„ŻYĆ – WIERZYĆ – WZRASTAĆ”
KRAJOWE SPOTKANIE

WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W POLSCE

KALISZ, 31 MAJA – 02 CZERWCA 2013 R.

Jubileuszowe spotkanie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Kaliszu wydaje się być
już na wyciągnięcie ręki. Wyśmienity czas, by zapoznając się tym razem ze szczegółowym
programem spotkania, zintensyfikować przygotowanie do niego – a właściwie do spotkania
z Innymi. Przed kilkoma dniami spotkałem się z Gospodarzami w Kaliszu: emanowała
energia przygotowań oraz wielka radość i oczekiwanie na Gości – czyli Ciebie i mnie. Dało
się także zauważyć pewne rozczarowanie spowodowane niezadawalającą ilością zgłoszeń
oraz prośbę o zachętę do przesyłania zgłoszeń.
Znajdujemy się w wielospektowym położeniu: w cieniu rozpoznanych i podjętych
kierunków działań z Porszewic, w przejawach radości z racji długiej drogi w doświadczeniu
Kościoła, w konfrontacji ze świadectwem Papieża Franciszka oraz światowego zjazdu WŻCh
w Libanie z jego wezwaniem do wyruszenia ku nowym obszarom. Choćby z tych racji warto
przybyć do Kalisza, by wspólnie odczytywać znaki czasu. Dlatego zachęcam do uczestnictwa:
niech nie zabraknie przedstawiciela z naszych wspólnot podstawowych na tym spotkaniu.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń z wpłatami: 15 maja br. W przypadkach
indywidualnych proszę kontaktować się z Edwardem Dziedzielą, tel.: 607 227 206.
Recepcja oczekuje nas u Jezuitów w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 2. Tam też
znajduje się duży parking samochodowy.
Na końcu programu znajduje się prośba do Wspólnot lokalnych o graficzne przedstawienie (np. w formie plakatu) aktualnego jej „magis”. Prace będą wystawione do oglądania.

w imieniu Rady Wykonawczej
Bogusław Spurgjasz, prezydent WŻCh w Polsce

Program szczegółowy spotkania WŻCh w Polsce
Kalisz, 31 maja – 02 czerwca 2013 r.
„Żyć – wierzyć – wzrastać”
31 maja 2013 r. (piątek) – blok I:














Recepcja – u Jezuitów, Stawiszyńska 2, Kalisz
13.00 – Obiad
14.00 – Wprowadzenie w spotkanie
14.30 – 450 lat MC/CVX – doświadczenie historii inspiracją do dalszej drogi
Wspólnoty – Adam Schulz SJ, asystent kościelny
15.00 – Kierunki rozwoju Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (doświadczenie
globalne) – Daniela Frank, prezydent światowej WŻCh
16.00 – Kawa
16.45 – Forum: Co było dla mnie odkrywcze? Co uważam za nośne na dziś i na jutro?
– w kontekście usłyszanych treści + dyskusja: myśleć globalnie – działać
lokalnie)
18.00 – Kolacja
19.00 – Eucharystia – o. Henryk Droździel SJ
20.00 – O WŻCh przy herbacie...
21.30 – Modlitwa kochającej uwagi: spojrzenie na dzień w duchu Ignacego
21.45 – Kalisz wieczorową porą (spacer)

1 czerwca 2013 r. (sobota) – blok II:




7.15 – Śniadanie
8.30 – Modlitwa: modlitwa o służbę Bogu Ignacego Loyoli
9.00 – Otwieranie horyzontów jako nerw duchowości ignacjańskiej
impuls



9.30 – Rola komunikacji w przygotowaniu odnowy społecznej
Rafał Ziemkiewicz





10.30 – Rozmowa o kondycji człowieka dzisiaj w Polsce
11.30 – Kawa
12.00 – Dyskusja panelowa: dialog WŻCh ze światem – co jest szansą, a co
przeszkodą
 „Miłość polega na komunikowaniu” (I. Loyola) – WŻCH jako wspólnota
prorocka – Daniela Frank, Ewa Dybowska, Bogusław Spurgjasz
 13.00 – Obiad
 Po obiedzie: uroki Kalisza
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1 czerwca 2013 r. (sobota) – blok III:


17.00 – uroczysta Eucharystia – Jubileusz 450-lecia MC/CVX
(otwarta dla społeczności lokalnej i zaproszonych Gości)
ks. prał. A. Gendera, delegat bpa E. Janiaka, ordynariusza diecezji kaliskiej
– odnowienie oraz złożenie Przymierza (stałe)




18.30 – Kolacja oraz Świętowanie 25-lecia Wspólnoty WŻCh w Kaliszu
koordynator + asystent kościelny Wspólnoty lokalnej

21.30 – Modlitwa kochającej uwagi: spojrzenie na dzień w duchu Ignacego

2 czerwca 2013 r. (niedziela) – blok IV:




7.15 – Śniadanie
8.30 – Modlitwa: spotkanie ze Zmartwychwstałym nad Jeziorem Galilejskim
9.00 – Wartość współpracy ludzi dobrej woli – wyzwanie czasów dzisiejszych:
CVX jako możliwość spotkania z ludźmi dobrej woli, by razem pracować na rzecz
przestrzeni dla przychodzącego Królestwa Bożego.
dwugłos: Krzysztof Skowroński, prezes SDP + Monika Trochimczuk




10.00 – Dyskusja
10.45 – „Idźcie do Galilei – tam Go zobaczycie” – podsumowanie
Artur Wenner SJ, wiceasystent kościelny + Bogusław Spurgjasz, prezydent WŻCh
w Polsce



11.30 – Eucharystia – świętowanie Roku Wiary
Adam Schulz SJ, asystent kościelny
– posłanie Delegacji na światowy Zjazd WŻCh do Libanu



13.00 – obiad/rozesłanie

Propozycja dla wspólnoty lokalnej


Prezentacja graficzna: „magis” Wspólnoty lokalnej: kierunki rozwoju, działania,
kształt, otwieranie drzwi Chrystusowi – Synowi Człowieczemu (np. w formie
plakatu) – przygotowuje każda wspólnota lokalna
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