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Łącze między Światową Radą Wykonawczą i Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego 

 

 

Spotkanie Rady Wykonawczej 

Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, 2014 

 

Drodzy Przyjaciele w Panu, 

Pozdrawiamy Was! Przedstawiamy raport ze spotkania Światowej Rady Wykonawczej, 

które odbyło się w dniach 16-22 lutego 2014 w Casa di Nazareth, w Rzymie. 

Chociaż miejsce naszego spotkania znajdowało się w centrum miasta, warunki były 

bardzo dobre, a gościnność pierwszorzędna. Pogoda na zewnątrz była chłodna, lecz 

przyjemna.  

Po intensywnej wymianie mailowej i kilku wirtualnych kontaktach było to nasze 

pierwsze bezpośrednie spotkanie w gronie nowej Rady Wykonawczej. Był z nami 

również nasz przyszły Sekretarz Rady Wykonawczej, Alwin Macalalad (WŻCh Filipiny).  

Zgromadzenie Światowe WŻCh 2013 w Libanie wybrało 7 osób, które prawie wcale się 

nie znały. Zgromadzenie to powierzyło nam, wraz z  zespołem Sekretarzy Rady 

Wykonawczej (Sofią i Franklinem) oraz naszym Wiceasystentem Kościelnym (O. Luke), 

utworzenie Rady Wykonawczej, służącej Światowej Wspólnocie WŻCh.  

Mając świadomość stojącego przed nami wyzwania, a jednocześnie umocnieni siłą 

i zaufaniem udzielonymi nam przez Zgromadzenie Światowe, rozpoczęliśmy nasze 

spotkanie tym, czego doświadczamy od początku naszej drogi w WŻCh: dzieleniem się 

łaskami Pana w naszym życiu osobistym oraz pragnieniem, jakie odczuwaliśmy będąc 

wezwani do służby całej wspólnocie. Było to doświadczenie pełne radości i pokoju. 

Podczas dzielenia poczuliśmy się utwierdzeni w naszym wezwaniu jako zespół 

Światowej Rady Wykonawczej, grupa przyjaciół w Panu, prawdziwa Wspólnota Życia 

Chrześcijańskiego. 
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Krótkie rekolekcje wprowadzające – formowanie wspólnoty Rady 

Wykonawczej 

Jako nowa Rada Wykonawcza poświęciliśmy pierwsze półtora dnia na rekolekcyjne 

zamyślenie o temacie „ Być człowiekiem Jubileuszu”. „Człowiek Jubileuszu” to ktoś, kto 

jest przepełniony wdzięcznością za łaski Pana i zarazem pełen gorliwości w dzieleniu się 

tymi błogosławieństwami z innymi. Dzieliliśmy się więc w tym czasie niektórymi 

osobistymi historiami z naszego życia oraz talentami, jakie możemy wykorzystać do 

pracy w Radzie Wykonawczej przez najbliższe 5 lat.  Było to bardzo dobre 

wprowadzenie do naszej wspólnej drogi na nadchodzące lata, a także pomocne 

w zapoczątkowaniu procesu kształtowania w nas poczucia wspólnoty w misji.  

Wizyta w Papieskiej Radzie do spraw Świeckich oraz  innych organizacjach 

Podobnie jak w poprzednich latach, Rada Wykonawcza udała się z wizytą do Papieskiej 

Rady do spraw Świeckich. Niestety, tym razem, Przewodniczący Rady Kardynał 

Stanisław Ryłko był nieobecny, jednakże odbyliśmy bardzo owocne spotkanie z jego 

Sekretarzem, Ks. Prałatem Josefem Clemensem i asystentem Pillipem Milliganem. 

Rozmowa z naszej strony koncentrowała się wokół tematów związanych ze 

Zgromadzeniem Światowym w Libanie, jubileuszem naszego 450-lecia, „nowymi 

obszarami” oraz sytuacją WŻCh w różnych regionach. Ks. Prałat Clemens natomiast 

poruszył kwestię rozwoju naszej wspólnoty i wykraczania formacji WŻCh na zewnątrz, 

poza wspólnotę, a także sprawę wiary w Europie oraz związanej z tym roli osób 

świeckich.  

Ponadto niektórzy członkowie Rady Wykonawczej skorzystali z okazji pobytu w Rzymie 

i spotkali się z członkami Kurii Jezuitów oraz innych organizacji kościelnych, by 

przetrzeć szlaki ku przyszłej współpracy.  

Kolejne owocne spotkanie odbyło się z uczestnictwem WŻCh Włochy. Rozmawialiśmy 

o naszej obecności w Forum Organizacji Pozarządowych Inspirowanych Katolicyzmem 

(przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa). Tu WŻCh 

wciąż angażuje się w dialog i rzecznictwo na poziomie międzynarodowym, wzmacniając 

chrześcijańskie świadectwo służące obronie fundamentalnych praw człowieka oraz 

podstawowych ludzkich potrzeb.  

Spotkanie z O. Generałem, Adolfo Nicholasem SJ 

Spotkanie z O. Nicholasem po raz kolejny było dla nas inspirującym przesłaniem. Podjął 

on kilka wątków ze swojego przemówienia w Libanie, które szczególnie podkreślił:  

Czego możemy nauczyć się z azjatyckiego „języka mądrości”. O. Nicholas stwierdził, iż nie 

mamy nic do powiedzenia osobom niewierzącym, jeśli nadal będziemy do nich 

przemawiać naszym tradycyjnym językiem doktryn. Potrzebujemy „języka mądrości”, 

„mądrości ludzkości”, rozumianej przez wszystkich. Jako przykład przywołał tu osobę 

Papieża Franciszka, który dociera do szerokiej grupy ludzi – również spoza instytucji 

Kościoła.  
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Zaangażowanie wraz z Kościołem w świecie. Włączamy się wraz z Kościołem w jego 

uczestnictwo we wszystkie większych zmianach i rewolucjach w świecie, w sposób 

profetyczny, choćby poprzez ujawnianie tego, co ukryte przy pomocy zrozumiałego 

języka, z zachowaniem jednoczesnej wrażliwości na ludzi oraz na Boga. W tym miejscu 

jako przykład O. Nicholas podał rolę Kościoła w procesie ewolucji instytucji małżeństwa. 

Nasze motywy przewodnie oraz wytyczne: Idąc za przykładem Papieża Franciszka, 

chcemy kłaść nacisk na miłosierdzie, przebaczenie, miłość, przyjaźń i radość – 

pozostając zawsze blisko rzeczywistości i w świetle duchowości ignacjańskiej.  

Przyszłe kierunki dla WŻCh: O. Nicholas zachęcił nas do wykorzystywania elastyczności 

organizacji, by adaptować się do potrzeb czasu, na przykład wzmacniając naszą 

obecność w regionach, zdolną do zaangażowania na poziomie międzynarodowym 

i gotową do odważnego myślenia i działania.  

Raz jeszcze, jesteśmy bardzo wdzięczni za czas, jaki O. Nicholas spędził z nami. Wciąż 

zadajemy sobie pytanie: „ W jaki sposób WŻCh może uczestniczyć w nieustannej 

odnowie Kościoła w świecie?” 

Działania i wydarzenia na nadchodzące 5 lat 

Zastanawiając się nad działaniami na następne 5 lat, przejrzeliśmy dokument końcowy 

z Libanu, który ponownie wzbudził w nas poczucie ducha Zgromadzenia, związane z nim 

posłanie i nadzieje na ten nadchodzący okres czasu. Uczyniliśmy to także ze 

świadomością szerszych  zmian w Kościele oraz roli naszej wspólnoty globalnej w tym 

kontekście.  

Na tej podstawie członkowie Rady Wykonawczej podjęli refleksję nad konkretnymi 

propozycjami na najbliższe 5 lat.  

Propozycje te, w główniej mierze zaczerpnięte z dokumentu końcowego z Libanu, 

zostały ujęte w formie projektów i podzielone na dwie obszerne kategorie: „Nowe 

Obszary” i „Nasza Świecka, Ignacjańska Tożsamość”. Do kategorii „Nowych Obszarów” 

włączyliśmy następujące tematy: Rodzina, Młodzież, Ubóstwo i Globalizacja oraz 

Ekologia. Natomiast w kategorii „Nasza Świecka, Ignacjańska Tożsamość” zawierają się: 

Klarowność Członkostwa i Przymierza, Formacja, Przywództwo, Współpraca, Język 

Mądrości, Klarowność naszego powołania jako Ignacjańskie, Świeckie, oraz WŻCh.  

Oprócz tych kategorii pojawiły się także inne: „Wspólnota Światowa”, w której głównie 

zawarty jest temat Procesy Regionalne, a także „Sprawy Biura WŻCh (w Rzymie)”, a niej 

Finanse, Struktury i Komunikacja. Wszystkie powyższe tematy podjęte zostały 

w kolejnych sekcjach tego raportu.  

Nowe Obszary i Świecka Duchowość Ignacjańska – Proces 

Rada Wykonawcza podzieliła się na dwa zespoły, by pracować nad tymi dwiema 

szerokimi kategoriami. Następnie odnieśliśmy się kolejno do każdej z tych kategorii 

i zawartych w nich projektów w następujący sposób:  

 Osoba odpowiedzialna – całościowo, członek Rady Wykonawczej 
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 Cele szczegółowe – odniesienie do celu i nadziei związanych z projektem 

 Ramy czasowe – zostały wypracowane w zależności od bardziej lub mniej pilnego 

charakteru, a także z uwzględnieniem pięcioletniego okresu kadencji Rady 

Wykonawczej  

 Inne czynniki – zespoły przyjrzały się także zadaniom, zasobom oraz 

szczególnym kompetencjom potrzebnym do realizacji projektu itp. 

 Inne osoby zaangażowane – odnosząc się do tych kwestii, Rada Wykonawcza 

docenia głębię doświadczeń, wiarę oraz zaangażowanie naszych członków 

w całym świecie, które były tak widoczne podczas Zgromadzenia Światowego. 

Dlatego też zwracamy się z prośbą o włączenie się naszych członków w projekty 

tam, gdzie jest to możliwe.  

Podsumowując, powyższy proces był centralnym punktem agendy spotkania Rady 

Wykonawczej. Podejmując się tego zadania, staraliśmy się być jak najbardziej wierni 

pełnomocnictwu Zgromadzenia Światowego, bez zbędnych ambicji, lecz wszechstronni 

i efektywni.  

Wspólnota Światowa – refleksje dotyczące regionów1 

Otwierając rozmowę na ten temat podkreśliliśmy znaczenie ustaleń regionalnych WŻCh 

oraz ich integracji w szerszych strukturach i procesach Wspólnoty Światowej. 

Jednocześnie, bardzo cenimy regionalną pro-aktywność wspólnot WŻCh oraz fakt, iż 

dzięki rozprzestrzenieniu w różnych miejscach świata mogą one wspierać formację 

i misję na swoim obszarze. W tych wszystkich działaniach wspólne prosimy 

o zachowanie w nas ducha Zgromadzenia Światowego oraz wzajemne wsparcie na 

wszelkie możliwe sposoby.  

Następnie członkowie Rady Wykonawczej podzielili się refleksjami dotyczącymi 

różnych wspólnot regionalnych WŻCh. Choć  zauważyliśmy znaczne zróżnicowanie pod 

względem struktur i procesów, zgodziliśmy się jednak, iż taka różnorodność jest 

pomocna we wspieraniu wzrostu oraz wychodzeniu naprzeciw lokalnym potrzebom 

w poszczególnych regionach.  

Oto kilka spostrzeżeń:  

 Niektóre regiony podkreślały znaczenie kwartalnych spotkań wirtualnych. Tego 

rodzaju spotkania dobrze i skutecznie sprawdziły się dotychczas w Ameryce 

Południowej oraz w ostatnim czasie także na Bliskim Wschodzie. Ponadto są one 

relatywnie łatwe do zorganizowania. Przyczyniły się do budowania wspólnoty, 

do otwarcia dyskusji na różnorodne tematy oraz dzielenia się dobrymi 

pomysłami. Nie jest to zbyt kosztowne.  

 Duże poparcie zyskały regionalne programy formacyjne. Programy te powinny 

powstawać w wyniku wewnętrznych potrzeb poszczególnych regionów. 

                                                        

1 Te regiony to: Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna Azja i Pacyfik i Europa. 
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 W niektórych regionach należałoby poświęcić większą uwagę przekazowi 

duchowości ignacjańskiej, wspieraniu młodszych wspólnot oraz formacji do 

misji. 

 Niektóre regiony wciąż zmagają się z różnymi przeciwnościami w procesie 

tworzenia wspólnot regionalnych. Istnieje ogólne zainteresowanie rozwijaniem 

komunikacji oraz dzieleniem się zasobami, na przykład w obszarze formacji, 

szkolenia animatorów, stwarzania możliwości głębszego zaangażowania się. 

Wiele można tu zrobić poprzez współpracę ponadnarodową. 

Będziemy kontynuować nasze wysiłki we wspieraniu rozwoju regionalnych wspólnot 

WŻCh, zwłaszcza w świetle pojawiającej się ich nowej roli w życiu światowej WŻCh.  

Sprawy Biura WŻCh w Rzymie 

1. Zmiana Sekretarza Rady Wykonawczej oraz Wice-Asystenta Kościelnego 

Światowej WŻCh 

Podczas kadencji obecnej Rady Wykonawczej będziemy świadkami zmian personalnych 

w naszym sekretariacie WŻCh w Rzymie. W pierwszej kolejności, w październiku tego 

roku zakończy się kadencja naszego zespołu obsługującego sekretariat: Franklina 

Ibaneza i Sofii Montañez. Dziękujemy Franklinowi i Sofii za ich niezwykle ważny wkład 

w życie WŻCh w ciągu ostatnich 4-5 lat. Mniej więcej w tym samym czasie powitamy ich 

następców: Alwina i Rojean Macalalad z WŻCh Filipiny. Następnie, nieco później tego 

roku, rozpoczniemy proces przygotowujący nas do wyboru następcy naszego Wice- 

Asystenta Kościelnego Światowej WŻCh, O. Luke’a Rodriguesa, którego kadencja kończy 

się w lutym 2016 roku.  

2. Finanse 

Rada Wykonawcza otrzymała różne, powiązane ze sobą, raporty finansowe, m.in. 

dotyczące Zgromadzenia Światowego, składek wspólnotowych, liczby członków oraz 

Budżet Operacyjny Wspólnoty Światowej (2014 – 2018). Jest wiele problemów 

związanych z zarządzaniem tymi danymi, jednakże ogólna sytuacja finansowa jest 

stabilna.  

Oczywiście wciąż pozostajemy zależni finansowo od wspólnot narodowych 

wpłacających swoje składki (w terminie) oraz  wspierających nas zgodnie z naszym 

porozumieniem o „darowiznach” w celu zniwelowania długoterminowego czasu 

dostosowywania się do różnych zobowiązań poszczególnych wspólnot narodowych 

(powinno się to zniwelować w roku 2017). 

Pełny raport finansowy będzie wysłany do wspólnot narodowych w kwietniu.  

WŻCh posiada również dwa inne małe konta bankowe z przeznaczeniem na Dzieła 

Apostolskie i Formację. Te skromne fundusze są dostępne i były już wykorzystywane do 

wspierania małych projektów w różnych częściach świata. 
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3. Komunikacja 

Zacznijmy od naszej oficjalnej strony internetowej WŻCh (www.cvx-clc.net). Czy 

widzieliście ją ostatnio? Znajduje się tam całe mnóstwo aktualnych wiadomości z życia 

wspólnoty. Regularnie zamieszczane informacje ukazują bogactwo życia WŻCh na całym 

świecie. Treści te są nie tylko informacyjne, lecz także edukacyjne. Mówią nam o naszej 

wspólnocie, naszym powołaniu i o naszych dziełach. Strona oferuje również niezwykle 

cenne zasoby badawcze w postaci naszego archiwum Progressio. 

Wreszcie, wkrótce zostaną uaktywnione kolejne łącza. Będziemy między innymi badać 

możliwości komunikacji interaktywnej za pomocą Facebooka, blogów itp.  

Dopełnieniem obrazu naszej komunikacji jest także harmonogram publikacji. Suplement 

Progressio ukaże się wkrótce jako wydanie specjalne (część 2) poświęcone tematowi 

Zgromadzenia Światowego. Regularne wydania Progressio i Projects pojawią się w tym 

roku tak jak w poprzednich latach. Dodatkowo udostępniamy całej naszej wspólnocie 

wersję elektroniczną Progressio z roku 2014. Kolejne numery Projects będą odnosiły się 

do tematów z zakresu „nowych obszarów” takich jak „język mądrości” i „rodzina”.  

Jedną z ostatnio podjętych inicjatyw WŻCh była nasza decyzja przyłączenia się do 

„Jezuickiej Sieci Współpracy” („Jesuit Networking”), abyśmy mogli być częścią globalnej 

sieci ignacjańskej, współpracującej w badaniach i misji – zobacz: 

http://jesuitnetworking.org/. 

Komentarz końcowy 

Przed spotkaniem Rady Wykonawczej przeczytaliśmy adhortację „Evangelii Gaudium”. 

Jesteśmy głęboko zainspirowani jej mądrością oraz przesłaniem miłosierdzia, miłości 

i radości, jakie można znaleźć w Ewangelii, w osobistym spotkaniu z Jezusem, a także 

w świecie, zwłaszcza wśród ubogich. Jeśli jeszcze tego nie uczyniliście, zachęcamy Was 

gorąco do  głębokiej refleksji nad tą niezwykłą adhortacją.  

Przyglądając się naszemu życiu i działaniu w duchu naszego ostatniego Zgromadzenia 

Światowego, słyszymy słowa Papieża Franciszka i czynimy je naszymi własnymi: „Mam 

nadzieję, że wszystkie wspólnoty [włączając WŻCh] znajdą sposób na podjęcie 

odpowiednich kroków, aby podążać drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, 

które nie może pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są.” (EG 25). 

 

Życzymy Wam Błogosławionych Świąt Wielkanocnych. 

Zjednoczeni w modlitwie i służbie,  

Chris Hogan    Najat Sayegh 

Doradca    Sekretarz 

w imieniu Rady Wykonawczej Światowej WŻCh 

 

tłum. Katarzyna Artemiuk 

http://www.cvx-clc.net/
http://jesuitnetworking.org/

