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PROJEKTY 
Światowy Dzień Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego 2019: 
Wezwanie do pogłębienia, dzielenia i wyjścia ku… 
Nr 171, styczeń 2017 
 
 
„Bóg z nami”, Ew. Św. Mateusza 1,23 

 

Drodzy Przyjaciele w Panu 

1. W Światowym Dniu WŻCh 2019, jak co roku, nasza wspólnota zgromadzi się w wielu 

miejscach na Ziemi, aby radować się wcieleniem kochającego i miłosiernego Boga! 

2. Dla przygotowania się do obchodów tego dnia, zapraszamy całą wspólnotę do podjęcia 

wysiłku, by przyswoić sobie wezwanie usłyszane podczas Zgromadzenia Światowego 

2018 w Buenos Aires. Naszym zadaniem jest, by idąc za powołaniem, które ma charakter 

uniwersalny, zaangażować się konkretnie w danym kontekście lokalnym. 

Dzisiejszy świat 

3. Rzeczywistości, w których żyjemy mają swoje różne uwarunkowania lokalne, ale możemy 

też zauważyć podobieństwa między nimi. Zasady i Normy Ogólne naszej Wspólnoty 

zachęcają nas, by we współpracy z Ludem Bożym nieustanne poszukiwać odpowiedzi na 

problemy naszych czasów (ZO 2.). 

4. Zgromadzenie przywołało trzy rzeczywistości kontekstualne, które zostały wymienione 

w dokumencie końcowym: 

a. 50. rocznica odnowy, która doprowadziła do powstania Wspólnoty Życia 

Chrześcijańskiego, 

b. pontyfikat odnawiający Kościół,  

c. odnowione powołanie świeckich w dzisiejszym świecie. 

5. Istnieje wiele przykładów różnych rzeczywistości. W dzielnicy San Miguel, którą 

odwiedziliśmy podczas Zgromadzenia Światowego, zanurzyliśmy się w rzeczywistość 

biedy. Na całym świecie, zwłaszcza w Amazonii, stykamy się ze zniszczeniem środowiska 

– naszej Matki Ziemi. Widzimy rosnącą liczbę migrantów oraz konflikty, które dewastują 

różne kraje. Papież wzywa świeckich, aby byli bardziej obecni we własnej rzeczywistości, 

razem, poprzez rozeznawanie, poszukując odpowiedzi na nią. 

6. Nasza duchowość koncentruje się na Chrystusie i na uczestnictwie w Misterium 

Paschalnym. Chrystus jest obecny tu i teraz, kontynuując swoje przesłanie zbawienia. 

Jesteśmy częścią Jego Kościoła, wsłuchując się poprzez Kościół w Jego wezwanie, 

powołujące nas tu i teraz. 
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Słowo Boże 

7. Czytania biblijne z dni towarzyszących świętu Zwiastowania, podkreślają pragnienie Boga, 

by być z nami i wzywają nas do zauważenia obecności Boga pośród nas. 

 Wyj 3, 1-8, Bóg wzywa Mojżesza: „Oto jestem”. 

 Mt 1, 22-23, „Dziewica pocznie i porodzi syna, i będą go nazywać Emmanuel”, co 

oznacza „Bóg jest z nami”. 

 Łk 1, 46-55, „Wielbi dusza moja Pana!” 

Wezwanie do pogłębienia, dzielenia się, wychodzenia. 

8. Poprzez serię ćwiczeń modlitewnych i rozmów duchowych w dniach rozeznawania, 

delegaci Zgromadzenia odczuli, że rozeznanie zmierza ku wezwaniom do: 

pogłębienia naszej tożsamości poprzez wewnętrzne nawrócenie, które pozwala być 

bardziej wiernym naszemu charyzmatowi we wszystkich jego wymiarach i troszczyć się 

o niego, 

dzielenia się pokornie z innymi darem duchowości ignacjańskiej przeżywanej 

w powołaniu świeckim, szczególnie darem rozeznawania i narzędziami ignacjańskimi, 

wyjścia ku …, aby służyć najbardziej potrzebującym i zasiać ziarna miłosierdzia, radości 

i nadziei w świecie, aby bardziej naśladować Jezusa i pracować z Nim dla budowania 

Królestwa. 

Pogłębienie 

9. WŻCh jest darem dla Kościoła i dla świata. Mamy i jesteśmy bochenkami chleba i rybami, 

które mogą być i będą rozmnażane przy Stole Pańskim. Chrystus mówi nam, abyśmy 

poszli i zobaczyli, abyśmy otworzyli nasze serca i umysły ku rozpoznaniu obecności Boga 

i Jego zbawczego działania w nas i w naszej wspólnocie. 

10. Wyrażamy ten dar w osobistym zaangażowaniu we Wspólnotę Światową poprzez 

dobrowolnie wybraną wspólnotę lokalną. (ZO 7.) Ćwiczenia Duchowe św. Ignacego wraz 

z ich zestawem narzędzi są źródłem naszej duchowości. 

11. Jesteśmy powołani, aby wyjść poza dar rozeznania dla siebie i doświadczania go we 

wspólnocie, ufając całkowicie Panu jako przewodnikowi procesu wiodącego nas ku Jego 

woli. Proces ten rodzi wątpliwości, jednak odzyskamy swobodę jeżeli pozwolimy oddalić 

się wszystkim naszym lękom, naszemu braku zaufania innym, pozbędziemy się paraliżu, 

w szczególności wynikającego z grzechu i wpuścimy w te miejsca Boga. 

 Co jest tym szczególnym darem, który posiadamy wszyscy, który został nam szczodrze 

ofiarowany? 

 Jaki mamy pogłębiać i dbać o nasze wspólne dziedzictwo w WŻCh? 
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Dzielenie 

12. Daru szczodrze ofiarowanego nie można smakować, jeśli nie jest hojnie dzielony 

z innymi. Nasza duchowość otwiera nas i usposabia do wszystkiego, czego Bóg pragnie 

w każdej konkretnej sytuacji naszego codziennego życia. Cóż to za radość! Kiedy 

znajdziesz ten dar, ten skarb, wypełnia cię radość tak wielka, że przelewa się i nie może 

być zatrzymana. Musi być dzielona z innymi. Mamy wiele darów do zaoferowania, 

włączając w to doświadczenie Zgromadzenia, które potwierdziło wartość procesu 

rozeznawania wspólnotowego. 

 Jesteśmy wspólnotą rozeznającą. Jak wykorzystać ten dar dla kształtowania osób 

świeckich, zdolnych do rozeznawania indywidualnego i wspólnotowego? Zarówno we 

Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego, jak i wśród innych? 

Wyjście ku 

13. Pan cały czas powołuje nas do udziału w Jego misji. Im więcej słuchamy i im większe jest 

nasze pragnienie działania, tym głębiej w tej misji jesteśmy. Każdy wzrost WŻCh w misji 

wymaga zaangażowania wszystkich członków i wspólnot lokalnych. Ogromne jest 

wyzwanie stojące przed Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego w tym głodnym świecie. 

14. Życie nasze ze swej istoty jest apostolskie. Teren misji podejmowanej przez WŻCh jest 

nieograniczony; rozciąga się zarówno na Kościół jak i świat, byśmy mogli nieść ewangelię 

zbawienia wszystkim ludziom i społeczeństwom, poprzez otwieranie serca na nawrócenie 

i walkę o przemianę zniewalających struktur. (ZO 8) 

15. Papież Franciszek zachęca do nadania apostolskiego znaczenia wszystkim naszym 

działaniom, aby Chrystus był obecny w całym naszym otoczeniu: w rodzinie, szkole, 

pracy, parafii, mieście, kraju, w całym stworzeniu. 

W liście do WŻCh papież stwierdził: „do serca Boga możemy wejść tylko przez rany 

Chrystusa". Prowokuje to pytania o to, gdzie, w naszych realiach, widzimy rany 

Chrystusa? Na które z nich zdecydujemy się zareagować? Jak reagujemy? Ignacjańskie 

narzędzia rozeznawania mogą pomóc w rozwiązaniu tych istotnych kwestii. Rozeznajmy, 

co jest naszym magis – szukając większego dobra dla chwały Bożej, w wolności i bez 

nieuporządkowanych przywiązań. Pomóc w tym może wybranie z potrzeb, które 

dostrzegamy, tych najpilniejszych, stosownie do naszych możliwości, doświadczenia 

i kompetencji, po to by móc wywrzeć na otaczającą nas rzeczywistość jak największy 

wpływ. Możemy to zrobić indywidualnie przy wsparciu wspólnoty, lub możemy zadziałać 

jako wspólnota. W Magnificat Maryja rozpoznała, w jaki sposób nasz Bóg podnosi 

pokornych, napełnia głodnych dobrami i ofiaruje miłosierdzie tym, którzy się Go boją. 

Rozglądając się wokół, możemy pytać i obserwować: 

 



 
 

4 

Łącze pomiędzy Radą Wykonawczą 
i światową Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego 

CHRISTIAN LIFE COMMUNITY – COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE – COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA 

WSPÓLNOTA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 

 

 

 W jaki sposób nasz dar staje się widoczny dla każdej osoby, z którą się spotykamy, 

która jest obliczem Chrystusa? 

 W jaki sposób WŻCh jest obecna na peryferiach społecznych i egzystencjalnych? 

 Czy zauważam bardziej szczegółowe natchnienia lub zaproszenia – wewnętrzne lub 

na zewnątrz – do „wyjścia ku”? Co to może być? 

Nasze zaproszenie 

16. Zachęcamy wszystkich członków WŻCh do udziału w doświadczeniu Zgromadzenia 

poprzez zaangażowanie się we wspólne rozeznanie, aby wysłuchać wezwania dla 

Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego: by pogłębić, podzielić się i wyjść ku. Jedno 

wezwanie wyrażone w trzech czasownikach. 

 Co to wezwanie oznacza dla mnie, dla mojej małej grupy, dla mojej wspólnoty 

krajowej? 

 W jaki sposób słucham / słuchamy tego wezwania? 

 Jaki może być podstawowy związek między tymi trzema postawami? 

17. Modlitwa osobista: zapraszamy każdego do modlitwy na podstawie tego dokumentu, 

w tym tekstów z Pisma Świętego i pytań do refleksji. Zapisz główne punkty swojej 

modlitwy, którymi chcesz podzielić się ze swoją małą grupą. 

18. Spotkanie w małych grupach: proponujemy wykorzystanie trzech rund dzielenia się 

w rozmowie duchowej następującej po modlitwie osobistej. Proces ten był stosowany 

przez kilka dni w czasie Zgromadzenia . Niektóre ze wspólnot już go podjęły. Podstawowe 

informacje o przebiegu procesu zawarte są poniżej, ale możesz chcieć uzupełnić je 

o dodatkowe wyjaśnienia. 

19. Główną postawą jest słuchanie z szacunkiem, wdzięcznością i modlitwą. Każda osoba 

opisuje swoje doświadczenie w krótki i jasny sposób, mówiąc w pierwszej, a nie 

w trzeciej osobie. Każdy jest „ekspertem” własnego doświadczenia. Pożyteczne jest 

milczenie między wypowiedziami. Milczenie nie oznacza czekania, ale jest cichym, 

modlitewnym słuchaniem tego, co mówca szczerze mówi. Kiedy słuchasz innych, zwracaj 

uwagę na wewnętrzne poruszenia. To tam działa Duch. 

20. Ktoś z grupy powinien przyjąć rolę strażnika czasu, aby każdemu zapewnić w dostępnym 

czasie przestrzeń do wyrażenia siebie. 

21. Pierwsza runda. Kolejno, każdy dzieli się owocem osobistej modlitwy, używając notatek 

zaczerpniętych z czasu modlitwy. Podczas tej pierwszej rundy NIE reaguj na to, czym 

dzielą się inni, z wyjątkiem prośby o wyjaśnienie. Po pierwszej rundzie dzielenia, grupa 

spędza chwilę na cichej refleksji. 
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Cicha refleksja. Weź pod uwagę te uczucia i poruszenia, których doświadczasz podczas 

słuchania innych. Jakie uczucia powstały we mnie? Kiedy czułem się w harmonii z innymi? 

Gdzie czułem opór? Czy wyczułem większą jasność w konkretnym punkcie? Czy odkryłem 

coś nowego? 

22. Druga runda. Podziel się znaczącymi punktami ze swojej cichej refleksji. 

23. Trzecia runda. Spróbuj nazwać consensus, który mógł powstać między wami. Jakie 

podobieństwa i wspólne odczucia są wśród członków grupy? 

 

Sugestie dotyczące obchodów Światowego Dnia WŻCH 2019 

a. Zachęcajcie do refleksji i do przyswojenia wezwania do „pogłębiania”, „dzielenia się” 

i „wychodzenia ku”, postawionego przed Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego. Co każdy 

z tych terminów oznacza dla ciebie w twoich okolicznościach życia? Ku czemu pociąga cię 

to wezwanie? (Zaleca się przeczytanie lub przejrzenie dokumentu końcowego ze 

Zgromadzenia). 

b. Spotkanie – dzielenie się wiarą! Zorganizujcie spotkanie wspólnoty z członkami 

miejscowej parafii lub szkoły – podobnymi do spotkań w dzielnicy San Miguel w Buenos 

Aires. Poproście, aby spotkali się w małych grupach i zapewnijcie im warunki do 

modlitwy i dzielenia się wiarą. Następnie zbierzcie całą grupę, aby omówić ich 

doświadczenie. 

c. Zaproście wspólnotę, aby doświadczyła modlitwy i wspólnego rozeznawania! 

Zastanówcie się nad kontekstem swojej wspólnoty. Korzystając z jednego aspektu 

dokumentu końcowego lub fragmentów z Pisma wspomnianych wcześniej, zorganizujcie 

uczestnikom czas na osobistą modlitwę, spotkajcie się w małych grupach, wykorzystując 

trzy rundy dzielenia, a następnie zbierzcie to na zgromadzeniu plenarnym. 

d. Udostępnijcie program i doświadczenie wspólnoty w naszej grupie na Facebooku: 

https://www.facebook.com/groups/cvx.clc/ 

 

W jedności z Chrystusem, 

Catherine Waiyaki, Doradca 

Fernando Vidal, Diradca 

Ann Marie Brennan, Wiceprezydent 

Z Radą Wykonawczą Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego 

https://www.facebook.com/groups/cvx.clc/

