii wspólnotowej

rzyszàcà. Spotkania odbywa∏y si´ w ka˝dà Êrod´ w godzi-

8 osób z naszej wspólnoty zawar∏o lub odnowi∏o swoje przy-

nach wieczornych w dolnym koÊciele Sanktuarium przy

mierze. UroczystoÊç t´ poprzedzi∏y rewizje indywidualne

ul. Rakowieckiej. Rekolekcje zakoƒczy∏a uroczysta Eucharystia.

i wspólnotowe dotychczasowego ˝ycia przymierzem. Aktualnie

By∏am zbudowana du˝à gotowoÊcià wielu osób ze wspólnoty

w przymierzu trwa 12 osób.

lokalnej do wspó∏pracy w prowadzeniu rozmów. Teraz,

Dorota Szóstak

po zakoƒczeniu rekolekcji cz´Êç z tych osób uwa˝a, ˝e taka
pos∏uga towarzyszenia rekolektantom, jest zadaniem którego
mog∏yby podjàç si´ tak˝e w przysz∏oÊci, ale chcia∏yby byç
do nich lepiej przygotowane. Sà to sygna∏y bardzo obiecujàce. Na razie za wczeÊnie jeszcze przesàdzaç „co dalej”.
Chcia∏abym wpierw spotkaç si´ z nimi, ws∏uchaç si´ w ich
g∏os, dowiedzieç si´ jak to prze˝yli, jakie majà potrzeby.
Barbara Raczyƒska

♥ Inga Ka∏u˝yƒska ze wspólnoty Samaria z Warszawy
z m´˝em Krzysztofem cieszà si´ z narodzin córeczki Weroniki
w Niedziel´ Palmowà 13.04.2003.
♥ Jagoda i Andrzej Jaworscy cieszà si´ z narodzin córeczki
Gabrieli 31.07.2003.

❖ Kalisz
W okresie od 16 marca do 13 kwietnia 2003 r. kaliska W˚Ch

Maleƒstwom i rodzicom ˝yczymy wiele zdrowia

we wspó∏pracy z OO. Jezuitami przeprowadzi∏a otwarte Reko-

i radoÊci.
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Znajdziesz na stronach WWW
magnificat i s∏u˝ba” – bàdê gotowa
pójÊç do wszystkich El˝biet Êwiata”. Wydawa∏o mi si´ to szalenie proste i zapyta∏am Matk´, czy to tylko tyle, a Matka
powiedzia∏a: „S∏uchaj, to a˝ tyle”. I tak
sobie z tymi s∏owami ˝yj´ do dziÊ. Cz´sto mi one pomaga∏y. Cz´sto, przyznam
si´, ˝e w czasie trwania s∏u˝by na stanowisku prze∏o˝onej generalnej, gdy ró˝ni
ludzie prosili o siostry tu i tam; czasem
nawet na kraƒcach Êwiata, jak w Brazylii, w Argentynie, te s∏owa przychodzi∏y
mi na pami´ç – ˝e mamy byç gotowe
pójÊç nawet na kraƒce Êwiata. [...].
W ka˝dym numerze w rubryce Pytania
i odpowiedzi omawiane sà równie˝ problemy, które podsuwajà Czytelnicy.

http://wydawnictwowam.pl/zd
Pomoc duchowa
Strona internetowa kwartalnika „˚ycie Duchowe”. Redaktorem
naczelnym pisma jest o. Józef Augustyn SJ.
Na stronie w ca∏oÊci zamieszczane sà tylko niektóre artyku∏y, ale
przez lata sporo ich si´ nazbiera∏o. Mo˝e lektura ich b´dzie zach´tà do prenumeraty i sta∏ym kontaktem z „˚yciem Duchowym”?
Pismo skierowane jest do tych osób, dla których åwiczenia duchowe Êw. Ignacego Loyoli sta∏y si´ wa˝nym punktem odniesienia duchowego, ale tak˝e do tych, którzy jeszcze nie zetkn´li si´
z duchowoÊcià ignacjaƒskà.
Pismo proponuje w ka˝dym numerze konkretny temat numeru
odnoszàcy si´ do ˝ycia duchowego. Inspiracjà dla tematów jest
najpierw Ewangelia, a nast´pnie sama rzeczywistoÊç dnia codziennego: ˝ycie rodzinne, przyjacielskie, zawodowe, spo∏eczne,
polityczne, gospodarcze itp.
W dziale „Modlitwa i ˝ycie” zamieszczane sà wprowadzenia do
medytacji i kontemplacji, rozwa˝ania o modlitwie oraz teksty
klasyków duchowoÊci, Êwi´tych i mistyków.
W ka˝dym numerze publikowane sà „Rozmowy duchowe” – wywiady, które podejmujà przede wszystkim problemy zwiàzane
z ˝yciem duchowym.
W numerze wiosennym br. wywiad Ryszarda Palucha z Matkà Andrzejà Górskà, by∏à Prze∏o˝onà Generalnà Zgromadzenia Sióstr
Urszulanek Serca Jezusa Konajàcego: „Ze Êwi´tym pod jednym
dachem”. Tekst jest zamieszczony w ca∏oÊci na stronie. Poni˝ej
dla zach´cenia ma∏y fragment:
[...] I z bijàcym sercem przyj´∏a mnie Matka – to znaczy moje
serce bi∏o, mo˝e i Matki te˝, jakoÊ serdecznie. I zapyta∏am co to
znaczy, co trzeba robiç, aby byç Êwi´tà urszulankà. Matka tak mi
krótko odpowiedzia∏a: Pami´taj o takich trzech sprawach: „fiat,

http://www.apologetyka.katolik.pl
Katolicki Serwis Apologetyczny
Ze s∏ownika wyrazów obcych: „apologetyka” – gr. apologetikos (logos)
= obroƒcza (mowa) obrona jakiejÊ doktryny, wiary przed zarzutami przeciwników; twórczoÊç pisarska apologetów;
dzia∏ teologii uzasadniajàcy podstawowe prawdy wiary.
Autorzy Katolickiego Serwisu Apologetycznego napisali: „Serwis Apologetyka
za podstaw´ swojej dzia∏alnoÊci przyjmuje potrzeb´ obrony wiary
chrzeÊcijaƒskiej – i katolickiej. [..] Dzisiaj – zw∏aszcza w Internecie – mo˝na spotkaç si´ z ró˝nymi niepokojàcymi koncepcjami
chrzeÊcijaƒstwa. Chcemy prezentowaç najpierw naszà doktrynalnà
pewnoÊç. Katolicka to˝samoÊç ugruntowana w Osobie Jezusa
Chrystusa jako twórcy KoÊcio∏a dotyczy naszych serc. Serce to jest
miejsce dynamiczne w nas, nap´dzajàce nasze dzia∏anie zgodnie
z wezwaniem: «B´dziesz mi∏owa∏ Pana Boga swego ca∏ym swoim
sercem i ca∏ym swoim umys∏em».[...]”.
W poszczególnych dzia∏ach zamieszczane sà artyku∏y poruszajàce m.in. problematyk´ odnowy w koÊciele, tematy zwiàzane z formacjà, problemy charyzmatyczne, polemiki na ró˝ne tematy.
W dziale „Ewangelizacja” zamieszczane sà artyku∏y, które majà
nas mobilizowaç do Êwiadectwa jak i majà pomóc w przygotowaniu nas do bycia Êwiadkiem Zmartwychwsta∏ego.
„Apologia ˝ycia i rodziny” to dzia∏ w ca∏oÊci poÊwi´cony obronie
˝ycia. Du˝o artyku∏ów zamieszczonych jest równie˝ w „Czytelni”.
Moderatorem i opiekunem koÊcielnym Serwisu jest ks. Andrzej
Siemieniewski – Prorektor Wy˝szego Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego we Wroc∏awiu, czynnie zaanga˝owany w pos∏ug´ we wspólnotach i grupach modlitewnych Odnowy w Duchu
Âwi´tym.

oprac. DP

Nieustannie polecamy równie˝ strony:
– Êwiatowej W˚Ch – http://cvc-clc.net
– narodowej W˚Ch – http://www.wzch.org.pl
– domów rekolekcyjnych – http://www.jezuici.pl/dr
– modlitwy codziennej – http://www.jezuici.krakow.pl/sp
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DOM REKOLEKCYJNY „GÓRKA”
ul. Ks. Kaszelewskiego 9, 34-500 ZAKOPANE
tel. (180 206-36-95, fax (180 206-36-96
e-mail: dr-gorka@jezuici.krakow.pl

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: 18-22.08.2003; 3-7.09.2003; 3-7.12.2003
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
23-31.08.2003
I – IV tydzieƒ
10-18.09.2003
I, II, III tydzieƒ
11-19.10.2003
I, II, III tydzieƒ
5-13.11.2003
I, II, III tydzieƒ
20-28.11.2003
Synteza

FUNDAMENT åD: 12-17.07.2003; 8-13.08.2003;
23-28.09.2003; 16-21.12.2003
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
29.07 – 6.08.2003
II, III i IV tydzieƒ
23-31.08.2003
I tydzieƒ, Synteza
2-10.09.2003
II, III i IV tydzieƒ
13-21.09.2003
I tydzieƒ, Synteza
18-26.11.2003
I, II tydzieƒ

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 filiach istnieje mo˝liwoÊç
odprawienia indywidualnie åwiczeƒ Duchowych Êw. Ignacego
Loyoli (rekolekcje oÊmiodniowe) w nast´pujàcych terminach:
Ognisko Rekolekcyjne w Starej Wsi (50 km na po∏udnie
od Rzeszowa): 4-13.08; 16-22.08; 27.08-5.09;
Ognisko Rekolekcyjne w Bliznem (45 km na po∏udnie
od Rzeszowa): 4-12.08; 14-23.08; 28.08-6.09;
Ognisko Rekolekcyjne w Antoniowie (22 km od Stalowej
Woli): 4-12.08; 14-23.08; 28.08-6.09;
Centrum Formacji Duchowej (Salwatorianie)
ul. Âw. Jacka 16, 30-364 KRAKÓW
tel. (12) 269-2397
www.cfd.salwatorianie.pl
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
18–26.08. 2003
25.09. – 3.10.2003
28.12.2003 – 5.01.2004

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

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: 26–31.08.2003; 30.09. – 5.10.2003;
2–7.12.2003
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE:
26.04. – 4.05.2003
I, II, IV 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
22–30.11.2003
I, II, III tydzieƒ
27.12-4.01.2004
I, II, IV tydzieƒ i Synteza
18

Dom Rekolekcyjny Ojców Jezuitów
ul. Stawiszyƒska 2, 62-800 KALISZ
tel.: (62) 7573446, fax: (62) 76-64-136
e-mail: kaliszsj@pro.onet.pl
WPROWADZENIE W MODLITW¢: 6-11.09.2003; 4-9.11.2003;
27.12 – 1.01.2004
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE
6-14.08.2003
I, II i IV tydzieƒ
23–31.08.2003
I, II i III tydzieƒ
22-30.11.2003
I, II i IV tydzieƒ
CENTRUM DUCHOWOÂCI
ul. B∏. Kingi 74/84, 42-226 CZ¢STOCHOWA
tel. (34) 324-40-19, faks: (034) 324-89-57
e-mail: dr-czest@jezuici.krakow.pl
FUNDAMENT åD: 12–17.08.2003; 26.09 – 1.10.2003;
2–7.12.2003
REKOLEKCJE OÂMIODNIOWE:
2–10.08.2003
I – IV tydzieƒ
20– 28.08.2003
I – IV tydzieƒ
10–18.09.2003
I – IV tydzieƒ
1–15.10.2003
Synteza
3.11-11.11.2003
I – IV tydzieƒ
9.12-17.12.2003
I – IV tydzieƒ
28.12-5.01.2004
I – IV tydzieƒ

EUROPEJSKIE CENTRUM KOMUNIKACJI I KULTURY
(ECCC)
ul. Olecka 30,04-984 WARSZAWA-FALENICA
tel. 22/872-04-41, fax 22/872-02-85
eccc@pro.onet.pl, http://www.eccc.pl
WPROWADZENIE W MODLITW¢ – Fundament åwiczeƒ
Duchownych
26-31.08.2003
Rekolekcje te wprowadzajà w doÊwiadczenie ˝ycia
duchowego poprzez poznanie i praktykowanie ró˝nych
metod modlitwy. Szczególnie polecane osobom, które
pierwszy raz spotykajà si´ z rekolekcjami ignacjaƒskimi.
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SESJE•SKUPIENIA•KURSY
GDYNIA
Rekolekcje: Modlitwa Jezusowa

16-21.08.2003

Sesja warsztatowa Komunikacja prowadzàca do
spotkania
2-5.10.2003
Podstawowym celem sesji jest rozwój zdolnoÊci do s∏uchania
i odpowiadania. Punktem wyjÊcia jest proces komunikacji, który powinien prowadziç do pomocy w spotkaniu i nawiàzaniu relacji mi´dzy osobami. Sesj´ poprowadzi dyrektor ICFD wraz z
psychologami ze Stowarzyszenia Psychologów ChrzeÊcijaƒskich.
Rekolekcje dla osób w podesz∏ym wieku
14-19.10.2003
Zaproszenie na rekolekcyjne spotkania z Jezusem przy studni Jakubowej skierowane jest do osób w podesz∏ym wieku.
Rekolekcje poprowadzi o. Zygmunt Perz SJ.
Rekolekcje integralne Uczeƒ wzià∏ jà do siebie
23-26.10.2003
Jest to kontynuacja rekolekcji Od-rodzeni z Maryjà. Rekolekcje poprowadzi o. Jacek Bolewski SJ
Sesja formacyjna Poznanie i akceptacja siebie
7-11.11.2003
Sesj´ poprowadzà wspólnie o. Mariusz Plencler SJ i o. Zbigniew Leczkowski SJ (psycholodzy i kierownicy duchowni)
oraz s. Urszula Wo∏oszczak RSCJ (teolog i psycholog) wraz
z grupà wspó∏pracowników Ignacjaƒskiego Centrum Formacji Duchowej.
Spotkania Ma∏˝eƒskie – Dialog we dwoje
14-16.11.2003
5-7.12.2003
Rekolekcje ignacjaƒskie: Drogi wiary
28.11.-3.12.2003
Rekolekcje skierowane sà do wszystkich, którzy pragnà pog∏´bienia swojej wiary, zarówno do osób, które nie mia∏y do
tej pory doÊwiadczenia rekolekcji ignacjaƒskich, jak i do
tych, którzy zasmakowali ju˝ åwiczeƒ Duchowych Êw. Ignacego Loyoli. Prowadzi o. Zbigniew Leczkowski SJ.
CZECHOWICE-DZIEDZICE
Wp∏yw obrazu Boga na ˝ycie osobiste 21–24.08.2003
W proponowanym skupieniu podj´te zostanà mi´dzy innymi
tematy: Kszta∏towanie si´ obrazu Boga w nas. Obrazy Boga
jakie nosimy w sobie. Chrystus prawdziwym obrazem Boga.
Prowadzi: Pan Piotr Bednarczyk, pedagog.
Poznaç siebie
05–07.09. 2003
Sesja prowadzona b´dzie w formie warsztatów dajàcych
narz´dzia do poznania w∏asnych uwarunkowaƒ i mechanizmów obronnych, które utrudniajà rozwój relacji z ludêmi
i Bogiem. Prowadzi: Pani dr Krystyna Kotowa, psycholog i terapeuta.

SESJE•SKUPIENIA•KURSY
Bo˝a OpatrznoÊç a ludzki l´k
26–28.09. 2003
Jaka jest relacja pomi´dzy l´kiem a Bo˝à OpatrznoÊcià? Miejsce i funkcja uczuç w ˝yciu cz∏owieka. Dlaczego prze˝ywamy
l´k? Sposoby radzenia sobie z l´kiem (ucieczka – zrozumienie
– wykorzystanie dla rozwoju). Te i podobne problemy zostanà podj´te podczas skupienia. Prowadzi: Pani Dorota Przygrodzka, psychiatra oraz ekipa Domu Rekolekcyjnego.
KALISZ
Âwiat ikony – cz´Êç II
Âwiat ikony – cz´Êç I

16-21.08.2003
17-21.09.2003

Rekolekcje o Bo˝ym Mi∏osierdziu

30.09-5.10.2003

Sesja: Jak udoskonalaç relacje z bliênimi?
9-12.10.2003
Sesja pomo˝e Ci uÊwiadomiç sobie trudnoÊci jakie masz
w swoim ˝yciu z innymi oraz rozpoczàç proces pozytywnego
kreowania siebie i relacji z innymi.
Rekolekcje adwentowe

11-14.12.2003

Rekolekcje m∏odzie˝owe
Szko∏a kontaktu z Bogiem I
20-24.06.2003
i 19-23.12.2003
Szko∏a kontaktu z Bogiem II
24-29.06.2003
CZ¢STOCHOWA
Kurs duchowoÊci ignacjaƒskiej
04–07.09.2003
Kurs poprowadzi ekipa Centrum i zaproszeni goÊcie.
Osoba Jezusa w ewangelii wed∏ug Êw. ¸ukasza
17-19.10.2003
Skupienie jest kontynuacjà cyklu "Poznaç Jezusa oczami
ewangelistów" ukazujàcego osob´ Jezusa w oparciu o poszczególnych ewangelistów. Prowadzi o. Tadeusz Hajduk SJ.
Sakrament pojednania miejscem spotkania z Bo˝à
mi∏oÊcià
19-21.12.2003
Skupienie przeznaczone jest dla osób, które pragnà pe∏niej i
lepiej prze˝ywaç sakrament pojednania. Prowadzi o. Tomasz
Oleniacz SJ.
EUROPEJSKIE CENTRUM KOMUNIKACJI
I KULTURY (ECCC)
ul. Olecka 30,04-984 Warszawa-Falenica
tel. 22/872-04-41, fax 22/872-02-85
eccc@pro.onet.pl, http://www.eccc.pl
Sesja: Poznaj siebie
19–21.09.2003
Sesja jest prowadzona w formie warsztatów dajàcych narz´dzia do poznania w∏asnych uwarunkowaƒ i mechanizmów
obronnych. Prawdziwe poznanie siebie pozwala przyjàç swoje s∏aboÊci i otworzyç si´ na wspó∏prac´ z ∏askà Bo˝à. Sesj´
poprowadzi Krystyna Kotowa, psycholog i psychoterapeuta.
Opracowanie na podstawie stron internetowych
oraz nades∏anych informacji: Danuta Piskorska
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K a l e n d a r i u m
30.07 – 08.08.2003 – Zgromadzenie Ogólne W˚Ch – Nairobi, Kenia
Delegatami wspólnoty polskiej sà: Ewa Dybowska,
El˝bieta Gleba i o. Dariusz Michalski SJ.

14-17.08.2003

– Spotkanie Rady Wykonawczej i Rady G∏ównej – Sulejówek

19-21.09.2003

– Sesja na temat rekolekcji w ciàgu ˝ycia – Gdaƒsk

4-5.10.2003

– Spotkanie dla prewspólnot

INTENCJE II KRUCJATY MODLITWY ZA OJCZYZN¢
Lipiec 2003

– Za wolontariuszy, którzy pomagajà w ró˝norodnych dzie∏ach charytatywnych, aby poprzez ich Êwiadectwo powi´ksza∏ si´ kràg osób bezinteresownie s∏u˝àcych bliênim.

Sierpieƒ 2003

– O wyzwalanie naszego ˝ycia spo∏ecznego z korupcji.

Wrzesieƒ 2003 – Za nauczycieli i wychowawców, aby oprócz przekazywanej wiedzy, rozwijali w dzieciach i m∏odzie˝y trosk´ o najubo˝szych.

Paêdziernik 2003 – Dzi´kujàc Bogu za 25-lecie pos∏ugi Ojca Âwi´tego módlmy si´
o zdrowie i ∏aski Ducha Âwi´tego na dalszà jego pos∏ug´ KoÊcio∏owi
w Êwiecie i w Polsce.

Wspólnota w Misji. Biuletyn Wspólnoty ˚ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce. Kwartalnik. Cena 4 z∏.
Redakcja: Ma∏gorzata Golanowska, Marek Kwiatkowski. Sk∏ad i ∏amanie: Dorota Kulesza-Wrzosek.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadsy∏anych materia∏ow.
Adres redakcji: Wspólnota w Misji, 02–532 Warszawa, ul. Rakowiecka 61, tel.: 54 28 890, fax: 848 94 99,
e–mail: sekretariat.wzch@wp.pl
ISSN 1508–1346
20

