23 lipca, 2020
Drodzy Przyjaciele w Panu,
Obecne doświadczenie związane z epidemią pokazuje nam wiele o nas samych i naszym świecie.
Chciałbym się szczególnie skupić na tym, jak COVID19 oświeca naszą drogę do Boga i jak, nawet
pośród trudności, możemy znaleźć pocieszenie.
Przede wszystkim koronawirus pokazuje nam, że jesteśmy jedną rodziną ludzką. Każdy człowiek, każdy
naród, każda kultura jest częścią jednej, zróżnicowanej, bogatej, wzajemnie powiązanej ludzkości.
Pokazuje nam, że pokonanie kryzysu jest możliwe, jeśli uświadomimy sobie, jak ważne jest
poszukiwanie Wspólnego Dobra i osobista odpowiedzialność. Możemy istnieć jedynie jako jedno
ciało. Jeśli odseparujemy się od siebie nawzajem, jako jednostki lub narody, nie przetrwamy.
Pandemia pokazuje nam, że jako ludzkość jesteśmy wszyscy tacy sami, bez względu na wiek, rasę,
religię, status społeczny. Każdy z nas jest częścią ludzkości, nikt nie jest pominięty, nikt nie może
poradzić sobie bez drugiego. Pandemia pokazuje nam, że chcemy iść razem. Wszyscy jesteśmy
zatroskani, pomagamy sobie nawzajem w pokonywaniu naszych lęków i niepokojów. Każdy z nas
próbuje znaleźć sposób, żeby pomóc innym odkładając na plan dalszy własne potrzeby i podejmując
działania i wyrzeczenia przyczyniające się do wspólnego dobra.
(Ojciec Generał Artoro Sosa SJ, Przesłanie wielkanocne)
W Europie stopniowo obserwujemy spadek zachorowań i znoszenie restrykcji. Jednocześnie w
niektórych miejscach odnotowuje się nawrót epidemii, co jest dowodem na to, że koronawirus nie
zniknął i musimy być uważni ze względu na bezpieczeństwo swoje i innych. Jako wspólnota
europejska i światowa doświadczamy obecnego czasu jako przestrzeni granicznej – etapu
przejściowego w procesie prowadzącym nas do nowej „normalności”. W tym właśnie momencie
naszej podróży ku nieznanemu chcielibyśmy przedstawić Wam przegląd działań podjętych przez
Euroteam w trakcie izolacji oraz planów na najbliższe miesiące.
1. Działania w czasie kryzysu z powodu koronawirusa.
a) Msza online odprawiona w Światowym Dniu WŻCh 25 marca 2020 roku
Chcielibyśmy podziękować wszystkim członkom i przyjaciołom WŻCh, którzy wzięli zdalnie
udział w Eucharystii. Ponad 500 osób z całego świata świętowało razem Światowy dzień WŻCh.
Wiele osób wyraziło swoją wdzięczność pisząc na przykład: „Bardzo dziękuję za tę piękną,
błogosławioną, ożywczą liturgię i za wspólny czas!”, „ Dziękujemy za to, że znów poczuliśmy się
Europejczykami”, „Dziękuję za tę mszę. Wszelkich łas Wam, Waszym rodzinom i wspólnotom.”
W przyszłości będziemy kontynuować modlitwę online, wykraczając poza granice geograficzne.
b) Międzynarodowe grupy dzielenia
Na początku izolacji zdaliśmy sobie sprawę z ogromnej potrzeby trwania razem w wymiarze
ogólnoeuropejskim i ogólnoświatowym. WŻCh ma niezwykły dar, którym może się dzielić.
Zaprosiliśmy więc członków do stworzenia międzynarodowych grup dzielenia.
Około 40 osób odpowiedziało na tę inicjatywę z wielkim entuzjazmem i powstało osiem grup w
czterech językach: angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Spotkania odbywały się
regularnie na różnych platformach, celem było dzielenie się doświadczeniem życia i wiary. Na
początku Euroteam przekazywał grupom inspiracje do dzieleń, np. czytania z Biblii, teksty

duchowe, pieśni, poezję. Później większość grup kontynuowała samodzielnie przygotowując
spotkania.
Reakcje, które otrzymaliśmy były bardzo pozytywne, mimo, że dla niektórych znalezienie czasu
na systematyczne spotkania było dużym wyzwaniem.
Jedna z osób napisała: „Duch Święty i Chrystus nawiedzili nas poprzez Słowo i dzielenie się
wiarą, poprzez ducha braterstwa i spontanicznej solidarności, bezpiecznej intymności, którą
poczuliśmy dzięki wspólnej duchowości ignacjańskiej i formacji. To było wspaniałe duchowe i
życiowe doświadczenie dla każdego z nas i to niesamowite, że poznaliśmy się w takim momencie
ludzkiej historii pośród ogólnoświatowej fali pandemii. Nasza krótka podróż otworzyła nasze
serca i umysły dzięki temu, że zetknęły się cztery różne kultury, mentalności, sposoby postrzegania
świata wokół. To doświadczenie pogłębiło moje przeżywanie WŻCh, ale także wszystkich nas, jako
jednego Ciała Świętego Powszechnego Kościoła.”
Owocem spotkań zdalnych dla wielu uczestników było między innymi ubogacające
doświadczenie jedności w różnorodności, możliwość poznania członków WŻCh z innych kultur,
poznania różnych kontekstów, doświadczenie głębokiej wiary i wspólnoty niezależnie od granic
geograficznych, wzajemnej otwartości w czasie pandemii, kiedy czuliśmy obawy i zadawaliśmy
sobie ważne pytania.
Od września planujemy stworzyć nowe międzynarodowe grupy dzielenia. Będziemy Was
informować!
https://www.cvxfrance.com/2020/05/18/cl-europeenne-pendant-le-confinement/
c) Spotkanie Światowej Rady Wykonawczej i zespołów regionalnych na Zoomie (4.04.2020)
W kwietniu Światowa Rada Wykonawcza zorganizowała spotkanie online z zespołami
regionalnymi (Azja/Pacyfik, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna, Afryka, Bliski Wchód).
Pytania do refleksji i dzielenia brzmiały: Jak WŻCh postrzega doświadczenie pandemii w swoim
kraju i w świecie? W jaki sposób WŻCh może pomóc w zmaganiu się z pandemią i koniecznymi
zmianami społecznymi? Na początku spotkania Luisa Bonetti, koordynator poprzedniego
Euroteamu (2014-2019), zdała relację z doświadczeń w Północnych Włoszech. Następnie Blanca
Gracia, pracująca na oddziałach intensywnej opieki medycznej z pacjentami chorymi na
COVID19 w szpitalach w Madrycie, przekazała swoje osobiste świadectwo. Później wszyscy
wzięliśmy udział w trzystopniowej refleksji według metody ESDAC wokół pytań do dzielenia.
Uświadomiliśmy sobie, że pośród pandemii, jesteśmy „jedną rodziną ludzką” (Fr. Sosa SJ) i
doświadczamy zupełnie nowego, głębokiego, globalnego poczucia zjednoczenia. Jako
ignacjańska wspólnota ludzi świeckich mamy misję utrwalania solidarności międzyludzkiej i
kierowania szczególnej uwagi na ubogich, którzy bardziej niż inni ucierpieli w czasie obecnego
kryzysu. Czujemy się również powołani do dzielenia się narzędziami duchowości ignacjańskiej,
żeby pomóc ludziom mierzyć się z pandemią w sposób duchowy.
Manuel Martinez, sekretarz wykonawczy Światowej Rady Wykonawczej przygotował krótkie
video o tym spotkaniu, można je znaleźć na Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=U0uZmrVzvo0&feature=youtu.be (wersja angielska)

d) Spotkanie Eurolinków na Zoomie (2.05.2020)
Po spotkaniu światowym odbyło się spotkanie europejskie, w którym wzięło udział 19 z 21
eurolinków oraz kilku przedstawicieli Światowej Rady Wykonawczej. Na dzieleniach skupiliśmy
się głównie na tym, jak reagujemy na pandemię i jak wpływa ona na nasze społeczeństwa.
Zauważyliśmy, że czas pandemii to głęboko przemieniające doświadczenie, to nowy początek. To
doświadczenie otwiera nas na nowe formy życia we wspólnocie i w świecie. Jesteśmy wezwani
do większej uważności w świecie, do bycia prawdziwie kontemplatywnymi w działaniu.
Zadaliśmy sobie kilka istotnych pytań: co robić w przyszłości, jak wspierać przemianę, jak
bardziej jako żywa wspólnota trwać w łączności ze światem wokół nas? Wiele osób na całym
świecie pyta, jak żyć po pandemii, co mamy zmienić? My jako członkowie WŻCh jesteśmy
powołani do korzystania i przekazywania naszego daru rozeznawania, który jest bardzo potrzebny
kościołowi i środowiskom, z którymi stykamy się na co dzień. Chcemy być częścią przemiany
otwierając nasze serca na rozeznawanie nowych dróg, współdziałając jako jedno ciało i
podejmując konkretne kroki.
Gdybyście chcieli pogłębić tę refeksję , możecie sięgnąć do tekstu Projects 174.
https://www.wzch.org.pl/images/docs/projects_174.pdf (wersja polska)
http://www.cvx-clc.net/l-en/projects.php (wersja angielska)
W czasie spotkania eurolinków na Zoomie, po raz kolejny zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo
jesteśmy wdzięczni za wszystkie internetowe narzędzia, które umożliwiają nam kontakt we
wspólnocie europejskiej. Poczuliśmy potrzebę częstszego kontaktu w gronie eurolinków, w
związku z tym zdecydowaliśmy, że spotkania eurolinków będą odbywały się dwa razy w roku
online.
2.

Na Peryferiach

Jak się prawdopodobnie zorientowaliście zespół odpowiedzialny za projekt AtF (At the Frontiers – Na
granicach wraz z uchodźcami) musiał odwołać obozy letnie w Ragusa, Regio Calabria i Turynie.
Sytuacja nie jest stabilna, a ponadto wymagania sanitarne są zbyt restrykcyjne, żeby mogły być
spełnione w obozach. Mamy nadzieję, że zimą lub w przyszłym roku latem uda nam się zorganizować
następną edycję projektu. Będziemy Was informować.
3. Przygotowania do obozu dla młodzieży WŻCh w 2021 roku
W ostatnim tygodniu lipca 2021, WŻCh w Hiszpanii - przy wsparciu Wspólnoty Światowej i
Euroteamu - zorganizuje obóz młodzieżowy, na który zostaną zaproszeni młodzi członkowie WŻCh,
na razie planujemy po dwóch z każdego kraju. W związku z tym w przyszłym roku nie odbędzie się
obóz młodzieżowy organizowany przez Euroteam.
4. Prośba o wsparcie finansowe
Oba wspomniane wyżej projekty: obóz młodzieżowy w lipcu 2021 i przyszłe inicjatywy projektu AtF
będą mogły zaistnieć, jeśli pozyskamy na nie środki z naszych datków. Dlatego też bardzo prosimy
Was o wsparcie finansowe. Oba projekty doskonale wpisują się w nasze apostolskie priorytety.
Poniżej zamieszczamy informacje praktyczne.
Na te dwa projekty potrzebna jest kwota 9000 euro. Przelewy możecie realizować na konto bankowe
WŻCh w Europie. Oto dane: Nazwa banku: Banca Popolare di Sondrio, Nazwa rachunku

bankowego: COMUNITA DI VITA CRISTIANA, Numer IBAN: IT59H0569603212000006522X13,
Kod BIC: POSOIT22XXX, Tytułem (Reference): donation ATF/ donation Youth camp Spain.
Możecie też zrobić przelew za pośrednictwem wspólnoty narodowej.
5. Międzynarodowa konferencja dotycząca Drogi Synodalnej w Niemczech na Zoomie.
W naszym ostatnim Newletterze pisaliśmy o tym, że kościół w Niemczech rozpoczął Drogę
Synodalną – „przejrzysty proces dialogu z ekspertami z różnych dziedzin.” Pięciu członków WŻCh
bierze udział w tym procesie w roli delegatów lub kierowników duchowych. Zdecydowaliśmy, by
zaprosić wszystkich członków WŻCh zainteresowanych tą drogą odnowy kościoła na webinarium z
jedną lub kilkoma członkami Synodu, które odbędzie się w sobotę jesienią tego roku. Przekażemy
więcej informacji na ten temat w newsletterze we wrześniu.
https://www.synodalerweg.de/english/
6. Zjazd eurolinków i asystentów kościelnych w Warszawie w Święto Zesłania Ducha Świętego
Planujemy zjazd eurolinków i asystentów kościelnych w Warszawie w święto Zesłania Ducha
Świętego (21-24 maja). Chcielibyśmy serdecznie podziękować WŻCh w Polsce za zaoferowanie
przyjęcia nas. Zarezerwujcie sobie ten weekend!
7. Prośba Roberto Piani z WŻCh w Niemczech
Drodzy Przyjaciele z WŻCh w różnych miejscach świata,
W Niemczech organizujemy kurs dotyczący formacji WŻCh na etapie wstępnym – od momentu
powstania nowej grupy osób zainteresowanych spotkaniami aż do momentu zakończenia
pierwszego etapu formacji (np. do czasu podjęcia decyzji o wejściu do WŻCh). Kurs odbędzie się
we wrześniu. Wiemy, że ten proces przebiega różnie w różnych krajach i bardzo nas to interesuje.
Jeden wieczór chcielibyśmy poświęcić przekazaniu inspiracji poprzez dzielenia doświadczeniami
z innych krajów. Czy moglibyście przesłać mi krótki opis Waszego osobistego doświadczenia
z pierwszego etapu formacji w Waszym kraju? To może być tekst, nagranie video, prezentacja …
nie stawiam żadnego limitu Waszej fantazji.:) Możecie wysłać swoje materiały na mój adres
emailowy: Roberto.piani@gcl.de albo w formie video za pomocą aplikacji WhatsApp - mój numer
telefonu: 0049.157.88302122.
Z góry dziękuję za Wasze zaangażowanie.
8. Newsletter we wrześniu 2020
Przygotowujemy już wrześniowy numer Newslettera. Będziemy wdzięczni, jeśli opiszecie nam
jakie inicjatywy i działania podjęliście w Waszych wspólnotach w ciągu ostatnich miesięcy w
trakcie kryzysu związanego z koronawirusem. Prosimy piszcie do nas, żeby podzielić się, jak Wy
i Wasze wspólnoty przeżyły kryzys, z jakimi wyzwaniami mierzyliście się, jakie możliwości
otworzyły się przed Wami. Czekamy na Wasze relacje do 6 września.
Życzymy Wam wszystkim błogosławionego Święta Św. Ignacego. Będziemy się z Wami łączyć
duchowo tego dnia.
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