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Drogie Siostry i Bracia w WŻCh, 

 

Podejmując na nowo kwestie podkreślone na Zgromadzeniu Ogólnym w Libanie w roku 

2013, Światowa Rada Wykonawcza ma przyjemność zaprezentować rozwinięcie 

poruszonego na Zgromadzeniu tematu języka mądrości. Zapraszamy Was, abyście w Waszej 

wspólnocie krajowej i w grupach lokalnych dołączyli do nas w pogłębieniu tego tematu. 

 

Kwestie dotyczące języka mądrości 

 

Sposób, w który WŻCh odpowiada na wezwanie, by udać się na granice naszych 

rzeczywistości społecznych, kultury i życia codziennego inspiruje nas jako Świeckie Ciało 

Ignacjańskie, by rozważyć: 

 

a) Jakie cechy szczególne naszej tożsamości mogą przynieść owocny dialog z dzisiejszym 

światem? 

b) Jakie powinna być nasza postawa wobec obszarów granicznych, która by skutecznie 

odzwierciedlała świecki wymiar Kościoła? 

 

“My laikat, którzy jesteśmy Kościołem, musimy być w stanie rozpoznać i głosić Jezusa Chrystusa 

i Jego Ewangelię nie jako zestaw zakazów, przeszkód, przepisów, nakazów lub stwierdzeń 

o znikomym znaczeniu, ale jako słowo życia w prawdziwych sytuacjach, które są przeżywane … 

obraz dobrego Chrześcijanina musi być mniej stereotypowy, a bardziej dynamiczny i potrafiący 

odkrywać dobro w ludziach”1 

 

W odniesieniu do tego zagadnienia, podczas Zgromadzenia WŻCh w Libanie w 2013 Ojciec 

Generał Adolfo Nicolás SJ zaprosił nas do odkrycia na nowo języka mądrości2. Zachęcił nas do 

poszukiwania sposobów interakcji ze współczesnym światem w kluczu mądrości. Zwrócił 

uwagę na to, że poprzez duchowość ignacjańską możemy zapewnić głębię, której 

społeczeństwa dziś potrzebują. Tak rozumiana mądrość polega na odkrywaniu pełnego łaski 

                                                
1 „Kościół Laikatu”, Jose Reyes, Suplement Progressio 59 
2 „Język mądrości w Nowych Obszarach”, Przemówienie Ojca Generała, Adolfo Nicolasa SJ, Suplement 
Progressio 70 XVI Światowego Zgromadzenia WŻCh, Liban 2013 (str. 88-97) 
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działania Boga, widocznego nie tylko w spektakularnych wydarzeniach znanych z historii, ale 

we wszystkim w zwyczajnym życiu. Jest to droga kontemplacji do uzyskania miłości (ĆD 230-

237), droga znajdowania Boga we wszystkim. (Liban 2013 – Końcowy Dokument nr 7.). 

 

Powszechna jest tendencja, by uważać życie duchowe za fuga mundi (ucieczkę od świata), 

gdzie, aby przybliżyć się do Boga koniecznym zdaje się wycofanie się ze świata. Natomiast 

duchowość ignacjańska, a szczególnie Świeckie Powołanie Ignacjańskie zakorzenione są 

w znajdywaniu Boga we wszystkim. Jest to duchowość wcielona w świat i dlatego nie jest 

światu przeciwna. Jest raczej stałym zaproszeniem do tego, by być świadomym znaków Bożej 

obecności w zwyczajnym życiu i odróżniać to, co prowadzi nas bliżej Bożej woli i to, co od 

niej oddala. 

W tym duchu, dla nas (członków WŻCh), język mądrości wiąże się z poznawaniem sposobu 

w jaki Bóg działa w rzeczywistości świeckiej (życiu codziennym) w rodzinie, pracy, 

w społeczeństwie, w którym żyjemy, kulturze, itd. Co więcej, język mądrości nie jest opcją 

drugorzędną. W niektórych okolicznościach jest to ten właściwy język, z którego należy 

korzystać, jeśli chcemy cały czas poszukiwać Boga we wszystkim, szczególnie w obszarach 

granicznych. 

 

Podsumowując, kiedy mówimy o języku mądrości, mamy w pamięci, że: 

o Język mądrości nie musi oznaczać „języka mówionego”, ale podejście lub sposób 

ustosunkowania się / postawę. 

o Mądrość wnosi głębię i przeciwdziała dzisiejszym tendencjom do powierzchowności. 

o Duchowość ignacjańska pozwala nam rozróżniać to, co jest powierzchowne od tego, 

co głębokie. 

o Fundamentalne doświadczenia duchowości ignacjańskiej / Ćwiczeń Duchowych mogą 

być dla nas kluczem do mądrości. 

o Język mądrości jest sposobem, przez który możemy się zwrócić do tych, którzy nie 

znają Boga i docenić ich radość życia. 

o Język mądrości jest zaproszeniem dla całej rodziny ignacjańskiej, by rzeczywiście 

poszukiwać Boga we wszystkim. 

o Język mądrości wymaga przemiany naszego własnego rozumienia, a nie tylko 

przetłumaczenia starych słów. 

 

Co oznacza zastosowanie języka mądrości w obszarach granicznych naszej świeckiej misji? 

1. Przeżywać życie z otwartością i zachwytem, będąc uważnym i otwartym na inne 

perspektywy, a szczególnie będąc pozytywnie usposobionym do innych ludzi oraz do 

nowych realiów. 

2. Dokonywać właściwych wyborów i pomagać innym tak czynić. Wybierać to, co 

głębokie, trwałe i istotne. 

3. Badania naukowe i praca intelektualna. Wkładajcie autentyczny wysiłek w to, by 

dowiedzieć się jakie są różne dostępne opcje, które mogą ubogacić życie w danej 
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sytuacji. Bądźcie w stanie rozumieć i posługiwać się językiem niereligijnych dysput 

związanych z danym obszarem. 

4. Rozpoznawajcie obecność Boga w małych sprawach codziennego życia i pomagajcie 

innym również rozpoznawać tę obecność. Osiągamy głębię niekoniecznie przez studia 

akademickie, ponieważ „zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 

prostaczkom.” (Mt 11,25). 

5. Wnoście Boże współczucie do sytuacji życiowych. Zamiast priorytetowego 

traktowania norm i przykazań, priorytetowo traktujcie przesłanie o bezwarunkowej 

miłości, tak jak czynił to Jezus i na co w obecnych czasach nalega Papież Franciszek. 

6. Nie zadowalajcie się nazbyt uproszczonymi rozwiązaniami. Nie gódźcie się też 

z istnieniem dylematów, w kwestii których nie zaproponowano żadnego rozwiązania. 

Wierzcie, że jest Nadzieja, że Bóg proponuje rozwiązanie i możliwość lepszego życia. 

Zło nigdy nie ma ostatniego słowa. Ostatnie słowo ma miłość Boża. 

7. Doceńcie wartość mądrości ludzkości, którą odziedziczyliśmy od naszych rodziców, 

kultur, środowisk i doświadczeń życiowych, a która dotąd pozostawała 

nieuświadomiona lub ukryta w naszym codziennym życiu. 

 

Język mądrości jako proces 

 

Owo zgłębienie kwestii języka mądrości jest punktem wyjścia dla procesu, przez który mamy 

nadzieję przechodzić w najbliższych pięciu latach, dlatego zachęcamy do refleksji nad 

językiem mądrości, szczególnie jako wyrazem świeckiej tożsamości wspólnot WŻCh. 

Proponujemy naszym członkom zorganizowanie spotkania poświęconego tej tematyce.  

 

Poniżej, w załączniku, znajdziecie wskazówki dotyczące spotkania lokalnej grupy WŻCh na 

temat języka mądrości.   

 

Jeśli macie pomysły, sugestie czy dodatkowe pytania, proszę śmiało kontaktujcie się z nami:  

wisdomlanguage@cvx-clc.net 

 

Wzywany czy też nie, Bóg jest obecny.  

 

Denis Dobbelstein   Alwin Macalalad   Sofia Montanez 

Doradca    Nowy Sekretarz Wykonawczy  

 

Grupa Robocza Światowej Rady Wykonawczej o języku mądrości  

  

mailto:wisdomlanguage@cvx-clc.net
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ANEKS 
 

Wytyczne dotyczące spotkania lokalnej grupy WŻCh na temat języka mądrości 

 

Zalecamy, by osoba, która zamierza poprowadzić to spotkanie przeczytała Projekty 160 – 

język mądrości (kwestie dotyczące języka mądrości), aby pomóc uczestnikom spotkania 

dotrzeć do głównego przesłania dotyczącego sposobu w jaki WŻCh sięga po język mądrości.  

 

Czas modlitwy: 

Uczestnicy siedzą w kole, a w środku umieszczają zapisane zdanie poniższej prośby i proszą, 

by każdy z nich zapisał na kawałku papieru jeden obszar powołania świeckiego, który wiąże 

się z Bożą Mądrością (np. praca, rodzina, itp.)  

 

Prośba: Panie, pomóż nam rozpoznać Twoją Mądrość wśród naszego codziennego życia. 

 

Czytanie: Eliasz spotyka Boga na górze Horeb 

 

Bóg powiedział: “Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!” A oto Pan przechodził. 

Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały [szła] przed Panem; ale Pana nie 

było w wichurze. A po wichurze – trzęsienie ziemi: Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po 

trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu – szmer łagodnego 

powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy 

wejściu do groty. 

1 Krl 19, 11-13 

Do refleksji: 

o Jak doświadczasz Bożej Mądrości w swoim codziennym życiu? 

o Jakie było Twoje doświadczenie Boga w ciągu ostatniego tygodnia pośród bieganiny, 

pośpiechu, zmęczenia i złożoności codziennego życia?  

 

Dzielenie: 

O języku mądrości: 

o W jaki sposób fakt zwracania uwagi na obecność Boga w małych sprawach 

w zwyczajnym życiu może zwiększyć naszą świadomość języka mądrości? 

o Na podstawie tego, co usłyszałam/usłyszałem na tym spotkaniu: gdzie (w jakich 

miejscach, sytuacjach) znajdywałam/znajdywałem słowa mądrości? 

 

Na końcu tego spotkania spróbujcie odpowiedzieć na następujące pytania, aby podzielić się 

później odpowiedziami ze Światową WŻCh (*): 

PROJECTS 160 

Język Mądrości 
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Jako ludzie świeccy,  

W jaki sposób  ja/ my, jako osoby świeckie, komunikujemy Mądrość Boga pomiędzy nami oraz 

innym osobom? 

Czy możecie zidentyfikować narzędzie, które może pomóc członkom WŻCh bardziej troszczyć 

się o język mądrości w zwyczajnym życiu? 

 

(*) Uprzejmie zapraszamy Was do podzielenia się Waszą odpowiedzią ze wspólnotą światową. 

Proszę prześlijcie nam zdjęcia, refleksje, wyobrażenia w formie obrazów, wiersze, itp. na adres: 

wisdomlanguage@cvx-clc.net. Waszą informacją zwrotną będziemy się dzielić głownie na 

Facebook’u (strona CVX – WŻCh) i możliwe, że najbardziej istotne z otrzymanych odpowiedzi, 

czy świadectw ukażą się w Suplemencie Progressio. 

 

 

 

Tłumaczenie: Magdalena Jóźwiak 

mailto:wisdomlanguage@cvx-clc.net

