
 

 
1 

Link between the Executive Council  
and the World Christian Life Community 
 

CHRISTIAN LIFE COMMUNITY – COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE – COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA 
WSPÓLNOTA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 

PROJEKTY: Spotkanie Światowej Rady Wykonawczej 2016 
Nr 164, Maj 2016 

Drodzy Przyjaciele w Panu, 

Siedząc dookoła Wielkanocnego 

ogniska nad brzegiem Światowej 

Wspólnoty WŻCh, przesyłamy Wam 

życzenia radości Zmartwychwstałego 

Pana dzieląc się sprawozdaniem ze 

spotkania Światowej Rady 

Wykonawczej, które odbyło się 

w dniach od 26 marca do 3 kwietnia 

2016 roku. 

Sprawozdanie zawiera ogólne 

omówienie tego spotkania, 

dyskutowanych tematów, przegląd 

wspólnoty światowej oraz obszarów 

wzrostu i bólu. Najważniejsze punkty 

to informacja zwrotna od łączników regionalnych i Sekretariatu Światowego, spotkanie 

z ojcem Generałem, spojrzenie na obszary apostolstwa i otrzymane formularze ankiety oraz 

nadzieje na przyszłość. 

 

Kiedy nadszedł wieczór Wielkiego Piątku, wszyscy członkowie rady zdążyli już przyjechać do 

Casa di Nazareth - miejsca spotkania. Pobyt w Rzymie podczas Triduum i Wielkanocy dodał 

większego ducha radości temu spotkaniu i pomógł zagłębić się w świętowanie z Kościołem 

tak znaczącej chwili na drodze naszej wierze, kiedy uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej 

w Koloseum i liturgii Wigilii Paschalnej w pobliskiej parafii. Bycie z Panem i niesienie 

światowej wspólnoty przez to spotkanie było czasem łaski. Wydarzenia w Brukseli, które 

zaszły przed początkiem tego spotkania pozostawały wciąż żywe w naszej pamięci. 

Rekolekcje rozpoczynające spotkanie 

W Wielką Sobotę o. Luke SJ poprowadził rekolekcje otwierające spotkanie zatytułowane 

„Dotykanie ran Chrystusa”. Treść rekolekcji zapraszała do spojrzenia na rany Chrystusa na 

Krzyżu i ujrzenie przez nie Jego serca, serca Boga i tajemnicy Jego miłości. Było też 

zaproszenie do głębokiego przyjrzenia się ranom ludzkości wraz z wieloma wyzwaniami 

obecnymi na świecie i naszym własnym osobistym ranom, które potrzebują miłosierdzia 

i uzdrowienia. 

Zmiana Wiceasystenta Kościelnego: Czerpiąc z radości wielkanocnej niedzieli, z wdzięcznością 

za dar mądrości, energii i hojnej służby ojca Luke’a Rodrigues’a SJ dla Wspólnoty Światowej, 

Rada Wykonawcza w imieniu Wspólnoty Światowej przywitała na spotkaniu nowego 

Górny rząd: (od lewej do prawej): Herminio Rico SJ, Alwin D Macalalad, 
Chris Hogan, Luke Rodrigues SJ, Mauricio Lopez 
Dolny rząd (od lewej do prawej): Denis Dobbelstein, Ann Marie Brennan, 
Rojean C Macalalad, Josephine Shamwana-Lungu, Adolfo Nicolás SJ, Najat 
Sayegh, Edel Churu 
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Wiceasystenta Kościelnego, ojca Herminio Rico SJ. Za około siedem miesięcy zakończy się 

posługa ojca Luke SJ jako Wiceasystenta Kościelnego i jego rolę przejmie ojciec Herminio SJ. 

Refleksje Wspólnoty Światowej 

SPRAWOZDANIA REGIONALNE: Sprawozdania regionalne od Łączników były bogate, pełne 

informacji i pokrzepiające. Ukazały żywy obraz światowej wspólnoty WŻCh zaangażowanej 

w misję Pana na wielu frontach i na wiele różnorakich sposobów rozeznanych przez 

wspólnoty lokalne. Dodatkowo, inspirujące było zauważyć, że działania prowadzone 

w obszarach wskazanych przez Zgromadzeniu w Libanie przyniosły poczucie solidarności. 

 

INFORMACJA ZWROTNA Z ANKIETY: «Dzieci, czy macie co na posiłek?» Odpowiedzieli Mu: 

«Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc 

i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć...”. Ewangelia ta współgra z wnioskami 

płynącymi z ankiety. Rada Wykonawcza wyraża wdzięczność wobec Wspólnot Krajowych, 

które odpowiedziały na ankietę rozesłaną w zeszłym roku. Informacja zwrotna pozwoliła 

zorientować się w jakich obszarach obecne są wspólnoty niosąc misję Pana. Tych 

zaangażowań zostało wypisanych bardzo wiele. Rada Wykonawcza wyciągnęła z nadesłanych 

odpowiedzi ich pełną sieć. Nie możemy się już doczekać dalszych odpowiedzi na ankietę, by 

można było dzielić się większym bogactwem wspólnoty. Rezultaty ankiety zostaną 

udostępnione Wspólnocie Światowej w osobnej wiadomości. 

Rozwój Wspólnoty Światowej  

Omówiono sprawy regionów, których wspólnoty potrzebowały dodatkowej uwagi 

i przeanalizowano toczące się procesy nadania nowym wspólnotom statusu obserwatora lub 

włączenia nowych wspólnot do światowej WŻCh na następnym Zgromadzeniu Światowym. 

Spotkanie z Asystentem Kościelnym WŻCh, o. Adolfo Nicolásem SJ  

Rozpoczynając dyskusję, o. Nicolás SJ poruszył szeroki zakres 

zagadnień współczesnego świata oraz rolę Kościoła i innych 

instytucji takich jak WŻCh, które próbują je podjąć. 

Naszkicował pięć obszarów, które wymagają naszej uwagi:  

 Ubóstwo – z biednymi, jako front socjologiczny; 

 Religijny – wezwanie, by rozmawiać z innymi religiami; 

 Kulturalny – w obliczu migracji trzeba zająć się jej 

wpływem na kulturę; 

 Gospodarczy – wezwanie, by stale badać w jaki sposób systemy gospodarcze 

odpowiadają na potrzeby człowieka; 

 Posługa apostolska – przypomnienie, że każda posługa apostolska jest wyjściem ma 

obrzeża. 
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O. Nicolás SJ powiedział, że ważne jest to, by pomóc ludzkości, a szczególnie młodym, 

odzyskać poczucie tajemnicy w życiu oraz wnieść nowy poziom głębi, kreatywności 

i zrozumienia dla rzeczywistości życia. Do tego można by 

jeszcze dodać wartość zmysłu krytycznego, zmysłu znaków 

i tego zmysłu, który czasem opisywany jest jako „trzecie oko”. 

W dalszej kolejności podkreślił, że jest to dla świeckich 

w Kościele i organizacji takich jak WŻCh decydujący moment, 

by nie bali się podejmować w tych czasach swoich ról i myśleli 

strategicznie o tym, co jest dobre dla Kościoła.  

 

Po dyskusji Rada Wykonawcza podziękowała ojcu Nicolásowi SJ za jego towarzyszenie WŻCh 

przez ostatnie 8 lat oraz za jego mądre i wymagające słowa przy okazji różnych wydarzeń 

WŻCh i Rady Wykonawczej w czasie kadencji jego posługi jako naszego Asystenta 

Kościelnego. Słowa: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami ...” (Łk 23:32) 

odzwierciedlają entuzjazm, który stał się udziałem Rady Wykonawczej w czasie współpracy 

o. Nicolása SJ z nami. Wyraziliśmy też naszą solidarność z Towarzystwem Jezusowym 

w obliczu nadchodzącej 36 Kongregacji Generalnej, która zacznie się w październiku tego 

roku. 

Przegląd i uaktualnienie informacji na temat Komisji Wspólnoty Wykonawczej  

Pozostając w blasku codziennych Wielkanocnych Czytań i liturgii, odnieśliśmy się ponownie 

do symbolu wiatraczka i dokonaliśmy w różnych komisjach rewizji w następujących 

obszarach: Rodzina, Młodzież, Ekologia, Globalizacja i Ubóstwo, Świeckie Powołanie 

Ignacjańskie, Normy i Zasady Ogólne, Współpraca, Formacja i Przywództwo. (dopowiedzenie 

tłumaczki: symbol wiatraka pojawił się w 163 numerze Projektów i jego ramiona miały 

reprezentować m.in. priorytetowe obszary działania naszej wspólnoty światowej). 

 

Przed wysłuchaniem sprawozdań, odczytano ponownie dokument końcowy Zgromadzenia 

w Libanie, ażeby spojrzeć na nie przez pryzmat tego dokumentu. Informacja o obszarach, 

w których nastąpił postęp ogrzała nam serca, a nasz animusz wzrósł podczas dzielenia się 

nadziejami na przyszłość. Ale, gdy stanęliśmy wobec kwestii stanowiących wyzwanie 

odczuliśmy dyskomfort. Odpowiedzi na ankietę ukazały, że wiele wspólnot WŻCh korzysta na 

swoich peryferiach (obszarach, na które wspólnoty wychodzą z apostolstwem – przyp. red.) 

z procesu rozeznawania i choć stosuje proces RPWR (rozeznawanie-posyłanie-wspieranie-

rewizja), to należy bardziej dopilnować, aby nie była w tym procesie ignorowana rewizja. 

 

WŻCh podtrzymuje swą obecność w Organizacji Narodów Zjednoczonych jako jeden ze 

swoich sposobów na lobbing i nawiązywanie kontaktów i tworzenie sieci współpracy. 

Niektóre przykłady, którymi podzielono się w ankiecie mają potencjał, by wzmocnić nasz głos. 

Przypominamy Wspólnocie Światowej, by korzystała z publikacji WŻCh, aby odpowiednio 

odpowiadać na potrzeby Kościoła i społeczeństwa i stale się dostosowywać. „Co robimy, by 
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jako WŻCh mieć wpływ na Kościół przyszłości?” jest pytaniem, które wymaga odpowiedzi, gdy 

zabieramy się do pełnienia misji Pana na obrzeżach. Wynik prac komisji i dzielenia się pracą 

na obrzeżach będzie przekazany wspólnocie światowej za pośrednictwem naszych rożnych 

publikacji po dalszej konsultacji z szerszym gronem wspólnoty. 

Świętowanie 50-lecia WŻCh  

Łaska za łaską! Jubileusz za jubileuszem! Spoglądając wstecz z wdzięcznością pamiętamy, że 

w 1967 roku, prowadzone duchem II Soboru Watykańskiego, nastąpiło odnowienie w obrębie 

Sodalicji Mariańskich i ich przejście do nowego etapu jako Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego 

(WŻCh). W przyszłym roku, w październiku 2017, mija pięćdziesiąt lat od tej transformacji. 

Jest to kolejna okazja, by uczcić to kim jesteśmy, podejmując poszukiwanie odpowiedzi na to, 

do czego Bóg wzywa WŻCh teraz i w przyszłości. To świętowanie będzie miało swoją 

kulminację na kolejnym Zgromadzeniu Światowym w 2018 roku! 

 

Papież Franciszek przypomina nam, że instytucja 

potrzebuje: 

 pamięci, 

 dyspozycyjności, by widzieć obecną rzeczywistość, 

 wizji. 

 

Są to te trzy szlachetne perspektywy, które mają nam 

pomóc świętować nadchodzący jubileusz. W tym celu 

moglibyśmy podjąć powtórkę ignacjańską i dokonać przeglądu naszej historii przyjmując 

realistyczną perspektywę, świętować teraźniejszość oraz kontemplować dokąd, jako 

Wspólnota Światowa jesteśmy pociągani na przyszłość. 

 

Ojciec Arrupe SJ i inni zauważyli, że WŻCh ma dobrą pozycję, by pomóc prowadzić Kościół do 

świata. Dlatego też akceptujemy wyzwanie o. Nicolása, aby to czynić z rosnącą głębią, 

kreatywnością, radością, przyjemnością i bacznym przyglądaniem się rzeczywistości. 

Następne Światowe Zgromadzenie WŻCh – 2018 

Proces rozeznawania miejsca i tematu następnego Światowego Zgromadzenia WŻCh w 2018 

roku jest już na dobre w toku. W tym procesie Rada Wykonawcza bierze pod uwagę 

posunięcia kolejnych Zgromadzeń Światowych WŻCh, główne kierunki, w których podąża 

Kościół, opinie światowej WŻCh i to, co okazało się dla niej korzystne oraz to, gdzie Duch 

Święty nas prowadzi w tych wszystkich kwestiach. Rada Wykonawcza spodziewa się, że 

będzie mogła poinformować Wspólnotę Światową o decyzji za pośrednictwem listu 

Prezydenta WŻCh. W międzyczasie, wspólnoty krajowe mogą zacząć planować pokrycie 

kosztów związanych z organizacją Zgromadzenia. 
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Sprawozdanie Sekretariatu 

FINANSE: Rada Wykonawcza jest bardzo wdzięczna za dojrzałość, którą wykazała się 

światowa wspólnota w ramach współodpowiedzialności finansowej. Szczególnie dotyczy to 

składek. W okresie 2014/2015, zebrano prawie 99% krajowych składek, co umożliwiło nie 

tylko realizację większości zobowiązań operacyjnych sekretariatu, ale stworzyło również 

pewną przestrzeń dla wsparcia niektórych działań formacyjnych i apostolskich. 

 

KOMUNIKACJA: Sekretariat i Rada Wykonawcza będą dalej korzystać z następujących 

środków komunikacji, by komunikować się ze Wspólnotą Światową: Projektów, Czasopisma 

Progressio i Dodatku do niego, Listu Prezydenta, Facebooka i strony internetowej. Najnowszy 

Dodatek dotyczący ekologii Troska o Stworzenie został rozprowadzony i zainteresował wielu 

czytelników wśród rodziny ignacjańskiej. Jest jednakże w Sekretariacie głębsze pragnienie, 

aby jeszcze więcej wiedzieć o naszej światowej wspólnocie przez otrzymywanie większej 

ilości informacji zwrotnych. W jaki sposób sekretariat może lepiej współpracować ze Wspólnotą 

Światową, aby był wielostronny przepływ informacji? Wspólnoty Krajowe zachęca się do tego, 

by podawały część informacji zwrotnej przez sekretariat lub za pośrednictwem swych 

Łączników Regionalnych odnośnie publikacji. 

 

Na koniec dodajemy, że radość z ciepła Wielkanocnego ogniska na węglu drzewnym, ryby 

i chleba oraz ożywienia w niektórych wspólnotach narodowych, ale też zmagania innych, 

ponaglają nas do tego, by kontynuować rozpoznawanie misji Pana i Jego zaproszenia oraz by 

nie obawiać się docierać dalej, bo On jest z nami. 

 

Zachęcamy Was również do lektury niedawno opublikowanej posynodalnej Adhortacji 

Apostolskiej Amoris Laetitia na temat miłości w rodzinie, bogatego źródła dla naszego 

rozeznawania. Jakim czasem łaski jest przebywanie na obrzeżach w Kościele i społeczeństwie 

w szerszym wymiarze, aby mieć wpływ jako WŻCh.  

 

Życzymy Wam radości Zmartwychwstałego Pana,  

 

Zjednoczeni w modlitwie i służbie, 

 

Josephine Shamwana-Lungu, Chris Hogan i Najat Sayegh 

Z i w imieniu Światowej Rady Wykonawczej WŻCh 


