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SŁOWO OD REDAKCJI
Z radością oddajemy – autorzy tekstów
i ja, jednoosobowa na razie redakcja - do
Waszych rąk kolejny numer naszego
Biuletynu. Inny, skromniejszy, przede
wszystkim informacyjny, ale wyrosły
z potrzeby dzielenia się tym, czym żyje
WŻCh w Polsce i na świecie. Niech życia
Bożego będzie w nas i naszych wspólnotach coraz więcej. Nieśmy je każdemu
człowiekowi i światu i pomagajmy sobie
w tej misji także przez świadczenie wobec siebie nawzajem: piszcie do biuletynu o tym, co ważne dla was, co dzieje się
we wspólnotach. Pociągajmy jedni drugich do naśladowania Syna Bożego
Wcielonego w codzienność tego świata.
Małgorzata Elżanowska
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ŻYCZENIA OD PREZYDENTA WŻCH W POLSCE
swoim adeptom rozważanie misterium
Wcielenia Jezusa Chrystusa z innej perspektywy – inaczej stawiając akcenty.
Fundamentalnym punktem oglądu tego
wydarzenia jest miejsce, w którym
z jednej strony dokładnie słychać głosy
ludzi zamieszkujących ziemską planetę,
a z drugiej widać reakcję trzech Osób
Boskich wnikliwie zatroskanych o losy
Człowieka. Ignacy wie, że tylko zmiana
optyki pozwala wprawić w ruch proces
zwrócenia się ku Bogu – i tym samym
ku człowiekowi.
Niech świętowanie narodzin Syna Bożego
będzie okazją do postawienia pytania
o zasadniczy motyw działania Boga.
W nim bowiem ukryty jest klucz do odkrywania sensu. Do myślenia w kategoriach miłości...

Wcielenie –
Konsekwencja wsłuchiwania się Boga
w człowieczy los.
A może po to jest cykliczne celebrowanie
Bożego Narodzenia, by nie popaść w rutynę, by nie przesypywać swego życia jak
piasku między palcami w dłoniach, by
zmienić perspektywę patrzenia...?
Duchowy mistrz, Hiszpan z pochodzenia,
nazywający siebie Pielgrzymem, zaleca

z zapewnieniem o modlitewnej pamięci
Bogusław Spurgjasz
prezydent Wspólnoty Życia
Chrześcijańskiego w Polsce
Boże Narodzenie 2013 r.

O APOSTOLSTWIE
Monika Trochimczuk
Gdy zabrałam się do napisania kilku słów
na temat apostolstwa WŻCh w Polsce
i wyników pracy uczestników letniego
seminarium WŻCh, moją uwagę zwróciła
wielka zbieżność poruszeń obecnych
w naszej Wspólnocie oraz kierunków
wskazywanych przez Kościół i papieża.
W swojej adhortacji apostolskiej Ojciec
Święty zachęca nas, aby wyruszyć
w drogę. Wszyscy jesteśmy wezwani do
„wyjścia z własnej wygody i zdobycia się
na odwagę, by dotrzeć na wszystkie pery-

feria świata potrzebujące światła Ewangelii”1; „Bądźmy we wszystkich regionach
ziemi w «permanentnym stanie misji»”2.
Papież wzywa Kościół do otwartości
i przynagla, by dotarł do wszystkich bez
wyjątku. Słowa te rezonują z hasłem tegorocznego
Zgromadzenia
Ogólnego
WŻCh w Libanie „Od naszych korzeni
1

Papież Franciszek, Adhortacja Evangelii
Gaudium, pkt 20
2
Tamże, pkt 25
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ku nowym obszarom”. W haśle tym nowe
obszary można też przetłumaczyć jako
peryferia, granice terenów dotąd poznanych. W dokumencie końcowym Zgromadzenia czytamy: „Ukorzenieni w tych
łaskach naszego powołania jesteśmy zaproszeni,
by
w postawie
szacunku
i otwartości rozpoznawać i zadomawiać
nowe obszary.”3

6. Apostolstwo poprzez formację (CL 5763)
7. Ewangelizacja (CL 33-35)
8. Praca na rzecz Kościoła lokalnego
(CL 27)
9. Praca z osobami starszymi (CL 48)
10. Praca na rzecz chorych (CL 53, 54)
11. Kultura (CL 44)
12. Gospodarka (CL 43)
13. Polityka (CL 42)
14. Apostolstwo na rzecz WŻCh

Rozpoznaniu obszarów, w które wkracza
nasza wspólnota, oraz określeniu misji,
którą w nich podejmujemy, poświęcone
było tegoroczne letnie seminarium WŻCh
w Rogowie. Wyróżniliśmy czternaście
obszarów, w których współpracujemy
z Chrystusem w Jego Misji. Obejmują one
całą rzeczywistość, w której żyjemy4.
Każdy z tych obszarów odnajdziemy
w adhortacji „Christifideles Laici” (CL) –
dokumencie Kościoła, który towarzyszył
nam w pracy podczas seminarium. Pierwsze cztery z obszarów, które opracowaliśmy, zostały wskazane przez Zgromadzenie Ogólne WŻCh w Libanie jako szczególny obszar misji WŻCh5, a obszary Rodzina i Młodzież to kierunki zaangażowań
rozpoznane przez Zgromadzenie Krajowe
polskiej WŻCh w Porszewicach w 2011 r.
Wynikiem naszej pracy podczas Seminarium jest spis zaangażowań apostolskich
zatytułowany „Programy Apostolskie
Wspólnoty
Życia
Chrześcijańskiego”.
Wymienione w nim obszary zaangażowań
to:
1. Rodzina (CL 40, 47, 52)
2. Zaangażowanie na rzecz
(CL 41)
3. Ekologia (CL 43)
4. Młodzież (CL 46, 47)
5. Ochrona życia (CL 37-39)

Udało nam się spisać zaangażowania naszych wspólnot i poszczególnych osób
w każdym z tych obszarów. Część z nich
sformułowana została ogólnie, część to
konkretne działania. Choć lista ta jest
otwarta, obrazuje w dużym stopniu czym
żyje i co robi w ramach swojej misji nasza wspólnota.
To, co już na pierwszy rzut oka zwraca
uwagę, to wielość różnych działań. Patrząc bardziej wnikliwie, widzimy, że
większość z nich to zaangażowania podstawowe - czyli nasza współpraca z Chrystusem w Jego misji pośród naszej codzienności: w rodzinach, w pracy zawodowej, w kręgach społecznych, w których
żyjemy. Kościół naucza, że „zadaniem
ludzi świeckich, z tytułu właściwego im
powołania, jest szukać Królestwa Bożego
zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej. Żyją oni w świecie, to znaczy pośród wszystkich razem
i poszczególnych spraw i obowiązków
świata, i w zwyczajnych warunkach życia
rodzinnego i społecznego, z których niejako utkana jest ich egzystencja. Tam ich
Bóg powołuje, aby wykonując właściwe
sobie zadania, kierowani duchem ewangelicznym przyczyniali się do uświęcenia
świata na kształt zaczynu, od wewnątrz
niejako, i w ten sposób przykładem
zwłaszcza swego życia promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym
Chrystusa”6. Im większą mamy świadomość, że właśnie codzienne sprawy są

ubogich

3

Dokument Końcowy XVI Zgromadzenia Ogólnego WŻCh, pkt 9., Liban 2013
4
Zasady Ogólne WŻCh, 8: „Teren misji podejmowanej przez WŻCh jest nieograniczony;
rozciąga się zarówno na Kościół jak i świat”.
5
Dokument Końcowy XVI Zgromadzenia Ogólnego WŻCh, pkt 12., Liban 2013
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podstawowym terenem naszej misji,
tym bardziej nasz styl życia staje się
apostolski. Podobne światło rzuca nam
Zgromadzenie WŻCh w Libanie: „podstawą wszystkich rodzajów misji jest fundamentalne zadanie każdego członka
WŻCh, by swoje ignacjańskie i świeckie
powołanie wypełniać w życiu codziennym. Oznacza to, że zachowując prosty
styl życia, jesteśmy kontemplatywni
w działaniu i obecni: w domu, wśród rodziny, w pracy, w strukturach społecznych, rzeczywistości politycznej i kulturalnej”7. Dlatego zechciejmy przyjrzeć się różnym obszarom naszej codzienności (rodzinnej, gospodarczej,
politycznej, kulturowej…), nazwać
konkretne postawy i działania, które
podejmujemy. Zobaczmy w nich
miejsce naszej misji. Gdy na przykład
gaszę lampkę w pustym pomieszczeniu, angażuję się w obszarze ekologii.
Jest to mały gest racjonalizujący
wykorzystanie surowców naturalnych.
Jest w nim (może być) ukryta troska
o dobro dzieci, wnuków – przyszłych
pokoleń. Gdy noszę na szyi medalik,
wprowadzam
symbol
religijny
w przestrzeń społeczną, zobowiązuję
się do świadectwa, mam udział
w misji ewangelizacyjnej. Gdy zwracam
uwagę, jakie produkty kupuję, mogę
przyczyniać się do wzrostu sprawiedliwej
gospodarki. Wszystkie te małe sprawy
mają potencjał przemiany świata na lepszy, bardziej sprawiedliwy, bardziej Boży. Każdy z nas ma udział w misji Chrystusa na owym poziomie spraw codziennych – zaangażowań podstawowych. Być
może codzienne zaangażowania: rodzina,
praca, studia itp., w całości pochłaniają
nasz czas i energię. Dlatego doceńmy ten
wymiar naszego apostolatu. Nie znaczy
to, że mamy zaniechać szukania sposobów szerszego oddziaływania, apostolstwa bardziej sformalizowanego. Rewidując raz na jakiś czas nasz styl życia, bę-

dziemy widzieli, czy mamy możliwość
podejmowania czegoś więcej. Wspólnota
pomaga nam w tych wyborach. Bardziej
sformalizowane apostolstwo – działania
wykonywane nieodpłatnie w naszym wolnym czasie – czy to podejmowane indywidualnie, czy też razem ze wspólnotą
oraz innymi osobami i organizacjami,
również zostało ujęte w Programach Apostolskich WŻCh. Z danych Światowej
WŻCh wynika, że około 70% członków
wspólnoty angażuje się w apostolstwo na
tym ponadpodstawowym poziomie.

Chcę Was, drodzy członkowie Wspólnoty,
gorąco zachęcić do sporządzenia swojego
własnego programu apostolskiego – spisu
działań i postaw, które towarzyszą Wam
we wszystkich obszarach życia. Ufam, że
pozwoli to Wam zobaczyć, nazwać
i docenić Wasze zaangażowanie apostolskie, czy też innymi słowy – współpracę
z Chrystusem w Jego misji. Może to posłużyć również świadomemu kształtowaniu Waszego stylu życia jako apostolskiego. Dzieląc się swoimi programami apostolskimi w Waszych wspólnotach, pozwolicie Wspólnocie lepiej wspierać Was
w Waszych zaangażowaniach. Zainspirujecie innych. Dzielenie może też być impulsem do szukania i rozwijania apostolstwa wspólnotowego.

7

Dokument Końcowy XVI Zgromadzenia Ogólnego WŻCh, pkt 6., Liban 2013
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Dostęp do dokumentów i materiałów formacyjnych
Dokumenty i materiały formacyjne naszej
Wspólnoty, w tym „Programy apostolskie
Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego”, Dokument końcowy ze Zgromadzenia
w Libanie oraz Uchwałę Zgromadzenia
WŻCh w Polsce z Porszewic można znaleźć na stronie internetowej WŻCh

http://www.wzch.org.pl w dziale „STREFA WSPÓLNOTY”. Dokumenty są dostępne
dla członków WŻCh po zalogowaniu.
W przypadku kłopotu z dostępem do nich
mimo zalogowania, należy skontaktować
się z administratorem strony (przycisk
START –> KONTAKT).

INFORMACJE ZE SPOTKANIA RADY WYKONAWCZEJ
Autor: Elżbieta Wierzyło
W sobotę 16 listopada 2013 r. zebrała się,
na swoim ostatnim w tym roku spotkaniu,
Rada Wykonawcza. Podjęto zarówno tematy związane z minionym Forum Wspól-

not lokalnych, jak i kwestie związane
z życiem wspólnoty w roku 2014 r.
Główne tematy posiedzenia Rady Wykonawczej to:

Celebrowanie jubileuszu wspólnie z Sodalicjami
Z radością odnotowujemy zbliżenie między WŻCh w Polsce a Sodalicjami Mariańskimi, którego
wyrazem było m.in. wspólne spotkanie obu wspólnot w dniu
26 października 2013 r. w sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej
w Warszawie, obecność przedstawicieli Sodalicji Mariańskich
na
ogólnopolskim
spotkaniu

WŻCh w Kaliszu oraz przedstawicieli WŻCh na obchodach jubileuszowych Sodalicji Mariańskich
w Częstochowie. Kolejnym obszarem współpracy może być
udostępnienie Sodalicjom naszych materiałów formacyjnych
i pozyskanie dla WŻCh czasopisma „Sodalis Marianus”.

Wspólnoty WŻCh poza granicami Polski


Chicago. W sierpniu Ewa Dybowska,
wiceprezydent WŻCh w Polsce, gościła wśród polskich grup WŻCh w Chicago. Spotyka się tam 7 wspólnot, z których najstarsza ma 5-letni staż. Rada
Wykonawcza uznała za ważne utrzymywanie bieżącego kontaktu z tymi
wspólnotami i wyznaczenie osoby od-



powiedzialnej za korespondencję
z WŻCh w Chicago.
Londyn. RW podjęła decyzję o odnowieniu kontaktu z polskimi wspólnotami WŻCh w Londynie. W tym celu
Prezydent WŻCh w Polsce – Bogusław
Spurgjasz wystosuje list do superiora
polskich jezuitów Londynie.

Zgromadzenie WŻCh w Libanie w naszej wspólnocie krajowej
Podstawowa relacja ze Zgromadzenia
Światowego w Libanie została zaprezentowana podczas październikowego Forum

Wspólnot Lokalnych, przetłumaczono
również dokument końcowy Zgromadzenia. W najbliższym czasie zostanie prze-
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tłumaczone wystąpienie Asystenta Światowego WŻCh, a następnie, sukcesywnie
kolejne otrzymywane materiały. Delegaci
naszej wspólnoty podkreślali, że WŻCh
w Polsce jest jedną z bardziej dojrzałych
wspólnot i możemy dzielić się ze świato-

wą WŻCh naszym doświadczeniem w różnych obszarach. RW uznała, że szczególnym wezwaniem dla wspólnoty polskiej
jest obszar apostolski RODZINA i że warto
w tym obszarze podjęć współpracę z innymi wspólnotami narodowymi.

Podsumowanie październikowego Forum Wspólnoty Lokalnej (FWL)
RW pozytywnie oceniła II FWL, a szczególnie pierwszy dzień spotkania poświęcony relacji ze Zgromadzenia w Libanie
i prezentacji programu apostolskiego
wspólnoty. Kolejnym etapem pracy
Wspólnoty powinno być opracowanie indywidualnych programów apostolskich
członków WŻCh, a następnie konstruowanie programów wspólnot podstawowych

i lokalnych. RW będzie wspierać wspólnoty w prowadzeniu tego procesu.
W związku z kontrowersjami, które pojawiły się wokół tematu „Wspólnoty w Misji” i przygotowania kolejnego FWL, RW
postanowiła w przyszłości przedstawiać
z pewnym wyprzedzeniem zagadnienia do
przedyskutowania i propozycje konkretnych rozwiązań.

Rok jezuicki w Polsce - 2014
O. Aleksander Jacyniak SJ, który był gościem Rady Wykonawczej, przedstawił
zarys programu obchodów 450. rocznicy
obecności jezuitów na ziemiach polskich
i 200. rocznicy odrodzenia Towarzystwa
Jezusowego. RW rekomenduje wspólnotom lokalnym podjęcie współpracy
z miejscowymi wspólnotami jezuitów

w świętowaniu wspomnianych rocznic,
zachęca też do wzięcia udziału w uroczystościach ogólnopolskich w Warszawie
(16 maja 2014 r.) oraz Krakowie
(27 czerwca). Ważnym wydarzeniem będzie również sesja w Braniewie (21 listopada), gdzie powstała pierwsza w Polsce
Sodalicja Mariańska.

Biuletyn „Wspólnota w Misji” i inne wydawnictwa WŻCh
Małgorzata Elżanowska z Warszawy podjęła się zadania przygotowywania biuletynu w wersji informacyjnej, w prostej
formie edytorskiej, z materiałów informacyjnych oraz świadectw, które będą
napływały ze wspólnot. RW bardzo dzię-

kuję Małgorzacie za podjęcie się tej pracy i zachęca wszystkie wspólnoty do
przesyłania swoich materiałów.
RW planuje też wydawanie innych materiałów, w tym materiałów ze Zgromadzenia Światowego w Libanie.

Spotkanie europejskie WŻCh w czerwcu 2014 i inne sprawy
międzynarodowe
W czerwcu 2014 r. odbędzie się spotkanie
europejskie WŻCh. RW zaproponowała
kandydatury do Euroteemu (Evelyn
Malorete z Wielkiej Brytanii i Saviour
Borg z Malty) oraz skład polskiej delegacji
na to wydarzenie: Ewa Dybowska – wice-

prezydent, Joanna Blaszka – eurolink,
o. Adam Schulz SJ – asystent kościelny.
Tematy, które chcielibyśmy podjąć na
tym spotkaniu, to RODZINA i APOSTOLSTWO ŚWIECKICH.
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Bieżąca sytuacja finansowa i przygotowanie budżetu na rok 2014
Wpływ systematyczny składek od większości wspólnot lokalnych pozwala na
uregulowanie składek na wspólnotę światową i europejską, jednak ogólna wysokość deklarowanych składek nie pozwala
na zwiększenie w kolejnych latach wysokości składek na światową WŻCh.

RW podjęła decyzję o pozostawieniu
w roku 2014 składek na wspólnotę światową i europejską na dotychczasowym
poziomie. Jednocześnie RW przyjęła Wytyczne finansowe dla wspólnot na rok
2014, które zostały przesłane do odpowiedzialnych Wspólnot Lokalnych.

Inne ważne tematy
Nasz asystent o. Adam Schulz SJ przedstawił kilka ważnych wydarzeń i rocznic,
które będą wymagały uwzględnienia
w planach i działaniach naszej wspólnoty:







zadaniem byłoby opracowanie materiałów
dotyczących rodziny oraz współpraca ze
Światową WŻCh.
RW omówiła też kwestię zajmowania
przez WŻCh oficjalnych stanowisk.

synody biskupów w 2014 r. i 2015 r.
poświęcone rodzinie;
kanonizacja Jana Pawła II;
rocznica chrztu Polski (2016 r.);
program duszpasterski na lata 20132017: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę
i chrzest do świadectwa”;
Światowe Dni Młodzieży, Kraków
2016.

Naszym priorytetem nie jest staranie się,
żeby WŻCh zajmowała stanowiska, pod
którymi mogliby się podpisać członkowie,
ale taka formacja członków WŻCh, by
potrafili samodzielnie zajmować wyraziste stanowiska, we własnym imieniu,
w różnych sprawach społecznych i tych
stanowisk bronić. Zadaniem Wspólnoty
jest pomaganie im w tym (np. przez pogłębione naświetlenie danego problemu
społecznego).

RW uznała za szczególnie ważny temat
rodziny i postanowiła powołać zespół
pracujący w obszarze RODZINA, którego

PRZYMIERZE STAŁE
Ewa Dybowska


W 2013 roku sześcioro członków naszej
Wspólnoty złożyło przymierze stałe.
Są to:
 Inka Bestry – Kalisz
 Maria Chwedkowska – Kalisz
 Andrzej Gałach – Kalisz
 Marta Lewandowska-Harasimowicz –
Poznań



Sławomira Smelkowska – Trójmiasto
(Gdynia)
Toni Walter – Trójmiasto (Gdańsk)

Gratulujemy jeszcze raz i życzymy, aby
Pan Bóg każdego dnia pozwalał odkrywać
siłę przymierza coraz pełniej i głębiej.
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INFORMACJE „EUROPA I ŚWIAT”
Ewa Dybowska
W czerwcu 2014 w Regensburgu (Niemcy)
odbędzie się Zgromadzenie Europejskie
wspólnoty. Według przyjętych zasad
w spotkaniu powinni uczestniczyć z każdej wspólnoty narodowej w Europie: prezydent, eurolink, asystent kościelny.
Zgromadzenia wspólnoty europejskiej
odbywają się w następnym roku po Zgromadzeniu Światowym. Jak wiemy, ostatnie Zgromadzenie Światowe miało miejsce w sierpniu 2013 roku w Bejrucie (Liban). Celem Zgromadzenia Europejskiego
jest zobaczenie, przyglądnięcie się i wyznaczenie kierunków dla członków
Wspólnoty w Europie. Punktem wyjścia są
kierunki wskazane przez Zgromadzenie
Światowe. Trwa Rok Jubileuszowy 450-

lecia ignacjańskich wspólnoty świeckich.
Kulminacyjnym punktem świętowania
Jubileuszu Wspólnoty Światowej było
Zgromadzenie Światowe w Libanie. Rok
Jubileuszowy kończy się 25 marca 2014
roku, w Światowy Dzień WŻCh. Światowa
RW przygotowała materiał do refleksji dla
członków Wspólnoty. List jest w tej chwili tłumaczony i w styczniu powinien trafić
do nas w wersji polskiej. Zachęcam
w imieniu RW już teraz do przygotowywania świętowania Światowego Dnia
WŻCh w 2014 roku we wspólnotach lokalnych. Materiał Światowej RW zawiera
także inspiracje do refleksji na spotkanie
wspólnoty pod-stawowej.

WIEŚCI ZE WSPÓLNOT LOKALNYCH
Bytom
Maryla Szota
Pragnę podzielić się krótką informacją
o wspólnocie bytomskiej. Naszym koordynatorem a zarazem animatorem jest Romek Sikorski. Pozostali członkowie to
Marianna Ławnik, Zosia Wałęga, Aniela
Biernacka, Ala Janocha i Maryla Szota.
Spotykamy się raz w tygodniu, przy czym
nie zawsze jesteśmy w komplecie, ze
względu na problemy zdrowotne Ali i Ma-

rianny. Ala ma kłopoty z chodzeniem,
a Marianna jest w trakcie leczenia onkologicznym. Dlatego wspieramy je naszą
pomocą i modlitwą. Prosimy również pozostałe wspólnoty o objęcie Ali i Marianny
modlitwą w ich trudnym doświadczeniu
niesienia ciężaru choroby.

Poznań
Szymon Osijewski
W dniu 9 listopada 2013 roku w sali
św. Franciszka Ksawerego w klasztorze
ojców Jezuitów w Poznaniu odbył się
dzień skupienia Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego pt. „Poszukiwanie i odczytywanie woli Bożej”. Prowadzącym dzień skupienia był asystent krajowy WŻCh

w Polsce o. Adam Schulz SJ. Towarzyszył
mu nasz asystent kościelny wspólnoty
poznańskiej o. Rafał Kobyliński SJ.
Dzień skupienia rozpoczęło spotkanie
o. Adama z osobami odpowiedzialnymi za
wspólnoty podstawowe, podczas którego

8

Biuletyn „Wspólnota w Misji” nr 98
poruszane były kwestie nurtujące animatorów i koordynatorów. Następnie rozpoczął się dzień skupienia otwarty dla
wszystkich członków wspólnoty, ich rodzin i bliskich. W spotkaniu uczestniczyło
ponad 30 osób ze wspólnot poznańskich,
liczna delegacja ze wspólnoty w Murowanej Goślinie i reprezentanci wspólnoty
w Pobiedziskach.

zaangażowań”. Druga dotyczyła tematu
„Rozeznawanie woli Bożej drogą do zjednoczenia z Bogiem w każdym działaniu”.
W planie dnia była również eucharystia,
czas na modlitwę osobistą (dwie medytacje) oraz przerwy na obiad i kawę. Przeprowadziliśmy też zbiórkę pieniędzy dla
wielodzietnej rodziny w potrzebie. Dzień
zakończył się dzieleniem w grupie i pytaniami do o. Adama. Był to owocny czas,
który wielu z nas przybliżył i pogłębił
tematykę charyzmatu WŻCh.

Nasz prelegent, o. Adam, zaprezentował
dwie ciekawe konferencje. Pierwsza nosiła tytuł „Charyzmat WŻCh, czym jest
i jak go rozwijać pośród coraz większych

Toruń
Joanna Łagan
Wspólnota wybrała nowego animatora
lokalnego – Grzegorza Gabora oraz koordynatora lokalnego – Wojciecha Koczorowskiego. Obaj należą do wspólnoty Syjon. Nowym asystentem WŻCh w Toruniu
jest o. Zbigniew Leczkowski, superior
domu zakonnego OO. Jezuitów w Toruniu.

W ramach obchodów roku jubileuszowego
zapraszamy na Msze święte oraz medytacje moderowane przez członków WŻCh
(terminarz na http://torun.wzch.org.pl)
W planach na 2014 mamy rekolekcje
ignacjańskie w życiu.

KALENDARIUM 2014
11-12 stycznia
25 marca
10 maja
4-6 czerwca
6-9 czerwca
17-20 lipca
18-19 października

– Spotkanie RW
– Światowy dzień WŻCh, Zakończenie roku Jubileuszowego
450-lecia WŻCh
– Spotkanie RW
– Spotkanie Asystentów Kościelnych WŻCh z Europy, Regensburg
– Zgromadzenie Europejskie WŻCh w Regensburgu
– Letnie Seminarium WŻCh w Sulejówku koło Warszawy.
– Forum Wspólnot Lokalnych
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