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“Czy pamiętasz jak wspaniale bawiliśmy się na twoich urodzinach trzy lata temu ?” “Ależ 

mieliśmy szczęście, że spotkaliśmy kogoś takiego jak Siostra Clare kiedy byliśmy w szkole! Nikt 

jej nie dorównywał!” Itp, itd.  

Częścią natury ludzkiej jest wspominanie przeszłych wydarzeń i rozważanie ich znaczenia. 

Wspominamy chwile szczęśliwe, smutne oraz te “zwyczajne”, z których składa się tak wielka 

część naszego życia. Nieustannie przywołujemy w pamięci zdarzenia i ludzi, którzy mieli wpływ 

na nasze losy. Pamiętanie jest sprawą ważną, gdyż pomaga dostrzec, w jaki sposób przeszłość 

kształtuje naszą teraźniejszość, a także tworzy naszą przyszłość. Sięgając dalej, poza optykę 

życia pojedynczych osób, widzimy także istotną rolę wspomnień w życiu stowarzyszeń. Każda 

grupa niesie ze sobą pamięć instytucjonalną, historię osób i wydarzeń, które zbudowały jej 

wspólną tożsamość.  

Nasz Złoty Jubileusz 

Wspominanie jest sprawą naturalną i towarzyszy nam przez cały czas. Są jednak szczególne 

okazje, które stają się przyczynkiem do świadomego, wspólnego upamiętnienia. Dla nas, we 

Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego, jedną z takich okazji była niedawna uroczystość 450-lecia 

Ignacjańskiej Wspólnoty Świeckich. Obecnie przygotowujemy się do kolejnego jubileuszu, 

upamiętniającego w 2017 roku pięćdziesiątą rocznicę innego istotnego wydarzenia: 

w październiku 1967 roku odbył się w Rzymie Czwarty Zjazd Światowej Federacji Kongregacji 

Mariańskich. W jego trakcie, delegaci uchwalili Zasady Ogólne i przyjęli nazwę Wspólnota 

Życia Chrześcijańskiego (WŻCh). Był to kluczowy krok w kierunku ponownego odkrycia 

duchowości ignacjańskiej przy jednoczesnej afirmacji świeckiego charakteru naszej wspólnoty. 

Ponieważ zbliżamy się do złotego jubileuszu tego wydarzenia, zachęcamy wszystkich do 

prześledzenia historii waszej drogi w WŻCh, zarówno indywidualnie, jak i we wspólnotach 

narodowych.  
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Członkowie WŻCh podsycani bogactwem Bożej łaski pięknie wzrastali w rozumieniu 

powołania świeckiego. Bywało tak, że łaska ta objawiała się w szczególnych chwilach 

pocieszenia, jednak przede wszystkim była obecna podczas przeżywania z wiarą codziennych 

wyzwań związanych z naszym stylem życia. Jesteśmy świadomi, że często otrzymywaliśmy tę 

łaskę poprzez inspirujących ludzi, którzy towarzyszyli członkom WŻCh w ich drodze. Droga 

poszczególnych członków Wspólnoty odzwierciedla w jakiś sposób wspólną drogę każdej ze 

wspólnot narodowych. Każda wspólnota narodowa ma własną historię łaski. Każda z nich ma 

także dług wdzięczności wobec mądrości osób, które odważyły się przedrzeć ten szlak 

i wskazać drogę innym. Złoty Jubileusz jest czasem, w którym zachęcamy was do wdzięcznego 

wspominania łask otrzymanych w ciągu waszej historii oraz do upamiętnienia owych 

wyjątkowych osób, które były pośrednikami tych łask.  

Pamiętamy także, w jaki sposób Kościół poprowadził nas na drodze ku odnowieniu naszej 

tożsamości i sposobu życia. W 1948 r., Papież Pius XII potwierdził ignacjańskie źródła naszej 

Wspólnoty. Drugi Sobór Watykański jeszcze bardziej otworzył możliwości zachęcając 

świeckich do odkrywania pełni powołania chrześcijańskiego. Dziś kontynuujemy przeżywanie 

Duchowości Ignacjańskiej w życiu codziennym oraz poznajemy obszar naszego świeckiego 

powołania poszukując sposobów, by wnieść własny, specyficzny wkład w życie i misję 

Kościoła. Gesty i język Papieża Franciszka, tak nam bliskie, ciągle przypominają nam o tym 

wezwaniu.  

Chrześcijańskie pojmowanie pamięci 

Kiedy Jezus mówił swoim uczniom “To czyńcie na Moją pamiątkę”, nakazał im nie tylko 

zachować pamięć o Ostatniej Wieczerzy i łamać chleb. Kościół słusznie zinterpretował to 

wezwanie nie tylko jako nakaz pamiętania o tym Wydarzeniu, ale także jako jego nieustanne 

odtwarzanie. 

Miejmy w pamięci ten kontekst, kiedy jako WŻCh wspominamy naszą błogosławioną historię. 

Uczynimy to między innymi poprzez wspomnienie otrzymanych łask i stosowne wyrażenie 

naszej za nie wdzięczności. Innym istotnym wymiarem byłoby ożywienie historii poprzez 

przeżycie tamtych łask na nowo, w dzisiejszej sytuacji. Nasza wiara i doświadczenie pokazują, 

że łaski towarzyszące powołaniu są podarunkami, którymi jesteśmy hojnie obdarzani na naszej 
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drodze. Ze swojej strony musimy rozpoznawać i oddalać od siebie zbędne dodatki, które 

przeszkadzają w swobodnym przepływie tych łask. Naszą pełną dobrodziejstw, historię 

odtwarzamy uznając z wdzięcznością przeszłość, czerpiąc z niej lekcje na teraz i czyniąc z niej 

podwaliny przyszłości. Św. Ignacy stosuje to w Kontemplacji dla Osiągnięcia Miłości, 

stwierdzając, że otrzymane dary powinny pozostać w pamięci i być pielęgnowane, tak, aby 

posłużyły hojnie dalszej, bardziej owocnej służbie. (ĆD. 233 -234). 

Kilka sugestii  

Kiedy piszemy te słowa, właśnie kończą się przygotowania tematyki następnego Zgromadzenia 

Ogólnego WŻCh. Stąd, wskazówki dotyczące obchodów Światowego Dnia WŻCh nie 

zawierają szczególnych odniesień do nadchodzącego Zgromadzenia. Jeśli jednak tematyka 

Zgromadzenia zostanie sformułowana przed Światowym Dniem WŻCh, czujcie się swobodni, 

by odnieść do niego poniższe sugestie. 

Oto kilka sugestii dotyczących obchodów Złotego Jubileuszu.  

 Módlcie się korzystając z tekstu Zasad Ogólnych. Podzielcie się, w jaki sposób 

Zasady Ogólne kształtowały waszą drogę w WŻCh. Przywołajcie najważniejsze dla 

was cytaty z Zasad Ogólnych. 

 Odnajdźcie stosowne sposoby uczczenia i uhonorowania wyjątkowych osób, które 

przyczyniły się do budowania waszej wspólnoty narodowej. 

 Odnajdźcie delegatów, którzy uczestniczyli w poprzednich Zjazdach Światowych, 

sięgając możliwie jak najdalej wstecz. Zachęćcie ich, aby podzielili się swoją refleksją 

dotyczącą łask towarzyszących tamtym spotkaniom.  

 Powołanie do WŻCh jest darem. Przedyskutujcie w jaki sposób wasza wspólnota 

podstawowa/narodowa może stać się darem dla Kościoła lokalnego i społeczności, 

w której żyjecie. 

W swoich raportach prześlijcie nam refleksje i zdjęcia ze swoich obchodów na adres: 

exsec@cvx-clc.net 

 

mailto:exsec@cvx-clc.net
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Pełni wdzięczności, dziękujemy Bogu za wielką obfitość łask otrzymanych w ostatnich 

pięćdziesięciu latach. Z pokorą prosimy Pana, aby ukazał nam drogę, jaka nas czeka. Niech 

Książę Pokoju błogosławi wam i waszym rodzinom w całym Nowym Roku i zawsze!  

 
Luke Rodrigues SJ, Herminio Rico SJ, Mauricio López 


