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„Odnawiamy ducha służby na miarę duchowości Bożego królowania…” 

  

Siostry i bracia z Grupy Promotorów! 

  

Uczestnictwo w XIV Wieczerniku w sesji pastoralnej pozwoliło nam na umocnienie naszej 
nadziei i entuzjazmu! Przeżyliśmy go w duchu prawdziwej Pięćdziesiątnicy dla naszej Grupy. 

Odnowa duchowości dla Królestwa Bożego – do czego zachęcało nas hasło wieczernikowe - 
przenikała nas wszystkich: nasze otoczenie, wzajemne relacje, wspólną refleksję i dzielenie się 
propozycjami oraz czas dojrzewania i podejmowania decyzji!   

Ostatni Wieczernik mocno podkreślił potrzebę podjęcia w najbliższym czasie wysiłku 
radykalnej przemiany naszej Grupy, aby na nowo obudzić ten impuls, który porusza naszym 
“ruchem”, uwzględniając przy tym centralną i niezmienną inspirację, jaką jest głoszenie i życie 
Królestwem Bożym. Wciąż żywa wśród nas pamięć o. Lombardiego, do której odwoływaliśmy się, 
przypominając celebrację stulecia jego urodzin, pozwoliła odkryć, dlaczego jego ostatnia książka 
“Kościół i Królestwo Boże” tak dogłębnie dotyka nas, jako Grupę. Jako ci, którzy są z “lepszego 
świata” mamy świadomość, że Królestwo to już teraz się rozpoczyna, dopełniając się powoli w 
pragnieniach świata dążącego do Światła.  Chodzi o to Światło, które w każdym kroku naszej drogi 
staje się silniejsze i bardziej powszechne: to światło Królestwa Bożego, które rozszerza się we 
wszystkich kierunkach, otwierając wspólne horyzonty dla wszystkich kultur i religii. 

Wieczernik, jako czas wędrowania w tym Świetle, pozwolił nam podjąć i pogłębić 
następujące kwestie: 

 potrzebę pilnego ukierunkowania się na spotkanie z realiami aktualnego świata, aby 
zaznaczyć wyraźnie, że chcemy być promotorami i budowniczymi lepszego “świata” poprzez 
promocję apostolską, która tak wyraźnie określa naszą tożsamość ludzi, którym zależy na 
“ruszaniu się” w kierunku perspektywy lepszego świata, widzianego w duchu Królestwa 
Bożego; 



 ponadto, wynikająca z tego konieczność stałej odnowy naszych sposobów odczytywania 
realiów świata, wyrażaną przez troskę o czytanie znaków czasu, w formie nie tyle 
teoretycznego studium, ale wybieranych opcji odnoszących się do naszych zasadniczych 
relacji osobowych, które pozwalają na kształtować taki styl życia, który jest zgodnego z 
tym, co głosimy; 

·         w końcu wszystkie nasze decyzje, zarówno te wewnętrzne, jak i organizacyjne 
postanowienia, od których zależy skuteczne projektowanie wykorzystania wszelkich 
ożywiających sił, które przyjmujemy, jako prawdziwy dar od Ducha Świętego. 

Dla nas są no niewątpliwie kwestie “kluczowe”. A można nawet powiedzieć, że mamy do czynienia 
ze “skrzyżowanymi” alternatywami, które mogą prowadzić w różnych kierunkach. Są to dosłownie 
sytuacje “krzyżowe”, które obejmują nas wszystkich, gdyż każdego z nas są decydujące. 
Przeżyliśmy więc czas, w którym zdaliśmy sobie sprawę, że “tworzymy” historię. W Duchu Świętym 
nieustannie szukamy więc nowych natchnień i wyjątkowych okazji. Taki właśnie był 
nasz  Wieczernik: była tam radość, wiele radości, był pokój, zgoda, marzenia, a także oddanie się 
do dyspozycji w poczuciu jedności i współodpowiedzialności… Czyż nie jesteśmy wszyscy owocem 
Ducha Świętego? 

Dzięki temu nasz Wieczernik zmienił się, a w swoim sercu przyznają to nawet najbardziej krytyczni 
pośród nas, w rodzaj profetycznego instrumentu. Mieliśmy do czynienia z proroctwem, które rodziło 
się z głębi, przemieniając się w nasze doświadczenie, w nasze życie i drogę. Dzięki tejże głębi 
napotkane trudności, które niewątpliwie nadejdą, nie będą w stanie nas złamać! 

Obecnie w Kościele przeżywamy okres pewnej inwolucji – wycofywania się… W taki momencie warto 
więc na nowo wyjść z bardziej radykalną propozycją Ruchu: zacznijmy odważniej głosić Królestwo 
Boże, ze wszystkimi tego konsekwencjami! 

Poza tym doświadczamy zewsząd zagrożenie ze strony żarłocznego systemu konsumeryzmu 
i globalnych poniżających prześladowań. Wypływa z tego pilna potrzeba głoszenie zasad kultury 
“skromności” i solidarności, w formach zależnych od lokalnego kontekstu. 

W tym okresie sami odkrywamy doświadczenia skrajnej kruchości i nasze ograniczone możliwości, 
także w odniesieniu do naszych członków, organizowanych spotkań i trudności w relacjach 
osobowych. W obliczy tych kwestii, bez żadnej cenzury, z całą powagą zmierzyliśmy się z tymi 
naszymi limitami, co bez wątpienia jest dla wydarzeniem wyjątkowym. To “przekraczanie siebie” i 
naszych limitów jest niewątpliwie znakiem prawdy samego Ducha Świętego, który nie pozwala, 
abyśmy zamykali się w ciasnych ramkach naszych uwarunkowań, ani nie bali się wykraczać poza 
dotychczasowe horyzonty… Wszystko po to, aby stawać się coraz bardziej znakiem “obfitości” 
Królestwa. 

Gdy kiedyś Jan Chrzciciel wątpił w Jezusa, ten zwrócił mu uwagę na sześć “niemożliwych” spraw, 
które się dzieją, że oto: «ślepi widzą, chromi chodzą, głusi słyszą, trędowaci są oczyszczeni, zmarli 
zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina” …» (Mt 11,5). 

W naszych społeczeństwach jest jeszcze wiele problemów, które dotychczas były negowane przez 
możnych tego świata. Ale obecna sytuacja niejako wymusza na nich zasadniczą zmianę stanowiska. 
Tak Pan Jezus powoli realizuje swój zamysł. To z tego wynika zaufanie w naszą zdolność do 
“przemyślenia siebie” jako Grupy, co powinno nastąpić w tym właśnie powieczernikowym czasie. 

Jako zespół Dyrekcji Generalnej jesteśmy w pełni świadomi, że to od nas zależy podjęcie wysiłku 
bezwarunkowej służby, “prowokując” docieranie tej energii do wszystkich osób, w każdym zakątku 
świata. 

Pierwsze decyzje nowej DG 

Rzym, 29 września 2011. Wieczernik dokonał wyboru w dniu 21 września br., po czym nowo 
powołana Dyrekcja Generalna rozpoczęła posiedzenia, spotykając się siedem razy w tygodniu. 
Chcieliśmy wykorzystać obecność wszystkich, przed powrotem do swoich krajów. 

Pierwsze, intensywne posiedzenia DG, uwzględniały nową sytuację nieobecności osób z DG, które 
rezydowałyby w Międzynarodowym Centrum w Rzymie na pełny wymiar czasu. Dotychczas 
przynajmniej trzech członków dyrekcji było w Rzymie prawie cały czas. Wszyscy jesteśmy świadomi, 
że spotkania i dzielenie się życiem są decydując dla rozwoju wszelkich naszych działań. Zależało 
nam więc na wykorzystaniu do maksimum faktu, że wszyscy członkowie DG zatrzymali się na chwilę 
po Wieczerniku. 



Na pierwszych posiedzeniach podjęto kwestie, wynikające z wniosków Wieczernika, jak: 
wewnętrzna organizacja DG, uściślenie czasu do dyspozycji, określenie daty najbliższego spotkania 
GIA 2012 oraz powołanie Koordynatora Międzynarodowego Centrum (Ilaria Pellizaro). Podjęto też 
pierwsze kroki w celu przygotowania „Planu generalnego 2012-2015”, utworzenia komisji 
tematycznych, ratyfikowania koordynatorów regionalnych oraz nowych członków GP. Przygotowano 
oficjalną korespondencję, komunikaty i podjęto kwestię redakcji wewnętrznych biuletynów GP 
(strona internetowa, „Obdzielmy się” oraz „Podzielmy się życiem”). Spotkaliśmy się z 
przedstawicielem dyrekcji Grupy włoskiej, p. Vito Cutro, a także podjęliśmy niezbędne decyzje 
formalne, obsadzenia funkcji statutowych Stowarzyszenia (reprezentant prawny, kolegium 
rewizorów, prawnik GP). Przygotowano komunikat dla Grupy Włoskiej i zorganizowano spotkanie z 
personelem Międzynarodowego Centrum… Zajęliśmy się w tych dniach wieloma takimi sprawami… 
Więc nie może dziwić, że te nasze pierwsze posiedzenia trwały po 7-8 godzin dziennie, po których 
każdy z nas miał jeszcze do wykonania różne indywidualne zadania! 

Pamiętaliśmy również, żeby zatroszczyć się o zintegrowanie naszych, tak różnorodnych sytuacji 
osobistych. Okazją do tego był wspólny wyjazd poza Rzym, dzięki gościnności zaprzyjaźnionej 
parafii w podrzymskiej Aprilii. Udaliśmy się na długi spacer po plaży i pinecie w San Felice Circeo, a 
dzień zakończyliśmy wspólną pizzą w starym porcie w Fiumicino. 

Codzienna Eucharystia oraz odczucie solidarności ze strony wszystkich naszych Grup, rozproszonych 
po świecie, pozwoliło nam na podjęcie wspólnej misji dla GP z dużym zapasem entuzjazmu… 

Jednym słowem, chcemy zakomunikować wszystkim, że przeżyliśmy cudowny początek naszej 
posługi dla GP, budzący w nas nadzieję na przyszłość!  


