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Quito, Ekwador. Maj 2015
Duchowość ignacjańska jest skoncentrowana na wcieleniu Boga w naszą rzeczywistość
w Jezusie Chrystusie poprzez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Stąd też czujemy się
gotowi otwierać się na obecną rzeczywistość świata […] Zakorzenieni w tych łaskach naszego
powołania jesteśmy zaproszeni, by w postawie szacunku otwartości rozpoznawać oraz
zadomawiać nowe obszary.
(Dokument ze Zgromadzenia w Libanie, sierpień 2013. Nr. 9)
Uczestnictwo we Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego (WŻCh) jest drogą, na której wyrażamy
naszą tożsamość jako kontynuatorzy przedsięwzięcia wykraczającego poza nasze życie,
ograniczenia i przywiązania. Poprzedni list Prezydenta (z października 2013) był zaproszeniem
dla członków WŻCh do pogłębiania tej tożsamości i do refleksji nad wyraźnym wezwaniem
rzuconym przez Zgromadzenie w Libanie, aby wyjść poza nas samych oferując innym
najlepsze owoce naszej duchowej tradycji. Poprzez niniejszy List, dzielimy się z wami naszym
marzeniem o przyszłości, mając uzyskany od Was wszystkich mandat jako światowa Rada
Wykonawcza (ExCo). Z naszymi słabościami, talentami i pragnieniami, nadal służymy misji
opartej na wskazaniach ostatniego Zgromadzenia. Jako Rada Wykonawcza, modliliśmy się
wspólnie w intencji tej misji.
Obraz symbolizujący naszą misję:
Wiatraczek
Wyobraźcie sobie , że macie
przed sobą kolorowy wiatraczek.
Tak, jedną z dziecięcych zabawek
w kształcie koła składającego się
z barwnych skrzydełek
otaczających centralną oś.
Z podmuchem wiatru zaczyna on
wirować w harmonijny, niemal
muzykalny sposób, stanowiąc
poruszający się obiekt jednoczący
różnorodność barw w jedno. Taki
obraz zaproponowany był
poprzednio w Projects 162 i oto
proponowany jest ponownie.
Możemy kontemplować
Światową WŻCh jako piękny,
wielobarwny wiatraczek,
przypisując mu następujące
cechy:
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Wszystko opiera się na centralnej osi, która umożliwia ruch i jest główną przyczyną
egzystencji. Jest nią dla nas „Dzieło Boga i Misja Chrystusa”.
Oś jest wsparta na podporze, która nie jest bardzo widoczna, ale odgrywa zasadniczą rolę.
Ta podpora wspiera cały wiatraczek i nakierowuje go tak, aby chwytał wiatr możliwie jak
najlepiej. Symbolizuje ona naszych braci i siostry w Radach Wykonawczych i zespołach
formacyjnych na całym świecie, we wspólnotach narodowych i lokalnych. Symbolizuje
także nasz Światowy Sekretariat utworzony dla tej cennej służby.
Kolory skrzydeł wiatraczka są symbolem języka mądrości. Jest to droga postępowania
właściwa naszym wszystkim działaniom, przybierająca różne formy i środki, stosownie
do lokalnych kultur.
Skrzydełka poddają się działaniu wiatru i obracając wiatraczkiem nadają mu życie.
Reprezentują one te aspekty naszego życia, na które zwróciliśmy uwagę w Libanie. Oto
priorytety naszej misji i środki jej realizacji:

Skrzydełka dzielą się na trzy części następująco:
1. ŚWIECKA TOŻSAMOŚĆ IGNACJAŃSKA w której mieszczą się:
A. Świeckie powołanie ignacjańskie (pogłębienie znaczenia przynależności do
apostolstwa świeckich),
B. formacja (na wszystkich poziomach i we wszystkich postaciach) i przywództwo
służebne w naszej wspólnocie,
C. współpraca z innymi dla dobra misji oraz
D. pogłębienie kwestii członkostwa i zaangażowania w WŻCh poprzez refleksję Zasad
i Norm Ogólnych.
2. CZTERY OBSZARY - PERYFERIA wyszczególnione w Libanie (wraz ze wszystkim, co może
być podjęte przez każdą wspólnotę):
A. Globalizacja i ubóstwo, niezaprzeczalne znaki „kultury zniszczenia”, którą papież
Franciszek zdecydowanie potępił i którą chcielibyśmy przemienić w globalizację
nadziei,
B. rodzina – wzmocnienie tej istoty społeczeństwa, przy rozwijaniu podejścia
w otwartości, współczuciu, szacunku i wrażliwości wobec tych, którzy żyją
w odmiennych realiach,
C. ekologia, jako wezwanie do powrotu do „prostego stylu życia” (ZO 4), z myślą
o przyszłych pokoleniach oraz troską o najbardziej potrzebujących i skrzywdzonych,
D. młodzi, których nie tylko trzeba zaangażować i przyciągnąć do WŻCh, ale którym
należy się szczególna posługa apostolska – jako tej grupie, która stanowi przyszłość
naszych społeczeństw.
3. Niektóre aspekty działania WSPÓLNOTY ŚWIATOWEJ:
A. Wspieranie działań lokalnych wszędzie tam, gdzie WŻCh jest obecna, żywa i aktywna:
w Afryce, Azji Pacyficznej, Europie, Ameryce Łacińskiej, na Środkowym Wschodzie
i w Ameryce Północnej,
B. przygotowania do Zgromadzenia Ogólnego w 2018, zwracanie uwagi na kolejne etapy
i włączanie w tę sprawę całą wspólnotę,
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C. wdzięczność Bogu za rocznicę 50 lat działalności, którą będziemy obchodzić w roku
2017, wspominając moment, kiedy Duch Święty poruszył nas ku uchwaleniu Zasad
Ogólnych i przyjęciu nazwy wspólnoty: Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w 1967
roku.
Ważne jest, aby zauważyć, że powyższa prezentacja znaczenia symboli, jakimi są
poszczególne skrzydełka wiatraczka, jest bardzo ogólna. Każdy z tych obszarów został
powierzony trosce poszczególnych członków Rady Wykonawczej, zaś inni wspierają ich
w duchu kolegialności oraz wspólnej misji. Jednocześnie, dla każdego obszaru tworzone są
zespoły robocze, tak, aby członkowie Wspólnoty Światowej mogli dzielić się swoim
bogactwem i doświadczeniem. Więcej na ten temat można się dowiedzieć w periodyku
Projects.
Ale…
Czy nie macie wrażenia, że brakuje jeszcze czegoś bardzo ważnego? Tak, z pewnością. Ten
wiatraczek nie mógłby egzystować i działać bez wiatru, który nadaje mu życie i porusza go.
Jego piękno nie ma wartości bez tej życiodajnej siły. Dla WŻCh tym wiatrem jest Duch Boży,
który wzywa nas do służby w misji. Duch ten ukazuje się nam poprzez nasze wspólnoty
i przez rozmaite sytuacje życiowe wokół nas. Jesteśmy narzędziami w mocy tego wiatru życia,
pozostając w służbie Dzieła Bożego. Jakimż cudownym doświadczeniem jest świadomość,
że podążając za Chrystusem, znajdujemy się w rękach Boga i Ducha Bożego!
Mimo, że obraz nie jest doskonały, zapraszamy jednak wspólnotę światową do
identyfikowania się z nim. Mamy nadzieję, że każdy z was skorzysta z niego jako punktu
odniesienia i ożywi ten symbol wnosząc własne działania. Co ważne, nie dajcie się przytłoczyć
ogromną liczbą spraw mieszczących się w tym obrazie.
Istnieje pokusa, że ten obraz, ze wszystkimi właściwymi mu odniesieniami do naszego życia,
unieruchomi nasze inicjatywy i powrócimy do naszych rutynowych działań nie włączając w nie
refleksji płynącej z symboliki wiatraczka. Jesteśmy wspólnotą tysięcy kobiet i mężczyzn
działających w misji przez dzielenie się darem naszej różnorodności. Co więcej, idziemy tą
drogą od 450 lat (w istocie od 2000 lat), a przed nami są całe stulecia. Możemy iść naprzód
stopniowo, oferując to, co istotne, w zależności od czasu, miejsc i osób. I – czy zdajecie sobie
sprawę? – To Bóg przejmuje inicjatywę! Robimy to, co potrafimy w ramach naszych
ograniczeń, z przepełniających nasze serca przekonaniem, że On zmieni naszą słabość
we wspaniałe dzieła dla Królestwa Bożego.
Postulat Współodpowiedzialności w Misji Ponad Granicami
Musimy teraz zespolić nasze wysiłki, aby koło wiatraczka zaczęło się obracać. Zwróćmy uwagę
na obszary - peryferia wspomniane powyżej. Z pewnością inne priorytety są również ważne
i będą one wzięte pod uwagę we właściwym czasie. Główną intencją tego listu jest prośba
do Was, abyście pomogli nam poznać Wasze działania, projekty i perspektywy odnoszące się
do czterech obszarów misji.
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Przypomnicie sobie, że przed Zgromadzeniem w Libanie, wspólnoty odpowiadały
na kwestionariusz, w którym postawiono pytanie o to, jakie obszary działań stanowią dla nas
wezwanie do pracy. Z odpowiedzi na ten kwestionariusz wyłoniła się koncepcja czterech
obszarów priorytetowych, która została przyjęta przez Zgromadzenie. Teraz potrzebujemy
podobnych starań, aby zrozumieć jak widzimy siebie wobec każdego z tych obszarów.
Musimy dzielić się doświadczeniami, wzmacniać działania, wspierać wspólne akcje i myśleć
o nowych globalnych przedsięwzięciach podejmowanych jako jedno ciało apostolskie.
Zachęcamy Was, abyście włożyli całą swoją energię w tę odpowiedź, byśmy w rezultacie
otrzymali wyraźny obraz tego, kim jesteśmy i co robimy w tak nakreślonych obszarach.
Zapraszamy wszystkie narodowe Rady Wykonawcze do:
1. Refleksji modlitewnej nad zaprezentowanym symbolem wiatraczka i odczytania, co ten
symbol oznacza w rzeczywistości waszej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego i jakie
wyzwania z jego pomocą odkrywacie,
2. kontynuacji refleksji nad dokumentem końcowym Zgromadzenia w Libanie,
3. wypełnienia kwestionariusza. Prosimy o staranne przestudiowanie pliku załączonego
w Excelu i wypełnienie instrukcji tam zawartych, TAK, ABYŚCIE MOGLI DOKŁADNIE
WYPEŁNIĆ KWESTIONARIUSZ I STOSOWNIE DO WSZYSTKICH REALIÓW
PRZYGOTOWAĆ INFORMACJĘ O DZIAŁANOŚCI W CZTERECH OBSZARACH W WASZEJ
WSPÓLNOTY NARODOWEJ. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.
Prześlijcie te informacje do ExCo (Sekretarz Wykonawczy exsec@cvx-clc.net i Prezydent
mauriciol@cvx-clc.net ) do listopada 2015. Po otrzymaniu odpowiedzi poświęcimy nieco
czasu na zintegrowanie i podzielenie się tymi informacjami ze Wspólnotą Światową.
Informacje te będą bezcennym źródłem wiedzy dla zespołów pracujących nad każdym z tych
obszarów, wskazującym, co należy wspomagać i rozwijać. Radzimy wyznaczenie konkretnej
osoby do wykonania tego zadania – osoby , której znane są sprawy wspólnoty i która posiada
wrażliwe zrozumienie problematyki tych obszarów. Osoba ta będzie odpowiedzialna za
koordynację zbierania danych na poziomie narodowym lub regionalnym w zależności od
potrzeb.
Niech Bóg Życia wciąż napełnia nas błogosławieństwami w naszych działaniach.
Uściski i modlitwy, zjednoczeni w jednym ciele apostolskim.
Mauricio López-Oropeza
Prezydent
Światowej WŻCh
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