NEW(S) LETTER marzec 2010

Spotkanie Euroteamu ze Światową
Radą Wykonawczą, Rzym, luty 2010

Spotkanie Euroteamu, 12-15 luty 2010
Drodzy przyjaciele ze Wspólnot Krajowych,
To było ponowne rozpoczęcie – z nowo wyznaczonym Asystentem Kościelnym, ojcem
Pierre Meyers SJ, z Luksemburga. Pierwszym więc krokiem naszego programu
było zebranie się w komplecie Euroteamu i dzielenie się naszymi doświadczeniami
od czasu ostatniego spotkania w lipcu.
Następny krok: zostaliśmy zaproszeni, aby spotkać się z członkami Światowej Rady
Wykonawczej na nieoficjalnym dzieleniu się informacjami i myślami związanymi
z kursem liderów, szkoleniem grup animatorów, towarzyszeniem ludziom na różnych
etapach życia, w tym młodym, a także porozumiewaniem się pomiędzy Euroteamem i
Światową Radą Wykonawczą.
Kolejne kroki: planowanie kalendarza spotkań, robocza wersja następnego New(s)
Lettera, przegląd strony oraz listy eurolinków, uzgodnienie sposobów komunikowania
się między członkami Euroteamu.
Na koniec uczyniliśmy wgląd w nasze finanse. Spędziliśmy też trochę czasu na
przygotowaniu następnego spotkania eurolinków, które będzie miało miejsce
na Węgrzech, od 4 do 7 listopada 2010. Jego tematem będzie: „Rola eurolinka”.
Więcej informacji na temat tego spotkania prześlemy w załączniku i zaproszeniu.
Głównym wydarzeniem na spotkaniu była wizyta w Światowym Sekretariacie WŻCh, w
poniedziałek po południu. Franklin Ibanez, nowy sekretarz generalny, jego żona
Sofia Montanez i Luke Rodriguez, wice asystent kościelny zaprosili nas do obejrzenia
biura.

Przy filiżance kolumbijskiej kawy dzieliliśmy się komunikacją i finansami Światowej
WŻCh. Miłym zaskoczeniem był fakt, że ustępujący wice asystent o. Alberto Brito SJ
także przyłączył się do nas.
Zakończyliśmy nasze spotkanie podjęciem różnych zadań oraz podsumowaniem dni
spędzonych razem w Rzymie. Oczywiście łączyła nas wspólna modlitwa poranna
i wieczorna Eucharystia. To pomogło nam spojrzeć oczami Boga na kwestie
niecierpiące zwłoki oraz rozeznać starannie kolejne kroki naszej pracy.
Euroteam
0oto: Sofia

Adresy mailowe Euroteamu:
• Evelyne Maloret: mailto:euroteam@cvx-clc.net
• Inge Höpfl: mailto:euroteam@cvx-clc.net
• Marina Villa: mailto:euroteam@cvx-clc.net
• Pierre Meyers SJ: mailto:euroteam@cvx-clc.net
• Saviour Borg: mailto:euroteam@cvx-clc.net
Aby mieć dostęp do wszystkich członków Euroteamu stworzyliśmy nowy adres
mailowy:
euroteam@cvx-clc.net
Witamy nowego Asystenta Kościelnego Euroteamu!
Pierre Meyers SJ
Byłem wyświęcony w 1975 roku. Pracowałem jako przewodnik grupy z młodymi chrześcijaoskimi
studentami, jako Asystent Kościelny od 1996 do 2009 w Radzie Wykonawczej WŻCh Luksemburga
oraz byłem przewodnikiem duchowym grup w Luksemburgu od 1985r.
Odwiedziny w WŻCh na Litwie

Miałam zaszczyt uczestniczyć niedawno w Zgromadzeniu Krajowym
Litwy, gdzie wspólnota zgotowała mi gorące przyjęcie. Spotkaliśmy się w
domu jezuitów w Kownie i oprócz kilku członków wspólnoty litewskiej
byli też obecni trzej reprezentanci z Łotwy, gdzie WŻCh należy do
wspólnot młodszych stażem. Było to dla mnie prawdziwe doświadczenie
wspólnoty, a nawet jeszcze więcej… doświadczenie bycia rodziną
poprzez gościnność, dzielenie się, refleksje, modlitwę i wspólnotowość.
Dziękuję litewskiej WŻCh za prawdziwie wspaniały weekend z
dodatkowym darem śniegu i słońca. Niech Duch Święty dodaje Wam
wzrostu.
Evelyne Maloret
EuTheme: The Role of

Słowo na Wielkanoc:
Podobnie jak Piotr, który podążał za Jezusem miłując i służąc…
Pierre Meyers SJ
Jaka hojność ze strony tego rybaka z Galilei, który podejmuje wyzwanie porzucenia
wszystkiego, aby pójść za Jezusem (Łk 18,28) i w ten sposób stać się świadkiem
wspaniałych czynów Jezusa między ludźmi!
Żadne przeszkody nie odstraszają go (Mt16, 22; Łk 22, 33; J18, 11) ani nie
powstrzymują przed kroczeniem za swoim Mistrzem, nawet, jeśli czasami jest on
zupełnie wyczerpany, stykając się z wewnętrznym zmaganiem Jezusa. (Tabor, Góra
Oliwna).

Nawet, gdy Piotr widzi Mistrza skazanego i wydanego na śmierć, jak kryminalistę, i
traci serce oraz dobre imię, oświadczając „nie znam Go”(Łk 22, 60) po to, by po prostu
ocalić swoją skórę, to potem przez gorzkie łzy (Łk 22, 62), Piotr jest w stanie
rozpoznać czułość i wolność w spojrzeniu Jezusa Chrystusa, który ciągle go kocha.
Po śmierci Jezusa przychodzi czas na odpoczynek szabatu oraz serca!
Czy Jezus sam nie miał powiedzieć w czasie Ostatniej Wieczerzy: „Szymonie,
modliłem się za ciebie, aby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj swoich
braci” ( Łk 22, 32).
Miłość Boga wszystko przemienia i nigdy nie odrzuca grzeszników! Piotr wydaje się
także budzić do życia. W każdym z następnych spotkań ze Zmartwychwstałym Panem
rozpozna on wezwanie do kontynuowania Jezusowego dzieła w konkretny sposób.
Jedno pytanie będzie wciąż powracało w jego sercu: „ Szymonie, synu Jana, czy
kochasz mnie?” To pytanie będzie zawsze przypominało mu, że jedynie opierając się
na skale miłosierdzia, będzie on w stanie miłować i służyć, a także gromadzić
wspólnoty chrześcijańskie w imię Zmartwychwstałego Pana.
Niech Piotr pomoże nam przyjąć „ten dar Boga dla nas. Współpraca z Nim trwa do
dzisiaj i dzięki Duchowi Świętemu objawia się w każdej sytuacji świata ”(por. ZO 1).
Wesołych Świąt Wielkanocnych!
“
Our new member
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Spotkanie Euroteamu
Rzym, luty 2010
Nasz nowy członek, Pierre ( pierwszy z prawej)

Wiadomości ze wspólnot krajowych
Austria
“ Bycie wyizolowanym - w moim mieście/regionie, w Austrii” było procesem
uświadomienia, zapoczątkowanym przez grupy, a także procesem tworzenia nowych
grup. Link na stronę
Zgromadzenie Krajowe, 7 marca w Louvain. Temat: „Czy Ignacy zaprosiłby nas do
bycia „Eurosceptykami” czy „Euro przekonanymi”.
Flandria
Wydarzenia i inicjatywy w WŻCh Flandrii obejmujące promocję WŻCh w formowaniu
nowych wspólnot; spotkanie krajowe 29 września 2009 i refleksje w RW jako
podążanie za Alicante, ze zwróceniem uwagi na wzrost wewnętrzny we wspólnotach
( formacja i grupy liderów). Link na stronę
Francja



Sześć weekendów w kraju, badanie “przymierza” WŻCh
Zgromadzenie Krajowe – Zesłanie Ducha Świętego 2010 w Nevers
Link na stronę

Niemcy
Od 2009 mamy nowego Asystenta Kościelnego, Thomasa Gertlera SJ
Link na stronę
Włochy





Nowy Asystent Kościelny, Vincenzo Sibilio SJ
Przymierze stałe sześciu członków
Nowy kurs formacyjny dla grup animatorów
Zgromadzenie Krajowe 2010
Link na stronę

Litwa
Zgromadzenie Krajowe w marcu 2010, z uczestnictwem ojca Luka Rodriguez i Evelyne
Maloret oraz trzech członków z Łotwy. Wybór nowej rady. Link na stronę
Luksemburg
Prostota stylu życia, zidentyfikowana w ZO4 jako jeden z rysów charakterystycznych
życia WŻCh cieszy się wzrastającym zainteresowaniem. Inspiracje adresowane przez
przez ojca Nikolasa SJ w Fatimie 2008 zaprosiły nas do pójścia dalej ( wydarzenia,
projekty…). Link na stronę

Polska
Dwa ważne wydarzenia ostatniego lata:
a) Rekolekcje letnie nt. charyzmatu WŻCh. Te rekolekcje są kontynuowane na
spotkaniach regionalnych
b) Spotkanie regionalne w Zakopanem z udziałem członków WŻCh z Łotwy, Litwy,
Węgier i Słowacji, które pogłębiły naszą integrację
Link na stronę
Słowenia
Wydarzenia i zaangażowania obejmujące spotkania krajowe, rekolekcje w adwencie,
msze miesięczne i pielgrzymkę do Chorwacji. Link na stronę
Hiszpania
Zgromadzenie Krajowe miało miejsce w Santiago de Compostella, od 2 do 7 sierpnia
2009. Temat: „ Pielgrzymi podobnie jak Ignacy wędrujący jako wspólnota apostolska”.
Link na stronę

Kalendarium najbliższych wydarzeń
Informuje o wydarzeniach, które mają miejsce w WŻCh w Europie, a także prosi
o wsparcie i modlitwę w intencji tych wydarzeń.

 Spotkanie Euroteamu: 16-18lipca 2010 w Monachium
 Wakacje Europejskie: 7-15 sierpnia 2010 w Tannenlohe, w Niemczech
 Spotkanie Eurolinków: Węgry, 4-7 listopada 2010. Temat: Rola eurolinka

