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2014, List Prezydenta do Światowej WŻCh 

1. Refleksja rozeznania w Duchu Światowego Zgromadzenia w Libanie 

„Wolę raczej Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulice, niż Kościół 

chory z powodu zamknięcia się i wygody kurczowego przywiązania do własnego 

bezpieczeństwa. Nie chcę Kościoła zatroskanego o to, by stanowić centrum, który w końcu 

zamyka się w gąszczu obsesji i procedur. Jeśli coś ma wywoływać święte oburzenie, 

niepokoić i przyprawiać o wyrzuty sumienia, to niech będzie to fakt, że tylu naszych braci 

żyje pozbawionych siły, światła i pociechy wypływającej z przyjaźni z Jezusem Chrystusem 

… „ 

Papież Franciszek, Adhortacja Radość Ewangelii, nr 49 

 

Drodzy Bracia i Siostry naszej ukochanej WŻCh na całym świecie. Każdy z nas i wszyscy 

razem jako wspólnota, jesteśmy owocem Bożej łaski i miłości. Duch Święty zaprasza do 

włączenia się w Boży plan i WŻCh jest (ma się stawać) owocem tego zaproszenia. 

Kształtuje nas wynikające z rozeznania podążanie szlakiem wytyczonym przez 

Chrystusa wcielonego, naszego brata. Sednem naszego istnienia jest poznanie Boga, 

który z czystej miłości staje się człowiekiem i zaprasza nas do uczestnictwa w Jego 

Planie (ZO 1). Jedyną – raison d’etre – racją bytu naszej wspólnoty, jak również każdego 

wierzącego, jest życie w pełni realizowane poprzez naśladowanie Chrystusa. 

 

Przesłanie Zgromadzenia Światowego w Libanie w 2013, daje nam wspaniałą 

możliwość, by odkrywać we wspólnocie coraz większe objawienie się Boga i Jego miłości 

do nas. Nieco ponad rok temu, w Bejrucie, miejscu bogatym w wydarzenia historyczne 

naszej wiary, sięgaliśmy ku korzeniom na których osadzona jest nasza wspólnota. 

Historia WŻCh (jak również Sodalicji Mariańskich) jest odzwierciedleniem niezliczonych 

istnień poświęconych na służbę Królestwa Bożego. Napełnia nas to głęboką 

wdzięcznością wobec naszej przeszłości. Uroczystości wspólnotowe w Libanie umocniły 

nas też w jeszcze większej gorliwości apostolskiej i w postawie rozeznawania w obliczu 

rozdartego świata. Jest to zgodne z kierunkiem obranym w czasie poprzednich 

Zgromadzeń. 

 

Wszyscy w WŻCh stajemy przed wyzwaniem, aby opuścić wygodne dla nas przestrzenie 

i drogi, których punktem odniesienia jesteśmy my sami. Wzrastanie osobowe i duchowe 

jest konieczne, ale tylko jako preludium do rozeznawania. Stajemy przed pytaniem „Do 
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jakich obszarów działania powołuje mnie Chrystus?”, „Jak w sposób wolny i hojny mogę 

stawać się Jego narzędziem?”. 

 

Zapraszam was do modlitwy słowami Papieża Franciszka zamieszczonymi na wstępie, 

aby podjąć Jego zaproszenie na drodze WŻCh na poziomie osobistym, lokalnym 

i światowym. „W jaki sposób nasza podróż stała się burzliwa z powodu podjęcia ryzyka 

poszukiwania Chrystusa wcielonego?”. Duch dał nam w Libanie mocne wezwanie: 

„Zakorzenieni w tych łaskach naszego powołania jesteśmy zaproszeni, by w postawie 

szacunku i otwartości rozpoznawać oraz zadomawiać nowe obszary” (Dokument 

Końcowy XVI Zgromadzenia Ogólnego WŻCh, Liban 2013, nr 9). 

2. Zaproszenie Zgromadzenia Światowego WŻCh w 2013 r., do podjęcia 

Chrystusowego wezwania w świetle Ignacjańskiego Charyzmatu WŻCh 

Nie lękam się nowego świata, który powstaje. Lękam się raczej takiej WŻCh, która mogłaby 

uzasadniać swoje istnienie, mając jednocześnie niewiele lub nic do zaoferowania temu 

światu, mało, lub nic do powiedzenia czy zrobienia. Nie możemy próbować bronić naszych 

błędów, ale nie chcemy również popełniać największego z nich, jakim jest czekanie 

z założonymi rękoma i nie robienie niczego z lęku przed jego popełnieniem.  

Pedro Arrupe SJ 

(przetłumaczone z oryginału) 

 

To co zostało powiedziane w poprzedniej części, może wzbudzać niepokój o to, jakie 

konkretne mechanizmy musielibyśmy podjąć dla tak ogromnej misji. Ach, byśmy tylko 

dostrzegli i otworzyli nasze serca na podążanie za Chrystusem w Jego życiu, śmierci, 

zmartwychwstaniu! A przynajmniej, byśmy prosili o pragnienie ponoszenia 

konsekwencji naśladowania Chrystusa i pracy dla Królestwa Bożego. Jest to droga 

drugiego i trzeciego tygodnia Ćwiczeń Duchowych, ścieżka konieczna dla celu 

osiągnięcia pełni czwartego tygodnia. „A potem wejść w siebie samego rozważając, com ja 

z wielką słusznością i sprawiedliwością winien ze swej strony ofiarować i dać jego 

Boskiemu Majestatowi, i siebie samego z tym wszystkim, jak ten, co z wielką miłością 

ofiaruje coś drugiemu [tak mówiąc]: Zabierz, Panie, i przyjmij … „ (ĆD 234). 

 

Bóg jest dla nas – WŻCh – dobry i dał nam wszystkie potrzebne narzędzia, by odkrywać 

sposób odpowiedzi na to wielkie zaproszenie zapisane w Zasadach Ogólnych. W Libanie 

Pan utwierdził w nas bogactwo naszej świeckiej tożsamości ignacjańskiej. Jest to 

najbardziej charakterystyczna cecha WŻCh, a różnorodne narzędzia naszej duchowości 

stanowią część tejże tożsamości. 

 

Dzięki rozeznaniu i doświadczeniu zdajemy sobie sprawę, że znaki czasu konfrontują 

nas z „globalizacją powierzchowności i obojętności”. Globalizacja ta przyczyniła się do 

powstania społeczeństwa coraz bardziej zamkniętego, indywidualistycznego, 

niesprawiedliwego i wyobcowanego. Innymi słowy, społeczeństwa całkowicie 
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wykorzenionego z Boga. Nasza duchowość i jej narzędzia są prawdopodobnie 

najlepszymi instrumentami do przygotowania odpowiedzi na tę smutną rzeczywistość. 

Zatem, mamy wnieść do świata zewnętrznego to, co już nosimy w sobie. 

 

Tożsamość świecka umiejscawia nas w tych obszarach życia gdzie „inne grupy religijne” 

nie mogą łatwo dotrzeć. Pozwala nam być blisko ludzi i korzystać z duchowości 

ignacjańskiej, by budować mosty ku tym, którzy stracili poczucie sensu życia. Nasza 

duchowość, pośród wielu innych duchowości chrystocentrycznych, odnajduje swoją 

raison d’etre w rozeznawaniu skierowanym na zewnątrz, ku peryferiom, aby osiągnąć 

Magis.  

 

Zapraszam wszystkie wspólnoty lokalne i krajowe oraz struktury regionalne światowej 

WŻCh do głębokiego rozeznania w Duchu: W jakim konkretnym obszarze Bóg pragnie 

naszej obecności, abyśmy mogli podzielić się tym co najlepsze w naszej tradycji 

ignacjańskiej? Zapraszam każdego członka WŻCh do zgłębienia przesłania 

Zgromadzenia w Libanie, tak byśmy na następne Zgromadzenie mogli przynieść 

konkretną „dobrą nowinę” naszej obecności w nowych obszarach. Będzie to dla nas 

w kolejnych czterech latach znak proroczy i pełen nadziei. 

3. Świadectwa regionalne, które zapraszają Światową WŻCh do poszukiwania 

Magis w nowych obszarach 

Chciałbym w podsumowaniu tego pierwszego listu dostrzec konkretne inicjatywy już 

prowadzone przez WŻCh. Jest to jedynie mała próbka tego, co wiele wspólnot podejmuje 

w ramach odpowiedzi na nasze wezwanie.  

 

A. Obszar „Ekologia”: Carmen Amaya oraz Jairo Forero z WŻCh w Kolumbii z wielkim 

zaangażowaniem i radością rozpoczęli swój okres próbny wolontariatu w projekcie 

Amazon. Częścią ich misji otrzymanej od Światowej WŻCh oraz regionu 

Latynoamerykańskiego będzie rok spędzony w Brazylii razem z Jezuitami z tego 

regionu. 

B. Obszarze „Globalizacja i ubóstwo”: Nasi członkowie WŻCh przy ONZ biorą czynny 

udział w forach międzynarodowych. W sierpniu uczestniczyli w konferencji dla 

organizacji pozarządowych przygotowanej przez Departament Informacji Publicznej 

ONZ. Konferencja poświęcona była roli społeczeństwa obywatelskiego w planach 

rozwoju po 2015 r. W ramach przygotowań do wyborów do Parlamentu 

Europejskiego europejska WŻCh wystosowała list otwarty do kandydatów, z petycją 

dotyczącą tworzenia bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. 

C. Obszarze „Rodzina”: członkowie WŻCh z Malty i Chile, wpierani przez Światową 

Radę Wykonawczą WŻCh, uczestniczyli w spotkaniach przedsynodalnych w Rzymie, 

dotykając skomplikowanych i stanowiących ogromne wyzwania kwestii dotyczących 

tego obszaru. Szereg raportów z Afryki wskazuje na zwiększenie liczby działań na 

rzecz młodzieży i rodziny. 
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D. Obszar „Młodzież”: WŻCh Azji i Pacyfiku uczestniczyła w Azjatyckim Dniu Młodzieży 

w Seulu, w Korei. Nasi członkowie zaproponowali warsztaty na temat „Duchowości 

Ignacjańskiej dla Młodych”, w czasie których udało im się pozyskać do naszego dzieła 

grupę młodych osób. 

E. Pomimo trudności, WŻCh w krajach Środkowego Wschodu kontynuuje proces 

tworzenia wspólnot na szczeblu regionalnym i krajowym. 

Ponadto, WŻCh na całym świecie ma liczne doświadczenia i zaangażowania wynikające 

z podjęcia wezwania ku nowym obszarom. 

 

Nie mogę zakończyć tego listu bez wyrażenia głębokiej wdzięczności Franklinowi Ibanez 

i Sofii Montanez za ich wielkoduszną służbę w sekretariacie Światowej WŻCh 

w minionych pięciu latach. Byli oni żywymi świadkami miłości do WŻCh oraz 

zaangażowania dla rodziny. Niech będą błogosławieni na czas przygotowywania się  do 

kolejnej fazy swojego życia, z powrotem w Ameryce Łacińskiej. Prosimy Pana, by 

pobłogosławił również Alwina i Rojean Macalalad, którzy włączają się w nową misję 

(pracy w sekretariacie), w której z pewnością liczyć mogą na nasze pełne wsparcie. 

 

 

Z gorącym pozdrowieniem i modlitwą 

 

Zjednoczeni w Jednym Ciele Apostolskim 

 

Mauricio López-Oropeza, 

Prezydent Światowej WŻCh 


