Więź między Światową Radą Wykonawczą
a Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego

PROJECTS

Nasze kolejne Zgromadzenie Światowe WŻCh w 2023 roku:
Podróż od zadziwienia do świadectwa.
Nr 178, październik 2022
Oryginał: język angielski

Do Krajowych Rad Wykonawczych i wszystkich członków WŻCh:
Drodzy Przyjaciele w Chrystusie,
Z radością oczekujemy na Zgromadzenie Światowe WŻCh w Amiens, we Francji, w sierpniu
przyszłego roku (2023). Pośród aktualnych zawirowań, ale i z refleksją nad naszą pełną łask
historią, zostaliśmy zaproszeni do rozeznawania ścieżek nadziei.
Jesteśmy świecką, ignacjańską, apostolską wspólnotą obdarzoną umiejętnością rozeznawania.
W zgodzie z naszym darem, papież Franciszek zaprosił cały Kościół do procesu słuchania
i dialogu, widocznego szczególnie w Synodzie o Synodalności.
Na naszej drodze rozeznawania (i poprzez nią), Bóg wzywa nas do głębokiej refleksji i działania
w świecie. To wezwanie pobudza nas do odpowiedzi na rzeczywistość ubóstwa, na kryzysy
ekologiczne, na problemy życia rodzinnego, na potrzeby młodzieży (Zgromadzenie Światowe
w Libanie, 2013), a także do podjęcia zobowiązań do posług duchowych.

I. Przygotowanie drogi do Amiens
Bądźcie zadziwieni
Patrząc na ziemię z miłością, Bóg chce nam dać radość i solidarność swojego Syna Jezusa
(Kontemplacja o Wcieleniu, ĆD 101-109). Ta miłość jest absolutna i dla wszystkich ludzi, co daje
nam stały powód do zachwytu.
Co więcej, dzieło Stworzenia, którego jesteśmy częścią napełnia nas zachwytem i zdumieniem.
W pięknie ziemi i jej wspierającej sile odnajdujemy troskę Boga o nas. Bóg zaprasza nas do
zachwytu nad wszystkim, co istnieje.
Kiedy jednak rozważamy nasze ludzkie położenie i kryzysy, z którymi przyszło nam się zmierzyć,
możemy obawiać się przyszłości. Dopiero patrząc wstecz, widzimy, jak Bóg odnowił nas z odwagą
i odpornością, wyposażając nas w umiejętność sprostania każdemu wyzwaniu.
Współuczestniczymy w wypełnionej łaską historii Boga, który działa wśród nas. Pogłębiając nasz
charyzmat, doświadczając wezwania do misji i przyjmując naszą tożsamość, WŻCh nieustannie
widzi Boga z nami. Zmierzając w kierunku Amiens, będziemy teraz modlić się o łaskę z nieustanną
ufnością: Panie, pomóż nam iść dalej; wskaż nam drogę.
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Usłyszeć wołanie
Papież Franciszek zaprasza nas do słuchania „krzyku ziemi i krzyku ubogich” (Laudato Si', 49).
W ostatnich latach ludzkość wołała razem, bezbronna i zalękniona podczas wielu kryzysów. Ludzie
z każdej części świata szukali odwagi w czasie globalnej pandemii, która przyniosła śmierć,
zagroziła zdrowiu i zaburzyła źródła utrzymania. Pokolenia ludzi młodych i starych wołają zmianę,
gdy klęski klimatyczne, susze, głód i powodzie stały się powszechne. Miliony szukają schronienia
i bezpieczeństwa, opuszczając swoje domy w wyniku przymusowej migracji. Bezbronne
społeczności stanęły w obliczu wojny. Społeczeństwa zmagają się z konfliktami, rasizmem
i dyskryminacją, a ubodzy pozostają na marginesie. Słyszymy też krzyki rodzin poszukujących
pełni życia razem pośród wyzwań ekonomicznych i młodych ludzi poszukujących bezpiecznej
przyszłości dla planety i zachęty do dalszej drogi (zob. granice rozeznane na Zgromadzeniu
Światowym w Libanie, 2013).
Pośród tak wielu intensywnych głosów cierpienia ze wszystkich stron, potrzebujemy czasu, aby
wejść głębiej. Słuchając w głębi, doświadczamy Bożego wezwania do misji, miłości i służby. Jako
WŻCh musimy pozwolić, aby te wołania miały wpływ na nasze życie. Jezus jest bardzo osobiście
zainteresowany naszą odpowiedzią na te wołania:
„Bo byłem głodny, a daliście mi jeść; byłem spragniony, a daliście mi pić; byłem przybyszem,
a przyjęliście mnie; byłem nagi, a przyodzialiście mnie; byłem chory, a zaopiekowaliście się mną;
byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie” (Mt 25,35-36).
Wyobraźcie sobie możliwości
Jesteśmy ludźmi, którzy w czasie walki dostrzegają znaki nadziei. Przygotowując się do spotkania
w Amiens, wsłuchujemy się w przemieniającą moc Ducha Świętego. Łączy nas wielkie pragnienie,
aby otworzyć twórcze sposoby szerszego i głębszego dzielenia się naszym darem z innymi
w obecnych czasach.
W najgorszym czasie pandemii, Bóg poruszył znaki życia. Odkryliśmy twórcze sposoby bycia
razem. Z dnia na dzień, zdobycze Internetu i żywa wyobraźnia pozwoliły nam zwołać
międzynarodowe spotkania i doświadczyć modlitwy podczas Światowych Dni WŻCh w 2021 i 2022
roku. Szukając Bożej obecności, rozważaliśmy i rewidowaliśmy nasze życie z nową perspektywą.
Dobrze by było, gdybyśmy te refleksje pogłębili: Gdzie widzieliśmy poruszenie Ducha wśród nas?
Jak to doświadczenie pozwoliło nam zrewidować nasze zobowiązania? Jak wpłynęło to na osoby
wrażliwe?
W ostatnich latach papież Franciszek nadal pisał encykliki i zwoływał synody z wrażliwością
na Ducha Świętego. Świętujemy wizję zawartą w encyklikach papieża Franciszka Laudato Si'
(2015) o trosce o stworzenie i Fratelli Tutti (2020) o przyjaźni społecznej jako sposobie przemiany
naszego świata.
Synody o młodzieży i rodzinie zaoferowały świeże spojrzenie i odnowę dla Kościoła. Synod
o Amazonii pomógł nam uświadomić sobie, że to, co dzieje się w jednym miejscu, ma wpływ
na nas wszystkich. Zwołanie Synodu na temat Synodalności otworzyło dla WŻCh drogi do
dzielenia się naszymi darami towarzyszenia i rozmów duchowych w małych grupach. Wracamy do
starożytnego sposobu bycia Kościołem, do słuchania Ducha Świętego w każdej osobie, a także do
słuchania Boga działającego w całym stworzeniu. Jesteśmy zaproszeni do tworzenia nowych
ścieżek, a do tego potrzebujemy świętej odwagi.
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Bądźcie świadkami Chrystusa
W drodze do Amiens prosimy Chrystusa, aby uczynił nas radosnymi świadkami twórczego dzieła,
którego Bóg dokonuje wśród nas. Zmierzając ku pełni życia z Bogiem we wszystkich rzeczach,
rozpoczęliśmy proces „Rozeznawania ścieżek nadziei”.
Wspólnota światowa: WŻCh ma błogosławioną historię. Doświadczyliśmy, jak Duch Święty
gromadzi nas w jedną wspólnotę, razem w misji z Chrystusem. Uczymy się, jak lepiej rozeznawać
i wspierać się nawzajem. Nasza misja obejmuje ubóstwo, ekologię, rodzinę i młodzież. Pamiętamy,
że wiele z naszych posług dotyczy duchowości i formacji. Rzeczywiście, formacja dla świeckich
liderów jest częścią naszego DNA. Przez lata wielu z nas szkoliło się na animatorów,
koordynatorów, kierowników duchowych, a także towarzyszy i kierowników Ćwiczeń Duchowych
w rekolekcjach w życiu codziennym.
Niedawno obchodziliśmy Rok Ignacjański wraz z Towarzystwem Jezusowym i Rodziną
Ignacjańską. Świętowanie 500. rocznicy doświadczenia kuli armatniej przez św. Ignacego skłoniło
naszą wspólnotę do refleksji nad naszymi osobistymi losami jako łaskami słynącymi historiami
nawrócenia.
Światowe Spotkanie Formatorów (Global Formation Encounter): W sierpniu 2022 roku ponad
pięćdziesiąt wspólnot krajowych wysłało delegatów do Manresy na nasze pierwsze Światowe
Spotkanie Formacyjne. Celem spotkania była refleksja nad formacją naszych członków, w tym nad
młodzieżą, oraz zebranie doświadczeń, zasobów i wiedzy. Manresa była miejscem, gdzie Ignacy,
jako osoba świecka, modlił się i zaczął pisać Ćwiczenia Duchowe. Doświadczenie modlitwy
i rozmowy duchowej było świętym doświadczeniem Bożego wezwania. Utworzymy teraz stały
Zespół ds. Formacji Światowej, który będzie pomagał w koordynowaniu kolejnych kroków
w przyszłości.
Sieci Ekologiczne: Nasi członkowie promują świadomość ekologiczną, zrównoważone działania
i wsparcie z entuzjazmem, którego źródłem jest modlitwa, i zrozumienie Bożej miłości i troski
o całe stworzenie. W krajowych i regionalnych wspólnotach WŻCh powstały sieci współpracy,
a także nowa międzynarodowa grupa robocza WŻCh ds. ekologii. WŻCh współpracuje z takimi
sieciami jak Eco-Jesuit i Ruch Laudato Si (dawniej Globalny Katolicki Ruch Klimatyczny) w celu
podjęcia najlepszych działań.
Inicjatywy młodzieżowe: Nasza Rada Światowa wzbogaciła się niedawno o dwoje młodych
członków, czemu towarzyszyło utworzenie Światowego Zespołu ds. Młodzieży. Inicjatywy te
powstały w wyniku spotkania młodzieży w Loyoli „Objąć świat w sposób ignacjański”, którego
gospodarzem w 2021 r. było WŻCh w Hiszpanii. Istnieje wiele zapowiedzi tego, co może zostać
osiągnięte w okresie poprzedzającym Zgromadzenie Światowe w Amiens i później.

II. Nasze pragnienie rozwoju w tym, jak pogłębiamy, dzielimy
się i idziemy dalej
Podczas naszego Zgromadzenia Światowego w Buenos Aires w 2018 roku, Bóg zaprosił nas
do pogłębienia, dzielenia się i pójścia dalej. Jak zauważył nasz Prezydent Denis Dobbelstein
w swoim liście zwołującym do Amiens, chcemy podzielić się i pogłębić naszą odpowiedź na
pytanie, jak iść dalej.
Wspominamy tu ponownie łaskę, Pismo Święte i temat naszego Zgromadzenia.
Łaska, o którą prosimy: Panie, pomóż nam iść dalej, wskaż nam drogę.
Pismo Święte: „Będziecie moimi świadkami... aż po krańce ziemi.” (Dz 1,8)
Temat: Rozeznawanie dróg nadziei
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Zachęcamy wspólnoty i członków, aby modlili się poniższymi wskazówkami do refleksji,
przygotowując całą naszą wspólnotę do Zgromadzenia Ogólnego. Podążając ku Amiens,
wspólnoty WŻCh będą rozeznawać na poziomie lokalnym, krajowym i lokalnym. Będziemy zbierać
owoce tych rozeznań, aby podzielić się nimi z członkami naszej światowej wspólnoty. Następnie,
podczas zgromadzenia, zbierzemy się jako światowe ciało w trybie rozeznawania. Razem
będziemy się modlić, rozmawiać, zauważać i doświadczać, JAK Bóg nas dzisiaj zaprasza.
Jezus zapowiada podczas swojego wniebowstąpienia: „Będziecie moimi świadkami (...) aż
po krańce ziemi” (Dz 1,8). Niech światowa Wspólnota Życia Chrześcijańskiego rzeczywiście
rozezna razem, jak najlepiej świadczyć o niezłomnej miłości Jezusa do całego stworzenia.
Jako światowa wspólnota wysłana na misję, prosimy Ducha Świętego, aby otwierał drogi nadziei.
Często módlmy się wspólnie o łaskę, której szukamy: „Panie, pomóż nam iść dalej; wskaż nam
drogę”.
Zjednoczeni w Chrystusie,
Światowa Rada Wykonawcza
*****
Rzym, 17 października 2022 r.

Punkty do modlitwy i refleksji

Daj się zaskoczyć
- Miłość Boga
- Cud Bożego stworzenia
- Nadzieja i wytrwałość
pośród wstrząsów
- Nasz charyzmat
ignacjański
- Nasz wspólnotowy
sposób postępowania

Użycie wyobraźni i Pismo
Święte

Pytania do refleksji

Wyobraźnia:
Rozważ moment w swoim życiu,
w którym doświadczyłeś silnego
uczucia zdumienia.

Kiedy doświadczyłeś/aś
bycia zdumionym?

Pismo Święte
Pan to sprawił i jest cudem
w naszych oczach (Mk 12,11)

Jak Twoje życie zostało
zmienione i wzbogacone
przez to doświadczenie
zdumienia?
Kto wzbudził w Tobie
poczucie zdumienia?
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Usłyszeć wołanie
- Bieda
- Planeta
- Rodziny
- Młodzi ludzie
- Poszukujący Boga

Wyobraźnia:
Pomyśl o osobach i miejscach,
które uznałeś za szczególnie
zagrożone.

Wyobraź sobie
możliwości
- Wykorzystanie
kreatywności
- Prowadzenie działań
zewnętrznych
- Tworzenie świętych
przestrzeni dla duchowych
rozmów
- Komunikacja

Wyobraźnia:
Rozważ, kiedy doświadczyłeś/aś
lub byłeś/aś świadkiem
przemieniającej mocy Ducha
Świętego.

Bądźcie świadkami
Chrystusa
- Być ludźmi radości
- Wspólna podróż,
rozróżnianie ścieżek
- Wcielanie Chrystusa w
realia naszego życia

Pismo Święte:
Kto jest dla Ciebie
„Będziecie moimi świadkami (...) aż świadkiem Chrystusa?
po krańce ziemi” (Dz 1,8)
Jakie są cechy tej osoby?
Wyobraźnia:
W swojej modlitwie wejdź w scenę Jakie są atrybuty
z Dziejów Apostolskich 1,3-8.
wspólnoty działającej
Wyobraź sobie, że Jezus mówi do razem w misji
Ciebie. Jak się czujesz?
z Chrystusem?

Pismo Święte:
„Bo byłem głodny, a daliście mi
jeść; byłem spragniony, a daliście
mi pić; byłem przybyszem,
a przyjęliście mnie; byłem nagi,
a przyodzialiście mnie; byłem
chory, a zaopiekowaliście się mną;
byłem w więzieniu, a przyszliście
mnie odwiedzić.” (Mt 25,35-36)

Jakie konkretne wołanie
w naszym świecie
słyszysz?
W jaki sposób Bóg objawił
się Tobie w tym wołaniu?
W jaki sposób mogłeś/aś
towarzyszyć lub
odpowiedzieć na niektóre
z tych głosów?
W jaki sposób WŻCh było
częścią Twojej
odpowiedzi?

Jak rozumiesz wspólnotę
w jedności z Chrystusem?
W jaki sposób życie
w Duchu wymaga wiary?
Otwartości na nowe drogi?
Odwagi?
Łaska, o którą prosimy:
Jakie są niektóre twórcze
Panie, pomóż nam iść dalej; wskaż lub ożywcze podejścia
nam drogę
do dzielenia się naszym
sposobem życia w WŻCh?

Temat Zgromadzenia:
Rozeznawanie dróg nadziei

Co czujesz, gdy myślisz
o tym, że Ty i/lub Twoja
wspólnota jesteście
powołani do bycia
świadkami Chrystusa?
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Załącznik: Najbliższe daty do odnotowania
Terminy
działań
2022
październik

Działania

31

Nominacje kandydatów do kolejnej Światowej Rady Wykonawczej powinny
być składane przez Krajową Radę do Sekretariatu Światowego.
Projekty 179 – Światowy Dzień WŻCh,marzec 2023.

listopad
grudzień

31

Darowizny, lub zobowiązania do darowizny, na Fundusz Solidarności
powinny być składane do Sekretariatu Światowego.

2023
styczeń

25

Propozycje poprawek do Zasad Ogólnych i/lub Norm Ogólnych powinny być
złożone przez Radę Krajową do Sekretariatu Światowego.

luty

05

Nazwiska Delegatów Krajowych na Zgromadzenie Światowe powinny
zostać złożone przez Radę Krajową do Sekretariatu Światowego.

marzec

25

Światowy Dzień WŻCh

sierpień

3-12

XVIII Zgromadzenie Światowe WŻCh w Amiens, Francja

*****
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