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Piąty list Prezydenta do Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego 
"Przygotowanie serc i oczyszczenie intencji przed 

Zgromadzeniem Światowym w Buenos Aires w 2018 roku." 
 
 
Drodzy bracia i siostry w wierze, duchu i jedności we Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego, 
 
piszę do Was ten list w bardzo wyjątkowym czasie, kiedy wciąż cieszymy się owocami łaski Bożej 
zesłanej nam w Światowym Dniu Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. W to święto przyjmujemy 
dar bycia, jako wspólnota, żywym ciałem – świeckim, ignacjańskim i eklezjalnym, wezwanym, aby 
korzystając z danych nam łask odpowiedzieć na wołanie i nadzieje świata. Jednocześnie jest to 
moment, w którym przypominamy sobie, że naszą misją, zarówno jako Wspólnoty Życia 
Chrześcijańskiego, jak i ludzi wierzących, jest naśladowanie Jezusa, który w pełni podjął 
w dzisiejszych czasach wezwanie Ojca do wypełnienia Jego woli. Zgodnie z tym wezwaniem, 
Jezus idzie do Jerozolimy, z całą swoją prorocką mocą, dać swoje życie, abyśmy je mieli, i mieli je 
w obfitości. Potrzebne jest pełne odczytanie życia Jezusa, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, 
abyśmy poznali znaczenie jakie tajemnica Jezusa ma dla naszej Wspólnoty. Proszę Boga, żebyśmy 
jako Wspólnota Życia Chrześcijańskiego mogli otrzymać Łaskę „większej głębi i integracji 
w przeżywaniu charyzmatu WŻCh w dzisiejszym świecie”. 
 
Jak było poprzednio wspomniane, a co wielu z was rozważało w waszych wspólnotach, jesteśmy 
w wyjątkowym momencie KAIROS. Prowokujący, konfrontujący i odkrywczy KAIROS, który 
przeżywamy jako Kościół i jako ludzkość może być zrozumiany jedynie dzięki nadziei opartej na 
silnej wierze, zakorzenionej w wezwaniu do naśladowania Chrystusa w budowaniu Królestwa, 
zgodnie z naszą duchowością. Jest to duchowość czerpiąca z Ćwiczeń Duchowych, która szuka 
Boga we wszystkich stworzeniach. Duchowość, która zachęca nas do przekraczania samych siebie 
i której sedno tkwi w rozpoznawaniu znaków czasu. 
 
KAIROS może stanowić wielką szansę dla Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, ale też może stać 
się kolejnym wydarzeniem wymykającym nam się z rąk jeśli spróbujemy nim zawładnąć i sami je 
kształtować, lub jeśli będziemy chcieli interpretować je jedynie według własnych kategorii. 
KAIROS jest momentem szczególnym, konkretnym wezwaniem, na które powinniśmy być 
gotowi odpowiedzieć z nowym spojrzeniem, odnowioną nadzieją, a przede wszystkim sercem 
otwartym na wykorzystanie wszelkich środków, by w nim uczestniczyć. Chcemy odpowiedzieć na 
tę chwilę tym, co najlepsze w naszej duchowości: „Ile macie chlebów? Idźcie, zabaczcie!” (Mk 6, 38). 
 
W kontekście tej refleksji chcę zaprosić każdego członka Wspólnoty, abyśmy wszyscy otworzyli 
się, jak Jedno Ciało Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, by Bóg, który daje życie i Dobry Duch 
prowadzili nas w trakcie przygotowań do Zgromadzenia Ogólnego w Buenos Aires. Pragniemy, 
aby było ono czasem prawdziwego wspólnotowego rozeznania, w którym będziemy potrafili 
przyjąć łaskę naszych 50 lat w drodze jako Wspólnota Życia Chrześcijańskiego i z determinacją 
szukać tego, co Duch zechce nam ukazać na przyszłość. Chcemy spojrzeć w kierunku następnych 
5, 10 czy 50 lat, mając pewność kim jesteśmy i do czego jesteśmy powołani: „Wspólnota Życia 
Chrześcijańskiego darem dla Kościoła i świata”. 
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Chociaż tylko nieliczni będą mieli przywilej i odpowiedzialność uczestniczenia w Zgromadzeniu, 
to cała Wspólnota przystąpi do procesu rozeznania. Jest niezwykle istotne, aby wszyscy 
członkowie Wspólnoty poczuli osobistą odpowiedzialność za przygotowania do naszego 
spotkania w lipcu 2018. Delegatów prosimy, by od tej chwili, czuli się szczególnie odpowiedzialni 
za misję, powierzoną im przez Wspólnotę Narodową, do stania się prawdziwymi nosicielami 
i odbiorcami przesłania Ducha Świętego podczas rozeznawania na Zgromadzeniu. Pragniemy, 
aby delegaci byli świadomi przywileju, jaki otrzymali, gdyż powierzoną im łaskę będą musieli 
przekazać swoim wspólnotom, rozpowszechniać ją i docierać do serc wszystkich, którzy nie 
mogąc uczestniczyć fizycznie, będą obecni w Argentynie poprzez swoich delegatów. 
 
Na koniec, pozwólcie, że zaproponuję kilka odniesień do Ćwiczeń Duchowych Świętego 
Ignacego, które powinniśmy wziąć pod uwagę w trakcie przygotowań do rozeznania 
wspólnotowego na Zgromadzeniu Światowym w Buenos Aires 2018. 
 

a. W szukaniu i znajdywaniu Woli Bożej niezbędne jest pozbycie się z naszego wnętrza 
nieuporządkowanych skłonności, to znaczy tego wszystkiego co nas rozprasza, oddala lub 
blokuje naszą zdolność do uważnego słuchania tego, o co chce nas prosić Bóg (ĆD 1). 

b. Być raczej otwartym na pogłębienie i wewnętrzne smakowanie, tego, co Bóg chce nam 
objawić, niż śpieszyć się do podjęcia wielu zadań. Nawet jeśli jest wiele do przekazania 
i zrobienia, będziemy przede wszystkim dążyli do tego, by pogłębiać to, co najistotniejsze 
(ĆD 2). 

c. Na Zgromadzeniu ważne będą momenty racjonalnej i obiektywnej refleksji, chcemy 
jednak, aby największa siła całego procesu pochodziła z głębokiego kontaktu z uczuciami 
i z przygotowania naszej woli wewnętrznej jako części rozeznania (ĆD 3). 

d. Rozumiejąc drogę WŻCh jako proces postępującego objawiania się Boga, unikniemy 
doświadczenia Zgromadzenia jedynie jako formalnego momentu, który zamyka i otwiera 
pięcioletnie cykle (ĆD 4). 

e. Aby w pełni przeżyć ten piękny i pełen wyzwań czas, konieczna jest głęboka wewnętrzna 
i zewnętrzna gotowość, udział w Zgromadzeniu wielkodusznie i ze szczodrością (ĆD 5) 

f. Pozwolenie na to, by Duch Święty działał w procesie rozpoznania, oznacza, że Stwórca 
jest tym, który ma pierwsze i ostatnie słowo w naszej Wspólnocie. Ważne jest, by się nie 
zwracać i nie skłaniać ani ku jednej, ani ku drugiej sprawie, jakkolwiek słuszna by się nie 
wydawała (ĆD 15). 

g. Należy założyć, że Wspólnota Życia Chrześcijańskiego, ze wszystkimi swoimi darami 
i potencjałem, jest w rzeczywistości środkiem, nie celem. Celem ostatecznym jest 
Królestwo Boże, a wspólnota może być bardzo sprzyjającym środkiem, jeśli tylko nie 
stracimy z oczu tej prawdy (ĆD 169). 

h. Prośmy Boga o łaskę, aby podejmując decyzje, przygotowując środki i kreśląc horyzonty 
rozeznawania podczas Zgromadzenia Ogólnego, wszystko to realizowało się w absolutnej 
wolności wewnętrznej i zewnętrznej (niezależności), w odrzuceniu miłości własnej, woli 
i interesów. (ĆD 170 i 189). 

 
W Zgromadzeniu weźmie udział grupa osób doświadczona w towarzyszeniu procesom 
wspólnotowego rozeznania ignacjańskiego. W pewien sposób będą oni „przewodnikami procesu” 
podczas Zgromadzenia. Pokładamy wielkie zaufanie w tej metodzie towarzyszenia, stąd też jako 
Rada Wykonawcza (ExCo) zdecydowaliśmy się przekazać Zgromadzeniu większą 
odpowiedzialność w procesie rozeznawania, nie porzucając naszej roli animowania 
i przewodnictwa. Głęboko ufamy wspólnocie i temu, co Duch zdziałał i chce z nią zdziałać. 
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W dokumentach dołączonych do tego listu znajduje się więcej informacji na temat osobistego 
i wspólnotowego przygotowania oraz sprawy formalne dotyczące Zgromadzenia. Prosimy każdą 
Wspólnotę Narodową o ścisłą współpracę ze swoimi delegatami, by przygotować na czas 
wymagane odpowiedzi. Najlepszym sposobem, aby podziękować zespołowi gospodarzy ARUPA 
(Argentyna-Urugwaj-Paragwaj) za ich intensywną pracę w przygotowaniu Zgromadzenia jest 
uważne przeczytanie wszystkich wskazówek przekazanie informacji, których oczekują. 
 
Chciałbym skorzystać ze sposobności, aby podziękować Bogu za życie Cecylii Roselli (nasza 
ukochana Checha), która została niespodziewanie wezwana do Domu Ojca. Choć jej śmierć 
przyniosła głęboki smutek rodzinie, przyjaciołom, braciom ze Wspólnoty w Urugwaju 
i wszystkim członkom zespołu ARUPA i ExCo, którzy mieli łaskę współpracować z nią 
w przygotowaniach do Zgromadzenia, to zapamiętamy jej głęboką radość oraz blask w jej 
spojrzeniu, które dało nam tyle światła. Mamy zatem kolejnego opiekuna, który się za nami 
wstawia, do ukochanego Boga Ojca i Matki Bożej, który podąża razem z nami gdy 
przygotowujemy to Zgromadzenie. Razem z Chechą dziękujemy Bogu za życie tak wielu braci 
i sióstr, członków Wspólnoty, którzy ostatnio odeszli, ale zostawili w nas swój ślad, i których 
wspominamy z miłością. 
 
 
Mauricio López Oropeza 
Prezydent Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego 


