Łącze między Radą Wykonawczą
a Światową Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego
PROJEKTY:

Powrót ze Zgromadzenia
Nr 170, wrzesień 2018
Oryginał: Francuski
Końcowy dokument Światowego Zgromadzenia w Buenos Aires nie jest ... końcowy.
A może nie powinniśmy nawet odnosić się do niego jako dokumentu, ponieważ jest to raczej narracja.
W ten sposób macie dwa doskonałe powody, aby z ciekawością zanurzyć się w czytaniu.

Wierzymy, że początkowa intuicja była inspiracją
Zgromadzenie Światowe 2018 zaczęło nabierać kształtu, przynajmniej w świadomości członków
Światowej Rady Wykonawczej 2013-2018, kiedy zidentyfikowaliśmy łaskę, o którą warto prosić
z wiarą i determinacją: „Pragniemy większej głębi i integracji w przeżywaniu naszego charyzmatu
WŻCh w dzisiejszym świecie”.
Pogłębić i zintegrować to, co zostało już rozpoznane tak zdecydowanie, że zostało uznane za nasz
charyzmat! Była to odważna propozycja, ponieważ wystawiła nas na zarzut, że wracanie do
charyzmatu jest przejawem próżności, a nawet narcyzmu.
Niemniej jednak, podjęliśmy tę propozycję jako łaskę, o którą chcemy prosić, wyczuwając, że Duch
Święty miał coś do powiedzenia dzisiejszej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego o jej tożsamości,
powołaniu i misji przeżywanej w ignacjańskie, apostolskiej wspólnocie świeckich.
Duch działał w nas i pozwoliliśmy, aby tak się działo ... z całą mocą
Odważyliśmy się potwierdzić, że WŻCh jest darem dla Kościoła i świata. Pozostało jeszcze
poważnie rozważyć co to oznacza i jakie niesie implikacje.
W kontekście powtarzających się wezwań papieża Franciszka, czuliśmy się poruszeni tematem
rozeznawania, a szczególnie rozeznawaniem we wspólnocie.
Zamiast zajmować się tym tematem przedmiotowo, chcieliśmy spróbować wspólnego rozeznania
w czasie rzeczywistym, z dwustu czterema delegatami z ponad siedemdziesięciu krajów. Mieliśmy
jasne podstawy metodologiczne, ale bez siatki asekuracyjnej.
Niemal każdy z nas skonfrontował się z pewnym oporem, chwilami zwątpienia, a więc z pokusą
odzyskania kontroli. Jednak Zgromadzenie dokonało nadzwyczajnego aktu wiary i wytrwało do
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końca, ufając Bogu. Zdecydowanie przeżywaliśmy to, o co często się modlimy: „Zabierz, Panie,
i przyjmij całą naszą wolność, naszą pamięć, nasze zrozumienie i całą naszą wolę”.
Dokument końcowy jest nietypowy, ale zgodny z początkową intuicją i wydarzeniem, którego
doświadczyliśmy.
Dokument końcowy każdego Zgromadzenia Światowego otwiera nas na przyszłość. Niemniej
jednak należy podkreślić, iż dokument, który pomoże nam wykorzystać dynamikę zainicjowaną
przez Zgromadzenie w Buenos Aires, jest mniej „końcowy” niż kiedykolwiek. Jeśli mamy powody,
aby wierzyć, że doświadczyliśmy powiewu Ducha, potrzebujemy czasu, aby pozwolić tekstowi
rozwinąć się. Będzie to wymagało wysiłku zrozumienia, równie nietypowego jak sam dokument.
To jest narracja. Historia podróży, która nawet przed prowadzeniem w kierunku miejsca
docelowego, stanowi wydarzenie samo w sobie, tj. znaczące doświadczenie. Słowo
„doświadczenie” pojawia się dziesięć razy w tekście. Dlatego zachęcamy Was do przeczytania
tekstu we wspólnocie, najlepiej przez słuchanie żywych świadectw waszych delegatów.
Rzeczywiście, pożądane jest, aby czytać wybrane słowa, a także to, co jest między wierszami.
Ponadto, zachęcamy do umieszczenia tego tekstu w szerszej perspektywie, ponownie czytając list
zwołujący Zgromadzenie Ogólne 2018 i Projekty 168 i 169. Te dokumenty przygotowawcze rzucają
światło na cały proces, poprzez jego ciągłość, a także dokonane dostosowania.
Inne pomoce, które będą opublikowane
Aby wesprzeć niezbędny wysiłek ponownego czytania, nowo wybrana Rada Wykonawcza
opublikuje dodatek Progressio. Niniejszy suplement (nr 74) obejmie nie tylko wkład zaproszonych
mówców, ale także gruntowne ponowne odczytanie procesu oraz niektóre elementy metodologii,
za którymi podążaliśmy we wspólnym rozeznaniu.
Co więcej, w ramach przygotowań do Światowego W święto Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego,
25 marca 2019 r., w kolejnym wydaniu Projects (nr 171) zaprosimy całą wspólnotę do wzięcia
czynnego udziału w wysiłku zrozumienia wezwania usłyszanego podczas Zgromadzenia. Jest to
kwestia słuchania wezwania, które jest uniwersalne, a jednocześnie konkretnego zaangażowania
się w określonym kontekście.
Nowa Rada Wykonawcza w służbie Wspólnoty Światowej
Aby przedstawić nową Radę Wykonawczą, chciałbym luźno zacytować jednego z delegatów:
„Prosimy tych, którzy zostaną wybrani, o tworzenie rozeznającej Rady Wykonawczej”.
Musimy rzeczywiście mieć nadzieję, że zespół będzie zdolny do rozeznawania.
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To wy będziecie oceniali we właściwym czasie, ale jeśli macie poczucie humoru i chcecie
spróbować przewidzieć po prostu patrząc na twarze, oto nowa Rada Wykonawcza:

Od lewej: Alwin i Rojean Macalalad (Sekretarze Wykonawczy), Diego Pereira (Doradca), Fernando Vidal (Doradca),
Najat Sayegh (Doradca), Daphne Ho (Doradca), Catherine Waiyaki (Sekretarz), Ann Marie Brennan (Wiceprezydent),
Aeraele Macalalad, Denis Dobbelstein (Prezydent), Herminio Rico SJ (Wiceasystent Kościelny).
Na zdjęciu brakuje: Arturo Sosa SJ (Asystent Kościelny)

Wraz z całą Radą Wykonawczą,
Denis Dobbelstein
Prezydent Światowej WŻCh
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