„ŻYĆ – WIERZYĆ – WZRASTAĆ”
KRAJOWE SPOTKANIE

WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W POLSCE

KALISZ, 31 MAJA – 02 CZERWCA 2013 R.

Rok 2013 obfituje w szczególne okazje skłaniające do refleksji nad kondycją ludzką
naznaczoną znamieniem Chrystusa, a więc chrześcijan: mężczyzn i kobiet, dorosłych
i młodzieży, z różnych grup społecznych, którzy pragną bardziej naśladować Jezusa
Chrystusa i współpracować z Nim w budowaniu Królestwa Bożego, rozpoznając Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego jako swoje osobiste powołanie w Kościele. Do tych szczególnych wydarzeń należą: Rok Wiary oraz Rok Jubileuszowy 450-lat Ignacjańskich Wspólnot
Świeckich (450 lat Sodalicji Mariańskich oraz 45 lat Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego),
w tym 25-lecie Wspólnoty WŻCh w Kaliszu.
Jubileusz wskazuje na konieczność rozpoznania naszych korzeni, aby wzmocnić
i ugruntować naszą tożsamość. Jako Wspólnota Życia Chrześcijańskiego budujemy dzisiaj
swoją obecność na fundamencie 450 lat świeckich wspólnot ignacjańskich. Kładziemy tym
samym podwaliny, którymi mogą żyć nowe pokolenia, w dalszym ciągu rozwijając nasz
charyzmat.
Trwający, ogłoszony przez Benedykta XVI, Rok Wiary każe nam na nowo podjąć konfrontację z Jezusem Chrystusem, by stawać się chrześcijanami bardziej zaangażowanymi w dawaniu świadectwa tym wartościom ludzkim i ewangelicznym w Kościele
i społeczeństwie, które rozwijają godność człowieka, dobro rodziny oraz integralność
stworzenia. Ten szczególny czas łaski daje nam możliwość odkrycia przemieniającej radości z drogi wiary.
Zapraszając Każdą i Każdego z Was na spotkanie do Kalisza, chcę wyrazić wolę tworzenia wspólnej płaszczyzny:
y wymiany niepowtarzalnego doświadczenia indywidualnego i wspólnotowego oraz
y poszukiwania bardziej skutecznego świadectwa i zaangażowania apostolskiego.
Głównymi tematami skupiąjącymi naszą uwagę, będą: rys historyczny WŻCh – czy
tylko wspominanie jest ważne; WŻCh dzisiaj – kierunki rozwoju; otwieranie horyzontów
– soborowe spotkanie ze światem; „magis” wspólnoty lokalnej; współpraca ludzi, w których
Bóg ma upodobanie – wartość niedoceniana; rola komunikacji w rozwoju społeczeństwa;
świętowanie obecności WŻCh na Ziemi Kaliskiej.
Uwagi:




przekażmy zaproszenie również naszym Rodzinom, Przyjaciołom oraz Tym,
z którymi współpracujemy!
czas trwania spotkania: od 13.00 31 V (piątek) do 13.00 2 VI (niedziela)
szczegółowe informacje wraz z programem zostaną podane w lutym
w imieniu Rady Wykonawczej
Bogusław Spurgjasz, prezydent WŻCh w Polsce

