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Quito, Ekwador, Maj 2017 
 

Czwarty list Prezydenta do Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, 2017 
Zwołanie Zgromadzenia Światowego w Buenos Aires w 2018 

(w oryginale po hiszpańsku) 

 
Spojrzenie wiary zdolne jest rozpoznać światło, które Duch Święty zawsze wnosi 
pośród mroków, nie zapominając, że «gdzie [...] wzmógł się grzech, tam jeszcze 

obficiej rozlała się łaska» (Rz 5, 2). Nasza wiara wezwana jest, by dostrzec wino, 
w które może być przemieniona woda i odkryć ziarno rosnące pośród kąkolu. […] 
<<W obecnym momencie historycznym, w którym ludzkość wydaje się wkraczać 

w nowy porządek rzeczy, trzeba raczej dostrzegać tajemnicze plany Bożej 
Opatrzności, urzeczywistniające się kolejno dzięki działalności ludzi, a często 

wykraczające poza ich oczekiwania i z mądrością rozporządzające wszystkim, 
nawet przez niesprzyjające ludzkie wydarzenia, dla dobra Kościoła>>1  

(Evangelii Gaudium, 84) 
 

 

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (CLC) przeżywa czas prawdziwej łaski. Doświadczamy 

prawdziwego kairos, a więc szczególnego czasu, w którym Bóg jest z nami rozświetlając drogę 

naszej ziemskiej wędrówki. Ten obfitujący w łaski czas przynosi więcej niż to, co możemy osiągnąć 

pracą i najlepszymi chęciami i pozwala nam przekraczać ograniczenia i słabości. W istocie rzeczy, 

kairos to nieustanne poruszenie wewnętrzne osadzone w głębokim doświadczeniu Królestwa 

Bożego, to łaska obecna w naszym życiu i gotowość na to, by rzeczywistość dotknęła nas głębiej 

i byśmy potrafili na nią odpowiedzieć poprzez wszystko to kim jesteśmy i co posiadamy. Czy 

przyjmuję obecność Boga w życiu osobistym i wspólnotowym jako wszechogarniającą łaskę i czy 

rozpoznaję wezwanie otrzymane przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego, aby odpowiedzieć na 

nie jak najlepiej, korzystając ze wszystkiego, czym dysponujemy we współczesnym Kościele 

i świecie? 

 

W „Kontemplacji o Wcieleniu” (ĆD 106-108), centralnym elemencie Ćwiczeń Duchowych i kluczu 

do zrozumienia tożsamości WŻCh zawartym preambule naszych Zasad Ogólnych (ZO 1-3), 

rozpoznajemy oczekiwanie na pełnię czasów a jednocześnie przyjmujemy wezwanie Trójjedynego 

Boga, aby odpowiadając na znaki czasu włączyć się w dzieło odkupienia rodzaju ludzkiego. 

Obchody pięćdziesięciolecia Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego są zaproszeniem do wejścia 

głębiej w najważniejsze wezwanie płynące z naszej duchowości, która każe nam kontemplować, 

zakochiwać się i odnajdować swoje miejsce w świecie: „Co uczyniłem dotąd, co czynię i co uczynię 

dla Chrystusa?” (ĆD 53). 

 
Chcemy świętować łaskę jubileuszu pierwszych pięćdziesięciu lat, które przeżyliśmy jako 

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (1967-2017) poprzez połączenie tych obchodów 

z przygotowaniem się, jako JEDNA Wspólnota, do Zgromadzenia Światowego, które odbędzie się 

                                                 
1
 Błogosławiony Jan XXIII, orędzie z okazji otwarcia II Soboru Watykańskiego (11 Października 1962): 4, 2-4: AAS 54 (1962), 789. 
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w Buenos Aires w Argentynie, w lipcu 2018. Zanurzmy się, my wszyscy w WŻCh, w tajemnicę Boga, 

który ujawnia się w sercu świata, w tajemnicę obecną w 50 latach naszego wędrowania jako WŻCh, 

zachowując świadomość, że wiele pozostało jeszcze do napisania i wiele do rozwiązania i poddając 

się wezwaniu do udziału w tym uniwersalnym dziele Królestwa. 

 

Podczas ostatniego spotkania Światowej Rady Wykonawczej, zjednoczeni w modlitwie z całą 

światową Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego, po dwóch latach głębokiego i powolnego procesu 

poszukiwań, zebraliśmy owoce tych starań, które przedstawimy wszystkim członkom światowej 

Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, przygotowując Zgromadzenie 2018 poprzez jego temat 

nadający charakterystyczne i wyjątkowe wezwanie naszemu Zgromadzeniu. Także poprzez 

fragment Pisma Świętego, który ma oświetlać naszą drogę i spotkanie jako jedno ciało. Zarazem 

poprzez łaskę, o którą prosimy Boga jako owoc tych obchodów, łaskę płynącą z kairos. Są to trzy 

elementy splecione razem, w istocie mogą one być pojmowane tylko jako całość i dlatego 

przedstawiamy je wam, abyście je przyswoili mając na uwadze Zgromadzenie Światowe 2018. 

 

Temat Zgromadzenia: 

„Wspólnota Życia Chrześcijańskiego darem dla Kościoła i świata" 
 

Ten szczególny czas w życiu Kościoła i Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego skłania nas, by 

podsumować owe 50 lat życia Wspólnoty, w odnowicielskim duchu Soboru Watykańskiego II, 

który zmobilizował nas, aby z większą otwartością i odwagą przyjmować znaki dzisiejszych czasów 

oraz nowe sposoby bycia Kościołem w świecie. Jednocześnie, nie możemy nie zauważyć 

szczególnej nadziei, którą Papież Franciszek wniósł do całego Kościoła i współczesnego świata. 

Dlatego chcemy podjąć głębokie rozeznanie tego, jak wnosić do serca Kościoła łaskę naszej 

duchowości, która jest jednoczącą, uzdrawiającą, apostolską i odnawiającą. Chcemy też rozeznać, 

jak odczytywać wyzwania i ograniczenia współczesnego świata, by być Kościołem i Wspólnotą 

Życia Chrześcijańskiego zawsze w ruchu, w duchu Soboru Watykańskiego II i adhortacji 

apostolskiej Evangelii Gaudium, która nawołuje do DUSZPASTERSKIEGO NAWRÓCENIA. 

 

Fragment Pisma Świętego: 

“Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!” (Mk 6,38) 
 

Zapraszamy wszystkich do odczytania kontekstu fragmentu biblijnego , który mówi o procesie 

nawrócenia i odpowiedzi poprzez przyjęcie łaski Bożej. 

 

1. Jest to szczególny moment, w którym apostołowie doświadczają głębokiej przyjaźni 

i spotkania z Chrystusem, dzielenia się wszelkimi doświadczeniami, wszystkim, co było 

łaską oraz potrzeby, aby w Nim spocząć (Mk 6,30-32). 

2. Inni ludzie rozpoznają Jezusa, a On im współczuje. To znaczy, że Chrystus sam doświadcza 

czym jest poszukiwanie sensu przez ludzi zagubionych, że bierze na siebie pustkę ich serc 

i pragnie udzielić im Swej łaski i życia(Mk 6, 33-34). 
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3. Apostołowie zatroskani o sprawy tego świata czują się zagrożeni ponieważ jest późno i są 

przytłoczeni sytuacją, w której nie będą mogli nakarmić tak wielu ludzi. Pomimo, że Chleb 

Życia jest wśród nich, wydają się tego jeszcze nie dostrzegać (Mk 6, 35-36). 

4. Jezus utwierdza ich w swym wezwaniu, powierza im zgiełk tego świata i pobudza ich do 

rozeznania w nich samych łaski, którą już otrzymali poprzez słowa: „Wy dajcie im jeść!" 

(Mk 6,37). I chociaż wątpliwości i lęk apostołów pozostały (podobnie jak w nas), On daje 

obietnicę, która przemieni wiarę i przekonania Jego naśladowców. Ta obietnica zachęca 

teraz nas, Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego, do rozpoznania łaski, którą już zdążyliśmy 

otrzymać i do dzielenia się nią odważnie w Kościele i w świecie: „Ile macie chlebów? 

Idźcie, zobaczcie!” (Mk 6,38). 

 

Łaska, o którą prosimy Boga na Zgromadzeniu Światowym: 

“Pragniemy większej głębi oraz integracji w przeżywaniu charyzmatu Wspólnoty 
Życia Chrześcijańskiego we współczesnym świecie” 
 

Aby ufać wszystkiemu, co dotąd zostało nam dane, aby przeżywać w pełni to, co stanowi 

nieodłączną część naszej wspólnotowości, duchowości i powołania apostolskiego i aby oddać to 

światu. Od tych, którym więcej dano, więcej wymagać się będzie. Zaś Wspólnota Życia 

Chrześcijańskiego otrzymała wiele. Bardzo wiele. Czas z większym męstwem i odwagą ponieść 

światu to, co otrzymaliśmy. 

 

 

Tym komunikatem FORMALNIE ZWOŁUJEMY Światowe Zgromadzenie WŻCh w Buenos 

Aires w dniach 22-31 lipca 2018 (przyjazd 21. lipca i wyjazd 1. sierpnia). Niechaj Bóg życia oświeca 

nas na każdym kroku i obdarzy hojnym i uważnym sercem słuchającym poruszeń Ducha Świętego, 

tak abyśmy spojrzeli w perspektywę następnych 50 lat, które chcemy powierzyć tym, którzy 

przyjdą po nas i aby uhonorować tych, którzy szli drogą naszej Wspólnoty przed nami, czyniąc ją 

taką, jaką widzimy ją dzisiaj. 

 

Bardziej szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące naszego Zgromadzenia stanowią aneks do 

powyższego listu. 

 

 

 

 

Mauricio López Oropeza 

Prezydent światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. 

mailto:exsec@cvx-clc.net

