Łącze pomiędzy Radą Wykonawczą
i światową Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego

PROJEKTY
Światowy Dzień Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego
Młodzi ludzie są nieodzowną częścią ciała apostolskiego Wspólnoty Życia
Chrześcijańskiego
Nr 173, grudzień 2019 r.

“ Drodzy młodzi.... Kościół potrzebuje waszego zapału, waszych intuicji, waszej wiary.
Potrzebujemy tego!
A kiedy dojdziecie tam, gdzie my jeszcze nie dotarliśmy,
miejcie cierpliwość, żeby na nas zaczekać”
Papież Franciszek, w “Christus vivit” , nr 299
1 .Wprowadzenie
WŻCH jest z młodymi i dla młodych ludzi. Młodzież jest nieodzowną częścią ciała apostolskiego.
Międzypokoleniowa wspólnota jest istotnym wymiarem uniwersalności - uniwersalności
ukazywanej w czasie. W WŻCH na całym świecie młodzi, dorośli, starsi, wszyscy należymy
do jednego ciała apostolskiego. Młodzi są nie tylko obszarem apostolskim, ale są przede
wszystkim istotną częścią wspólnoty Kościoła. Przekazanie daru WŻCH następnemu pokoleniu
jest nie tylko priorytetem, ale także istotną kwestią komunii i odpowiedzialności historycznej
za młodych ludzi, rodzinę ignacjańską i Kościół.
W ciągu ostatnich 450 lat około 15 pokoleń przekazało kolejno dar ignacjańskiej duchowości
świeckiej, którą tak bardzo cenią sobie nasi obecni członkowie WŻCH. Teraz nasza kolej, aby być
ogniwem w łańcuchu, które przekazuje ten cenny dar następnym pokoleniom w sposób
skuteczny, wszechstronny i wzbogacony. WZCH jest darem 450 lat historii, a naszą historyczną
misją jest zaangażowanie nowego pokolenia na ignacjańskiej drodze świeckich.
Duszpasterstwo Młodzieży jest priorytetem dla wielu członków rodziny ignacjańskiej.
Nasz drogi Asystent Kościelny, Ojciec Arturo Sosa SJ, napisał do nas list o Czterech Powszechnych
Preferencjach Apostolskich Towarzystwa Jezusowego. Misja wobec młodzieży wyraża się
bezpośrednio w trzeciej (Towarzyszenie młodzieży w tworzeniu przyszłości pełnej nadziei),
implikowanej w pierwszej (Wskazywanie drogi do Boga poprzez Ćwiczenia Duchowe
i rozeznanie), i ma strategiczny wpływ na drugą preferencję (Chodzenie z ubogimi, wyrzutkami
świata, tymi, których godność została naruszona, w misji pojednania i sprawiedliwości)
i czwartej preferencji (Współpraca w opiece nad naszym wspólnym domem).
Młodzież to nie tylko dobry temat na Światowy Dzień WŻCH 2020 (25 marca), ale jest to dla nas
wszystkich we wspólnocie duże wyzwanie i troska. Zapraszamy do podjęcia długofalowych
działań! Regionalne zespoły WŻCH, Krajowe Rady Wykonawcze, Krajowe Zespoły Formacyjne i
liderzy społeczności lokalnych powinni opracować konkretne plany, aby porozumiewać się
i ofiarowywać dar WŻCH młodym ludziom w tym nowym kontekście. Ogólnie rzecz biorąc,
wszyscy członkowie lokalnych wspólnot powinni zastanowić się, jak podzielić się naszymi darami
z młodymi ludźmi.
CHRISTIAN LIFE COMMUNITY – COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE – COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA
–WSPÓLNOTA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
1

2. Propozycja na Światowy Dzień WŻCH 2020
Zapraszamy do zwiększenia uczestnictwa oraz poszerzenia roli młodych ludzi w regionalnym,
krajowym i lokalnym przywództwie WŻCH, działaniach i życiu wspólnoty. Na początek zalecamy,
abyście zastanowili się i podzielili się odpowiedziami na te cztery pytania:






Jaki jest związek pomiędzy WŻCH a młodzieżą w naszych lokalnych wspólnotach?
W jaki sposób możemy rozpocząć lub usprawnić współpracę z rodziną ignacjańską i innymi
instytucjami Kościoła (parafie, szkoły, uniwersytety, ośrodki itp.) w Duszpasterstwie
Młodzieży?
Jak możemy stworzyć odnowioną, innowacyjną i atrakcyjną przestrzeń do spotkań
z Chrystusem i ignacjańskim rozeznaniem dla młodych ludzi i wraz z nimi?
W jaki sposób możemy przekazywać, promować i oferować styl życia WŻCH nowymi
młodym wspólnotom ?

Musimy myśleć głębiej i szerzej. Papież Franciszek odnowił ramy kościelne dla młodych ludzi.
Zanim odpowiecie - osobiście i w grupach - na powyższe pytania, zapraszamy Was
do
modlitwy i refleksji nad następującym podejściem do Christus vivit i innymi rozważaniami,
które zaproponujemy Wam w tym samym dokumencie.
3. Christus vivit: Nowe ramy dla stosunków między młodzieżą a Kościołem
W roku 2018 Zgromadzenie Synodu było poświęcone młodzieży, wierze i rozeznaniu
powołaniowemu, a w roku 2019 papież Franciszek opublikował Adhortację apostolską Christus
vivit. Jest to dokument najwyższej rangi, który w historii Kościoła został poświęcony młodym
ludziom. Stanowi on głębokie i wyrafinowane ramy dla kształtowania relacji między młodzieżą,
wspólnotami chrześcijańskimi, duszpasterstwem młodzieżowym i Kościołem jako całością.
Christus vivit jest propozycją refleksji i odnowy dla całego Kościoła. WŻCH jest powołane
do podążania tą drogą, zwłaszcza w tym czasie, kiedy jest świadome, że posługa wobec młodzieży
jest bardzo ważna.
Poświęćcie chwilę na modlitwę przy pomocy poniższego hymnu:
Chrystus żyje! On jest naszą nadzieją
Chrystus żyje! On jest naszą nadzieją,
i w cudowny sposób
wnosi młodość do naszego świata,
i wszystko, czego się dotknie, staje się młode,
nowe, pełne życia.
On zawsze tam jest, Zmartwychwstały.
Woła do ciebie i czeka na ciebie
byś wrócił do niego i zaczął od nowa.
Kiedy czujesz, że starzejesz się ze smutku,
niechęci lub strachu, zwątpienia lub porażki,
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on zawsze będzie tam, aby przywrócić
twoją siłę i nadzieję.
On jest prawdziwą młodością świata,
który się zestarzał.
Z nim u naszego boku,
możemy pić z prawdziwego źródła,
które utrzymuje przy życiu wszystkie nasze marzenia,
nasze projekty, nasze wielkie ideały,
skłaniając nas jednocześnie do głoszenia
co sprawia, że życie jest naprawdę warte zachodu.
Jezus, sam wiecznie młody,
chce dać nam serca, które są coraz młodsze.
Jeśli straciłeś swoją wewnętrzną witalność,
twoje marzenia, twój entuzjazm,
twój optymizm i twoja hojność,
Jezus stoi przed tobą
jak raz stanął przed martwym synem wdowy,
i z całą mocą jego zmartwychwstania
on cię wzywa:
"Młody człowieku, mówię do ciebie, powstań!"
W całym Christus vivit papież Franciszek zachęca młodych ludzi do realizowania swojego
autentycznego, ofiarowanego przez Boga osobistego powołania. W tych nowych ramach
duszpasterstwa młodzieżowego kluczową rolę odgrywa mądrość rozeznania. Odkrycie i troska
o własne powołanie jest wpisane w sposób życia członka WŻCH, w rozwój każdego
chrześcijanina, naśladowcy Jezusa. Młody człowiek rozpoczyna swoją drogę duchową
od osobistego spotkania z Chrystusem żywym, a WŻCH może kontynuować ją w procesie miłości,
towarzyszenia, rozeznawania i świętowania. Ćwiczenia duchowe są dla nas wzorem
i
drogą w tym procesie.
My wszyscy i nasze wspólnoty jesteśmy w stanie przekazać Miłość Bożą i istotę procesu
rozeznawania, ale musimy być zdolni do adaptacji. Christus vivit zachęca nas do większej
aktywności, kreatywności i współpracy w służbie młodzieży.
Zapraszamy do lektury i medytacji na temat następujących cytatów z Christus vivit. Zastanówcie
się, jak zastosować te punkty w waszych lokalnych , regionalnych i/lub krajowych wspólnotach
WZCH.


Kościół Chrystusowy zawsze może ulec pokusie zatracenia entuzjazmu .... . To właśnie ludzie
młodzi mogą pomóc Kościołowi, by pozostał młody.... by był uboższy i zdolny
do
świadectwa, do bycia blisko najmniejszych i odrzuconych, aby walczył o sprawiedliwość i
pozwolił z pokorą zadawać sobie pytania. . (Christus vivit, no.37)



“To zakłada, że pokornie uzna on, iż pewne konkretne kwestie muszą się zmienić, a w tym
celu musi także poznać wizję, a nawet krytykę ludzi młodych.”(Christus vivit, no.39)



“Potrzebujemy
projektów, które by ich umacniały, towarzyszyły im i kierowały
ku spotkaniu z innymi, ku wielkodusznej posłudze, ku misji” (Christus vivit, no.30)
CHRISTIAN LIFE COMMUNITY – COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE – COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA
–WSPÓLNOTA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
3



Zachęcam wspólnoty do przeprowadzenia z szacunkiem i powagą analizy własnej,
najbliższej im sytuacji młodzieży, aby rozpoznać najbardziej odpowiednie programy
duszpasterskie. (Christus vivit, nr 103)



“Sprawą podstawową jest rozpoznanie i odkrycie, że tym, czego chce Jezus od każdego
człowieka młodego, jest przede wszystkim jego przyjaźń. To jest rozeznanie podstawowe. W
dialogu zmartwychwstałego Pana ze swoim przyjacielem Szymonem Piotrem wspaniałe
pytanie brzmiało: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” (J 21, 16).
(Christus vivit, no.250)



"Młodzi sprawiają, że widzimy potrzebę podejmowania nowych stylów i nowych strategii."
(Christus vivit, nr 204)



„Podczas gdy dorośli często starają się, by wszystko było właściwie zaplanowane,
z regularnymi spotkaniami i ustalonymi godzinami, to większość ludzi młodych jest dzisiaj
mało zainteresowana takimi schematami duszpasterskimi.” (Christus vivit, nr 204)



"Duszpasterstwo młodzieżowe musi nabyć inną elastyczność i zapraszać młodych
na wydarzenia, które co jakiś czas zaoferują im miejsce, gdzie otrzymają nie tylko formację,
ale również umożliwiłoby im dzielenie się życiem, świętowanie, śpiewanie, wysłuchanie
konkretnych świadectw i doświadczenie wspólnotowego spotkania z Bogiem żywym".
(Christus vivit, nr 204)



"Młodzi
włączą się jednak lepiej we wspólnoty otwarte, żywe w wierze, pragnące
promieniować Jezusem Chrystusem, radosne, wolne, braterskie i zaangażowane. Wspólnoty
te mogą być drogami, w których młodzi czują, że możliwe jest pielęgnowanie cennych
relacji.". (Christus vivit, no.220)

4. Następne pokolenie pilnie potrzebuje mądrości ignacjańskiego rozeznania
Nasz XXI wiek jest bardzo młody, ma 20 lat i potrzebuje daru ignacjańskiego rozeznania. Wszyscy
czujemy, że pojawia się nowa era. Jesteśmy zaangażowani w globalną rewolucję. Nasz świat
zmienia się wśród cierpień i entuzjazmu. Z jednej strony, żyjemy w świecie bardziej połączonym,
ekologicznym
i zdolnym; z drugiej strony, ryzyko nierówności, powierzchowności lub
niezrównoważonego rozwoju jest większe. Coraz bardziej pokolenia muszą się jednoczyć i
współpracować. Jest to zasadniczy punkt zintegrowanej ekologii (Laudato Si').
Jak mówi Projects 172, mądrość rozeznania jest coraz bardziej potrzebna w świecie bardziej
refleksyjnym, komunikatywnym i niepewnym. Jednym z najcenniejszych dziedzictw, które
możemy pozostawić następnym pokoleniom, jest zdolność do rozeznawania, dar, który może być
zinternalizowany przez nasze kultury, nasze wspólnoty ludzkie, demokracje i Kościół. Sama
odnowa Kościoła wymaga, aby rozeznanie duchowe przenikało wszystkie przestrzenie kościelne
i naszą działalność misyjną. Przekazanie rozeznania i duchowości ignacjańskiej następnym
pokoleniom jest absolutnym priorytetem.
Nowe młode pokolenie odgrywa kluczową rolę w globalnej zmianie, którą obserwujemy dzisiaj.
Na całym świecie rozprzestrzenił się ruch ekologiczny prowadzony przez młodych ludzi
zaniepokojonych zmianami klimatycznymi; w ostatnich latach rozwinęły się różne ruchy
protestacyjne; młode kobiety przewodzą zmianom w promowaniu równości płci w wielu krajach;
młodzi ludzie kierują sieciami społecznymi i przewodzą cyfrowej rewolucji świata. Światowa
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świadomość nowego pokolenia jest nowa
i intensywna, a nowe pokolenie jest silnie
zaangażowane w ważne wartości takie jak wolność, zrównoważony rozwój, sprawiedliwość i
solidarność (The Global Shapers Survey for 186 countries, 2017). Młodzi ludzie są optymistami
pomimo niepewności i zmian na całym świecie (badanie IPSOS Youth Survey dla 45 krajów, 2017
r.), a już teraz są liderami i kształtują jedne z najważniejszych procesów XXI wieku. Zdecydowanie
znowu czasy się zmieniają...
Młodzi ludzie potrzebują osobistego i wspólnotowego rozeznania, aby uczestniczyć w ruchach
transformacyjnych, innowacjach i wyzwaniach. Stanowią oni słabszą grupę społeczną. Wpływ
powierzchowności, relatywizmu, totalitaryzmu czy niesprawiedliwości jest bardzo poważny,
ponieważ stoją oni w obliczu nowych decyzji, formacji, dojrzewania, poszukiwania, wątpliwości...
W tym kontekście każdy młody człowiek stoi dziś przed nowymi zagrożeniami, wyzwaniami i
możliwościami, które wymagają głębszego poczucia rozeznania. WŻCH i rodzina ignacjańska
mogą zaoferować młodym ludziom doświadczenie rozeznania, dostosowane do współczesnego
świata i kultury.
Praca z młodzieżą jest najbardziej podstawowym, skutecznym i trwałym sposobem na poprawę
świata w każdej dziedzinie (sprawiedliwość, ekologia, duchowość, itp.). Jeśli stosujemy kryteria
ignacjańskie, Duszpasterstwo Młodzieży jest w centrum każdej dziedziny misji.
Musimy wprowadzić w życie posynodalną adhortację Christus vivit i ściśle współpracować z tymi
ramami apostolskimi.
5. Zbudujmy sieć dla misji młodzieżowej!
Kilka zaproszeń

Zapraszamy do dzielenia się swoimi najlepszymi praktykami w zakresie misji młodzież owych.
Proszę napiszcie do Sekretariatu Swiatowego, informując nas o swoich doś wiadczeniach i wzorcach.
Zamieś cimy je w sekcji młodzież owej na stronie internetowej World CLC.

Zapraszamy do zaoferowania lub poproszenia o pomoc. Rada Swiatowa połączy tych, któ rzy
potrzebują pomocy, z tymi, któ rzy mają pomysły i doś wiadczenia do podzielenia się nimi.
Zachęcamy do podzielenia się z nami owocami refleksji, któ re wynikły z pytań postawionych w tym
dokumencie.

Zachęcamy lokalne, krajowe i regionalne wspó lnoty do refleksji nad adhortacją Christus vivit,
któ ra wyznacza nowe ramy Koś cioła oraz do przyjęcia kluczowych zadań w waszych grupach,
zespołach, komisjach i radach.

Pomyś lcie o nowych ramach wspó łpracy z parafiami, szkołami, uniwersytetami, oś rodkami
i innymi projektami i instytucjami, szczegó lnie w sieci jezuitó w i szerszej rodzinie ignacjań skiej.

Jeś li jeszcze ich nie posiadacie, zastanó wcie się nad utworzeniem komitetu apostolskiego
dla Duszpasterstwa Młodzież y na poziomie krajowym. W wielu krajach WZCH ma już taki komitet
i jego owoce są zachęcające.

Zachęcajcie każ dego członka wspó lnoty do apostolskiego działania na rzecz młodzież y ,
do odkrywana przestrzeni, do szukania wspó łpracy i sojuszy. Kochajcie i służ cie we wszystkim.
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Rozpoczynamy nowy sposób rozumienia pracy apostolskiej z młodzieżą i dla młodzieży. Sytuacja
młodzieży na świecie uległa zmianie. Jest to coś nowego. Kościół opracował nowe ramy
dla Duszpasterstwa Młodzieżowego , oparte na kulturze powołaniowej i rozeznaniu. Dla nas
w WŻCH jest to szansa na odnowienie zaangażowania w pracę z młodzieżą i odnowienie naszego
powołania apostolskiego . Znajdujemy się w nowym punkcie wyjścia, ale
z
długoterminową wizją na 10 lub więcej lat. Będziemy pracować, wprowadzać innowacje,
współpracować! Składamy naszą nadzieję w Chrystusie żywym ! Módlmy się do Ducha Świętego:
Wypełnij nasze dusze swoim świętym wiatrem,
Otwórz nasze serce z Twoją łaską,
Daj nam swoją odwagę i kreatywność,
Posyłaj nas do współpracy z innymi,
Posyłaj nas, by kochać i służyć we wszystkim,
Inspiruj młodych ludzi do odkrywania naszego daru,
Inspiruj nas do oddania całego naszego daru
dla następnego pokolenia
Ad Maiorem Dei Gloriam.
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