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WYKAZ SKRÓTÓW  
 
 

AG  –  Ad Gentes divinitus. Dekret o działalności misyjnej 

Kościoła, 1965. 

EN   -  Paweł VI, Ewangelii nuntiandi, 1975. 

GE   -  Gravissimum educationis. Deklaracja  

o wychowaniu chrześcijańskim, 1965. 

GS  -  Gaudium et spes Konstytucja duszpasterska  

o Kościele w świecie współczesnym, 1965. 

LG  -  Lumen Gentium. Konstytucja dogmatyczna  

o Kościele, 1964. 

NA  -  Nostra Aetate. Deklaracja o stosunku Kościoła do 

religii niechrześcijańskich, 1965. 

OT  -  Optatam totius. Dekret o formacji kapłańskiej, 

1965. 

PO  -  Presbyterorum Ordinis. Dekret o posłudze i Ŝyciu 

kapłanów, 1965. 

UR  

 

 

– Unitatis Redintegratio. Dekret o ekumenizmie. 

1964. 

GP  -  Grupa Promotorów. 

Historia  

i działalność GP 

 -  Historia i działalność Grupy Promotorów Ruchu dla 

Lepszego Świata. Konferencje Ojca Riccardo 

Lombardiego wygłoszone w Meksyku w 1976 r. 

MMM  -  Movimento per il Mondo Migliore (Ruch dla 

Lepszego Świata). 

PGP  -  Polska Grupa Promotorów. 

Posługa 

Animacji 

Wspólnotowej 

 -  Posługa Animacji Wspólnotowej. Ruch dla 

Lepszego Świata, Komentarz do dokumentu 

„Powołanie i misja Promotorów Ruchu dla 

Lepszego Świata”, Rzym 1996. 
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Powołanie  

i posłannictwo 

GP 

 Powołanie i posłannictwo Grupy Promotorów 

Ruchu dla Lepszego Świata (Vocazione e missione 

del Gruppo Promotore MMM), Rzym 1975. 

Rencontres  -  Rencontres avec le P. Lombardi (skrót dotyczy 

pierwszego członu nazwy publikacji liczącej 18 

zeszytów wydanych w Rzymie w 1994 r. ; wersja 

oryginalna). 

Spotkania  -  Spotkania z Ojcem Lombardim (skrót dotyczy 

pierwszego członu nazwy publikacji liczącej 13 

zeszytów; tłumaczenie w j. polskim). 

Zadania 

Apostolskie GP 

 -  Zadania Apostolskie Grupy Promotorów Ruchu dla 

Lepszego Świata, Rzym 1979. 
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WSTĘP 
 

Kościół jako Lud BoŜy od swych początków był wspólnotą, która 

wciąŜ się odnawia. Pod natchnieniem Ducha Świętego podejmował wezwania 

do nawrócenia, by jak najpełniej odpowiedzieć na BoŜe Słowo i wprowadzać 

Je w Ŝycie poszczególnych osób, wspólnot, jak teŜ ludów i narodów. Od 

momentu swego powstania głosił takŜe zbawienie wszystkich ludzi w Imieniu 

Jezusa. Jednocześnie na przestrzeni wieków wciąŜ na nowo odczytywał swoją 

toŜsamość jako wspólnoty umiłowanej i wybranej przez Boga, powołanej do 

tego, by głosić światu Jego wielkie dzieła. Szczególnym wymiarem Kościoła 

jest jego podstawowe powołanie do świętości, które niezmiennie realizuje się 

we wspólnocie kroczącej w wierze, nadziei i miłości. Stąd Lud BoŜy tworzący 

Kościół jest wezwany do nieustannej odnowy swego Ŝycia, do budowania 

jedności, do przyjęcia i słuŜby charyzmatami, które kaŜdy z jego członków 

otrzymał dla dobra wszystkich. 

W historii Kościoła moŜna dostrzec wiele momentów, w których 

wezwanie do nawrócenia i odnowy Ŝycia stawało się szczególnie waŜne. 

Troska o świętość ludzi Kościoła była więc obecna zarówno na wielkich 

zgromadzeniach (soborach czy synodach), jak równieŜ pojawiali się 

poszczególni wierni, którzy świętością swego Ŝycia wzywali innych do 

powrotu do źródeł Ewangelii.  

Bez wątpienia wielkim wydarzeniem Kościoła ubiegłego wieku był 

Sobór Watykański II. Jego przesłanie określające powołanie i misję Kościoła 

we współczesnym świecie nieustannie zaprasza wszystkie wspólnoty do 

twórczej odpowiedzi. Szczególnym bogactwem Soboru, wciąŜ odkrywanym 

we wspólnotach lokalnych, jest wezwanie do przeŜywania Kościoła jako 

komunii ludzi z Bogiem i między sobą. Świat jest więc rzeczywistością,  

w której dokonuje się odkrywanie i pomnaŜanie dobra, które ma swe źródło  

w Bogu i które słuŜy wzrastaniu w świętości kaŜdego człowieka. Kościół 

zatem „zwrócony” jest ku światu, odkrywa stale jego bogactwa, jak równieŜ 
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pochyla się nad jego słabością i bezradnością, obdarzając go nadzieją 

zbawienia.  

Kościół w czasach współczesnych powraca do wezwań soborowych, 

które są wciąŜ aktualne. Potrzebę odnowy w Kościele i świecie, jako jedno  

z najwaŜniejszych wyzwań odczytał równieŜ Ruch dla Lepszego Świata. Jego 

załoŜyciel – włoski jezuita O. R. Lombardi, na kilkanaście lat przed Soborem 

włączył się w pracę nad odnową Kościoła, który ma „czynić” świat lepszym. 

Powołana przez niego międzynarodowa Grupa Promotorów Ruchu dla 

Lepszego Świata jest w pełni oddana realizacji posoborowej odnowy Kościoła 

w słuŜbie dla świata. Grupa powyŜsza opracowała szereg projektów odnowy 

róŜnych wspólnot w Kościele, które są realizowane obecnie na wszystkich 

kontynentach. W Polsce rozpoczęto wdraŜanie niektórych z nich: Nowy Obraz 

Parafii (NOP), Nowy Obraz Diecezji (NOD) oraz Nowy Obraz Zakonu 

(NOZ). Z podanych wyŜej najbardziej rozpowszechniony jest projekt 

posoborowej odnowy parafii1 

Praca niniejsza ma za swój przedmiot prezentację powołania  

i posłannictwa oraz działalności GP w Kościele i świecie. U podstaw wyboru 

powyŜszego zagadnienia leŜy odczytana przeze mnie potrzeba pogłębienia 

duchowości komunii, jak równieŜ metodologii czytania „znaków czasu” 

wypracowanej przez GP Ruchu dla Lepszego Świata. Szczególnie  

w środowiskach wprowadzających w Polsce projekt NOP istnieje potrzeba 

pogłębiania nauczania soborowego o Kościele2.  

Powstało dotychczas kilka opracowań poświęconych obecności Ruchu 

dla Lepszego Świata w Polsce. Prace powyŜsze ujmują omawiane zagadnienie 

ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń związanych z wdraŜaniem 

                                                 
1 Aktualnie projekt Nowy Obraz Parafii realizowany jest np. w Archidiecezji Częstochowskiej, 
Krakowskiej, Lubelskiej, Przemyskiej, w diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Nowy Obraz Diecezji 
jest na etapie przygotowawczym np. w Archidiecezji Lubelskiej i Przemyskiej. Natomiast soborową 
drogę odnowy podjęło w Polsce Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (PSMC). 
2 Stwierdzenie powyŜsze jest wynikiem obserwacji pracy duszpasterskiej w tych parafiach w Polsce, 
które podjęły projekt odnowy soborowej (NOP), a takŜe moich doświadczeń związanych z realizacją 
projektu NOP w Parafii Św. Barbary w Łęcznej (Archidiecezja Lubelska). 
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projektu NOP3. Tej tematyce zostały równieŜ poświęcone prace magisterskie, 

napisane na kilku uczelniach wyŜszych4.  

Praca niniejsza ma na celu uzupełnienie dotychczasowego dorobku 

naukowego o studium zagadnienia powołania i posłannictwa GP MMM, które 

dotychczas nie znalazło systematycznego opracowania.  

W tym miejscu naleŜy dokonać istotnego rozróŜnienia. OtóŜ GP jako 

taka nie identyfikuje się z Ruchem dla Lepszego Świata, chociaŜ jej 

podstawową funkcją jest promowanie tegoŜ Ruchu w Kościele i świecie. 

Nazwa „Ruch dla Lepszego Świata” jest polskim odpowiednikiem nazwy 

oryginalnej - Movimento per il Mondo Migliore (MMM) i w tej postaci 

występuje często w naszym kraju. Od kilku lat GP MMM, podkreślając swą 

słuŜbę dla promowania duchowości komunii, chętnie definiuje siebie jako 

SłuŜba Animacji Wspólnotowej. 

Świadomość Kościoła oraz doświadczenie jego bogactwa, które ma 

swe źródło w przyjęciu wartości ewangelicznych, jest dla wielu ludzi  

w dzisiejszych czasach rzeczywistością odległą bądź w ogóle nieznaną. Stąd 

podejmując temat powołania i posłannictwa GP MMM, chciałabym 

przedstawić aktualność charyzmatu tejŜe Grupy mającego swe źródło  

w Ewangelii. Ponadto waŜnym rysem duchowości GP jest jej umiłowanie 

Kościoła oraz głoszenie Królestwa BoŜego, które jest obecne w świecie. 

 Podejmując powyŜszą problematykę korzystałam ze źródeł 

oryginalnych w języku francuskim, znajdujących się w Archiwum Ruchu dla 

Lepszego Świata w Szówsku (Archidiecezja Przemyska) jak równieŜ  

z tłumaczeń, które znajdują się w Archiwum MMM w Łęcznej (Archidiecezja 

Lubelska). Podstawową literaturą, która słuŜyła rozwinięciu tego tematu były: 

„Spotkania z Ojcem Lombardim” – publikacja poświęcona osobie załoŜyciela 

i tworzeniu się GP MMM, a takŜe dokumenty wydane przez Ruch dla 

                                                 
3M. Nowak, O nową wizję parafii, Warszawa 1994; tenŜe, Razem – znaczy skuteczniej. Budowanie 
wspólnoty parafialnej, Lublin 2002. 
4 T. Gawłowicz, Odnowa parafii według metody opracowanej przez Movimento per il Mondo 
Migliore (Ruch dla Lepszego Świata), Kraków 1992, (mps), Archiwum PAT w Krakowie. J. Gałązka, 
Ruch odnowy parafii NOP na przykładzie wybranych środowisk Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 
1996, (mps), Archiwum Ruchu dla Lepszego Świata w Szówsku. 
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Lepszego Świata. Spośród tych ostatnich do najwaŜniejszych naleŜą: 

„Powołanie i posłannictwo Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata 

(Vocazione e missione del Gruppo Promotore MMM)”, „Ukształtowanie  

i oblicze Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata”, „Zadania 

Apostolskie Grupy Promotorów” oraz „Posługa Animacji Wspólnotowej”. 

Wymienione powyŜej źródła archiwalne mają formę wydruków 

komputerowych lub maszynopisów. Fundamentem teologicznym  

w opracowaniu powyŜszego zagadnienia stały się dokumenty Kościoła 

zarówno soborowe, jak i późniejsze.  

Pierwszy rozdział pracy będzie traktował o osobie załoŜyciela Ruchu 

dla Lepszego Świata – O. R. Lombardim SJ. Przedstawię w nim równieŜ 

proces tworzenia się GP MMM, której powołaniem jest dąŜenie do odnowy 

świata przez odnowę Kościoła. Grupa ta zgłębiając nauczanie Soboru 

Watykańskiego II stara się promować duchowość komunii w róŜnorodnych 

wspólnotach Kościoła na wszystkich kontynentach.  

W rozdziale drugim przedstawię toŜsamość GP, którą określają jej 

cechy charakterystyczne: profetyzm, uniwersalność, jedność i tymczasowość. 

GP stara się być otwarta na aktualne wezwania Kościoła i świata oraz 

odpowiadać na nie jako wspólnota ewangelizująca. 

Cel GP i zadania apostolskie, jakie ona podejmuje w Kościele i świecie 

zostaną zaprezentowane w rozdziale trzecim. W tym miejscu omówię równieŜ 

plany, które tworzy GP dla własnej formacji, a takŜe te, które przedstawia 

poszczególnym wspólnotom i środowiskom jako projekty – propozycje 

odnowy. 

Zwieńczeniem pracy będzie rozdział czwarty, w którym przedstawię 

istotę i elementy duchowości GP. Istotę tej duchowości w sposób klarowny 

oddaje określenie: „Ŝyć Kościołem”. Grupa jest powołana do profetycznego 

odczytywania „znaków czasu” w oparciu o Słowo BoŜe i nauczanie Kościoła 

w aktualnie przeŜywanej rzeczywistości.  

Praca niniejsza powstała w oparciu o metodę analityczno–syntetyczną. 
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I. GENEZA, ROZWÓJ I STRUKTURA 

    RUCHU DLA LEPSZEGO ŚWIATA 

 

Pierwszy rozdział pracy rozpocznę od przedstawienia ZałoŜyciela 

Ruchu dla Lepszego Świata – O. Riccardo Lombardi SJ. Dokonam krótkiej 

prezentacji jego drogi Ŝyciowej i historii powołania. W dalszym ciągu 

zatrzymam się na czterech podstawowych doświadczeniach Ŝycia  

O. Lombardiego: Boga, świata, Kościoła i Królestwa BoŜego. Te waŜne 

wydarzenia w jego Ŝyciu zaowocowały powstaniem Grupy Promotorów  

(GP) Ruchu dla Lepszego Świata (o zasięgu międzynarodowym, oddanej 

odnowie Kościoła i świata). Dynamiczny rozwój tej Grupy oznacza 

jednocześnie rzeczywistość o wiele szerszą, jaką jest Ruch dla Lepszego 

Świata, który zrodził się jako owoc jej pracy. Zagadnienia te poruszę w dalszej 

części rozdziału. Wreszcie przedstawię aktualną strukturę Ruchu dla Lepszego 

Świata (MMM) – organizację wewnętrzną, miejsce w Kościele oraz sytuację 

prawną. 

 

1. O. Riccardo Lombardi SJ – 

    ZałoŜyciel Ruchu dla Lepszego Świata. 

 

 O. R. Lombardi jest bogatą osobowością, człowiekiem o duŜym 

doświadczeniu5. Mając szerokie spojrzenie na Ŝycie Kościoła i świata,  

z właściwą sobie wraŜliwością dostrzegał i z odwagą podejmował wyzwania, 

jakie stawiał przed nim Kościół i otaczający go świat, konkretni ludzie i całe 

zbiorowości, kraje i narody. Urodził się w 1908 r. w Neapolu, w rodzinie  

o mocnym fundamencie moralnym, zaangaŜowanej apostolsko w Akcji 

Katolickiej. Jako dziecko często spotykał się z tematami dotyczącymi wiary, 

Ŝycia duchowego, działań mających na celu dobro drugiego człowieka. 

                                                 
5 Spotkania z Ojcem Lombardim (dalej – Spotkania), 1. Riccardo Lombardi: Człowiek o kilku 
przekrojach oblicza, Rzym 1994 r., s. 4. 
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Później sam określi swą rodzinę jako bardzo chrześcijańską, odznaczającą się 

powagą moralną, gdzie poboŜność była oparta na poświęceniu6. 

W wieku 18 lat, po wielkim przeŜyciu Wystawy Misyjnej na 

Watykanie, która miała miejsce w 1925 r., przedstawiającej działalność 

Kościoła w świecie, postanowił wstąpić do nowicjatu Towarzystwa 

Jezusowego w Villavecchia di Frascati w Rzymie. JuŜ wtedy miał pragnienie 

zaangaŜowania się w pomoc drugiemu człowiekowi, w dzieło odnowy Ŝycia 

Kościoła. W 1936 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Dwa lata później miały 

miejsce jego pierwsze wystąpienia z konferencjami apologetycznymi na 

uniwersytetach włoskich. Pierwszym z nich był Uniwersytet w Padwie. 

Trzytygodniowe wykłady w 1938 r. wpłynęły na dalsze jego Ŝycie. Został 

posłany do pracy w redakcji „Civilta Cattolica” W ten sposób podjął nowe 

zadanie apostolskie jako kaznodzieja, wędrowny katecheta i ewangelizator na 

uniwersytetach m. in. w Padwie, Bolonii, Pizie i Wenecji7. Echo jego 

przemówień było znaczne. Nastąpiły dalsze mające miejsce w teatrach, 

począwszy od teatru „Quirinus” w 1945 r. w Rzymie. Lombardi tak 

wspominał to wydarzenie:„Cykl konferencji koncentrował się na Jezusie, 

Zbawicielu, OŜywicielu; na nadziei, odbudowie, przyszłości ludzkości. 

Zaczynałem przedstawiając godzinę obecną – biedną, tragiczną, beznadziejną 

(...) Entuzjazm wzrastał z dnia na dzień. Teatr „Quirinus” nie wystarczał. 

Trzeba było przejść na podwórze Uniwersytetu Gregoriańskiego, a następnie 

do kina – teatru „Brancaccio”. Mówiono, Ŝe było przeszło 3000 osób” 8. 

Działalność ta stała się początkiem kolejnych przemówień do róŜnych 

środowisk, w których apelował o odnowę Kościoła, pojednanie i budowanie 

„lepszego świata” w oparciu o Ewangelię. Określany jako „Mikrofon Boga” 

przemawiał od 1945 r. w całej Italii, w teatrach, na placach publicznych, 

poruszając kolejne grupy ludzi, inspirując nowe spojrzenie na róŜne wymiary 

Ŝycia jednostek i całych zbiorowości 9.  

                                                 
6 TamŜe, s. 7. 
7 Spotkania, 5. Posłaniec, pielgrzym i wędrowiec ku Lepszemu Światu, s. 5. 
8 TamŜe, s. 6. 
9 TamŜe, s. 5 n.. 
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Po konsultacji z papieŜem Piusem XII. Lombardi udał się w 1949 r do 

Austrii, gdzie przemawiał w katedrze wiedeńskiej, wzywając do odnowy Ŝycia 

i zaangaŜowania się w przebudowę świata na lepszy. Później był ParyŜ, miasta 

Belgii, następnie Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada oraz Niemcy10. W tym 

czasie, dokładnie w 1947 r., narodziła się pierwsza myśl o powołaniu grupy, 

która miałaby te same pragnienia odnowy Ŝycia Kościoła i budowania 

lepszego świata. Byłaby ona – wg zamiarów Lombardiego - zaczynem, 

inspiracją pracy nad przekształcaniem świata, powrotu do źródeł Ewangelii. 

W 1948 r. przedstawił papieŜowi Piusowi XII opracowany przez siebie projekt 

reformy Kościoła11. JuŜ wtedy poruszył sprawę zwołania Soboru, który 

podjąłby palące problemy ówczesnego Kościoła i jego otwarcia się na 

potrzeby otaczającego go świata12. Lombardi głęboko ukochał Kościół. 

Chciał, aby on był Ŝywy i dawał świadectwo. Twierdził, Ŝe Bóg dał mu serce 

na miarę Kościoła. Cieszył się z kaŜdego dobra, jakie dostrzegał w Kościele, 

ale równieŜ cierpiał z powodu jego błędów i ograniczeń 13. Głównym tematem 

jego rozmów z papieŜem była więc odnowa Kościoła, troska o „lepszy 

Kościół dla Lepszego Świata”14. Troska o jego odnowę stała się bardziej 

konkretna, bardziej szczegółowa. Lombardi pytał papieŜa jak formować 

księŜy, zakonników, świeckich, jak ich zaangaŜować dla dobra świata15.  

10 lutego 1952 r. papieŜ Pius XII wygłosił w Radiu Watykańskim 

„Adhortację Apostolską do wiernych w Rzymie”, wzywającą do odnowy 

Kościoła i przebudowy świata na lepszy. Znalazły się w niej sugestie 

Lombardiego związane z reformą Kościoła 16. Proklamację papieską uwaŜał 

on za ukoronowanie swych wcześniejszych wysiłków związanych z odnową 

Kościoła. Z niej „oficjalnie” narodził się w Kościele ruch odnowy – Ruch dla 

Lepszego Świata, który zawdzięcza swą nazwę samemu papieŜowi17. Istnieje 

                                                 
10 TamŜe, s. 10.  
11 Spotkania, 4. Proklamacja dla Lepszego Świata, s. 3. 
12 Spotkania, 7. Prorok Soboru Watykańskiego II, s. 24 – 28. 
13 Spotkania, 6. Sens mego Ŝycia: Reforma Kościoła, s. 2. 
14Spotkania, 7. Prorok Soboru Watykańskiego II, s. 8. 
15Spotkania, 6. Sens mego Ŝycie: Reforma Kościoła, s. 32. 
16Spotkania, 4. Proklamacja dla Lepszego Świata (10 II 1952), s. 4. 
17TamŜe, s. 2. 



 18 

więc głęboka więź pomiędzy przemówieniem papieskim i Ruchem dla 

Lepszego Świata wraz z jego Grupą Promotorów.  

O. Lombardi rozumiał potrzebę Soboru na długo przed jego zwołaniem 

(12-15 lat wcześniej) i temat ten często poruszał w swych rozmowach  

z papieŜem Piusem XII18. Od 1961 roku uwaga Lombardiego skoncentrowana 

była na przygotowaniu Soboru. Odkrywał on, Ŝe Kościół jest szczególnie 

powołany do słuŜenia Królestwu powszechnemu. Ma dopomóc wszystkim  

w rozwijaniu dobra, które w sobie noszą, co jest warunkiem rozwoju 

chrześcijaństwa w ogóle i zbawienia wszystkich w Jezusie Chrystusie19. 

Szerzej te zagadnienia, jak równieŜ udział Lombardiego w Soborze 

Watykańskim II omówię w następnej części rozdziału.  

W 1975 roku Lombardi zrzekł się z własnej inicjatywy funkcji 

dyrektora Grupy Promotorów i zajął się studiowaniem i głoszeniem Królestwa 

BoŜego. Zmarł w 1979 roku w Międzynarodowym Centrum Piusa XII 

w Rocca di Papa, w Rzymie. 

W Ŝyciu O. Lombardiego moŜna wyróŜnić cztery istotne 

doświadczenia, które wpłynęły na jego zaangaŜowanie i profil słuŜby  

w Kościele.  

Pierwszym z nich, które dało początek i sens następnym, było przeŜycie 

osobistego spotkania z Bogiem. To doświadczenie wiary stało się 

fundamentem dla jego Ŝycia modlitwy, jak równieŜ było światłem w jego 

poszukiwaniach związanych najpierw z odczytaniem powołania, a następnie  

z jego realizacją, w całkowitym posłuszeństwie swoim przełoŜonym, w tym 

papieŜom, zgodnie z charyzmatem Towarzystwa Jezusowego. Po latach tak 

wspominał to wydarzenie:„Odkąd opuściłem moją rodzinę, aby zostać 

zakonnikiem, w 1926 gdy byłem studentem prawa na Uniwersytecie  

w Rzymie, muszę powiedzieć, Ŝe moim pierwszym wielkim doświadczeniem 

w Ŝyciu było doświadczenie Boga (...) Zajęcia ściśle zakonne, konkretnie - 

                                                 
18 Spotkania, 7. Prorok Soboru Watykańskiego II, s. 2 – 7. Rozmowy Lombardiego z papieŜem 
Piusem XII na temat reformy Kościoła, jak równieŜ „walki o lepszy świat przez lepszy Kościół” 
zostały szeroko opisane w: Spotkania, 6. Sens mego Ŝycia: Reforma Kościoła, s. 5-20. 
19 Spotkania, 3. Płonący dla Królestwa, s. 10. 
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kontakt z Jezusem, aby naleŜeć do Niego całkowicie, były takie, Ŝe pozostałe, 

wydaje mi się, były tylko ukazywaniem się zatartego filmu. Jedyną 

rzeczywistością, która była dla mnie trwała, był Bóg. Bóg, którego 

początkowo zaledwie znałem, ale który stopniowo stał się dla mnie 

wszystkim. Miał zastąpić rzeczy, które w pewien sposób opuściłem, drogie 

osoby, rodzinę, siebie samego. Chodziło o Boga cudownego i ludzkiego, 

wielkiego i tajemniczego, który nazywał się Jezus. W terminie oficjalnym 

mojej formacji kapłańskiej i zakonnej, miałem naprawdę nadzieję, Ŝe widział 

mnie przygotowanego, aby moją wolą było to wszystko, co Jemu się 

podobało. On Ŝył i wydawało mi się, Ŝe to On myślał  

i działał we mnie, tak jak chciał”20. To doświadczenie Boga nigdy 

Lombardiego nie opuściło. Mówiąc o Jezusie, był całkowicie zaangaŜowany, 

jego głoszenie było pełne pasji, kiedy mówił o modlitwie, kontakcie  

z Bogiem, świętości, miłosierdziu21. 

Doświadczenie Boga szybko otworzyło jego umysł i serce na kontakt 

ze światem. Lombardi określa je jako drugie, istotne doświadczenie swego 

Ŝycia22. Miało to miejsce w 1938 r., kiedy został poproszony  

do przeprowadzenia wykładów na uniwersytecie w Padwie. Do 

zgromadzonych studentów i profesorów, głównie z wydziału filozofii wygłosił 

około 15 konferencji z dziedziny filozofii religii. W dalszych wystąpieniach 

we wspomnianych wcześniej ośrodkach poruszał temat istnienia Boga, 

nieśmiertelności duszy, końca Ŝycia i sensu historii23. Był to początek jego 

„oficjalnej” przygody kaznodziei, która zmieniła jego Ŝycie. Tak opisywał 

to doświadczenie: „Ktokolwiek jest w kontakcie z Bogiem, który jest śyciem, 

Miłością, SłuŜbą, Wspaniałomyślnością, nie moŜe pozostać w bezczynnym 

spokoju. Doświadczenie Boga bardzo szybko (kwestia kilku dni) otworzyło mi 

horyzonty, o których nigdy nie pomyślałem i zainteresowało mnie 

                                                 
20 Spotkania, 2. Pochwycony przez Chrystusa (Człowiek BoŜy), s. 4. 
21 Spotkania, 18. Profil duchowy Ojca Lombardiego (Materiał do formacji członków  
i współpracowników „Ruchu dla Lepszego Świata”), s. 4. 
22 TamŜe, s. 4. 
23 Historia i działalność Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata (Konferencje Ojca Riccardo 
Lombardiego wygłoszone w Meksyku w 1976 r.), (dalej – Historia i działalność GP), s. 24. 
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kontaktem... z czym? ze światem! tak! ze światem! (...) Bóg, który, jak sądzę, 

łącznie z łaską Maryi, przejął głęboko moje istnienie, rzucił mnie natychmiast, 

powiedziałbym nawet – gwałtownie do pracy dla całego świata, do ideału 

nowego świata!”24. 

BoŜe wezwanie do pracy dla świata zaangaŜowało wszystkie jego siły  

i moŜliwości, weszło głęboko w jego istnienie. Przepowiadania Lombardiego 

były zawsze głoszeniem Ewangelii, najpierw – jak wcześniej wspomniałam - 

w wielu miastach włoskich. Sam wspomina miasta, w których wzywał  

do pojednania, braterstwa i miłości: „Październik – grudzień 1945  

w Piemoncie i Ligurii, cztery miasta tygodniowo; Turyn, Genua, Sabaudia, 

Cuneo. Trwało to 9 tygodni (...) W 1946 r. Bolonia, Ferrara, Rawenna, Rimini 

(...) Później Lombardia Włoska: Mediolan, Nawara, Pawia, Brescia, Cremona 

itd. Zaraz potem podróŜ przez Toskanię: Florencja, Siena, Arezzo, Livorno, 

Lucca25. Mówił przede wszystkim o tym, Ŝe nadchodzi czas Jezusa, w którym 

ludzie są wezwani do tego, aby byli w Nim wolni i solidarni w braterstwie 

powszechnym.  

Największym wyzwaniem współczesnego świata – głosił Lombardi - 

jest odbudowanie miłości, którą zniszczyła II Wojna Światowa. Wkrótce 

uświadomił sobie, Ŝe nie powinien poprzestać na Włoszech, lecz wyruszyć do 

innych krajów. Lombardi był mocno przekonany o głoszeniu prawdy  

o zbawieniu w Jezusie wszystkim narodom. Wówczas miały miejsce jego 

pierwsze przemówienia w 1949 r. w Austrii, USA i Francji, w 1950 r.  

w Niemczech, w 1951 r. głosił do 12 narodów Ameryki Łacińskiej, m.in.  

w Meksyku, Kolumbii, Chile, Brazylii 26. JuŜ wtedy chciał określić Lepszy 

Świat jako Królestwo BoŜe mające do usług Kościół, aby wszyscy osiągnęli 

zbawienie wieczne. Pisał: „ Mogę powiedzieć, Ŝe przez całe Ŝycie kochałem 

mocno kaŜdy lud, gdzie pracowałem i takŜe wszystkie ludy świata”27. 

                                                 
24 Spotkania, 18. Profil duchowy Ojca Lombardiego, s. 4. 
25 Przytoczone przeze mnie fragmenty z: Spotkania, 5. Posłaniec, pielgrzym i wędrowiec ku 
Lepszemu Światu, (s. 7) pochodzą ze zbioru Wspomnień zapisanych 30 lat później. 
26Historia i działalność GP, s. 30; Źródła, którymi dysponuję podają tylko kilka krajów, 
 w których w tym czasie był Lombardi. 
27 Spotkania, 3. Płonący dla Królestwa, s. 6. 
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Trzecim fundamentalnym doświadczeniem jego Ŝycia było szczególne 

doświadczenie Kościoła. Nacechowane było wielką miłością, troską o jego 

odnowę i ciągły rozwój według światła Ewangelii. Mając bliski kontakt  

z kongregacjami watykańskimi, z kardynałami Kurii Rzymskiej, a zwłaszcza  

z papieŜami: Piusem XII, Janem XXIII i Pawłem VI niestrudzenie poruszał 

problemy samego Kościoła, jak równieŜ świata. Mówił o potrzebie reformy 

Kościoła, o generalnej i głębokiej jego odnowie. Dostrzegał jak świat usilnie 

pragnie Boga. Widział ludzi, którzy mają ogromną potrzebę zbawienia  

w pokoju, pokorze i miłości. Jednocześnie bolał nad tym, Ŝe Kościół nie 

odpowiada tym wymogom obecnego świata 28. Podczas spotkań z papieŜem 

Piusem XII wytrwale poruszał temat odnowy i zmian wewnątrz Kościoła 

Więcej miejsca szczególnej relacji Lombardiego z papieŜem Piusem XII 

poświęcę w następnej części rozdziału, gdy będę poruszać zagadnienie 

tworzenia się Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata29. 

Wszystkie problemy, jakie omawiał osobiście z papieŜami znalazły 

rozwiązanie podczas Soboru Watykańskiego II: formacja duchowieństwa, rola 

laikatu w Kościele, odnowa formacji Ŝycia zakonnego. O. Lombardi 

potwierdzał wielokrotnie, Ŝe doświadczeniem głównym jego Ŝycia była 

odnowa Kościoła. Nie mógł go więc odłączyć od Ŝycia Grupy Promotorów 

Ruchu dla Lepszego Świata, którą powołał do istnienia w łonie Kościoła  

i w słuŜbie jemu samemu. Miała ona – i tak jest do chwili obecnej - odtworzyć 

w małej skali Ŝycie Kościoła 30. 

Czwartym doświadczeniem, które decydująco wpłynęło na Ŝycie 

Lombardiego było doświadczenie Królestwa BoŜego. Jak twierdził, było ono 

pewnym „podsumowaniem” poprzednich doświadczeń: Boga, świata  

i Kościoła. Wspomniane wydarzenia Lombardi zestawia w następujący 

sposób: „Mógłbym powiedzieć, Ŝe cztery fundamentalne doświadczenia 

całego mojego Ŝycia streszczają się w jednym. Pierwsze – Bóg, drugie - świat, 

trzecie - Kościół w słuŜbie świata, czwarte jest doświadczeniem Królestwa 

                                                 
28 Spotkania, 18. Profil duchowy Ojca Lombardiego, s. 6.  
29 Spotkania, 7. Prorok Soboru Watykańskiego II, s. 1-6. 
30 Spotkania, 18. Profil duchowy Ojca Lombardiego, s. 7. 
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BoŜego. Jest to sposób, w jaki słuŜba Kościoła dla ludzkości moŜe i powinna 

przemieniać w Królestwo BoŜe nie tylko Kościół, nie tylko ochrzczonych, ale 

wiele ludzi innych religii i innych kultur. Przemiana ta dokona się przez 

niewidoczne działanie Ducha Świętego i pokorną słuŜbę Kościoła”31.  

  

2. Początek i rozwój Ruchu – powstanie Grupy Promotorów 

 

Osobiste doświadczenia Lombardiego, jak sam określa, moŜna uznać za 

„prehistorię” Grupy Promotorów, jak równieŜ Ruchu dla Lepszego Świata. 

Stale obecne było w nim przeŜycie związane z Powszechną Wystawą Misyjną 

w Watykanie w 1925 r., gdzie po raz pierwszy znalazł się wobec 

rzeczywistości Kościoła „na usługach świata”, aby czynić go lepszym. 

Dostrzegł wówczas konieczność prowadzenia przez Kościół działalności 

charytatywnej, edukacyjnej i misyjnej.  

Utworzenie Grupy Promotorów związane było bezpośrednio  

z audiencją u papieŜa Piusa XII w 1946 r., podczas której Lombardi mówił 

Biskupowi Rzymu po raz pierwszy o potrzebie dołączenia towarzyszy  

w misji, jaką spełniał32. Odczuł wyraźnie, Ŝe nie moŜe dalej iść sam. 

Otrzymywał zaproszenia z całego świata i nie mógł sprostać narastającym 

obowiązkom. Chciał mieć towarzyszy w tej „przygodzie” przepowiadania 

nowego Kościoła, nowego świata. Głosił wiele kazań w całej Italii 

skierowanych do seminarzystów, księŜy, zakonników, do zaangaŜowanych 

świeckich i do ludzi dobrej woli. Od początku miała to być grupa, która 

łączyłaby moŜliwie wszystkie powołania kościelne. W końcu lat 

czterdziestych XX w. było nie do pomyślenia, aby jedna Grupa mogła zebrać  

i zjednoczyć róŜne powołania, by razem realizować określoną misję 

apostolską. Zamierzeniem Grupy było, aby jej członkowie prowadzili Ŝycie 

wspólnotowe, co było nowością na ówczesne czasy. Pius XII zainteresował się 

                                                 
31 Rencontres, 18. Profil spirituel du Père Lombardi, Rome 1994 r., s. 11; Posłanie Kościoła do 
wszystkich ludzi, takŜe niewierzących, opisane jest szerzej w: R. Lombardi, The Salvation of the 
Unbeliever, London 1956. 
32 Historia i działalność GP, s. 27 
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tym zamierzeniem i przewidział moŜliwości jego realizacji. Przyczynił się 

osobiście do włączenia pierwszych członków do Grupy Promotorów. 

„Doświadczenie pierwszych towarzyszy” - tak określał Lombardi ten etap  

w swoim Ŝyciu załoŜyciela Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata33. 

Był to jednocześnie pierwszy okres w tworzeniu się nowej wspólnoty, 

poświęconej stałej i całkowitej odnowie Kościoła. Lombardi odkrywał, Ŝe 

przez tę róŜnorodność powołań ma powstać ruch, a nie organizacja34. 

Oryginalność powołanej przez niego Grupy Promotorów polegała 

przede wszystkim na róŜnorodności powołań i tymczasowej przynaleŜności jej 

członków. Pierwszym współpracownikiem Lombardiego stał się ks. Giuseppe 

Casali, ksiądz diecezjalny, załoŜyciel Instytutu Regnum Christi. Początkowo 

pozwolono mu pracować razem z O. Lombardim w Akcji Katolickiej. Po 

pewnym czasie, który był niejako próbą, ks. G. Casali został włączony  

do tworzącej się Grupy Promotorów. Kolejną osobą, którą zaproponował  

Pius XII był O. Virginio Rotondi SJ, który zajmował się Krucjatą 

Eucharystyczną. Prowadził nadto duszpasterstwo konduktorów tramwajów 

rzymskich. Początkowo skierowano go do pracy w Watykanie, a następnie 

stopniowo włączono do pracy z O. Lombardim. Następnie do Grupy 

Promotorów dołączyli: O. Angelo Sapa - pijar, Profesor Enrico Medi – 

pierwszy świecki członek grupy, fizyk atomowy z Marchii, następnie  

O. Romano – kapucyn, O. Gliozzo – jezuita. Pierwszym nie Włochem, 

którego O. Lombardi poprosił do Grupy był ksiądz z Costa Rica - O. Carlos 

Umberto Rodriguez35. 

PapieŜ Pius XII z duŜym zainteresowaniem śledził prace realizowane 

przez O. Lombardiego i jego pierwszych współpracowników. W ten sposób 

narodziła się szczególna relacja tych dwóch ludzi, dla których reforma 

Kościoła w słuŜbie zbawiania świata stawała się coraz większą koniecznością. 

Jej początki sięgają okresu duŜo wcześniejszego, kiedy to zespół redakcyjny 

                                                 
33 Historia i działalność GP, s. 19.  
34 Spotkania, 10. Początki, s. 6. 
35 Źródła, jakimi dysponuję nie pozwalają na przytoczenie pełnych danych osób, które jako pierwsze 
zostały włączone do Grupy Promotorów. Zob. Spotkania, 10. Początki, s. 7-11.; Historia i działalność 
GP, s. 29. 



 24 

„Civilta Cattolica” złoŜył Piusowi XII wizytę z okazji wybrania go w 1939 r. 

na NajwyŜszego Pasterza Kościoła Później miała miejsce audiencja rodziny 

Lombardich, z okazji 30 rocznicy ślubu rodziców O. Riccardo36. Nastąpiły 

kolejne audiencje prywatne Lombardiego, których łącznie było 18. Lombardi 

zdawał sprawę Piusowi XII ze swoich podróŜy apostolskich do róŜnych 

krajów, poruszał tematy związane z pracą z duchowieństwem, z głoszeniem 

potrzeby odnowy Kościoła w świecie, w narodach i diecezjach37. Z czasem 

zaczął się odnosić do papieŜa Piusa XII nie tylko jak do zwierzchnika 

Kościoła Katolickiego, co wynikało z relacji posłuszeństwa, ale jak do Ojca, 

któremu z zaufaniem moŜna powierzyć troski zarówno Kościoła, jak i bardzo 

osobiste problemy i nadzieje. Na podstawie dostępnej korespondencji, moŜna 

wysunąć wniosek, Ŝe Lombardiego z Piusem XII łączyła głęboka więź 

duchowa38. PapieŜ odesłał Lombardiego do Świętej Kongregacji39, której miał 

przedstawić plany reformy Kościoła. Nie zostały one jednak ani zrozumiane, 

ani tym bardziej przyjęte. 

Od tej pory Lombardi nie naciskał juŜ na odnowę uniwersalną  

i wystąpił do papieŜa z propozycją rozpoczęcia pracy w jednym kraju. 

Przedstawił papieŜowi do wyboru trzy państwa: Włochy, Hiszpanię i Belgię. 

                                                 
36 Wspomnienia opisujące szerzej to wydarzenie zawarte są w: Spotkania, 7. Prorok Soboru 
Watykańskiego II, s. 5. 
37 Spotkania, 6. Sens mego Ŝycia: Reforma Kościoła, s. 6. 
38 O tej szczególnej relacji O. Lombardiego moŜna przeczytać w kilku „Zeszytach”: 2. Pochwycony 
przez Chrystusa, 4. Proklamacja dla Lepszego Świata, 5. Posłaniec, pielgrzym, wędrowiec ku 
Lepszemu Światu, 6. Sens mego Ŝycia: Reforma Kościoła, a zwłaszcza w Zeszycie 7. Prorok Soboru 
Watykańskiego II. A oto fragment listu Lombardiego, który obrazuje więź synowską, jaka łączyła go 
z Piusem XII: „Niech Wasza Świątobliwość mi wybaczy, Ŝe uzbrajam się w odwagę, aby wejść do 
Niej przez te skromne linie, ale moja myśl i modlitwa ulatywały tam juŜ tyle razy, Ŝe nie czuję się 
obcy. Oby Bóg zechciał, abym dotrzymał trochę towarzystwa, kiedy Wasza Świątobliwość jest 
samotny (...) Niech Wasza Świątobliwość przebaczy temu biednemu człowiekowi, który w kaŜdej 
chwili oddałby swe Ŝycie za Wikariusza Jezusa. Ofiarę tę czyniłem wiele razy i ponawiam ją teraz” 
(List do Piusa XII, 6 II 1954 r.). Relacja synowska z papieŜem widoczna jest jeszcze bardziej  
w późniejszym liście: „Wydaje mi się, Ŝe jestem synem, który puka do drzwi swego ojca i serce 
mocno mu bije. Ale mam takŜe wielką ufność: chcę otworzyć Waszej Świątobliwości moje serce  
i podzielić się z Nim wszystkim, co jest marzeniem mego Ŝycia i co mi się wydaje – jeŜeli się nie 
mylę – podstawowym powołaniem mego Ŝycia, od lat przygotowanym dla mnie przez Pana, 
najwaŜniejszym, jakie mi dotąd powierzył dla dobra Kościoła. Ale oczywiście tylko Wasza 
Świątobliwość moŜe o tym sądzić w świetle Boga (List do Piusa XII, 27 IV 1955 r. Zob. Spotkania,  
7. Prorok Soboru Watykańskiego II, s. 7. 
39 Źródła, jakimi dysponuję nie pozwalają na dokładne ustalenie, do jakiej Kongregacji skierował 
papieŜ Pius XII Lombardiego. Zob. Spotkania, 4. Proklamacja dla Lepszego Świata, s. 4. 
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Pius XII wskazał Włochy. Ojciec Święty był przekonany, Ŝe do realizacji 

projektu Lombardiego brakowało po prostu ludzi. 

W 1951 r. Lombardi zdecydował się razem z O. Rotondi wyjechać do 

Ameryki Południowej. Było to pionierskie doświadczenie, które tak 

wspomina:„Nigdy przedtem nie byłem na tym kontynencie. Pierwszy raz 

mówiłem po hiszpańsku, a nawet po portugalsku w Brazylii. Głosiłem  

w dwunastu krajach o świecie, który trzeba zbudować w Jezusie. Poza 

przemówieniami w katedrach, na arenach i kilkakrotnie na placach 

publicznych, miałem kilka specjalnych spotkań z księŜmi, zakonnicami, 

działaczami świeckimi, odpowiedzialnymi itd. Poznałem wiarę tych ludów, 

ich entuzjazm, ich relatywną ignorancję religijną połączoną ze wzruszającym 

pragnieniem. To tam miałem wraŜenie, Ŝe ci ludzie chcą budować przyszłość, 

podczas gdy między nami zbyt broniono przeszłości” 40. 

Owocem kolejnej rozmowy z papieŜem po powrocie do Rzymu była 

decyzja podjęcia reformy w tym właśnie mieście. Pius XII błogosławiąc tym 

zamierzeniom mówił:„Zróbmy pierwszy eksperyment w Rzymie. W końcu 

Rzym jest diecezją i ja jestem jej biskupem. Trudności, być moŜe, łatwiejsze 

do przewidzenia niŜ w innych miejscach, będą mogły być pokonane. Poza 

tym, Rzym jest stolicą Włoch. Jest on centrum całego Kościoła. Tu znajduje 

się Kuria i tutaj są najwyŜsi przełoŜeni zakonów i zgromadzeń religijnych. To 

pewne, Ŝe zewsząd obserwuje się to, co dzieje się w Rzymie”41. 

Na polecenie papieŜa Piusa XII Lombardi zredagował Proklamację, 

która stała się podstawą dla oficjalnego przemówienia papieskiego, 

wygłoszonego przez Radio Watykańskie w dniu 10 II 1952 roku. Dzień ten 

stał się waŜnym dla wszystkich członków Ruchu dla Lepszego Świata, 

poniewaŜ projekt odnowy świata przez odnowę Kościoła w sposób uroczysty 

został zatwierdzony i ogłoszony jako wezwanie NajwyŜszego Pasterza do 

nawrócenia. Wskazana juŜ wcześniej ”Adhortacja Apostolska do wiernych  

w Rzymie” promowała mobilizację mieszkańców tego miasta na rzecz 

                                                 
40 Spotkania, 4. Proklamacja dla Lepszego Świata, 10 II 1952, s. 4. 
41 TamŜe, s. 5. 
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Lepszego Świata. Wezwanie było skierowane bezpośrednio do wszystkich 

słuchających w Rzymie, ale równieŜ wszędzie tam, gdzie docierało Radio 

Watykańskie. 

PapieŜ Pius XII w czasie wystąpienia głosił: „JuŜ czas, Drodzy 

Synowie! Nadszedł czas, aby uczynić decydujące kroki! Jest czas, aby 

wstrząsnąć zgubnym uśpieniem! Jest czas, aby wszyscy ludzie zatroskani  

o losy świata ujawnili się i uformowali szyki. Nadszedł czas, aby powtórzyć 

za Apostołem: < Nadeszła dla nas godzina powstania ze snu, gdyŜ oto 

przybliŜa się nasze zbawienie!> ”42. 

 Przytoczone słowa pozwalają wysunąć wniosek, iŜ Pius XII widział 

potrzebę przebudowania świata od podstaw pod przewodnictwem Kościoła. 

PapieŜ miał świadomość swej szczególnej misji i z odwagą przyjął obowiązek 

bycia heroldem Lepszego Świata, którego chce Bóg 43. Do tego przebudzenia 

Pius XII chciał zaangaŜować cały świat bez wyjątku: duchowieństwo i Lud 

BoŜy, autorytety, rodziny i róŜne ugrupowania, kaŜdą poszczególną duszę. 

PapieŜ wezwał pasterzy i wiernych do działania, które miało odzwierciedlać 

działanie BoŜe. Do współpracy zostali zaproszeni ludzie dobrej woli, by oddać 

samych siebie w słuŜbie odnowy świata. Do tej pracy Ojciec Święty powołał 

wszystkich, począwszy od kardynała wikariusza diecezji rzymskiej44. Wezwał 

odwaŜnych, którzy „płoną pragnieniem działania” i zalęknionych, których 

trzeba zachęcić: „Od wszystkich tych dusz wymaga się mądrego 

zorganizowania, (…) rytmu pracy odpowiadającego pilnej potrzebie obrony, 

pozytywnego budowania (...) w ten sposób Rzym odnajdzie swą wiekową 

misję mistrza duchowego narodów (...) PrzyłóŜcie więc rękę do pługa. 

                                                 
42 TamŜe, s. 11 
43 TamŜe, s. 12. Oto krótki fragment wypowiedzi Piusa XII: „Jak ja, którego pomimo mej 
niegodności, Bóg uczynił pochodnią w ciemnościach, solą ziemi, pasterzem trzody chrześcijańskiej, 
jak mógłbym odmówić spełnienia tej zbawczej misji? Tak jak pewnego odległego juŜ dnia przyjąłem 
na siebie, bo tak spodobało się Bogu, cięŜki krzyŜ pontyfikatu, tak samo dzisiaj przyjmuję obowiązek 
bycia, na tyle, na ile pozwolą mi moje wątłe siły, heroldem Lepszego Świata, którego chce Bóg. I to 
Wam w pierwszej kolejności chcę wręczyć ten sztandar, Wam, Drodzy Synowie Rzymu, jako, Ŝe 
jesteście mi bliŜsi i w szczególny sposób powierzeni mej trosce...”;Fragment przytoczony  
z: Spotkania, 4. Proklamacja dla Lepszego Świata, s. 12. 
44 PapieŜ Pius XII powierzył kierownictwo „akcją odrodzenia” w Rzymie swemu Wikariuszowi. 
Proklamacja nie zawiera jednak imienia tegoŜ kardynała. Zob. Spotkania, 4. Proklamacja dla 
Lepszego Świata (10 II 1952), s. 14. 
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Pozwólcie się inspirować Bogu, który tego pragnie, dajcie się pociągnąć przez 

szlachetność przedsięwzięcia, pobudzić przez konieczność natychmiastowego 

działania”45. Dla pokrzepienia i wsparcia wezwanych do tej trudnej misji 

papieŜ udzielił swego apostolskiego błogosławieństwa. 

„Adhortacja Apostolska do wiernych w Rzymie” Piusa XII wniosła 

duŜe zmiany. OtóŜ O. Lombardi stał się, zgodnie z jej przesłaniem, 

głosicielem i promotorem rzeczywistości, której chciał papieŜ. Jednocześnie 

Ruch dla Lepszego Świata, jakim jest dzisiaj, ma swój początek w tej właśnie 

Proklamacji. Niedługo potem cały Rzym przeŜył Tydzień Wiary, obchodzony 

we wszystkich parafiach, przy licznym udziale ludzi. Tutaj równieŜ, na oczach 

papieŜa, wyłoniła się grupa osób, która spontanicznie postanowiła 

rozpowszechniać tę Proklamację. Przez podjęcie konkretnej misji Grupa 

Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata rozpoczęła oficjalnie swą słuŜbę dla 

Kościoła i świata.  

W Rzymie znajduje się „główna siedziba” Międzynarodowego 

Centrum, które koordynuje pracą Ruchu. W 1952 r. zostało sprecyzowane 

jego zadanie: ma on być ruchem ascezy wspólnotowej, aby ta weszła w Ŝycie 

Kościoła. Przez pierwsze lata swego istnienia Grupa Promotorów MMM 

skupiła swą działalność na powoływaniu kolejnych grup lokalnych  

w poszczególnych krajach w słuŜbie stałej odnowy Kościoła46. Jednocześnie 

Grupa rozpoczęła swoją osobistą formację, w której „Kurs podstawowy”, 

opracowany przez Lombardiego, miał fundamentalne znaczenie47. 

Mobilizował on uczestników do widzenia świata takim, jakim on jest  

w rzeczywistości i przeprowadzenia refleksji nad tym, jakie działania podjąć, 

aby stawał się bliŜszy ideałowi według BoŜego zamysłu; zachęcał teŜ do 

podjęcia konkretnej drogi nawrócenia osobistego i wreszcie – do określenia 

działań dla całej grupy, mających na celu przemianę rzeczywistości na lepszą. 

                                                 
45 TamŜe, s. 1. 
46 Historia i działalność GP, s. 63. 
47 TamŜe, s. 67. „Kurs podstawowy” występujący równieŜ pod nazwą: „Ćwiczenia wspólnotowe” 
bardziej wyczerpująco zostanie przeze mnie omówiony w rozdziale pracy poświęconym duchowości 
Grupy Promotorów MMM. 
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 NaleŜy równieŜ nawiązać do trwających kilkanaście lat rozmów 

promotora Lepszego Świata z papieŜem Piusem XII, dotyczących 

gruntownych zmian w Kurii Rzymskiej i kolejnych propozycji odnowy  

w róŜnych dziedzinach Ŝycia Kościoła (np. sprawy: rozmieszczenia 

duchownych i zmniejszenia liczby diecezji we Włoszech, podziału wielkich 

diecezji, reformy seminarium i Ŝycia zakonnego oraz odnowy laikatu dla 

chrześcijańskiej odnowy Kościoła48. Dialog ten był takŜe kontynuowany  

z papieŜem Janem XXIII, z którym Lombardi poruszał sprawy związane ze 

zbliŜającym się Soborem,49 a następnie z Pawłem VI, który potwierdził 

powstanie Grupy i wyznaczył jej miejsce w Kościele powszechnym  

z zachowaniem jej charakteru charyzmatycznego50.  

O. Lombardi wraz ze swoją Grupą włączył się w pracę nad budzeniem 

sumień w Kościele w kierunku podporządkowania wszystkich i wszystkiego 

dobru Kościoła i świata. Osiągnięciu tego celu miały słuŜyć „Ćwiczenia 

wspólnotowe”, które Grupa przeprowadzała dla róŜnych środowisk 

eklezjalnych. Sobór umoŜliwił równieŜ budzenie wraŜliwości biskupów na 

odnowę Kościoła, a takŜe świadomości przygotowań do działań 

posoborowych. Dla Lombardiego był to okres krystalizowania się jego myśli 

związanych ze zbawieniem powszechnym. JuŜ wtedy miał bogate 

doświadczenie spotkań z ludźmi róŜnych kultur: „ W tym czasie kaŜda nowa 

podróŜ wywoływała świeŜe obrazy w mojej wyobraźni i w moim sercu: 

buddyści, muzułmanie, hindusi, „poganie” róŜnego rodzaju, maoiści, a takŜe 

ateiści. A jednak Bóg naprawdę chce ich wszystkich zbawić (...) Tylko Bóg 

zna wewnętrzny stopień miłości konieczny i wystarczający, aby być 

zbawionym51. Lombardi zastanawiał się równieŜ, czy oddanie się wszystkim 

                                                 
48 Spotkania, 7. Prorok Soboru Watykańskiego II, s. 17. 
49 Historia i działalność GP, s.5 Temat powyŜszy szerzej jest omówiony w: Rencontres avec  
P. Lombardi, 8. Prophète du Vatican II avec Jean XXIII: Le Pape du Concile, Rome 1994 r., s. 8–10; 
15 – 18; 63 n. 
50 Historia i działalność GP, s. 40. Relacje O. Lombardiego z papieŜem Janem XXIII, jak równieŜ 
wydarzenia związane z ostatecznym zatwierdzeniem Grupy Promotorów zostały opisane bardziej 
szczegółowo w: Rencontres, 9. Prophète du Vatican II. Avec Paul VI: Concile et Après – Concile, 
Rome 1994 r., s. 7 -18; 44 – 46; 69 – 78; 89 – 92. 
51 Spotkania,, 3. Płonący dla Królestwa, s. 15. 
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braciom w słuŜbie ich zbawienia nie stanie się specjalnym powołaniem Grupy 

Promotorów52.  

W ostatnim etapie trwania Soboru Watykańskiego II,  

z inicjatywy grupy kardynałów i biskupów róŜnych narodowości, zostały 

zorganizowane rekolekcje dla Ojców Soboru, które przeprowadził  

O. Lombardi53. Poświęcone były refleksji nad postawą odpowiedzialności  

w realizacji postanowień Soboru w Ŝyciu Kościoła. Temat ostatniego dnia 

skoncentrowany był na „powszechnym braterstwie”54. Dwa miesiące 

wcześniej zostały równieŜ przeprowadzone rekolekcje dla około 50 biskupów 

z 25 krajów w Międzynarodowym Centrum Ruchu dla Lepszego Świata. 

Biskupi ci wystosowali wniosek do kierujących Sesją Soboru Ekumenicznego 

Watykańskiego II z prośbą o wprowadzenie „definicji dogmatycznej”: 

„Wszyscy ludzie są braćmi” 55. Sformułowanie to zostało zamieszczone  

w Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra 

aetate”, gdzie jest mowa o powszechnym braterstwie w Bogu, który jest 

Ojcem wszystkich ludzi: „Nie moŜemy zwracać się do Boga jako do Ojca 

wszystkich, jeśli nie zgadzamy się traktować po bratersku kogoś z ludzi na 

obraz BoŜy stworzonych. Postawa człowieka wobec Boga Ojca i postawa 

człowieka wobec ludzi, braci, są do tego stopnia ze sobą związane, Ŝe Pismo 

Święte powiada: <Kto nie miłuje, nie zna Boga> (1J 4,8) (...) Dlatego teŜ 

święty Sobór, idąc śladami Apostołów Piotra i Pawła, Ŝarliwie zaklina 

                                                 
52 „ CzyŜ nie byłoby sprawiedliwe, aby obowiązkiem, przy zakończeniu drogi ziemskiej mojej biednej 
osoby, było oddanie się w sposób specjalny wszystkim tym braciom, którzy są poza Kościołem? Czy 
nie byłoby to teŜ zadaniem naszej Grupy w historii? (...) I dlaczego nie dla całego Kościoła, dla jego 
działalności misyjnej w świecie, dla jego nowego poszukiwania braci oddalonych?”. Zob. Spotkania, 
Płonący dla Królestwa, s. 5 n. UwaŜne prześledzenie działalności Grupy Promotorów w świecie 
pozwala dzisiaj znaleźć potwierdzenie dla wyŜej zapisanych słów O. Lombardiego.  
53 TamŜe, s. 18. 
54 TamŜe, s. 18 n. 
55 O. Lombardi miał czynny udział w redagowaniu powyŜszego wniosku. W źródłach sformułowanie: 
„Wszyscy ludzie są braćmi” figuruje jako „definicja dogmatyczna” bądź „definicja uroczysta”. Mimo 
powyŜszych nieścisłości, naleŜy stwierdzić, iŜ z pewnością chodziło o określenie bardzo waŜne dla 
myśli soborowej. Wniosek ów pojawił się w szczególnym momencie historii ludzkości,  
w sytuacji świata podzielonego, gdzie fundamentalne prawa człowieka były zagroŜone. A oto kilka 
stwierdzeń z dokumentu, który zawiera tenŜe wniosek: „Znajdujemy się w czwartej fazie 
Ekumenicznego Soboru Watykańskiego II, który otworzył nową drogę dla przyszłości Kościoła przez 
dokumenty o charakterze dogmatycznym, jak równieŜ pastoralnym. Obecnie nie moŜna przewidzieć 
owoców, jakie zrodzą się przez to dla dobra Kościoła, nie przestaną się one ukazywać  
w przyszłych dziesięcioleciach i wiekach” Rencontres avec le P. Lombardi, 3. Un passionné pour  
le Royaume, Rome 1994 r., s. 26 -28. 
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chrześcijan, aby <dobrze postępując wśród narodów> (1P2,12), jeśli to tylko 

moŜliwe i o ile to od nich zaleŜy, zachowywali pokój ze wszystkimi ludźmi 

(Rz 12,18), tak, by prawdziwie byli synami Ojca, który jest  

w niebie ( Mt5,45)”56. Lombardi uznał to określenie za „leŜące w sercu 

teologii i sercu Soboru”57. Głosił, Ŝe chodzi o skoncentrowanie się nad 

powołaniem ludzkości do powszechnego braterstwa, w świetle planu BoŜego, 

takiego, jaki był przedstawiony na Soborze - Bóg, który troszczy się  

o wszystkich ludzi z ojcowską pieczołowitością, chce, aby ludzie stanowili 

jedną rodzinę i postępowali jak bracia58.  

Grupa Promotorów w tym czasie kontynuowała prowadzenie spotkań 

formacyjnych dla swych nowych członków, co było postanowieniem 

pierwszego w historii Grupy „Wieczernika” w 1959 r. Stanowił on - i tak jest 

do dzisiaj – spotkanie słuŜące modlitwie, wspólnej refleksji i podjęciu 

konkretnych linii działania. Szerzej temat Wieczernika omówię w następnym 

punkcie niniejszego rozdziału.  

Wydarzeniem waŜnym dla GP był Wieczernik w 1965 r., który zbiegł 

się z końcową fazą Soboru. Wówczas stwierdzono jednoznacznie, iŜ Grupa 

Promotorów MMM nie jest ani grupą roboczą, ani niezaleŜną wspólnotą na 

wzór wspólnoty zakonnej. Jest natomiast „grupą identyfikującą się z misją, co 

nieuchronnie wymaga wspólnotowego świadectwa róŜnorodnych powołań 

kościelnych. Ponadto tworzy ona ruch w najściślejszym tego słowa znaczeniu, 

a nie organizację. Intencją jej jest, by tworzona przez nią dynamika, nie 

obracała się wokół samej grupy, lecz by penetrowała Kościół i stawała się 

naturalną częścią jego Ŝycia59. 

Po zamknięciu Soboru Grupa Promotorów MMM skoncentrowała się 

na działaniach zmierzających do wprowadzenia w Ŝycie wezwań soborowych. 

                                                 
56 NA 5. 
57 Oto słowa, które skierował O. Lombardi podczas rekolekcji do Ojców Soborowych: „Zapewniam 
was, Ŝe nasz świat czeka na to słowo Ŝycia… To jest słowo, które odpowiedziałoby na tyle 
problemów, które wstrząsają dzisiejszym światem”. Spotkania, 3. Płonący dla Królestwa, s.19. 
58 GS 24. 
59Posługa Animacji Wspólnotowej. Ruch dla Lepszego Świata, Komentarz do dokumentu ”Powołanie 
i misja Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata, Rzym 1996 r., s. 7.; (dalej będzie zastosowany 
następujący skrót tej pozycji: Posługa Animacji Wspólnotowej). 
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Miała moŜliwość zgłębienia nauczania soborowego odnośnie tematu 

nawrócenia, który jest dla niej fundamentem. Powstały nowe kursy i działania 

dla promowania przemiany soborowej. Oto niektóre z nich: „Dialog”, 

„Wolność w słuŜbie”, „RozróŜnianie”, „Podstawowe społeczności kościelne”, 

„Parafia”. Na uwagę zasługują równieŜ nowe projekty duszpasterskie np.: 

„Szkice działań Ruchu dla Lepszego Świata w słuŜbie posoborowej odnowy 

świata” (1966), „Animatorzy soborowi” (1966), „Międzynarodowy ośrodek 

duchowości posoborowej” (1969). „Projekt dla diecezji” (1972) Przed 

soborem „Ćwiczenia wspólnotowe” zawierały stosunkowo nowe wezwania, 

ale po Soborze cała ich treść znalazła się w jego nauce i to  

w niespodziewanej obfitości60.W tym czasie miały miejsce dwa Wieczerniki. 

Podczas pierwszego z nich w 1969 r. GP uświadomiła sobie, Ŝe stanowi 

jedność, która ma udział w specyficznym rodzaju słuŜby nawrócenia  

w Kościele. Natomiast w czasie Wieczernika w 1972 r. stwierdzono 

konieczność wypracowania „doświadczeń modelowych”, które 

uprawomocniłyby posłanie i autorytet moralny w promowaniu wezwań 

soborowych Od tego czasu grupy lokalne, tworzące jedną Międzynarodową 

Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata, miały działać na zasadzie 

terytorialnej61. 

W kolejnym etapie rozwoju i posługi GP jako najwaŜniejsze wezwanie 

pojawiła się troska o Królestwo BoŜe. Grupa Promotorów rozpoczęła 

konstruowanie procesów odnowy posoborowej, np. promocja odnowy 

parafialnej, której owocem jest „Projekt Odnowy Parafii” - powszechnie 

znany jako „Nowe Oblicze Parafii” (NOP). W 1975 r. powstał „Parafialny 

Ruch Młodych”, „Parafialny Ruch Rodzin”, jak równieŜ „Ruch 

Duchownych”. 

Podczas Wieczernika w 1975 r. GP MMM po raz pierwszy dokonała 

samookreślenia 62. Poruszono trzy waŜne sprawy:  

                                                 
60 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 8. Szerzej temat ten zostanie przez mnie podjęty w rozdziale 
pracy poświęconym Duchowości GP.  
61 TamŜe, s. 8. 
62 TamŜe, s. 10 
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1. Wszyscy członkowie Grupy, za Ŝycia i przy współudziale  

O. R. Lombardiego opracowali dokument podstawowy: „Powołanie i misja 

Grupy Promotorów”. Oznaczało to, Ŝe Ruch dla Lepszego Świata stał się 

ruchem promowanym przez Grupę.  

2. O. R. Lombardi przestał być dyrektorem Grupy, pozostawił ją 

własnemu kierownictwu. 

3. Grupa wzięła odpowiedzialność za siebie, zdefiniowała swój ideał 

Ŝycia i misję. Rozpoczął się proces pogłębienia dokumentu „Powołanie  

i misja”. Na Wieczerniku w 1979 roku w dokumencie: ”Zadania Apostolskie 

dla Grupy Promotorów” określono to, co Grupa pragnie czynić. W miarę 

wprowadzania w Ŝycie projektów, najpierw w Ameryce Łacińskiej, a potem  

w Europie. Grupy lokalne musiały wyraźniej określić się wobec całościowej 

koncepcji Ruchu. Podjęto równieŜ sprawę wyjaśnienia statusu prawnego 

Grupy. Prace te zakończono w 1992 r. przez oficjalne zatwierdzenie Statutu 

Grupy Promotorów. Opracowano ponadto „Projekt Odnowy Kościoła 

Lokalnego lub Diecezji”, „Projekt Odnowy Lokalnej Wspólnoty Religijnej”, 

jak równieŜ serię rekolekcji dla kapłanów, których tematem jest duchowość 

wspólnotowa. Ukazały się takŜe opracowania dotyczące wprowadzanych 

projektów np.: „Studium – refleksja nad znakami czasu” (1994), „Wskazówki 

do prowadzenia Ćwiczeń Wspólnotowych” (1994) oraz komentarz do 

dokumentu „Powołanie i misja Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego 

Świata” (1996). 

. Podczas Wieczernika w 1991 r. dokonano restrukturyzacji Grup 

lokalnych, co miało na celu zbliŜenie ich do realiów Ŝycia i słuŜyło 

upowszechnieniu duchowości wspólnotowej, która jest duchowością Kościoła 

lokalnego. Efektem tego do Grupy mogły wejść osoby, które mają powołanie 

do Ruchu, ale mogą uczestniczyć w jego pracach w ograniczonym wymiarze 

czasu. „Wynikiem tego Wieczernika było równieŜ zdefiniowanie – po raz 
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pierwszy – wspólnego planu strategicznego Grup Promotorów63, co pozwoliło 

na ujednolicenie wszystkich działań i całej energii we wspólnych celach”64. 

 

3. Struktura 

 

Obecna sytuacja prawna i struktura Ruchu dla Lepszego Świata 

zostanie przeze mnie przedstawiona na podstawie Statutu Grupy Promotorów 

MMM, opracowanego na Wieczerniku w 1991 r. w Rzymie, a następnie 

przedstawionego do aprobaty w dniu 3 marca 1992 r Stolicy Apostolskiej 

przez Dyrekcję Generalną. Statut GP został oficjalnie i definitywnie 

zatwierdzony przez „Papieską Radę dla Świeckich”. Tak jak rozumiał 

Lombardi, Ruch w swej istocie nie jest organizacją, lecz pewną duchowością, 

dynamizmem rozpoznawalnym po owocach, które przynosi Kościołowi  

i społeczeństwu. Ci, którzy wcielają go w Ŝycie, nie utrzymują z Grupą 

Promotorów MMM więzi organizacyjnej czy strukturalnej, a jedynie relacje 

miłości i braterstwa65. Jednocześnie Ruch jest rezultatem działalności GP  

i wyraŜa dąŜenie do nawrócenia oraz ugruntowywania się w świadomości 

zbiorowej przekonania o konieczności przemiany. Jest stylem Ŝycia opartym 

na współuczestnictwie i dialogu, współodpowiedzialności, podporządkowaniu 

się wszystkich i wszystkiego dobru wspólnemu i powszechnemu Kościoła  

i społeczeństwa Międzynarodowa siedziba Ruchu znajduje się w Rzymie przy 

Via San Saba 9. 

Członkowie Grupy Promotorów tworzą wspólnotę apostolską, która 

usiłuje według właściwego jej sposobu wyrazić świadomość Kościoła o jego 

odnowie i czyni to nie na mocy prawa, lecz jako działanie w słuŜbie animacji 

duchowej66. Wspólnota ta podlega jurysdykcji „Papieskiej Rady dla 

Świeckich”, która zatwierdziła jej Statut w 1992 r. W ten sposób Grupa stała 

                                                 
63Plan ten zawiera decyzje GP związane z jej posługą w Kościele i świecie na poziomie 
międzynarodowym. Zob. Plan du Groupe Promoteur du Mouvement pour un Monde Meilleur 1999 - 
2011, Rome 2000. 
64 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 11. 
65Statut Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata, Rzym 3 marca 1992, s. 2. 
66 TamŜe, s. 4. 
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się zaleŜna od Kolegium Biskupów, a w szczególności od papieŜa. Za zgodą 

miejscowego ordynariusza albo za zgodą konferencji episkopatu danego 

Kościoła partykularnego, GP moŜe organizować w róŜnych krajach, w których 

pracuje, grupy lub ośrodki lokalne. Struktury organizacyjne GP powinny 

stanowić wyraz - i jednocześnie słuŜyć wprowadzaniu w Ŝycie - treści 

zawartych w dokumentach podstawowych: „Powołanie i posłannictwo GP”, 

„Zadania Apostolskie” oraz „Ukształtowanie i Oblicze GP”. Natomiast 

funkcje apostolskie, jakie GP pełni w Kościele i świecie, wyraŜają się obecnie 

w Grupie jako: promocja apostolska, promocja osób i grup oraz promocja 

relacji zewnętrznych i słuŜb wewnętrznych67. 

 

3.1. Członkowie Grupy Promotorów 

 

 Członkami GP są „osoby, które utoŜsamiają się z jej powołaniem  

i posłannictwem, i w praktyce zajmują się gorliwie promowaniem działalności 

apostolskiej o charakterze właściwym GP i które regularnie uczestniczą  

w Ŝyciu Grupy w wymiarze, i w sposób konieczny dla skuteczności jej 

działania, a potwierdzają to świadectwem Ŝycia”68. GP określa następujące 

warunki przyjęcia nowych członków: 

- znajomość historii Grupy Promotorów i jej zasadniczych 

dokumentów: „Powołanie i Posłannictwo GP” (1975), „Zadania Apostolskie 

GP” (1979), „Ukształtowanie i Oblicze GP” (1983); 

- odbycie „Ćwiczeń wspólnotowych” (Sesja „Kościół – świat”);             

inaczej: „Kurs podstawowy”. Jest to fundamentalna sesja dla kaŜdego członka 

GP; 

- posiadanie niezbędnego przygotowania do realizacji posłannictwa 

Grupy; 

- posiadanie doświadczenia w tym, czego to posłannictwo wymaga od 

Grupy jako wspólnoty apostolskiej; 

                                                 
67 Ukształtowanie i oblicze GP, s. 20. 
68 Statut Grupy Promotorów, s. 4. 



 35 

- obecność i wzajemne poznanie przez okres około trzech lat w jednej  

z grup lokalnych (uczestnictwo w Ŝyciu Grupy i jej działalności 

apostolskiej)69.  

Prawomocne przyjęcie nowego członka następuje po zatwierdzeniu 

przez Dyrekcję Generalną. Osoby zobowiązane do posłuszeństwa 

kanonicznego muszą przedłoŜyć pisemne pozwolenie swych przełoŜonych 

albo misję kanoniczną do zadania, które im w Grupie wyznaczają. Pozwolenie 

lub misja kanoniczna mogą, ale nie muszą być następnie odnawiane, w czasie 

i w sposób określony przez przełoŜonego. W obrębie Grupy kaŜdy członek 

Ŝyje według wymagań swego powołania. PrzynaleŜność do GP stanowi 

prawnie uzasadniony sposób Ŝycia według charyzmatu właściwego kaŜdemu 

członkowi. Członkowie GP angaŜują się do pracy w Grupie  

w pełnym albo niepełnym wymiarze czasu w zaleŜności od faktycznej 

dyspozycyjności poszczególnych osób. Nikt nie jest członkiem GP raz na 

zawsze. Ta tymczasowość Grupy sprzyja ciągłej odnowie i jej róŜnorodności, 

pozwala równieŜ doświadczać wartości bycia Kościołem pielgrzymującym.  

 

3.2. Władze Grupy Promotorów 

 

Władzę zwyczajną sprawuje Dyrekcja Generalna. Jest ona organem 

wykonawczym GP (albo jej zarządem) w słuŜbie jedności wszystkich jej 

członków; słuŜy równieŜ pomocą w lepszym realizowaniu jej powołania  

i posłannictwa, jak równieŜ zajmuje się koordynacją jej działań. W realizacji 

tych funkcji wspomagają ją następujące organy: Międzynarodowa Grupa 

Animacji (MGA, GIA), Międzynarodowa Grupa Stałej Animacji (MGSA, 

GIAP) oraz Sekretariat Generalny70. W skład Dyrekcji Generalnej wchodzi 

pięć osób wybranych przez Wieczernik w tajnym głosowaniu spośród 

członków GP. W miarę moŜności ma ona odzwierciedlać róŜnorodność 

powołań i kultur. 

                                                 
69 TamŜe, s. 4. 
70 Szerzej wymienione struktury opisane są w: Ukształtowanie i oblicze GP, s. 20–31. 
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Wieczernik zwołuje Dyrektor Generalny i on mu przewodniczy. „Jest 

on organem wyraŜającym w stopniu najwyŜszym komunię i dialog, 

uczestnictwo i współodpowiedzialność całej Grupy Promotorów, w tym, co 

dotyczy zrozumienia, przeŜycia i realizacji jej powołania i posłannictwa”71. 

Wieczernik słuŜy budowaniu braterstwa i jedności GP. Ocenia równieŜ jej 

działalność apostolską Ustala główne wytyczne Ŝycia i pracy GP, a takŜe 

formułuje odpowiadający im plan.  

Na poziomie podstawowym GP składa się z grup lokalnych. 

Najczęściej są to grupy narodowe, choć mogą to być równieŜ grupy regionalne 

lub kulturowe, tzn. ograniczone do jednego regionu w obrębie jednego narodu, 

albo teŜ obejmujące kilka narodowości nie posiadających własnej grupy 

lokalnej72. Grupy lokalne organizują się według obszarów, których liczbę  

i wielkość określa Wieczernik, biorąc pod uwagę racje typu kulturowego  

i geograficznego. KaŜdy Obszar ma swego koordynatora, który rezyduje 

zwyczajowo w kraju grupy, do której przynaleŜy. 

 

Ruch dla Lepszego Świata stanowi obecnie złoŜoną i bogatą 

rzeczywistość obecną w Kościele powszechnym. Prezentując postać 

załoŜyciela MMM chciałam uwypuklić drogę odkrywania przez Lombardiego 

piękna Kościoła, radykalizm w przyjęciu jego nauczania, jak równieŜ pasję  

i zaangaŜowanie w jego odnowę. Sensem jego Ŝycia była reforma Kościoła. 

To wezwanie realizował w posłuszeństwie papieŜom: Piusowi XII, Janowi 

XXIII i Pawłowi VI 73. Ruch dla Lepszego Świata i jego Grupa Promotorów 

szczególnie jest związana z osobą papieŜa Piusa XII, a takŜe z wydarzeniem 

kluczowym w historii Kościoła w XX w. – Soborem Watykańskim II74. 

Dokumenty soborowe są stałą inspiracją dla Ruchu w podejmowaniu zadań 

apostolskich Sposób ich realizacji jest oparty na odczytywaniu „znaków 

                                                 
71 TamŜe, s. 8. 
72 Statut Grupy Promotorów, s. 9. 
73 Historia i działalność, s. 35 - 40 
74 Rencontres, 8. Prophete du Vatican II avec Jean XXIII: le Pape du Concile, Rome 1994 r., 
Rencontres avec le P. Lombardi 9. Prophète du Vatican II avec Paul VI: Concile et Après – Concile, 
Rome 1994. 
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czasu”. Istotną zasadą działania Ruchu jest dąŜenie do odnowy świata przez 

odnowę Kościoła w nawróceniu osobistym i wspólnotowym. Ruch promuje 

duchowość komunii, a więc przeŜywanie jedności osób i grup  

w róŜnorodności powołań i posług, jakie są podejmowane. Wyrazem tej 

jedności i komunii jest jedna międzynarodowa Grupa Promotorów MMM, 

która odzwierciedlając w małej skali Ŝycie całego Kościoła75 jest „na usługach 

świata”76.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Spotkania, 6. Sens mego Ŝycia: Reforma Kościoła, s. 7. 
76 Lombardi skierował w 1976 r. w Meksyku następujące słowa do Grupy Promotorów: „Bóg chce 
Królestwa BoŜego w całej ludzkości, aby cała ludzkość była szczęśliwa jak Bóg: Kościół sługa Boga, 
sługa ludzkości wypełnia w ten sposób wielką misję, którą Bóg mu powierzył, podobną do misji, jaką 
Ojciec dał swemu Synowi, przez którą wysłał Go, aby zbawiał świat. Tak my jesteśmy Ludem 
BoŜym, to prawda i to jest przywilej. Przywilej, który posiadamy: jesteśmy wezwani do słuŜenia całej 
ludzkości, aby się przekształciła w rodzinę BoŜą. Bóg chce Kościoła, który cieszyłby się, Ŝe jest tylko 
sługą świata” Zob. Spotkania. 6. Sens mego Ŝycia: Reforma Kościoła, s. 14. 
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II. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE GRUPY 

     PROMOTORÓW 

 

Dokument podstawowy z Wieczernika 1975 r. „Powołanie  

i Posłannictwo” wyszczególnia cztery cechy charakterystyczne Grupy 

Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata: profetyzm, uniwersalizm, jedność  

i tymczasowość. Są one ściśle ze sobą powiązane i nie moŜna ich oddzielać od 

siebie, bądź interpretować niezaleŜnie od siebie. Pierwsza z nich – profetyzm - 

ma znaczenie bardziej ogólne i odnosi się do kaŜdej z pozostałych, które 

moŜna uznać za jej szczegółowe cechy charakterystyczne. 

Profetyzm odnosi się bezpośrednio do funkcji GP polegającej na 

wezwaniu do nawrócenia, które z kolei wymaga „odczytywania znaków 

czasu”77. Uniwersalność i jedność są cechami szczegółowymi nawrócenia, 

natomiast tymczasowość jest niezbędnym warunkiem, bez którego nie moŜe 

nastąpić nawrócenie78. Wskazane cechy charakterystyczne GP przybliŜę  

w niniejszym rozdziale. 

 

1. Profetyzm 

 

Profetyzm Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata jest tym 

samym profetyzmem, jaki cechuje cały Lud BoŜy jako Lud Mesjański. Mówi 

o tym wyraźnie Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele 

”Lumen gentium”: „Chrystus, Prorok wielki, który zarówno świadectwem 

Ŝycia, jak mocą słowa ogłosił Królestwo Ojca, pełni swe prorocze zadanie aŜ 

do pełnego objawienia się chwały – nie tylko przez hierarchię, która naucza  

w Jego imieniu i Jego władzą, ale takŜe przez świeckich, których po to 

ustanowił świadkami oraz wyposaŜył w zmysł wiary i łaskę słowa, aby moc 

Ewangelii jaśniała w Ŝyciu codziennym, rodzinnym i społecznym. Okazują się 

oni synami obietnicy, jeśli mocni w wierze i nadziei wykorzystują czas 

                                                 
77 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 16. 
78 TamŜe. 
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obecny”79. Podstaw i implikacji profetyzmu GP naleŜy więc szukać w funkcji 

„Chrystusa – wielkiego Proroka”, która jest proklamowaniem Królestwa Ojca 

przez świadectwo Jego Ŝycia i potęgę Jego słów80. „W rzeczywistości Grupa 

świadomie widzi swoje miejsce w wymiarze profetycznym społeczeństwa 

chrześcijańskiego i pragnie w swym Ŝyciu i działalności pozostać wierną tej 

funkcji. Pragnie czynić to przez animację, a nie dzięki władzy opartej na 

prawie, choć w pełnym porozumieniu z władzami”81.  

„Sercem” GP jest prorocze odczytywanie „znaków czasu”, 

uświadamianie sobie, co czyni Jezus Chrystus, Pan historii. Jest to odkrywanie 

obecności Boga w świecie, przyjmowanie Go i współdziałanie z Nim, by 

obwieszczać Jego nadchodzące Królestwo82. Jako swoją szczególną słuŜbę 

Grupa przyjmuje profetyczne rozpoznawanie „znaków czasu”, w tym 

znaczeniu, w jakim uŜywa tego terminu Sobór: „Kościół zawsze ma 

obowiązek badać „znaki czasu” i wyjaśniać je w świetle Ewangelii tak, aby 

mógł w sposób dostosowany do mentalności kaŜdego pokolenia odpowiadać 

ludziom na ich odwieczne pytania dotyczące sensu Ŝycia obecnego  

i przyszłego oraz wzajemnego ich stosunku do siebie. NaleŜy zatem poznawać 

i rozumieć świat, w którym Ŝyjemy, a takŜe nieraz jego dramatyczne 

oczekiwania, dąŜenia i właściwości” 83. Jest to więc interpretacja historii  

w świetle wiary, po to, by odkryć, co Bóg wskazuje ludzkości, co powinna 

ona czynić, by kierować biegiem historii zgodnie z Jego wolą.  

PowyŜsza postawa zakłada wiarę w obecność Boga w historii  

i odpowiedzialność ludzi w jej kształtowaniu. „Oznacza to przezwycięŜenie 

wszelkich form determinacji <na dobre i na złe> i wszelkich form naiwnego 

mesjanizmu czy teŜ alienującej, fałszywej wersji Opatrzności. Poprzez 

wydarzenia historyczne, łącznie z tymi, które mogą być wynikiem grzechu, 

Bóg pokazuje ludzkości pewną ścieŜkę, ale ludzie mają na nią wkroczyć 

                                                 
79 LG 35-37. 
80 LG 35. 
81 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 17. 
82 Powołanie i misja GP, Konwiwencja z Dyrektorem Ruchu Gino Moro, 2001 r.; Materiały z Sesji 
przeprowadzonej przez Dyrektora Generalnego dla Polskiej Grupy Promotorów, (dalej: Powołanie  
i misja GP).  
83 GS 4. 



 40 

naturalnie z pomocą łaski, a nie przez zastąpienie ludzkiej woli aktem łaski”84. 

To profetyczne odczytywanie skierowane jest do osób, społeczności, Kościoła 

i jest wezwaniem do nawrócenia i odpowiedzialności. To badanie znaków 

woli BoŜej i poruszeń Jego łaski w róŜnych wydarzeniach Ŝycia wiąŜe się ze 

światłem wiary karmionej BoŜą lekturą85. Jest to więc wezwanie do „stałego 

kontaktu ze Słowem BoŜym zawartym w Piśmie Świętym i w Ŝywej Tradycji 

Kościoła, szacunku dla wyczucia <sensu wiary> u Ludu BoŜego i dla 

Magisterium Kościoła, dzięki czemu <tradycja pochodząca od Apostołów 

rozwija się w Kościele przy pomocy Ducha Świętego, aŜ do chwili, gdy Słowa 

BoŜe znajdą w nim kompletne wypełnienie> (DV 8), gdy gorliwy i pełen 

szacunku dialog z osobami, które dzierŜą w swych rękach problemy świata, 

pochłonięte są kierowaniem i rozwojem spraw doczesnych, aby z troską 

dociekali ich waŜności i wskazań dla ludzkości” 86.  

Pełniąc posługę profetyczną w Kościele i świecie, GP jako taka jest 

zbiorowym podmiotem profetyzmu. Pragnienia Lombardiego, związane  

z powołaniem Grupy papieŜ Paweł VI podczas jednej z rozmów określił 

krótko: „Chodzi o Szkołę Proroków”87. Lombardi komentując tę wypowiedź 

papieŜa, stwierdził, iŜ GP ma być Szkołą Animatorów Kościoła:  

„A poniewaŜ Kościół jest animatorem świata, duszą historii – jest to 

określenie ostatniego Soboru Powszechnego – pragniemy tworzyć animatorów 

świata (...) Przede wszystkim muszą oni być męŜczyznami i kobietami  

w stałym kontakcie z Bogiem. Prorok to człowiek, który mówi w Imieniu 

Boga, to człowiek, który zwraca się do ludzi, aby im powiedzieć dokładnie to, 

co powiedziałby im Bóg (...) Człowiek uwolniony od samego siebie  

i napełniony przez Boga staje się człowiekiem związanym ze światem,  

w którym Ŝyje. Nie jesteśmy ani teoretykami, ani profesorami, chcemy być 

prorokami w rzeczywistym świecie. Mówić mu o Bogu, powiedziałbym 

raczej: sprawić, aby Bóg mówił do niego przez nas. Dlatego musimy 

                                                 
84 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 17. 
85 PO 18. 
86 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 18 
87 Historia i działalność GP, s. 4. 
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zachować więź ze światem, do którego chcemy mówić w Imię BoŜe”88. ToteŜ 

dla GP odczytywanie „znaków czasu” jest procesem, w którym moŜna 

wyróŜnić następujące etapy:  

1. Ocena rzeczywistości (spojrzenie w ludzkie Ŝycie: pragnienia, bóle); 

2. Odkrywanie Planu BoŜego (kontemplacja woli BoŜej); 

3. Osąd profetyczny (co w naszym Ŝyciu jest zgodne z planem BoŜym, 

a co sprzeciwia się Jego myśli); 

 4. Odpowiedź (osobiste zaangaŜowanie się)89. 

 

Zgłębiając naukę Soboru o powszechnym profetyzmie90, Lombardi 

mówi o potrzebie rozwijania tego charyzmatu przez wychowanie do 

kontemplacji, przekazywanie przesłania ewangelicznego i odnajdywanie sensu 

świata. W tym ujęciu GP miałaby słuŜyć stałemu nawróceniu Kościoła, by jak 

najpełniej wprowadzić w Ŝycie postanowienia Soboru. Jest rzeczą naturalną, 

Ŝe osoby tworzące GP, które naleŜą do róŜnych powołań Ludu BoŜego muszą 

same dąŜyć do tego, by być wiernymi świadkami trwającego nawrócenia, 

które głoszą. GP odnawia się stale przez napływ nowych członków 

pochodzących z bardzo róŜnych środowisk, musi więc czynić wszelkie 

wysiłki, by dopomóc nowym członkom wejść do tego dynamicznego klimatu. 

Te działania są przejawem ascezy wspólnotowej, które mobilizują do 

nieustannego rozeznawania wewnątrz Grupy. Elementem prawdziwej ascezy 

jest równieŜ pokorne i bolesne uznanie wielkiej dysproporcji między ideałem, 

do którego dąŜy GP a ograniczeniami, związanymi z niedostatkiem ludzkich 

moŜliwości. GP stosuje równieŜ profetyczną ocenę samej siebie w odniesieniu 

                                                 
88 TamŜe, s. 4 n..  
89 Cechy GP: profetyzm i tymczasowość, Konwiwencja PGP, Świder 1999. 
90 W Konstytucji dogmatycznej o Kościele czytamy: „Święty Lud BoŜy ma udział takŜe  
w prorockiej funkcji Chrystusa, szerząc Ŝywe o Nim świadectwo przede wszystkim przez Ŝycie wiary 
i miłości i składając Bogu ofiarę chwały, owoc warg wyznających imię Jego (por. Hbr 13,15). Ogół 
wiernych, mających namaszczenie od Świętego (por. 1 J 2. 20 i 27), nie moŜe zbłądzić w wierze i tę 
szczególną swoją właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy 
 < poczynając od biskupów aŜ do ostatniego z wiernych świeckich> ujawnia on swą powszechną 
zgodność w sprawach wiary i obyczajów” (LG 12).  
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do swego specyficznego powołania i posłannictwa, dopuszczając inne osoby  

i grupy do wyraŜania opinii na ten temat91.  

 

2. Uniwersalność 

 

Uniwersalność jest drugą w kolejności cechą charakterystyczną Grupy 

Promotorów MMM. Powiązana jest ściśle z jednością i razem z nią odnosi się 

do wartości fundamentalnych, które charakteryzują nawrócenie. Ponadto 

uniwersalność i jedność związane są z celem Ruchu, jakim jest budowanie 

lepszego świata. Jednocześnie stanowią punkt odniesienia do praktycznego 

czytania „znaków czasu”. W stosunku do Grupy Promotorów, jej przesłania, 

działania i Ŝycia uniwersalność nabiera kilku znaczeń. MoŜna więc wyróŜnić: 

− uniwersalność geograficzną (świat, narody); 

− uniwersalne wartości, którymi powinna Ŝyć grupa (miłość, dobro, 

prawda, Kościół, Królestwo BoŜe, nawrócenie); 

− uniwersalność czasów (dynamizm ludzkości w kierunku paruzji); 

− uniwersalność kultur (róŜne sposoby bycia, widzenia, działania 

róŜnych grup etnicznych, ludów, narodów)92. 

W swym przemówieniu z 10 lutego 1952 r. papieŜ Pius XII podkreślił 

uniwersalny charakter Ruchu dla Lepszego Świata i głosił, iŜ potrzeba 

przekształcić cały świat od fundamentów93. W swej posłudze Kościołowi  

i światu GP winna mieć stale przed oczyma tę prawdę, iŜ wolą BoŜą jest 

powszechne zbawienie (Łk 3,6; Tt 2,11)94. Dlatego teŜ Grupa pragnie 

                                                 
91 Powołanie i Posłannictwo Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata (Vocazione e missione 
del Gruppo Promotore MMM), Wieczernik, Rzym 1975, s. 4; (dalej: Powołanie i posłannictwo GP). 
92 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 19. 
93 TamŜe. 
94 Prawdę tę szeroko wyjaśnia soborowy Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes 
divinitus” w paragrafie 3: „Powszechny plan zbawienia dokonuje się nie tylko jakoby tajemnie,  
w umyśle ludzkim, lub poprzez przedsięwzięcia natury religijnej, w których ludzie na róŜny sposób 
szukają Boga.(...) Chrystus Jezus został posłany na świat jako jedyny pośrednik między Bogiem  
i ludźmi. A poniewaŜ jest Bogiem <zamieszkuje w Nim cała pełnia cieleśnie> (Kol 2,9) (...) O sobie 
samym bowiem powiedział Chrystus: „którego Ojciec uświęcił i posłał na świat” (J 10,36): <Duch 
Pański nade mną, dlatego Mnie namaścił, abym głosił Ewangelię ubogim. Posłał mnie, abym uzdrowił 
skruszonych w sercu, abym głosił więźniom uwolnienie i niewidomym przejrzenie.(Łk 4,18);  
i znowu: „Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawiać, co było zginęło” (Łk 19,10). To zaś, co Pan 
raz głosił albo, co raz w Nim dokonało się dla zbawienia rodzaju ludzkiego, naleŜy obwieszczać  
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wychowywać ludzi, którzy mają szerokie spojrzenie na wydarzenia w świecie, 

który dąŜy do jedności. Na 20 lat przed Soborem Watykańskim II Lombardi 

pragnął, aby kaŜdym chrześcijaninem i Kościołem jako takim „rządziła” 

świadomość i powołanie do uniwersalności95. Aby wesprzeć Kościół  

i wszystkich ludzi dobrej woli w ich powołaniu do uniwersalności konieczne 

jest zaistnienie Grupy, która przemawiałaby w jego imieniu i byłaby jego 

znakiem. W ten sposób została zarysowana uniwersalność celu Ruchu dla 

Lepszego Świata i jego podmiotu – Grupy Promotorów.  

Dla Ŝycia i posługi GP oznacza to, iŜ Ŝaden charyzmat, czy powołanie 

nie moŜe być pominięte czy zmarnowane, zastąpione bądź zniszczone. KaŜdy 

członek ma swoje miejsce w Grupie, co jest źródłem jedności w róŜnorodności 

osób i podejmowanych działań. O. Lombardi był przekonany, Ŝe „powinni to 

być męŜczyźni i kobiety napełnieni Bogiem i o wielkim Ŝyciu wewnętrznym. 

W miarę moŜliwości muszą reprezentować wszystkie formy duchowości 

uznane przez Kościół, aby wyrazić wielkość ducha soborowego. Muszą 

wykazać się działaniem humanitarnym z odpowiednim przygotowaniem 

duszpasterskim, być ubogaconym przez Boga darem animacji i nawrócenia. 

Muszą dawać płomienny przykład powszechnej miłości. Miłości, którą będą 

głosić wszędzie, jednak ze szczególnym naciskiem we wspólnotach 

chrześcijańskich”96 To jest szczególna wartość, jaką GP moŜe ofiarować 

dzisiejszemu Kościołowi i światu, dysponując osobami, które dzięki swej 

                                                                                                                                          
i rozpowszechniać aŜ po krańce ziemi, rozpoczynając od Jerozolimy, tak, Ŝeby to, co raz dopełnione 
zostało dla zbawienia wszystkich, z biegiem czasów osiągnęło swój skutek”. 
95 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 19. W nauczaniu Soboru Watykańskiego II idea uniwersalności 
jest szczególnie widoczna w Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium”: „Ponadto 
poniewaŜ Kościół mocą swej misji oraz zgodnie ze swoją istotą nie powinien wiązać się z Ŝadną 
szczególną formą kultury albo systemem politycznym, gospodarczym czy społecznym, moŜe z racji 
tej swojej uniwersalności stanowić najmocniejszą więź pomiędzy ludzkimi wspólnotami i narodami, 
byleby tylko one mu ufały i w rzeczywistości przyznawały prawdziwą wolność w wypełnianiu tej 
jego misji. Z tego powodu Kościół tak swoich synów, jak i wszystkich ludzi upomina, aby w duchu 
rodziny synów BoŜych przezwycięŜali wszelkie spory między narodami i rasami i nadawali 
wewnętrzną trwałość godziwym stowarzyszeniom ludzkim. Sobór więc patrzy z wielkim szacunkiem 
na wszystko, cokolwiek prawdziwego, dobrego i sprawiedliwego mieści się w najróŜniejszych 
instytucjach, jakie rodzaj ludzki załoŜył i wciąŜ zakłada. Oświadcza nadto, Ŝe Kościół wszystkie takie 
instytucje chce wspierać w ich rozwoju, w tej mierze, w jakiej to od niego zaleŜy i z jego misją moŜe 
się łączyć. Sam niczego goręcej nie pragnie, jak Ŝeby słuŜąc dobru wszystkich, mógł swobodnie się 
rozwijać pod jakimkolwiek rządem, uznającym fundamentalne prawa osoby i rodziny oraz potrzeby 
wspólnego dobra” (LG 42). 
96 Spotkania, 12. ZałoŜyciel Grupy. Antologia refleksji dotyczących Grupy Promotorów, s. 20. 
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komplementarności mogą podejmować zadania waŜne i złoŜone97. 

Uniwersalność w relacji do posłania GP wyraŜa się natomiast w wejściu na 

drogę całkowitego nawrócenia, przy odrzuceniu wszelkiej formy 

jednostronności i partykularyzmu, które to dają rozwiązania tymczasowe  

i częściowe98. Wymaga to przede wszystkim czujności, by mieć na uwadze 

najwaŜniejsze potrzeby i wspólne dobro Kościoła, konkretnych środowisk  

i grup. Jest to najwaŜniejsze kryterium, jakim kieruje się Grupa Promotorów 

przy wyborze form swego zaangaŜowania99.  

Uniwersalność zawiera w sobie wewnętrzne ograniczenie, które GP 

akceptuje jako konkretną formę ubóstwa. Członkowie jej nie są specjalistami 

w tak róŜnorodnych dziedzinach, w jakich są obecni przez angaŜowanie 

swych sił w rozwiązywanie problemów Kościoła i świata. Wszelka 

działalność, jaką podejmuje Grupa Promotorów, jest skierowana na konkretne, 

lokalne sytuacje, kiedy następuje spotkanie tego, co jest uniwersalistyczne  

z tym, co jest szczegółowe i konkretne. Jednak nie ma tu sprzeczności: 

„Przeciwnie, to, co jest uniwersalne jest wspólnym mianownikiem 

konkretnych realiów traktowanych całościowo. Są ludzie, którzy rozumieją 

konkretność jako obecność w konkretnej, lokalnej sytuacji. Ale tak nie jest. 

Jest się konkretnym jedynie na tyle, na ile się reaguje w swojej sytuacji na 

wymogi powszechności. I jest się uniwersalnym jedynie na tyle, na ile 

ogniskuje się tę uniwersalność w swojej aktualnej sytuacji. Tylko wtedy 

moŜna mówić o realizmie. Stąd to, co czynimy „tu i teraz” ma wartość  

i znaczenie uniwersalne”100.  

Grupa Promotorów nie ogranicza się tylko do jednego sektora, czy 

szczegółowej dziedziny, ale na róŜnych poziomach stara się „poruszyć” całość 

wspólnoty chrześcijańskiej i ludzkiej. Jeśli chodzi o Ŝycie wewnątrz grupy to 

GP wyraŜa swój uniwersalizm najpierw przez róŜnorodność powołań osób 

wchodzących w jej skład. Są w niej męŜczyźni i kobiety; księŜa, osoby 

                                                 
97 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 20. 
98 Powołanie i posłannictwo GP, s. 5. 
99 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 20. 
100 TamŜe. 
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zakonne i świeccy; członkowie zaangaŜowani na pełnym etacie w pracy GP, 

jak równieŜ osoby poświęcające tylko część swojego czasu dla GP. Ponadto 

wszyscy członkowie grupy mają równe prawa. Szczególnym rysem 

powszechności jest róŜnorodność kulturowa członków i zespołów narodowych 

oraz międzynarodowy skład Grupy Promotorów101. Taki styl Ŝycia zakłada 

przyjęcie istniejących, uzasadnionych róŜnic oraz pluralizm jako źródło 

wewnętrznego ubogacenia. 

 

 3. Jedność 

 

O. Lombardi po zakończeniu II Wojny Światowej, „w centrum 

rozbitego świata”, myślał o takiej grupie, która w swej posłudze będzie 

bardziej szukać tego, co łączy, niŜ tego, co dzieli102. Jedność, którą przeŜywa  

i proklamuje GP jest jednością z wszechobecnym Bogiem, w którym kaŜda 

rzeczywistość uzyskuje znaczenie103. Jest to jedność w prawdzie i miłości na 

wzór Trójcy Świętej, do której wzywa Jezus Chrystus: „Daję wam nowe 

przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Miłujcie się wzajemnie, jak Ja 

was umiłowałem. Po tej miłości, którą będziecie mieć jedni do drugich, 

wszyscy poznają, Ŝeście uczniami moimi”(J 13,34 n.) i o którą modlił się do 

swego Ojca (J 17,20–23). Jedność jest największą wartością, jaką promuje 

MMM w procesie odnowy Kościoła i świata. „Jest w tym Ruchu wielka 

ufność, Ŝe świat moŜe być lepszy, Ŝe moŜe przekraczać swe ograniczenia  

i rosnąć ku Królestwu. Trzeba mu w tym pomagać. To chce czynić GP, 

czerpiąc inspirację z wiary i uświadamiając sobie, Ŝe cały Kościół jest posłany 

do świata przez Chrystusa, by go uświęcać w prawdzie i miłości. Kościół jest 

znakiem i narzędziem zjednoczenia wszystkich w Bogu i odnowienia jedności 

rodzaju ludzkiego. GP to szczególna Grupa w Kościele, która chce to czynić  

z mocą, posługując się skuteczną strategią104 DąŜąc do jedności GP pragnie 

                                                 
101 Powołanie i posłannictwo GP, s. 5. 
102 Myśl tę przytoczył Dyrektor Generalny O. Gino Moro podczas Konwiwencji PGP. Zob. Powołanie 
i misja GP, s. 3. 
103 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 21.  
104 Powołanie i misja GP, s. 1. 
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niestrudzenie głosić nawrócenie wszystkich - osób, grup, instytucji. 

Jednocześnie ma świadomość, Ŝe budowanie jedności z innymi poprzedza 

dąŜenie do budowania jej w sobie samych, w swoich osobistych relacjach  

z Bogiem. Największym oczekiwaniem wobec Grupy i jednocześnie 

najtrudniejszym jej zobowiązaniem jest więc to dąŜenie do coraz większej 

jedności wewnątrz Grupy105. 

 Do realizacji tego trudnego ideału Grupa Promotorów czerpie światło  

z nauczania Soboru Watykańskiego II, który w Konstytucji duszpasterskiej  

o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” stwierdził:  

„W oparciu o jedność rodziny synów BoŜych w Chrystusie wyraźnie się 

dopełnia i umacnia jedność rodziny ludzkiej (…) Popieranie bowiem jedności 

wiąŜe się z najgłębiej rozumianą misją Kościoła, poniewaŜ on sam jest 

 «w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem 

wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego». 

Tak, więc Kościół pokazuje światu, Ŝe prawdziwe zewnętrzne zjednoczenie 

społeczne wypływa ze zjednoczenia umysłów i serc, to znaczy z owej wiary  

i miłości, dzięki której jedność Jego w Duchu Świętym jest nierozerwalnie 

ugruntowana. Moc bowiem, jaką Kościół moŜe tchnąć w dzisiejszą 

społeczność ludzką, polega na wierze i miłości zrealizowanych  

w Ŝyciu, nie zaś na jakimś zewnętrznym panowaniu przy pomocy środków 

czysto ludzkich106.  

Członkowie GP poszukują źródła wzajemnej jedności w łączności  

z Bogiem, bowiem nikt nie powinien ulegać iluzjom, co do trudności, jakie się 

z nią wiąŜą. Wypływają one nie tylko z róŜnic narodowych, charakteru, itp., 

ale równieŜ z róŜnic w powołaniach, sytuacjach Ŝyciowych, formacji 

wynikających z pochodzenia społecznego, szkół duchowości, czy myśli. 

                                                 
105 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 21. W jednym ze swych rozwaŜań na temat jedności Lombardi 
stwierdził: „Surowość naszej ascezy nie jest łatwa. Mogę poświadczyć, Ŝe w wielu miejscach nasza 
asceza jest uwaŜana za trudną (…) Zasadniczą trudnością w poszukiwaniu jedności są róŜnice partii, 
ras, wieku, wykształcenia, sytuacji prawnej w Kościele, nie licząc nieuniknionych róŜnic 
temperamentów i charakterów osobowych. Ze wzruszeniem moŜna odnotować, Ŝe nasi ludzie coraz 
bardziej rozumieją, (…) Ŝe naszą specyficzną misją jest promowanie głębokiej i powszechnej jedności 
umysłów i serc wewnątrz Kościoła”. Zob. Spotkania, 12. ZałoŜyciel Grupy. Antologia refleksji 
dotyczących Grupy Promotorów, s. 19. 
106 GS 42. 
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Właśnie w tej róŜnorodności wszyscy członkowie GP dzielą jedno powołanie  

i posłannictwo wynikające z misji107. Razem przeŜywają proces tworzenia, 

podejmowania i wykonywania decyzji. Ponadto wszyscy uczestniczą  

w spotkaniach poświęconych refleksji, modlitwie i działaniu, oddając do 

dyspozycji GP osobiste dobra duchowe i materialne108. PowyŜsze róŜnice 

stanowią szczególne bogactwo Grupy. Potrzeba więc indywidualnego  

i wspólnotowego wysiłku w tworzeniu głębokiej komunii ducha, nawet wtedy, 

kiedy osoby te nie mieszkają razem jako wspólnota109, aby przeniknąć świat 

nową ascezą jedności110. Temat jedności w aspekcie wspólnotowym omówię  

w rozdziale poruszającym duchowość Grupy Promotorów. 

W swoim działaniu GP stara się słuŜyć przezwycięŜaniu wszelkich 

form podziału i dualizmu; promowaniu zgody, szacunku dla róŜnic. 

Podejmuje posługę pojednania i wprowadzania pokoju, który jest owocem 

sprawiedliwości. Pobudza do współdziałania, zachowania respektu dla 

róŜnorodności oraz zachęca do dzielenia się dobrami. Promuje równieŜ trwałą 

odnowę małych i duŜych wspólnot. Ta praca dotyczy projektów odnowy 

parafii i diecezji, jak równieŜ rodzin czy młodzieŜy111. Szerzej powyŜsze 

tematy zostaną omówione w dalszej części pracy, gdzie będzie mowa  

o ewangelizacji Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. 

 

                                                 
107 Budowanie jedności wewnątrz Grupy było stałą troską Lombardiego. Wielokrotnie zachęcał swych 
towarzyszy do osobistego przemyślenia tego wezwania, jak równieŜ do refleksji wspólnotowej. Oto 
jedna z jego zachęt: „Wiemy, Ŝe działanie naszej Grupy musi być mistrzowskie, oparte zwłaszcza na 
świadectwie Ŝycia. Dlatego teŜ załoŜyliśmy tę „zadziwiającą wspólnotę”, jako związek wszystkich 
rodzajów powołań, wspólnotę zrodzoną z tak wieloma kłopotami i powaŜnie przebadaną przez 
Miejsce Święte. Pragniemy więc zaświadczyć o naszej intymnej jedności w miłości Boga i bliźniego, 
w całej róŜnorodności Ciała Mistycznego”. Cyt. za: Spotkania, 12. ZałoŜyciel Grupy. Antologia 
refleksji dotyczących Grupy Promotorów, s. 25.  
108 Powołanie i posłannictwo GP, s. 6. 
109 śycie wspólnotowe członków GP występuje wówczas, gdy tego wymaga misja, dla jednych  
w formie trwałej, dla innych na pewien czas, przejściowo. Zob. SłuŜba Animacji Wspólnotowej,  
s 21 n. 
110 Spotkania, 12. ZałoŜyciel Grupy. Antologia refleksji dotyczących Grupy Promotorów, s. 5. 
111 Powołanie i posłannictwo GP, s. 5 n. 
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4. Tymczasowość 

 

Od początku swego istnienia GP charakteryzuje się cechą 

tymczasowości. Cecha ta dotyczy wewnętrznej natury GP, jej powołania  

i misji. W rozumieniu Grupy wszystko jest jedynie tymczasowe, gdy zostanie 

odniesione do takich wartości jak ostateczna jedność z Bogiem oraz pełne 

braterstwo w Chrystusie112. W ten sposób GP odwołuje się do ewangelicznej 

radykalności, która niesie w sobie nadzieję i radość dąŜenia ku Panu. 

Wartością niezmienną i wieczną jest Bóg, i Jego Królestwo. Na ziemi Kościół 

jest znakiem i narzędziem realizacji Królestwa BoŜego. Grupa Promotorów 

Ŝyje Kościołem i jest w słuŜbie Kościoła113. Ten rodzaj tymczasowości nie 

istnieje w Ŝadnej innej strukturze Kościoła. Jest ona wielką formą ubóstwa, ale 

i wartością: liczy się tylko Ewangelia114. Wartości niezmienne w Ŝyciu  

i posłudze GP są następujące: Ŝycie Słowem BoŜym i nauką Kościoła, 

posłuszeństwo Duchowi Świętemu, odczytywanie „znaków czasu”, 

duchowość wspólnotowa i postawa nawracania się. Natomiast formy, metody, 

środki, struktury, jak równieŜ świat, w którym Ŝyje, zwyczaje, tradycje  

i poglądy są zmienne115. 

W Ŝyciu GP tymczasowość wpływa w sposób zasadniczy najpierw na 

charakter członkostwa. Słowo „tymczasowy” nie wyraŜa określonego czasu, 

ani długiego, ani krótkiego. Oczywiste jest więc dla członków GP, Ŝe ich 

obecność w Grupie nie jest związana z czasem konkretnie ustalonym116. 

Chodzi o to, aby nie angaŜować Ŝadnego członka GP na sposób stały. „ KaŜdy 

moŜe odejść w kaŜdej chwili. Nie mamy przypisanych raz na zawsze osób. 

KaŜdy naleŜy juŜ do jakiegoś pierwotnego powołania (…) Jest moŜliwe być 

                                                 
112 TamŜe, s. 6. 
113 Spotkania, 6. Sens mego Ŝycia: Reforma Kościoła, s. 7–14. Temat powyŜszy poddany był refleksji 
Polskiej Grupie Promotorów podczas Konwiwencji w 1999 r. Zob. Cechy GP: profetyzm  
i tymczasowość, s. 4.  
114 Powołanie i misja GP, s. 3. 
115 Cechy GP: profetyzm i tymczasowość, s. 4. 
116 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 22; Zob. Ukształtowanie i oblicze Grupy Promotorów Ruchu 
dla Lepszego Świata, Rzym 1983 r., s. 15-18 (dalej: Ukształtowanie i oblicze GP). 
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związanym z Ruchem w sposób trwały. WaŜna jest decyzja. Odnawia się ją po 

rozeznaniu co 4 lata”117.  

Tymczasowość przeŜywana jest przez członków GP jako dar  

i bogactwo słuŜące jej wzrostowi oraz radykalnej posłudze Kościołowi  

i światu. DąŜenie do celu z zachowaniem wartości, które budują GP i są 

niezmienne pozwala na słuŜbę drugiemu człowiekowi w postawie otwarcia  

i pokory. Idąc tą drogą Grupa moŜe trwać nieustannie w procesie odnowy 

wewnętrznej przez stałe zastępowanie się członków. Zachowuje swoją 

młodość czerpiąc zapał i siły z niewyczerpanej płodności Kościoła, którą 

wnoszą ze sobą nowe osoby. Na tej drodze moŜe osiągnąć wolność duchową, 

której owocem jest odwaŜna posługa dla odnowy społeczności, instytucji  

i grup118. Styl Ŝycia oparty na tymczasowości mobilizuje równocześnie 

członków GP do podejmowania powierzonych zadań w sposób 

odpowiedzialny i zaangaŜowania wszystkich swych moŜliwości  

w wypełnianiu poleconej misji. Entuzjazm jest cechą, której nie moŜe 

zabraknąć w Grupie, jeśli chce ona być wiarygodnym świadkiem nawrócenia 

w słuŜbie Kościoła i świata119. Jednocześnie tylko w warunkach ciągłych 

zmian osoby tworzące GP mogą doświadczyć radości i trudów wspólnotowej 

ascezy: budowania komunii w praktyce wokół celu, który sobie stawiają. To 

doświadczenie czyni członków GP bardziej zdolnymi do stawania się 

inicjatorami wspólnotowej odnowy, którą proponują innym. GP ma wiele 

moŜliwości, by dawać swoim Ŝyciem przykład tego, co pragnie osiągnąć. 

Kolejnym owocem pracy GP jest to, Ŝe osoby, które opuszczają Grupę po 

wielu latach są ubogacone doświadczeniem Ŝycia wspólnotowego  

i stają się pomocne dla Kościoła. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, kiedy 

zaangaŜują się później w swoich środowiskach wcielając w nie ideały Ruchu.  

Grupa Promotorów realizując swe posłannictwo w wierności ideałowi 

napotyka oczywiście na szereg trudności. GP musi przede wszystkim mieć 

                                                 
117 Są to słowa, które skierował Dyrektor Generalny Ruchu do członków Polskiej Grupy Promotorów. 
Zob. Powołanie i misja GP, s. 3. 
118 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 23. 
119 TamŜe. 
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świadomość, Ŝe tymczasowość nie gwarantuje wystarczającej kontynuacji 

członkostwa, jaką by zapewniała konkretna struktura prawna w Kościele. Stąd 

takim gwarantem musi się stać dla Grupy powaŜne traktowanie uczestnictwa 

przez wszystkich członków, ich wytrwałość, akceptacja dla podejmowanych 

zadań. Osoby, które angaŜują się w pełnym wymiarze czasu podejmują 

szczególne ryzyko – moŜe zaistnieć potrzeba powrotu do swego pierwotnego 

środowiska np. po kilku latach pracy. Wówczas jawi się przed nimi 

konieczność ponownego przystosowania się do rytmu Ŝycia grupy,  

w której realizowały swe podstawowe powołanie.  

Następnym wezwaniem dla Grupy jest obecność w niej osób, które 

zaleŜne są od woli swych przełoŜonych (zakonnicy). Zawsze istniejąca 

perspektywa odwołania tych osób do innych zadań moŜe stanowić trudność 

dla entuzjastycznego oddania się, jakie kaŜdy członek ma w sobie wyrobić  

w Ruchu i wewnątrz Grupy. Gdy zaistnieje potrzeba poszukiwane rozwiązania 

mają na uwadze charakter zaangaŜowań wszystkich: danej osoby, jej 

przełoŜonych i Grupy. Kryterium w rozeznawaniu jest dobro Kościoła oraz 

danej osoby120. 

Tymczasowy charakter członkostwa w Grupie ma takŜe inne 

następstwa. Oznacza bezwarunkową gotowość przyjęcia kaŜdej czynności  

i odpowiedzialności dla wspólnego dobra. Oczywiście naleŜy uwzględniać  

w pełni róŜnorodność powołań, stanów Ŝycia itp. Jednocześnie członkowie GP 

muszą przejawiać taką samą gotowość do rezygnacji z podjętych działań, jeśli 

będzie ją dyktowało wspólne dobro. Taka postawa całkowitej dyspozycyjności 

staje się świadectwem dla Kościoła, którego on zawsze potrzebuje. 

Tymczasowość, której Grupa chce pozostawać wierna, dotyczy takŜe 

jej przesłania121. GP ma przekonanie, Ŝe pewna niestabilność odnośnie 

róŜnych wymagań, osób, sytuacji ma swe odniesienie do Ewangelii i jest 

nieodłączna od doświadczenia chrześcijańskiego (Zob. Hbr 13,14;  

                                                 
120 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 23. 
121 Powołanie i posłannictwo GP, s. 6. 
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1Kor 7,29-31). Postawa ta umoŜliwia GP pozostawanie w słuŜbie wspólnego 

dobra Kościoła i świata, co jest istotą przesłania Ruchu dla Lepszego Świata. 

Tymczasowość dotyczy takŜe całej działalności Grupy, niezaleŜnie od 

tego, co udało się jej zrealizować. Oznacza to, Ŝe GP nigdy nie będzie miała 

swoich własnych dzieł. Nie zaistnieje Parafia Lepszego Świata, Seminarium 

Lepszego Świata czy Zgromadzenie Religijne Lepszego Świata. Jeśli 

dokonuje się promocja konkretnych doświadczeń (np. w parafii) zawsze dzieje 

się to z osobą odpowiedzialną (w parafii – proboszcz). Takich doświadczeń 

GP nie uznaje za swoje, gdyŜ to inne osoby wdraŜają proponowane przez 

Grupę projekty zaleŜnie od sytuacji i własnych moŜliwości122. Odnośnie osób 

biorących udział w róŜnych działaniach dokument „Posługa Animacji 

Wspólnotowej” podaje: „Nie ma Ŝadnego typu podstawowej organizacji, za 

wyjątkiem takiej, do której osoba naleŜała, zanim nawiązała kontakt  

z Ruchem. To jedyny sposób zapewnienia Grupie, Ŝe nie będzie 

współzawodniczyć z innymi. Grupa Promotorów usiłuje pomagać innym, aby 

rozpowszechnić ten potęŜny proces odnowy i przemian. Wypuszcza kaŜde ze 

swoich dzieł lub w nich „zamiera”, aby dzieła te Ŝyły i przynosiły obfity owoc 

dla Królestwa BoŜego. Co powiedziano o Królestwie BoŜym, musi się teŜ 

powiedzieć o Ruchu. Nikt nie moŜe powiedzieć <jest tu; jest tam>. Nie moŜna 

go zmierzyć Ŝadnymi zewnętrznymi znakami ani statystyką, a tylko energią,  

 z jaką oŜywia i animuje wszystko, co Duch Święty wznieca w świecie po to, 

by zbudować <Królestwo prawdy i Ŝycia, świętości i łaski, sprawiedliwości  

i pokoju>”123. Powołaniem Grupy jest, by wtapiała się w Kościół i pracowała 

tak, by to było uznane za coś zwyczajnego i charakterystycznego dla Kościoła 

jak np. duchowość komunii124. 

 

Niniejszy rozdział pracy został poświęcony prezentacji czterech 

podstawowych cech charakterystycznych Grupy Promotorów Ruchu dla 

Lepszego Świata. Profetyzm, uniwersalność, jedność i tymczasowość są 

                                                 
122 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 24. 
123 TamŜe. 
124 Powołanie i misja GP, s. 3. 
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wartościami, które według zamierzenia O. Lombardiego, mają stanowić 

o toŜsamości Grupy. Otwarcie na odczytywanie „znaków czasu” w aktualnej 

sytuacji Kościoła i świata pozwala GP dostrzegać nowe wezwania  

i widzieć je w świetle BoŜym. Z tego przesłania wynika troska o budowanie 

jedności w sobie i wokół siebie. Duchowość komunii jest „stylem Ŝycia” GP  

i jej pracy w róŜnorodnych grupach społecznych, środowiskach, kulturach, na 

róŜnych kontynentach. Gotowość do budowania jedności w Kościele i świecie 

zakłada dyspozycyjność członków Grupy do podejmowania róŜnych zadań  

i posług. Zarówno powierzone prace, jak równieŜ miejsce ich realizacji mogą 

się zmieniać, gdyŜ są uwarunkowane potrzebami ewangelizacji we 

współczesnym świecie. Jakiekolwiek by nie były formy promowania dąŜenia 

do „lepszego świata”, GP pozostaje tylko inicjatorem, nie uznając za własne 

Ŝadnego dobra, jakie się dokonuje125.  

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
125 Oto słowa, które skierował O. Lombardi do GP: „WaŜne jest, aby wasza grupa nie chciała czynić 
własnego dzieła. Naszym zadaniem jest słuŜyć całemu Kościołowi (…) Pamiętajcie, Ŝe 
reprezentujecie dzieło, które ma być w Ruchu i kochać całe dobro, jakie jest w Kościele” Spotkania, 
12. ZałoŜyciel Grupy. Antologia refleksji dotyczących Grupy Promotorów, s. 17. 



 53 

III. DZIAŁALNO ŚĆ GRUPY PROMOTORÓW 
 

 
Przystępując do opisania działalności Grupy Promotorów, rozpocznę od 

przedstawienia jej celów. Jak zaznaczyłam we Wstępie pracy, Grupa 

Promotorów nie jest toŜsama z Ruchem dla Lepszego Świata. Te dwie 

rzeczywistości mają cechy wspólne, ale jednocześnie istnieją pomiędzy nimi 

obiektywne róŜnice. Cel MMM jest identyczny z misją Kościoła, która polega 

na przybliŜaniu Królestwa BoŜego126. Natomiast celem GP jest promowanie 

Ruchu dla Lepszego Świata. Oznacza to poruszanie lub pobudzanie, 

stymulowanie oraz animowanie odnowy w konkretnych grupach, 

środowiskach, w całych społecznościach127. Proces ten dokonuje się w trzech 

etapach: uwraŜliwienie i akceptacja odnowy – nawrócenia (przyjęcie przez 

określone grupy wartości, które są proklamowane); pogłębienie sumienia 

wspólnotowego (wartości są zaakceptowane i podjęte przez te grupy), 

promowanie projektów, które słuŜą odnowie szerszych środowisk128. Jest to 

słuŜba, która ma pomóc wspólnotom przeŜywać swe nawrócenie coraz pełniej 

przez urzeczywistnianie Królestwa BoŜego. 

 

1. Cele działalności Grupy Promotorów 

 

Powołanie i misja Grupy Promotorów skonkretyzowane są w jej celach 

działania. Jednocześnie w stylu Ŝycia Grupy i w jej wszystkich działaniach 

apostolskich musi się objawiać jej funkcja, gdyŜ stanowi ona o sensie istnienia 

Grupy. Funkcja, jaką pełni GP, wyróŜnia ją spośród innych grup. Jest to 

słuŜba integralnemu nawróceniu jednostek i zbiorowości do Królestwa 

BoŜego i jego wymagań, w odniesieniu do relacji między osobami, grupami  

i narodami oraz w strukturach współŜycia między ludźmi129. Grupa 

Promotorów przez podejmowane wysiłki chce równieŜ sprawić, by cały 

                                                 
126 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 11. 
127 TamŜe, s. 12. 
128 TamŜe. 
129 Powołanie i posłannictwo GP, s. 4. 
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Kościół Ŝył w stanie ciągłej odnowy i niestrudzenie podejmował misję, której 

celem jest budowanie lepszego świata według planu BoŜego130. W celach 

działania GP wyróŜniamy: cele ostateczne (nie ma tu skonkretyzowanego 

czasu ich osiągnięcia) oraz cele ogólne i stałe (aby „dotrzymać kroku” 

zmieniającym się czasom, muszą być one okresowo na nowo formułowane  

w postaci celów szczegółowych, aby moŜna je było osiągnąć w zamierzonym 

czasie)131.  

Na podstawie dokumentu „Powołanie i posłannictwo Grupy 

Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata” (Wieczernik 1975) moŜna wyróŜnić 

cztery cele podstawowe, jakie przyświecają działalności GP: 

1. Tworzenie nowego oblicza Kościoła i społeczeństwa. Cel ten jest 

najbardziej uniwersalny i stanowi punkt odniesienia dla celu GP, którym jest 

promowanie Ruchu dla Lepszego Świata.  

Nie chodzi tutaj o nowy Kościół, czy społeczeństwo, lecz o nowe 

oblicze. „Przez oblicze rozumiemy konkretne cechy charakteryzujące dany byt 

i jego postrzeganie, a więc to, jak widzą go inni w kaŜdym czasie”132. 

PoniewaŜ Kościół jest rzeczywistością nie tylko BoŜą, ale równocześnie  

i ludzką, dlatego teŜ przyjmuje róŜne postaci w róŜnych okresach 

historycznych.  

2. Dostosowywanie metod i środków oraz treści przesłania, zgodnie ze 

„znakami czasu” i rozeznaniem, jakiemu rodzajowi nawrócenia aktualnie 

powinno się słuŜyć. 

GP ma wciąŜ na uwadze wielkość przesłania i sposób, w jaki 

przekazuje je światu. Ma takŜe świadomość, jak waŜne jest w tym procesie jej 

świadectwo Ŝycia i działania, co z kolei wiąŜe się z potrzebą kontynuowania 

formacji duchowej i intelektualnej. Realizując powyŜszy cel GP jednocześnie 

nakłada na siebie obowiązek odczytywania „znaków czasu” w świetle 

Ewangelii. Jest to jedyna droga do tego, by znaleźć właściwy typ nawrócenia, 

                                                 
130 Sobór Watykański II głosi potrzebę i obowiązek Ŝycia Kościoła w stałym procesie nawrócenia  
i odnowy oraz utwierdzaniu swej misji wobec świata: LG 8. 
131 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 27. 
132TamŜe. 
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aktualnie wymagany, który mobilizuje Grupę do przemyślenia przesłania 

wzywającego do odnowy konkretnych środowisk i sposobu jego przekazu133.  

3.Poszukiwanie osób i grup, względem których naleŜy podjąć działania, 

które przyśpieszą oczekiwaną zmianę (strategia).  

Strategią GP jest odnalezienie drogi, która ułatwi osiągnięcie 

postawionych sobie celów w moŜliwie najkrótszym czasie, jak równieŜ chodzi 

tu o znalezienie odpowiednich osób, które podejmą się realizacji tych celów 

najefektywniej. W praktyce dokonuje się przez odszukanie takich osób, które 

podejmą przesłanie GP i przekaŜą je dalej134. 

4. Tworzenie nowych form i środków, słuŜących osiągnięciu 

oczekiwanej przemiany135.  

W obecnym czasie GP przeprowadza wiele sesji, rekolekcji, spotkań, 

które mają słuŜyć osiągnięciu oczekiwanej odnowy Kościoła i świata. 

JednakŜe wciąŜ potrzeba adoptować metody i środki ze względu na trwające 

w aktualnej rzeczywistości przemiany. Stanowi to stały proces odczytywania 

„znaków czasu” zarówno w skali międzynarodowej, jak i lokalnej. Wszyscy 

członkowie GP muszą jasno rozumieć istotę zmian, jakie chcą promować  

w Kościele i społeczeństwie. Jednocześnie są zobowiązani, by rozeznać, na 

jakie potrzeby odpowiadają i określić swe moŜliwości, by ich działalność była 

skuteczna136. 

 

2. Zadania Apostolskie 

 

Podczas Wieczernika w 1979 r. w Rzymie zostały wypracowane 

„Zadania Apostolskie” Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata, które 

stanowią owoc refleksji GP nad jej powołaniem i misją we współczesnym 

świecie. Przeprowadzony wówczas proces rozeznawania doprowadził do 

ustalenia pięciu zadań.: 

                                                 
133 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 28. 
134 TamŜe. 
135 Powołanie i posłannictwo GP, s. 9. 
136 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 28. 
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2.1. Królestwo BoŜe;  

2.2. Kościół; 

2.3. SłuŜba biednym i promowanie sprawiedliwości; 

2.4. Uczestnictwo; 

2.5. Oswobodzenie137.  

Wieczernik, który miał miejsce w 1991 r. w Rzymie uwzględniając 

głębokie zmiany, jakie dokonywały się w społeczeństwie138, zwrócił się  

z prośbą do Dyrekcji Generalnej o nowe ich sformułowanie139. W 1994 r. 

Międzynarodowa SłuŜba Animacji określiła, Ŝe „Zadania Apostolskie” 

definiują rację bytu Grupy Promotorów i jej styl Ŝycia. Równocześnie 

stanowią cele i kierunki działań do zrealizowania. Inaczej mówiąc są to 

wartości, które powinny być obecne w kaŜdym działaniu GP, stając się 

jednocześnie kryteriami pozwalającymi określić autentyczność tego działania  

Została utrzymana początkowa struktura pięciu zadań. Zgodnie  

z wypracowanym przez MMM procesem odczytywania „znaków czasu”, opis 

kaŜdego z tych zadań zawiera w sobie: 

− przedstawienie obecnej sytuacji w świecie, która staje się 

wezwaniem, inspiracją do sformułowania zadania; 

− syntezę doktryny odnoszącej się do danej kwestii (racje 

fundamentalne, przekonania GP oparte na nauczaniu Kościoła); 

− sformułowanie zadania (określenie, czemu Grupa Promotorów chce 

słuŜyć); 

− wnioski i konsekwencje dla działania GP (konkretna realizacja 

zadania, określenie sposobu słuŜby) 140. 

 

 

 

 

                                                 
137 Zadania Apostolskie Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata, Rzym, 1979 r. s. 3 (dalej: 
Zadania Apostolskie GP). 
138 Zob. Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 10. 
139 TamŜe, s. 3. 
140 TamŜe, s. 4. 
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2.1. Królestwo BoŜe 

 

Grupa Promotorów obserwuje waŜne przemiany, jakie się dokonują we 

współczesnym świecie na poziomie ekonomicznym, politycznym, społeczno – 

kulturalnym oraz religijnym. Ma równieŜ świadomość, Ŝe Królestwo BoŜe 

realizuje się w rzeczywistości rozrywanej przez przeciwstawne dynamizmy 

(np. troska o budowanie pokoju i jednocześnie trwające wojny i przemoc, 

rosnąca świadomość jedności całego stworzenia i uŜywanie bez ograniczeń 

róŜnych dóbr naturalnych). 

Jednocześnie GP ma przekonanie, Ŝe świat obecny nieodwołalnie zbliŜa 

się do jedności141. Wierzy, Ŝe Chrystus ustanowił w nim Królestwo BoŜe, 

które jest Królestwem „prawdy i Ŝycia, świętości i łaski, sprawiedliwości, 

miłości i pokoju” (Liturgia na Dzień Chrystusa Króla). Wszyscy ludzie są 

powołani do zjednoczenia się w tym Królestwie, jak równieŜ do troski o jego 

wzrost. Grupa Promotorów chce słuŜyć Królestwu Boga obecnemu w świecie 

poprzez powszechne braterstwo między jednostkami, grupami i narodami we 

wszystkich sferach Ŝycia wspólnotowego (ekonomicznej, politycznej,  

w strukturach kulturalnych). Czyni to mając na uwadze wszystkie wartości  

i wymogi, z jakimi wiąŜe się powszechne braterstwo, by w ten sposób 

przeciwdziałać róŜnorakim podziałom istniejącym w świecie. GP troszczy się 

takŜe o otwarcie całej ludzkości na BoŜe powołanie do Ŝycia w jedności  

i wzajemnej słuŜbie142. Mając na uwadze powyŜsze stwierdzenia chce słuŜyć 

Królestwu Boga (juŜ obecnemu pośród świata i wciąŜ dąŜącemu do swej 

pełni), nadto powszechnemu braterstwu między wszystkimi ludźmi, 

państwami i narodami, szanując toŜsamość kaŜdego oraz budując jedność  

i pokój w świecie. Te wyzwania wymagają od Grupy pielęgnowania postawy 

kontemplacji i profetycznego odczytywania działania Boga w obecnej 

rzeczywistości w wymiarze osobistym, lokalnym i międzynarodowym. 

Równocześnie działanie to zakłada wejście we współpracę ze wszystkimi 

                                                 
141 Przekonanie to oparte jest na nauczaniu Kościoła o powszechnym powołaniu do jedności, której 
znakiem w świecie jest Kościół. Zob. LG 1. 
142 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 29. 
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osobami, grupami, ruchami i organizacjami narodowymi i międzynarodowymi 

oraz instytucjami – kościelnymi i świeckimi, które są autentycznie 

zaangaŜowane w budowanie lepszego świata, przy uszanowaniu ich 

uprawnionych róŜnic143. Relacje te stanowią podstawowy i stały element 

działania Grupy i tworzą istotną część jej Ŝycia i posłannictwa. 

 

2.2. Kościół 

 

Grupa Promotorów ma świadomość, Ŝe Ŝyje w Kościele. Kościół 

kroczy niestrudzenie drogą odnowy, chce być coraz bardziej wolny w duchu 

Ewangelii, a równocześnie staje wobec zsekularyzowanego świata. Niektórzy 

wierni pozwalają się zdominować jego dąŜeniom. Kościół jest otwarty na 

wartości wspólnoty i uczestnictwa (wewnątrz siebie jak i w relacjach do 

społeczności), a jednocześnie doświadcza zamknięcia się w sobie niektórych 

swoich członków. Ma ducha profetycznego i według niego podejmuje 

róŜnorodne działania duszpasterskie angaŜując w nie coraz większą liczbę 

chrześcijan, a drugiej strony doświadcza pogłębiającego się rozłamu między 

doktryną a Ŝyciem, nauczaniem a świadectwem. Realizuje powierzoną sobie 

misję budowania jedności w świecie pośród róŜnorodności, a jednocześnie 

niejednokrotnie jest ograniczony tylko do czynności kultycznych, zamknięty 

w sferze prywatności144. 

Grupa Promotorów stara się dostrzegać znaczące przemiany i dąŜenia 

obecne we współczesnym Kościele. Jednocześnie jest przekonana o istocie  

i misji Kościoła jako powszechnego sakramentu zbawienia: „Kościół zarówno 

pomagając światu, jak teŜ wiele od niego otrzymując, zmierza ku temu 

jednemu, aby nadeszło Królestwo BoŜe i Ŝeby urzeczywistniło się zbawienie 

całego rodzaju ludzkiego. Wszelkie zaś dobro, jakie Lud BoŜy w czasie swego 

ziemskiego pielgrzymowania moŜe wyświadczyć całej rodzinie ludzkiej, 

                                                 
143 Światło do realizacji tych zadań GP czerpie z nauczania soborowego, szczególnie zaś z przesłania 
zawartego w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, gdzie jest mowa  
o wzajemnych stosunkach Kościoła i świata (GS 40), pomocy, jakiej Kościół stara się udzielić 
poszczególnym ludziom (GS 41) i społeczeństwu (GS 42) oraz całej rodzinie ludzkiej (GS 43). 
144 Zadania Apostolskie GP, s. 5. 
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wypływa z tego, Ŝe Kościół jest <powszechnym sakramentem zbawienia> 

ukazującym i zarazem realizującym tajemnicę miłości Boga do człowieka”145.  

Wszelkie działania Kościoła zmierzają ku temu, by „odnowić wszystko  

w Chrystusie, to, co jest na niebie, i to, co na ziemi”(EF 1,10). Jest to wymiar 

misyjny Kościoła, w którym leŜy ostateczny cel jego istnienia. Odnowa czyni 

tę misję bardziej efektywną. Dlatego teŜ GP pragnie słuŜyć stałemu 

odnowieniu Kościoła, które otwierałoby go coraz bardziej na świat w postawie 

dialogu i jedności w miłości146. Przyczynia się równieŜ do współpracy 

Kościoła ze wszystkimi, którzy autentycznie próbują ulepszać świat i angaŜują 

się – świadomie bądź nieświadomie – w budowanie Królestwa BoŜego we 

współczesnym świecie147. Grupa Promotorów ma świadomość, Ŝe Kościół 

obecny w świecie nie jest celem samym w sobie. SłuŜy on całej ludzkości, 

musi zatem nieść Chrystusa wszystkim jednostkom i ludom w moŜliwie 

najszerszy i najszlachetniejszy sposób, bo to jest jego misją. Jest więc 

powiernikiem zbawienia przeznaczonego dla wszystkich ludzi148. 

PowyŜsze zadanie GP realizuje przez popieranie nowych inicjatyw  

w Kościele w jego słuŜbie światu, w których następuje połączenie doktryny, 

elementów duchowości, duszpasterstwa i metod realizacji tychŜe inicjatyw. 

AngaŜuje się w ewangelizację wykorzystuje jej nowe metody i formy przy 

zachowaniu zasad inkulturacji. Podejmuje równieŜ dialog z ludźmi innych 

wyznań i religii oraz z niewierzącymi. Ponadto tworzy przestrzeń dla spotkań  

i dialogu: Kościół – Świat. Szczególną okazją ku temu jest prowadzona na 

całym świecie w róŜnorodnych środowiskach sesja „Kościół – Świat”149. W tej 

słuŜbie nieodłączna jest ciągła formacja animatorów i promotorów odnowy, 

ludzi, którzy słuŜą Kościołowi w odnawiającym się świecie. 

 

 

 

                                                 
145 LG 45. 
146 Statut Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata, s. 3. 
147 Zadania Apostolskie GP, s. 5. 
148 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 29. 
149 Sesja powyŜsza zostanie opisana szerzej w następnym rozdziale pracy. 
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2.3. SłuŜba biednym i promowanie sprawiedliwości 

 

GP staje wobec świata, w którym przepaść między bogatymi  

i biednymi nieustannie się pogłębia. Obecna sytuacja świata spowodowana 

ludzkim egoizmem stała się bardzo trudna. Istniejący w świecie system 

ekonomiczny, w którym rozwój krajów trzeciego świata jest 

podporządkowany nieproporcjonalnemu bogaceniu się osób, grup i narodów 

coraz bardziej się utrwala, w wyniku czego czwarta część świata nie ma 

Ŝadnej moŜliwości rozwoju150. Rosnąca „przepaść” nie jest nieunikniona. 

Grupa Promotorów jest przekonana, Ŝe moŜna i trzeba ją usunąć. To sumienie 

wzywa kaŜdego do starań o zmianę niesprawiedliwego systemu. MoŜe się ona 

dokonać na bazie zrozumienia i przyjęcia ewangelicznego ubóstwa, bez 

którego nie jest moŜliwe równieŜ prawdziwe braterstwo. 

Grupa Promotorów opowiada się za powszechnym przeznaczeniem 

wszelkich dóbr na Ziemi, co jednak jest moŜliwe tylko dzięki 

sprawiedliwemu i w duchu Ewangelii podziałowi tychŜe dóbr. Wszystkie 

dobra przeznaczone są dla wszystkich; to jest najwyŜsze prawo, które musi 

oŜywiać kaŜdy system własności i wszystkie formy stosunków między 

ludźmi w tej dziedzinie. Kościół zawsze troszczył się o biednych: „Jak więc 

Chrystus obchodził wszystkie miasta i wioski uzdrawiając wszelkie choroby 

i niemoce na znak, Ŝe nadeszło Królestwo BoŜe, tak i Kościół przez dzieci 

swoje łączy się z ludźmi kaŜdego stanu, szczególnie zaś z biednymi  

i uciśnionymi, i chętnie poświęca się dla nich. Uczestniczy bowiem w ich 

radościach i cierpieniach, zna ich pragnienia i tajniki Ŝycia, współczuje im  

w śmiertelnych niepokojach. Tym, co szukają pokoju, pragnie wyjść 

naprzeciw z braterskim dialogiem, przynosząc im pokój i światło 

wypływające z Ewangelii”151. Kościół jedynie stawiając siebie na poziomie 

biednych, będzie mógł ewangelizować wszystkich ubogich – pomagając im 

wydobyć się z nieludzkich warunków Ŝycia, które są przeciwne woli BoŜej. 

                                                 
150 Zadania Apostolskie GP, s. 6. 
151 AG 12. Zob. teŜ: AG 3, 19; OT 8; GE 10. 
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Przy tym musi podejmować starania, by uwraŜliwiać bogatych na istnienie 

ubóstwa, które im umoŜliwi Ŝycie błogosławieństwami Królestwa 

BoŜego152. 

W realizacji tych zamierzeń nieodzowną okazuje się postawa 

powszechnego braterstwa, którą, zgodnie z duchem Soboru, promuje Ruch dla 

Lepszego Świata. PowyŜsza postawa wymaga od GP świadectwa Ŝycia 

ubóstwem ewangelicznym, aby podkreślić równość wszystkich ludzi. Ponadto 

istotne jest równieŜ ewangelizowanie ubogich i doprowadzanie ich do Ŝycia 

Dobrą Nowiną tak, by stała się ona dla nich znakiem nadejścia Królestwa 

BoŜego. Popieranie procesów ewangelizacji wspólnot ludzkich jest dla GP 

konkretnym krokiem ku budowaniu jedności w świecie, co jednocześnie 

oznacza promowanie sprawiedliwości bez uŜycia przemocy. Budzenie 

wraŜliwości na potrzeby innych i tworzenie dobra wspólnego oznacza z kolei 

budowanie duchowości komunii z Bogiem i ze wszystkimi ludźmi153. 

 

2.4. Uczestnictwo 

 

Przemiany zachodzące w świecie współczesnym niejednokrotnie 

doprowadzają do wyobcowania ludzi. Grupa Promotorów dostrzega 

narastającą marginalizację ekonomiczną, polityczną, kulturalną i religijną 

osób, grup i narodów. Władza koncentruje się w rękach coraz mniejszych 

zespołów ludzi, które mają duŜy wpływ na tych, którzy są od nich zaleŜni. 

W Kościele daje się niekiedy zauwaŜać przejawy klerykalizmu154. GP, 

opierając się na nauczaniu Kościoła, głosi podstawową i nienaruszalną 

godność kaŜdego człowieka jako dziecka BoŜego, bez względu na róŜnicę 

rasy, płci, narodowości, religii, czy stanowiska społecznego. Równocześnie, 

jak podaje Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 

„Gaudium et spes”, „[w dzisiejszym świecie] wzrasta przekonanie, Ŝe ród 

ludzki nie tylko moŜe i powinien coraz bardziej umacniać swoje panowanie 

                                                 
152 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 30. 
153 Zadania Apostolskie GP, s. 6. 
154 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 30. 
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nad rzeczami stworzonymi, lecz Ŝe ponadto jego jest rzeczą ustanowić taki 

porządek polityczny, społeczny i gospodarczy, który by z kaŜdym dniem 

coraz lepiej słuŜył człowiekowi i pomagał tak jednostkom, jak i grupom 

społecznym w utwierdzaniu i wyrabianiu właściwej sobie godności155. 

KaŜdy człowiek i róŜne grupy są więc wezwane do budowania wspólnoty 

narodów w pokoju i braterstwie jako, Ŝe skuteczność działania i konieczność 

dialogu domaga się zbiorowej inicjatywy”156. 

Grupa Promotorów realizując omawiane zadanie, pragnie 

„przyczyniać się do uczestnictwa wszystkich osób, grup i narodów w kaŜdej 

dziedzinie i na kaŜdym poziomie, gdzie dokonuje się rozwój ludzkiego 

Ŝycia”157. Polem działania dla Ruchu są więc wszystkie struktury istniejące  

w świecie. GP, zgodnie z charyzmatem O. Lombardiego, pragnie otworzyć 

Kościół na potrzeby świata: „Wszystkie powołania Kościoła są wciągnięte  

w to, aby świat przemienić. Świat nie jest i nie musi być zły. Jest w nim 

zarówno dobro jak i zło. Jest miejscem powstania i realizacji Królestwa 

BoŜego. Kościół ma stać się zaląŜkiem i wzorem odnowy świata, a więc 

najpierw on sam musi się odmienić. Kościół powinien być pierwszym 

miejscem, gdzie realizuje się braterstwo, wolność, Ŝyczliwość, miłość. 

Dlatego Ruch zmierza do tego, by odnowić Kościół w jego strukturach 

podstawowych”158. Ruch dla Lepszego Świata tworzy nową mentalność 

prowadzącą do przemiany zachowań i działań. Przez „doświadczenia 

wiodące” – eksperymentalne wspólnoty parafialne, szkolne, zakonne – 

przygotowuje wzorce, kształtuje świadków i entuzjastów posoborowej 

odnowy. Stwarza miejsca nadziei, gdzie zobaczyć moŜna i jakby dotknąć 

tajemnicy Kościoła – wspólnoty159. W myśl nauki Soboru, szczególnie 

precyzyjnie została opracowana metoda odnowy parafialnej wspólnoty 

                                                 
155 GS 9.Zob. teŜ: GS 40, 46, 63. 
156 GS 90. 
157 Zadania Apostolskie GP, s.7. 
158 D. Biegacz, Ku posoborowej odnowie parafii. Wywiad z ks. Mieczysławem Nowakiem na temat 
Ruchu dla Lepszego Świata, „Homo Dei” 57 (1988) nr 4, s. 287 – 289. 
159 M. Stecka, Potrzebne ci są nowe oczy, „Królowa Apostołów” 47 (1983) nr 5, s. 6 n. 
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lokalnej – Nowy Obraz Parafii (NOP) a takŜe projekt odnowy diecezji – 

Nowy Obraz Diecezji (NOD) 160. 

 

2.5. Oswobodzenie 

 

Grupa Promotorów dostrzega, Ŝe większość ludzi pozostaje w sytuacji 

zaleŜności ekonomicznej i wielu wypadkach – alienacji i wyzysku. MoŜna 

zaobserwować pewną logikę międzynarodowego systemu ekonomicznego, 

który tworzy formy chorobliwej zaleŜności, dyktatury i naduŜyć władzy161. 

GP wierzy, Ŝe zbawienie, które ofiarowuje Chrystus jest wieczne  

i wszyscy ludzie są wezwani do wolności dzieci BoŜych162. Podjęcie 

wezwania do przyjęcia zbawienia musi prowadzić do czynnego 

zaangaŜowania w rozbiciu grzesznych struktur i powoływaniu na ich miejsce 

innych, zgodnych z Ewangelią163. Dlatego teŜ GP pragnie przyczyniać się do 

wyzwolenia osób, grup, narodów - do ich komunii z Bogiem w przyjęciu 

Królestwa BoŜego i jego wymagań. Tak sformułowane zadanie zobowiązuje 

Grupę do promowania ruchów społecznych, tak by były zdolne kształtować 

krytyczną świadomość ludzi. Obliguje równieŜ do podjęcia pracy dla 

duszpasterstwa zespołowego, którego celem jest współdziałanie dla 

wspólnotowej świętości Ludu BoŜego oraz promowania wśród ludzi idei 

tworzenia ruchów rodzinnych i młodzieŜowych164. 

Opcja na rzecz słuŜby Królestwu BoŜemu jest najwaŜniejsza, gdyŜ 

stawia GP i tych, którym ona słuŜy przed celem ostatecznym, dla którego 

Bóg stworzył człowieka. Ta słuŜba stanowi takŜe cel misji Kościoła. 

Natomiast upowszechnianie Królestwa BoŜego w świecie dokonuje się 

przez słuŜbę biednym i promowanie sprawiedliwości. Z kolei stworzenie 

                                                 
160 Ruch dla Lepszego Świata opracował szereg projektów poświęconych posoborowej odnowie 
róŜnych grup w Kościele. Zostaną one wymienione przeze mnie w następnej części rozdziału. 
Pozostałe publikacje poświęcone temu zagadnieniu, które są dostępne w Polsce zamieszczę  
w bibliografii pracy. 
161 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 30. 
162 LG 48. 
163 UR 12; Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 30. 
164 Działania takie podejmowane są głównie w ramach realizacji projektu Nowy Obraz Parafii (NOP). 
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warunków umoŜliwiających uczestnictwo w Ŝyciu społecznym  

i sprawiedliwym podziale dóbr wszystkich (zwłaszcza pośród ubogich) 

stanowi szczególną formę posługi zmierzającej ku zrealizowaniu trzech 

pierwszych opcji. Uczestnictwa jednak nie da się zrealizować, jeśli nie 

nastąpi promowanie procesów oswobodzenia, głównie od zaleŜności 

ekonomicznych, w róŜnorodnych ugrupowaniach ludzi. „Dzisiejszy Kościół 

nie moŜe efektywnie spełniać roli uniwersalnego sakramentu zbawienia, 

jeŜeli nie stanie się przez swoje Ŝycie i działanie miejscem uczestnictwa  

i dialogu, rosnącego wyzwolenia – zbawienia dla wszystkich, a szczególnie 

biednych, którzy nie mają, nie mogą, nie liczą, nie wiedzą. Tylko tą drogą 

Kościół moŜe stać się autentycznym znakiem i narzędziem w odnowie 

świata. Tylko w ten sposób moŜe efektywnie słuŜyć szerzeniu Królestwa 

BoŜego”165. 

 

3. Plany Grupy Promotorów 

 

Grupa Promotorów od początku swej działalności w Kościele i świecie 

tworzyła plany, które czyniły jej słuŜbę skuteczniejszą. Aktualnie GP 

posługuje się dwoma rodzajami planów. Tak więc są formułowane plany, 

które Grupa przedstawia Kościołowi jako propozycje – projekty oraz te, 

które słuŜą organizacji i koordynacji własnych działań. Te dwa rodzaje 

planów są ściśle związane z celami, jakie są zawarte w dokumencie 

„Powołanie i posłannictwo Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego 

Świata”. Pierwszy rodzaj planów dotyczy tworzenia nowego „oblicza” 

(modelu) Kościoła i społeczeństwa. Drugi natomiast wiąŜe się ze 

strategiami, jakie GP musi zastosować, by włączyć w swoje propozycje 

Kościół i osoby, do których te projekty są skierowane.  

Projekty – propozycje są to plany, które GP proponuje innym do 

wprowadzania z pomocą Grupy lub samodzielnie. Wynikają one  

z okresowych rozwaŜań GP nad „znakami czasu”. Taki projekt zawiera:  

                                                 
165 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 30. 
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− - analizę sytuacji zastanej lub wskazówki metodologiczne, jak ją 

przeprowadzić 

− - idealny model oparty na doktrynie Kościoła i „znakach czasu”; 

− - rodzaj diagnozy; 

− - model operatywny lub proces zmierzający do realizacji celu166. 

Jak wspomniałam wcześniej, funkcją Grupy Promotorów jest 

wzywanie do odnowy Kościoła i świata, zgodnie z nauczaniem Soboru, 

który głosi potrzebę i obowiązek Ŝycia w stałym procesie nawrócenia167. 

Stąd plany, które zarysowuje GP muszą podejmować wszelkie istniejące 

środki i moŜliwości prowadzące do osiągnięcia tej przemiany. 

Na poziomie międzynarodowym opracowano dotychczas: 

- Projekt odnowy parafii – Nowy Obraz Parafii (NOP); 

- Projekt odnowy diecezji – Nowy Obraz Diecezji (NOD); 

- Diecezjalny (Parafialny) Ruch Rodzin; 

- Diecezjalny (Parafialny) Ruch Młodych; 

- Odnowę Instytutów Religijnych 

- Projekt odnowy zakonów – Nowy Obraz Zakonów (NOZ)168. 

Drugi rodzaj planów stanowią te, które słuŜą do rozpowszechniania  

w Kościele i świecie projektów – propozycji utworzonych przez Grupę 

Promotorów. O ogólnym ukierunkowaniu tych planów (określanych jako 

plany strategiczne lub strategie) decyduje Wieczernik. Z kolei kaŜdy poziom 

(region, grupa lokalna) ustala swój plan odnosząc się do wytycznych z planu 

ogólnego. KaŜdy plan strategiczny musi mieć na uwadze cztery poziomy, na 

których Grupa organizuje swoje Ŝycie i działalność. Są one następujące: 

 - Promocja apostolska – jest to strategia rozpowszechniania projektów 

– propozycji, szkolenia osób, które będą je propagowały oraz tych, którym 

przypadnie towarzyszenie przy ich wdraŜaniu; 

                                                 
166 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 31. 
167 LG 8. 
168 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 31. Wymienionymi powyŜej projektami dysponuje Dyrekcja 
Generalna, jak równieŜ grupy lokalne.  
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 - Promocja osób i grup – jest to strategia szkolenia osób i grup  

w kierunku zdobywania umiejętności realizacji proponowanych przez GP 

projektów, 

 - Relacje zewnętrzne – strategia mająca na celu akceptację GP, jej 

funkcji i propozycji ze strony odbiorców; decyduje ona o publikacjach, które 

rozpowszechniają jej charyzmat i propozycje; 

 - SłuŜby wewnętrzne – przy pomocy tej strategii dba się o regularne  

i okazjonalne komunikaty (informacja wewnątrz GP), publikacje, skuteczne 

funkcjonowanie biur (sekretariat, aspekty prawne, finanse)169. 

Plany Grupy Promotorów, zarówno projekty – propozycje, jak i plany 

strategiczne podporządkowane są celom i zadaniom, jakie Grupa przed sobą 

stawia. Określają one takŜe wzajemne odniesienia GP ze wszystkimi 

organizacjami, instytutami, ruchami kościelnymi i społecznymi, które 

angaŜują się w proces odnowy Kościoła i budowanie lepszego świata170.  

 

Międzynarodowa Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata liczy 

obecnie ok. 600 członków, w tym 40 członków zaangaŜowanych na cały etat 

do pracy w MMM. Włącza się ona w odnowę Kościoła w 40 krajach świata na 

wszystkich kontynentach. Zgodnie z planem strategicznym, opracowanym 

przez GP na najbliŜsze lata, wszystkie wysiłki i starania apostolskie GP 

skupione są obecnie na promowaniu duchowości komunii w Kościołach 

lokalnych i we wszystkich środowiskach, które podjęły się realizacji 

proponowanych przez nią projektów171. Duchowość komunii ma prowadzić 

jednocześnie do odnowy relacji w społeczeństwie. W ten sposób GP wypełnia 

swą misję uniwersalną – troski o rozwój Królestwa BoŜego we współczesnym 

świecie.  

Na poziomie promocji apostolskiej jej praca związana jest głównie  

z wdraŜaniem przesłania soborowego w diecezjach (NOD), parafiach (NOP) 

                                                 
169 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 32. 
170 Ukształtowanie i oblicze GP, s. 31. 
171 Plan du Groupe Promoteur du Mouvement pour un Monde Meilleur 1999 – 2011, Rome 2000, s. 9. 
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oraz zakonach (NOZ)172. W październiku 2003 r.173 realizację projektu NOD 

podejmowało na świecie 120 diecezji, w tym 34 nowych. Najwięcej 

zaangaŜowanych w tę pracę diecezji znajduje się w Ameryce Łacińskiej  

(np. w Kolumbii – 21, w Meksyku – 6). Liczba parafii, które realizują projekt 

NOP kształtuje się w zaleŜności od liczby diecezji będących na drodze 

odnowy soborowej. Obecnie 600 parafii na całym świecie podjęło realizację 

projektu NOP (w tym 100 nowych)174 Natomiast realizację projektu NOZ 

rozpoczęło 18 zakonów i zgromadzeń zakonnych (w tym 5 nowych). NaleŜy 

dodać, Ŝe są równieŜ kraje, gdzie jest realizowany projekt NOP, natomiast 

wdraŜanie projektu NOD dopiero się rozpoczyna (np. Polska, Czechy)175.  

W październiku 2003 r. w Rzymie, zgodnie z planem strategicznym GP 

miał miejsce Międzynarodowy Kongres Duchowości na temat: „Duchowość 

komunii dla solidarnego świata”. Stał się on uroczystą celebracją 50 rocznicy 

powstania Ruchu dla Lepszego Świata. Na tym waŜnym spotkaniu obecni byli 

świeccy przedstawiciele narodowości, w których obecna jest GP wraz ze 

swoimi biskupami i kapłanami. Ponadto zgromadzili się równieŜ zakonnicy  

i organizacje diecezjalne. Kongres ten umoŜliwił wspólną modlitwę, 

wzajemne poznanie się i dzielenie swoich doświadczeń w budowaniu lepszego 

świata przez odnowę Kościoła176. 

 

Działalność GP związana jest ściśle z jej powołaniem profetycznym, 

które jednocześnie określa jej miejsce i sposób słuŜby w Kościele. Promując 

Ruch dla Lepszego Świata stara się zaczynać od obecnej rzeczywistości, 

                                                 
172 Wywiad z o. Gino Moro, Dyrektorem Generalnym Ruchu dla Lepszego Świata z dn. 21 VI 2003 r. 
(rkp. w posiadaniu autorki). 
173 Plan du Groupe Promoteur du Movement pour un Monde Meilleur 1999 – 2011, Rome 2000, s. 12. 
174 TamŜe. 
175 Wywiad z ks. Marianem Wroną, Dyrektorem Polskiej Grupy Promotorów z dn. 14 VII 2003 r (rkp.  
w posiadaniu autorki). 
176 Plan du Groupe Promoteur du Mouvement pour un Monde Meilleur 1999 – 2011, Rome 2000,  
s. 24 n. Owocem wyŜej wymienionego Kongresu stało się Przesłanie – „Kantyk nadziei”, stanowiące 
świadectwo zaangaŜowania w budowanie Królestwa BoŜego w świecie wszystkich członków MMM. 
Zob. Ruch dla Lepszego Świata. SłuŜba Animacji Wspólnotowej w 50 – lecie powstania. Przesłanie 
Międzynarodowego Kongresu „Duchowość komunii dla solidarnego świata”, Rzym 9 12 października 
2003. 
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oświecanej wymogami Królestwa BoŜego177. Poszukuje więc „znaków 

wzrastania” (zaląŜków dobra) lub szczególnie pilnych potrzeb odnowy  

w konkretnych wspólnotach lub środowiskach. Wszystkim działaniom GP 

przyświeca stała zasada „wierności Ŝyciu i świętości Kościoła”178. Dlatego teŜ 

podejmuje posługę, która ma na celu wypełnienie się BoŜego planu 

powszechnego zbawienia ludzkości. Stąd najwaŜniejszą jest dla niej opcja 

słuŜby Królestwu BoŜemu, która określa podejmowane zadania apostolskie  

i wszystkie działania GP w Kościele i świecie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
177 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 26. 
178 TamŜe, s. 28. 
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IV. DUCHOWO ŚĆ GRUPY PROMOTORÓW 

 

O. Lombardi wiele pracy i poszukiwań włoŜył w to, aby odczytać istotę 

duchowości Grupy Promotorów MMM179. Jak przedstawiłam w pierwszym 

rozdziale niniejszej pracy, GP podejmując realizację Proklamacji papieŜa 

Piusa XII weszła w nurt odnowy Kościoła i świata180. Charakter Grupy 

zakłada potrzebę integrowania wszystkich powołań Kościoła. KaŜdy członek 

wchodzi do wspólnoty z całym bogactwem swego osobistego powołania  

i winien mieć optymalne warunki, by je realizować i dzielić się nim dla dobra 

Grupy i jej posłannictwa181. Powszechnie wiadomo, Ŝe bogactwo form 

duchowości dało bardzo wiele Kościołowi i ludzkości nie wyczerpując 

nieograniczonego bogactwa Ewangelii182.  

Grupa Promotorów niejako „odwraca” kolejność postępowania: 

rozpoczyna od róŜnorodności, która jest poniekąd bazą, rozpoznaje ją  

i akceptuje, dąŜąc do jak największej jedności w wielości charyzmatów. Stąd 

waŜne jest podkreślenie tego, co w ramach powołań członków GP powinno 

być wspólne dla wszystkich. PoniŜszy rozdział pracy poświęcę omówieniu 

istoty duchowości GP. W pierwszej części rozdziału przedstawię rolę 

„Ćwiczeń dla Lepszego Świata” w kształtowaniu się GP i w stałej formacji jej 

członków, natomiast drugą część przeznaczę na omówienie elementów 

duchowości GP: kontemplacji, postawy nadziei, zdolności do poświęcenia 

oraz umiejętności Ŝycia we wspólnocie183. 

 

 

 

 

                                                 
179 Spotkania, 12. ZałoŜyciel Grupy. Antologia refleksji dotyczących Grupy Promotorów, s 3. Zob. 
podstawowe dokumenty Ruchu dla Lepszego Świata: Powołanie i posłannictwo Grupy Promotorów 
Ruchu dla Lepszego Świata, s. 7–9, Ukształtowanie i oblicze Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego 
Świata, s.7–11; Posługa Animacji Wspólnotowej. Ruch dla Lepszego Świata, s. 24–26; jak równieŜ: 
Historia i działalność Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata, s. 57–62. 
180 TamŜe, s. 4. 
181 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 24. 
182 TamŜe. 
183 Powołanie i posłannictwo GP, s. 7-9. 
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1. Istota duchowości 

 

Sedno duchowości GP MMM moŜna sprowadzić do Tajemnicy 

Kościoła, wyraŜając ją słowami: „śyć Kościołem”184. Miłość do Kościoła była 

zawsze i pozostaje elementem duchowości katolickiej. JuŜ w III w.  

św. Cyprian z Kartaginy powiedział:„Kto nie widzi w Kościele swej Matki, 

nie będzie miał w Bogu swojego Ojca”185. Chodzi o to, aby „Ŝyć Kościołem” 

rozumianym jako tajemnica jedności (komunii), czyli wspólnoty ludzi  

w Bogu186. Podstawą tej komunii jest zjednoczenie Chrystusa z kaŜdym 

człowiekiem przez wcielenie i zmartwychwstanie. Jej owocem jest 

powszechne braterstwo, które jedynie w Bogu znajduje swe pełne 

urzeczywistnienie. Dla Grupy „Ŝyć Kościołem” oznacza znaleźć swoje 

miejsce w jego „sercu”. Nie jest to jednak odnalezienie jakiegoś konkretnego 

miejsca i pasywnej obserwacji Kościoła. Chodzi o zaangaŜowanie się w Ŝycie 

Kościoła, kochając jego aktualny obraz, w całej jego głębi, wraz ze 

wszystkimi jego zaletami i ograniczeniami, razem z osobami i instytucjami, 

które go tworzą187. Grupa Promotorów jest powołana do Ŝycia swą 

specyficzną formą świętości we wspólnocie Kościoła. Wezwanie to podejmuje 

z całym Ludem BoŜym – świętym i powołanym do świętości. Równocześnie  

z kolegium biskupów oraz z papieŜem, który mu przewodzi, gdyŜ to oni 

„otrzymali odpowiedzialność za wspólnotę” oraz pracują „przewodnicząc  

w Imię BoŜe ludowi, którego są pasterzami”188. Ta droga świętości 

doprowadza całą Grupę i kaŜdego z jej członków do dojrzałej wolności dzieci 

BoŜych, niezbędnej do autentycznego wypełnienia jej specyficznego 

posłannictwa189. Dzięki umiłowaniu Kościoła członkowie GP mogą 

angaŜować się coraz bardziej w dzieło jego odnowy. Podstawę dla głębokiego 

doświadczenia Kościoła dla członków GP, osobistego i wspólnotowego, 

                                                 
184 Powołanie i posłannictwo GP, s. 7. 
185 Zob. Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 25. 
186 Spotkania, 12. ZałoŜyciel Grupy. Antologia refleksji dotyczących Grupy Promotorów, s. 9 n. 
187 Powołanie i posłannictwo GP, s. 7. 
188 LG 20. 
189 Ukształtowanie i oblicze GP, s. 11. 
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stanowią, wspomniane juŜ przeze mnie, „Ćwiczenia dla Lepszego Świata”, 

określane równieŜ jako „Kurs podstawowy”190. Są one fundamentalnym 

doświadczeniem kaŜdego członka Ruchu dla Lepszego Świata, stąd wydaje się 

rzeczą słuszną, by w tej części pracy poświęcić im znacznie więcej uwagi.  

 „Ćwiczenia dla Lepszego Świata”191 powstały jako doświadczenie 

Ŝyciowe O. Lombardiego i jego pierwszych towarzyszy. Mówiąc o genezie 

„Ćwiczeń”, Lombardi odwoływał się do ducha św. Ignacego Loyoli, który 

pragnął dawać z siebie „zawsze więcej” w wierności Jezusowi  

i w słuŜbie dla Jego Królestwa. Okoliczności Ŝycia św. Ignacego sprawiły, Ŝe 

dostrzegał braki miłości braterskiej wewnątrz Kościoła oraz potrzebę 

wzajemnego zjednoczenia. Te doświadczenia doprowadziły go do 

opracowania rekolekcji określanych mianem „Ćwiczeń duchowych”192. 

„Ćwiczenia dla Lepszego Świata” były pierwszym objawem charyzmatu GP  

i to one formowały ją we wspólnym duchu193. O. Lombardi widział naglącą 

potrzebę kształtowania „ludzi nowego świata”194. Pierwsze Sesje „Ćwiczeń 

wspólnotowych” zostały przeprowadzone juŜ w 1951 r. w Rzymie (dla 

uczniów Łacińsko–amerykańskiego Kolegium Piusa), w Sao Paulo i Bogocie 

(dla kapłanów)195. W 1958 r. powstało pierwsze opracowanie ksiąŜkowe 

„Ćwiczeń dla Lepszego Świata”. Zawarte są w nim pewne podobieństwa  

z „Ćwiczeniami” św. Ignacego. Lombardi tak je określał: „Ten, kto zna złotą 
                                                 
190 Zob. Spotkania, 13. Narzędzia przemiany. Ćwiczenia dla Lepszego świata, s. 1 -28. Session Eglise 
– Monde, Saint - Maur – des – Fosses, (b.r.w); Directoire – Guide des Execices pour un Monde 
Meilleur (retraite de la communauté chrétienne), Rome 1994, s. 1–113. 
191 W tym miejscu wydaje się zasadne wyjaśnienie odnoszące się do nazwy „Ćwiczeń”. OtóŜ do 
momentu ogłoszenia Proklamacji przez papieŜa Piusa XII (1952) omawiana sesja istniała pod nazwą: 
„Ćwiczenia dla Nowego Świata”, podobnie jak nazwa Ruchu, którą proponował Lombardi: „Ruch dla 
Nowego Świata”. Pius XII osobiście przyczynił się do tych zmian. Zob.: Spotkania, 13. Narzędzia 
przemiany. Ćwiczenia dla Lepszego Świata, s. 12. W Ruchu wyŜej wymieniona sesja określana jest 
ponadto jako: Sesja „Kościół – świat”, „Ćwiczenia wspólnotowe” lub „Kurs podstawowy”(Cours de 
Base). Określenie wymienione jako ostatnie wiąŜe się z tym, Ŝe kurs ten jest bazą dla wszystkich sesji, 
które przeprowadza Ruch dla Lepszego Świata. Zob. Directoire – Guide des Exercices pour un Monde 
Meilleur, Rome 1994, s. 11.  
192 Spotkania, 13. Narzędzia przemiany. Ćwiczenia dla Lepszego Świata, s. 14. 
193 To wezwanie Lombardi zapisał w swoich notatkach w następujący sposób: „Trzeba będzie 
rozpocząć prawdziwą metodę formacji męŜczyzn i kobiet nowego świata, za pomocą pewnego 
rodzaju ćwiczeń duchowych nowego typu, mając nadzieję, Ŝe bardzo dopomogą do realizacji Planu 
BoŜego i rozbudzenia chęci w tym kierunku… Jest to rzeczywiście krok nowy…” Zob. Spotkania, 13. 
Narzędzia przemiany. Ćwiczenia dla Lepszego Świata, s. 4.  
194 TamŜe. 
195 TamŜe, s. 4 n.. Kolejne sesje „Ćwiczeń wspólnotowych”, jakie zostały przeprowadzone do 1953 r. 
zostały opisane w wymienionej pozycji. Zob. s. 5-13. 
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księgę ignacjańką, wie, Ŝe jest to bardzo zwarta kompilacja rozwaŜań, 

obserwacji róŜnych tematów, które powinny być raczej praktykowane  

w czasie rekolekcji niŜ czytane, pod kierownictwem człowieka, który znałby 

metodę, a jednocześnie stosowałby ją z siłą, delikatnością, i wiarą. Aby 

poznać „Ćwiczenia duchowe”, trzeba je przeŜyć196. Nowe opracowanie 

„Ćwiczeń dla Lepszego Świata” było ponadto syntezą doświadczeń wielu 

grup kościelnych róŜnych powołań, kultur i języków197. Jednocześnie pojawiła 

się potrzeba posiadania domów przystosowanych do przeprowadzania 

„Ćwiczeń wspólnotowych”. Powstało ich kilka, najwaŜniejszym z nich stało 

się Międzynarodowe Centrum Piusa XII w Rocca di Papa (1956). Do Soboru 

Watykańskiego II „Kurs podstawowy” był przez Lombardiego kilkakrotnie 

dopracowywany (kilka wydań w języku włoskim i języku hiszpańskim).  

Sobór Watykański II był szczególnym czasem rozwoju „Ćwiczeń dla 

Lepszego Świata”198 Stało się to moŜliwe dzięki licznym spotkaniom  

O. Lombardiego i GP z papieŜami okresu Soboru, którzy, jak juŜ 

zaznaczyłam, wiązali wielkie nadzieje z Ruchem dla Lepszego Świata. Jak 

równieŜ wspomniałam, Lombardi wraz z GP dwukrotnie przeprowadzał tę 

sesję dla Ojców Soboru. Ponadto brał udział w kaŜdej sesji Soboru: prowadził 

rekolekcje i dni refleksji dla poszczególnych grup Ojców Soboru w Rzymie 

oraz w Międzynarodowym Centrum w Rocca di Papa. Uczestniczył w wielu 

rozmowach z grupami biskupów i kardynałów, często z episkopatem danego 

kraju, omawiając aktualne sprawy soborowe199. Lombardi był przekonany, Ŝe 

podejmowana słuŜba staje się dla niego oczywistym sposobem uczestnictwa  

w Zgromadzeniu Soborowym200. W 1965 r. papieŜ Paweł VI, mając na 

uwadze zaangaŜowanie GP MMM w promowanie duchowości wspólnotowej  

i odnowy Kościoła pośród Ojców Soboru, dokonał oficjalnego jej 

                                                 
196 Spotkania, 13. Narzędzia przemiany. Ćwiczenia dla Lepszego Świata, s. 17. 
197 TamŜe, s. 16 n.  
198 W „Księdze Ćwiczeń” Lombardi zapisał następujące słowa: „ MMM widzi w zwołaniu Soboru 
krok bez precedensu: największy krok, jaki moŜna było sobie wyobrazić w kierunku ogólnej odnowy, 
w słuŜbie której MMM jest całkowicie zaangaŜowany. MMM nie pragnie niczego innego, jak słuŜyć 
Bogu w miarę swoich moŜliwości. Zob. Spotkania, 13. Narzędzia przemiany, Ćwiczenia dla Lepszego 
Świata, s. 28. 
199 Rencontres, 9. Prophète du Vatican II avec Paul VI: Concile et Après – Concile, s. 18–25. 
200 TamŜe, s. 18. 
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zatwierdzenia. Grupa Promotorów otrzymała takŜe podstawowe posłanie: 

promować odnowę soborową w Kościele i świecie201. 

Celebracja Soboru przyczyniła się do głębszej adaptacji „Ćwiczeń 

wspólnotowych”, której owocem była ksiąŜka napisana przez Lombardiego: 

„Aby Ŝyć Soborem” z podtytułem: „Ćwiczenia dla wspólnoty 

chrześcijańskiej” (Rzym 1968). W swej dynamice „Ćwiczenia” zawierają: 

informację i dzielenie, refleksję i dialog, rozeznawanie i modlitwę, planowanie 

i ewaluację. Sesja ta w sposób zamierzony pobudza aktywność wszystkich 

uczestników. Wymienione wyŜej doświadczenia przeŜywane we wspólnocie 

na drodze wiary, nadziei i miłości tworzą drogę wzrostu w świętości 

wspólnotowej Ludu BoŜego202 Wieczernik z 1969 r. w jednym ze swych 

dokumentów podaje, Ŝe „Ćwiczenia dla Lepszego Świata” są stałą podstawą 

zjednoczenia wszystkich członków GP i ich działalności203. Jednocześnie 

niezbędna jest ciągła aktualizacja zarówno „Ćwiczeń wspólnotowych” jak  

i samego Ruchu. Proces ten jest odpowiedzią na wciąŜ nowe wyzwania 

Kościoła i świata204.  

PapieŜe Pius XII, Jan XXIII i Paweł VI, z zainteresowaniem 

obserwowali przemiany, jakie dokonywały się w róŜnych częściach świata  

w środowiskach kościelnych pod wpływem „Ćwiczeń wspólnotowych”, które 

przeprowadzał O. Lombardi205 Pius XII skierował do księŜy z Akcji 

Katolickiej podczas audiencji generalnej 24 IX 1955 r. następujące słowa: 

„Te sesje „Ćwiczeń dla Lepszego Świata” są jednym ze znaków naszych 

czasów. Jesteśmy blisko głębokich zmian w ludzkości i przygotowuje się 

jedno z największych dzieł Kościoła (…) Drodzy księŜa skorzystajcie z tych 

                                                 
201 TamŜe. 
202 WyraŜenie „świętość wspólnotowa” wraz z innymi określeniami, które pomagają je zrozumieć, 
zostało wprowadzone do języka Kościoła przez papieŜa Pawła VI w jego katechezach środowych  
o „Lumen Gentium” w lecie 1968 r. (np. 1 lipca i 18 września). Ta refleksja opiera się na teologii 
Ludu BoŜego, świętego i wezwanego do świętości jako Lud. Zob. w ST teologię Przymierza i w NT 
teologię nowego Ludu BoŜego: Ef 4; 1Kor12; P 2, 1-10; a takŜe: LG 6; 9–13. Zob. Ukształtowanie  
i oblicze GP, s. 8. Bardziej szczegółowo istota „Ćwiczeń dla Lepszego Świata” jest opisana  
w: Directoire - Guide des Exercices pour un Monde Meilleur, Rome 1994, s. 12-14. 
203 Spotkania, 13. Narzędzia przemiany. Ćwiczenia dla Lepszego Świata, s. 17. 
204 TamŜe, s. 24. 
205 Przemówienia, jak równieŜ rozmowy tychŜe papieŜy z Lombardim zamieszczone są  
w: Rencontres, 8. Prophète du Vatican II avec Jean XXIII: le Pape du Concile, s. 63–67; 82 n.; 
Rencontres, 9. Prophète du Vatican II avec Paul VI: Concile et Après – Concile, s. 43 n.; 74-79: 
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Ćwiczeń, tak dobrze przestudiowanych w kaŜdej ich części. Bardzo liczymy 

na was. Powróćcie do waszych domów przemienieni, tak jak to się stało  

z tyloma innymi… I tak stworzycie nowy świat, świat Jezusa!”206  

Obecna wersja „Ćwiczeń wspólnotowych” przeszła w latach 1978 – 

1983 kolejne adaptacje, zgodnie z nauczaniem Soboru i sugestiami  

O. Lombardiego i otrzymała przewodnik metodyczny207. PoniŜej dokonam 

krótkiej prezentacji struktury „Kursu podstawowego” odnosząc go 

jednocześnie do nauczania Soboru Watykańskiego II208. 

WyróŜnia się trzy podstawowe etapy Sesji „Kościół – świat”. Pierwszy 

z nich poświęcony jest analizie rzeczywistości i odkrywaniu planu BoŜego 

dotyczącego powszechnego zbawienia ludzkości209, a takŜe powołania całego 

Ludu BoŜego do współpracy z BoŜym wezwaniem. W drugiej części 

rozwaŜany jest Kościół jako Misterium Komunii210. Ponadto analizowana jest 

dynamika wzrostu wspólnoty chrześcijańskiej (odkrywanie miłości 

braterskiej, która jest sercem Ewangelii)211. Istotnym elementem jest równieŜ 

odkrywanie jedności jako powołania i zadania212, bez której nie dokona się 

nawrócenie osobiste i wspólnotowe. Inaczej mówiąc, chodzi o „świętość 

wspólnotową”, która jest powołaniem całego Ludu BoŜego213 Ostatnia część 

sesji porusza następujące zagadnienia: Kościół jako sakrament powszechnego 

zbawienia, rzeczywistość podstawowej wspólnoty kościelnej (szczególnie 

parafii), poszukiwanie ideału Kościoła odpowiadającego uczestnikom sesji, 

sposoby realizacji wypracowanego ideału wspólnoty eklezjalnej – podjęcie 

konkretnych kroków214. 

                                                 
206 Spotkania, 13. Narzędzia przemiany. Ćwiczenia dla Lepszego Świata, s. 27.  
207Directoire - Guide des Exercices pour un Monde Meilleur, Rome 1994 r. 
208PoniŜsza analiza struktury „Ćwiczeń dla Lepszego Świata” zostanie dokonana przeze mnie na 
podstawie wersji francuskiej: „Session Eglise – Monde, Saint – Maur – des Fosses, (b.r.w.). 
209 Zob. GS 11; 24–32; 33–39; LG 1-5; 9; 48. 
210 Zob. LG 1–10; 32; 48; GS 22; 32; 38 n ; 45; AG 2–5. 
211 GS 24–32; 78; 92; 
212 EN 77. 
213 Directoire –Guide des Exercices pour un Monde Meilleur, Rome 1994, s. 49. 
214 „Ćwiczenia dla Lepszego Świata” są rzeczywistością bardzo złoŜoną i bogatą. Od 50 lat obecne są 
w Ŝyciu Kościoła i świata. Jednocześnie promują duchowość Soboru Watykańskiego II, której wielką 
potrzebę dostrzegamy równieŜ w naszych czasach.  
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„Ćwiczenia wspólnotowe” są wyrazem duchowości GP i optymalnym 

sposobem jej pogłębiania. To w nich GP odnajduje inspirację do dawania 

świadectwa Ŝycia odnowionego według Ewangelii215. Jak kaŜda tajemnica, 

Misterium Kościoła nie da się zrozumieć w całej jego głębi i bogactwie. 

Grupa Promotorów czerpiąc z nauczania Soboru Watykańskiego II, o czym 

wspominałam wcześniej, odkrywa nieustannie Kościół jako Ciało Chrystusa: 

„Chrystus jedyny Pośrednik, ustanowił swój Kościół święty, tę wspólnotę 

wiary, nadziei i miłości tu na tej ziemi, jako widzialny organizm; nieustannie 

go teŜ przy Ŝyciu utrzymuje, prawdę i łaskę rozlewając przez niego na 

wszystkich. WyposaŜona zaś w organa hierarchiczne społeczność i zarazem 

mistyczne Ciało Chrystusa, widzialne zrzeszenie i wspólnota duchowa, 

Kościół ziemski i Kościół — bogaty w dary niebiańskie — nie mogą być 

pojmowane jako dwie rzeczy odrębne; przeciwnie, tworzą one jedną 

rzeczywistość złoŜoną, która zrasta się z pierwiastka Boskiego i ludzkiego. 

Dlatego teŜ na zasadzie bliskiej analogii upodabnia się ona do tajemnicy 

Słowa Wcielonego. Jak bowiem przybrana natura ludzka słuŜy Słowu BoŜemu 

za Ŝywe narzędzie zbawienia, nierozerwalnie z Nim zjednoczone, nie inaczej 

teŜ społeczny organizm Kościoła słuŜy oŜywiającemu go Duchowi 

Chrystusowemu ku wzrastaniu Ciała”216 Stąd kaŜdy członek Kościoła ma  

w nim swe jedyne i niepowtarzalne miejsce, tworząc wraz z innymi jedno 

Ciało Chrystusa (zob. 1Kor 12, 12-27). 

 

 2. Elementy duchowości 

Duchowość Grupy Promotorów jest przede wszystkim duchowością 

wspólnoty, która angaŜuje się w słuŜbę Kościołowi na róŜnych poziomach. 

Wspólnota wsłuchuje się w głos Ducha Świętego i rozeznaje, jakie są Jego 

zamiary, by pozwolić się prowadzić do ich urzeczywistnienia217. WaŜne jest, 

aby kaŜdy członek GP odkrył swe osobiste powołanie wypływające z chrztu 

                                                 
215 Ukształtowanie i oblicze GP, s. 7. 
216 LG 8. 
217 Powołanie i misja GP, s. 1. 
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św., które w swej istocie jest uniwersalne. Chodzi o to, by być „solą ziemi  

i światłem świata” (Mt 5,13-16) i otrzymany dar przekształcać w nowe Ŝycie, 

stając się takŜe inspiracją do Ŝycia w nadziei dla innych. 

Członek GP jest przede wszystkim człowiekiem kontemplacji. Oznacza 

to, Ŝe doświadczył Boga. Jest przekonany, „iŜ Bóg istnieje, jest realny, Ŝywy, 

osobowy, opiekuńczy, nieskończenie dobry – co więcej jest nie tylko dobry 

sam w sobie, ale ponadto jest On nieskończenie dobry dla nas, jako nasz 

Stworzyciel, nasza Prawda, nasze Szczęście – do tego stopnia, Ŝe kierowanie 

do Niego naszego wzroku i serca, nazywane kontemplacją staje się 

najwyŜszym i najpełniejszym aktem duchowym, to jest takim aktem, który 

takŜe dzisiaj moŜe i powinien porządkować według wartości niezliczone 

rodzaje ludzkich aktywności” 218. KaŜdy z członków GP usiłuje zdobyć 

znajomość i doświadczenie świata jako miejsca BoŜego planu zbawienia tak, 

aby potrafił przekazywać tę wiedzę i doświadczenie poprzez swe 

posłannictwo, Ŝycie i czyny219. Tak więc bardzo waŜną umiejętnością jest 

dostrzeganie znaczących wydarzeń dotyczących rozwoju ludzkości  

i krytyczna ich ocena przez praktykowanie chrześcijańskiego rozeznania. 

KaŜda osoba powołana do GP przygląda się rzeczywistości, aby odkrywać  

w niej „ziarna Słowa” oraz znaki zapowiadające lepszą ludzkość220. Jest 

zachwycona mądrością poszukiwania i miłością do prawdy oraz dobra, które 

stara się znaleźć we wszystkich ludzkich aspiracjach i działaniach. Dzięki 

temu rozpoznaje i przeŜywa w wierze czas obecny, jako „czas sprzyjający”, 

jako „dzień zbawienia” (2 Kor 6,2), tzn. jako moment, w którym objawia się 

BoŜa miłość221. Członek GP podsyca i wyraŜa tę postawę kontemplacji 

poprzez ustawiczne odczytywanie „znaków czasu”, aby rozpoznać głos Boga  

w historii222. W ten sposób GP Ŝyje w kontemplacji, w wierze oraz w postawie 

wdzięczności.  

                                                 
218 Paweł VI, Homilia na zakończenie Soboru, 7. 12. 1965. Zob. Powołanie i posłannictwo GP, s. 8. 
219 Ukształtowanie i oblicze GP, s. 7. 
220 Powołanie i posłannictwo GP, s. 8. 
221 TamŜe. 
222 Ukształtowanie i oblicze GP, s. 7. 
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Grupa Promotorów nie ma charakteru „Ŝycia kontemplacyjnego”. Nie 

znaczy to jednak, Ŝe naleŜy wykluczyć z niej osoby z takim powołaniem  

z czasowego uczestnictwa. Ponadto powołanie kaŜdego członka GP jest 

związane z wchodzeniem w głębokie Ŝycie modlitwy. Grupa ma świadomość, 

Ŝe nie wystarczy sama działalność223. By widzieć ludzkość w świetle planu 

BoŜego potrzeba najpierw uczyć się słuchania Boga, który przemawia przez 

swoje Słowo224. Przez modlitwę członkowie GP mogą ofiarować swą słuŜbę 

innym na róŜne sposoby. Jednocześnie mają pewność, Ŝe spotykają Boga  

w kaŜdym człowieku, gdyŜ to „człowiek jest drogą Kościoła”225. 

Członkowie GP są powołani, by być ludźmi nadziei. Jest to drugi 

istotny element duchowości tej grupy. Postawa ta jest zawarta równieŜ  

w przesłaniu soborowym w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie 

współczesnym „Gaudium et spes”: „Chrystus przez swoje zmartwychwstanie 

ustanowiony Panem, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi 

(por. Mt 28,18; Dz 2, 36), juŜ działa w sercach ludzi mocą Ducha swojego, nie 

tylko budząc pragnienia przyszłego wieku, lecz tym samym teŜ oŜywiając, 

oczyszczając i umacniając te szlachetne pragnienia, dzięki którym rodzina 

ludzka zabiega o uczynienie własnego Ŝycia bardziej ludzkim i o poddanie 

całej ziemi temu celowi”226. Nadzieja, obok miłości i wiary, stanowi dynamikę 

Ŝycia chrześcijańskiego, jej siłę twórczą. Dla osób będących w Ruchu zwrot 

„ku lepszemu światu” jest właśnie proklamacją nadziei, zanim dokona się 

jakiekolwiek działanie. Jest potęŜnym wołaniem do „sumienia świata”, który 

bardzo potrzebuje nadziei w tak trudnym momencie swej historii227. Członek 

GP jest człowiekiem nadziei, gdy kontempluje obecność Boga w historii. 

Jednocześnie Ŝyje pragnieniem pełnego zrealizowania się Królestwa BoŜego, 

                                                 
223 Odnośnie wzajemnej zaleŜności modlitwy i działania apostolskiego Lombardi podkreślił: „Ka Ŝdy 
brat i siostra z GP musi prosić przez pokorne i usilne modlitwy o udzielanie i zachowanie 
skuteczności dotykania serc, zarówno w słuŜbie działań soborowych, jak i w chwili obecnej. Jest to 
łaska szczególna, która zdaje się nam towarzyszyć w naszych działaniach apostolskich”. Spotkania, 
ZałoŜyciel Grupy. 12. Antologia refleksji dotyczących Grupy Promotorów, s. 11. 
224 Powołanie i misja, Konwiwencja z Dyrektorem Ruchu Gino Moro, 2001, s. 4. 
225 RH 14; 18; 21–24. 
226 GS 38. 
227 Posługa Animacji Wspólnotowej, s. 25. 
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którego narzędziem jest Kościół228. Przyjęcie postawy nadziei owocuje 

równieŜ wzrastającą troską o Kościół powszechny, jego rozwój i odnowę 

duchową. Członek GP jest powołany, by w swej posłudze Kościołowi 

nieustannie okazywać cierpliwość i wytrwałość (Rz 5,4 n.) w posłuszeństwie 

Chrystusowi. Stara się wybierać to, co jest najbardziej słuŜy budowaniu 

Królestwa BoŜego229. Dlatego teŜ stałą praktyką Ŝycia Grupy jest rozeznanie 

wspólnotowe w Duchu Świętym, które umacnia nadzieję chrześcijańską 

w kaŜdym z członków. 

Racją bytu i rdzeniem duchowości Grupy Promotorów jest całkowite 

oddanie siebie w słuŜbie BoŜego planu powszechnego zbawienia230. Zatem 

członkowie GP mają być ludźmi zdolnymi do poświęcenia, by, jak zaznacza 

św. Paweł, miłością oŜywieni mogli słuŜyć sobie wzajemnie (Ga 5,13) Chodzi 

więc o miłość zdolną do ofiary, która podporządkowuje swoją osobę i własne 

sprawy temu, co tu i teraz sumienie podpowiada jako najlepsze. Dla 

Lombardiego podstawą takiej miłości było zaparcie się samego siebie.  

W swych „Wspomnieniach” zamieścił następujące refleksje dotyczące ducha 

ofiary członków GP: „Pięknie jest mówić o miłości i jedności, lecz jeśli nie 

ma silnego panowania nad sobą i trwałej umiejętności przezwycięŜania 

samego siebie, ten ideał jest tylko pustym słowem. Poza tym, jeśli my, którzy 

mamy ten ideał wdraŜać, nie Ŝyjemy nim sami i nie świadczymy o nim 

Ŝyciem, któŜ nam uwierzy? A więc, jak moŜna Ŝyć miłością? (…) Pokochać 

zaparcie się samego siebie, tajemnicą paschalną jest sekret Ŝycia poprzez 

śmierć. W nas samych pozostawiamy miejsce dla Jezusa. On tam wchodzi  

i wypełnia je”231. Postawa oddania pociąga za sobą takŜe odwagę i zdolność 

do podjęcia ryzyka oraz twórczość w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. 

Nadzieja związana z odnową Kościoła i świata, którą głosi GP, jest 

rzeczywista, ale nie jest łatwa. „Lepszy świat” często „rodzi się” w bólu  

i poświęceniu, w trudzie i zapomnieniu o sobie232. Lecz ta postawa przynosi 

                                                 
228 LG 2; 8. 
229 Powołanie i posłannictwo, s. 8 
230 Ukształtowanie i oblicze GP, s. 8. 
231 Spotkania, 12. ZałoŜyciel Grupy. Antologia refleksji dotyczących Grupy Promotorów, s. 23. 
232 Powołanie i misja GP, s. 5. 
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równieŜ owoce, gdyŜ jest dawaniem autentycznego świadectwa Ŝycia 

oddanego ewangelizacji w skutecznej słuŜbie Kościołowi i światu.  

Ostatnim elementem duchowości Grupy Promotorów, „ogniskującym” 

niejako pozostałe, jest Ŝycie we wspólnocie. Grupa ma świadomość, Ŝe jest to 

być moŜe najtrudniejszy sposób Ŝycia w miłości, ale z pewnością bardzo 

owocny. Zamierzeniem GP jest, by „wszystko rosło ku Temu, który jest 

Głową – ku Chrystusowi. Z Niego całe Ciało zespalane i utrzymywane  

w łączności dzięki więzi umacniającej kaŜdy z członków stosownie do jego 

miary – przyczynia się do wzrostu dla budowania siebie w miłości” (Ef 4,15). 

Grupa Promotorów nie jest zespołem roboczym, który zostaje rozwiązany po 

wykonaniu danej pracy. Jest to środowisko, w którym osoby je tworzące mogą 

i powinny być jedno z Chrystusem w nawracaniu świata (J 17,22 n.), gdzie On 

sam zapewnia źródło owocowania (Mt 18,20). O. Lombardi określał w sposób 

następujący Ŝycie wspólnotowe Grupy: „Jesteśmy przez Niego [Boga] 

powołani do bycia zaląŜkami działania wspólnotowego. Prawdą jest, Ŝe Bóg 

posłuŜył się św. Franciszkiem, aby zapoczątkować nowy okres w Kościele,  

a zarazem odpowiedzieć na wymogi obecnego czasu. To Bóg ustanowi nowy 

sposób Ŝycia wspólnoty, który będzie rozpowszechniał to znaczenie Kościoła 

pośród dzieci BoŜych”233. 

Harmonijny zespół wartości chrześcijańskiego Ŝycia, którymi chce Ŝyć 

Grupa, osiąga swoją pełnię w świętości wspólnotowej. Jak juŜ wspomniałam, 

świętość wspólnotowa, do wcielania której GP jest powołana, stanowi 

fundament „Ćwiczeń dla Lepszego Świata”. WaŜne jest, aby – jak mówił  

O. Lombardi – pozwolić Bogu się przemieniać: „Wszyscy musimy mieć dobrą 

wolę. Musimy starać się coraz lepiej się wzajemnie rozumieć. Zawsze musimy 

doskonalić się, aby widzieć Jezusa w naszych braciach i siostrach, we 

wszystkich ludziach. Mało istotne jest to, Ŝe róŜnimy się i mamy wady. 

Wszyscy mamy wiele wad, pozwólmy więc Bogu przemieniać nas. Musimy 

mieć do siebie wzajemny szacunek, bez względu na to, co się zdarzy. To Bóg 

                                                 
233 Spotkania, 12. ZałoŜyciel Grupy. Antologia refleksji dotyczących Grupy Promotorów, s. 6. 
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uczynił taką wielorakość powołań” 234. Prowadzi ona do słuŜby całemu 

Ludowi BoŜemu i ludzkości, dzięki praktyce rozeznania wspólnotowego. To 

rozeznanie dotyczy następujących zagadnień: odczytania woli BoŜej  

w odniesieniu do posłannictwa Grupy, znalezienia optymalnych metod 

działania oraz podjęcia konkretnych zaangaŜowań indywidualnych  

i w zespole, mając na uwadze czas i zasoby, jakimi GP dysponuje235. Owocem 

tej pracy staje się Plan ogólny oraz plany bardziej szczegółowe, dotyczące np. 

określonych zadań. Konsekwentna realizacja tych planów, a takŜe ocena ich 

wykonania są pierwszorzędnymi i konkretnymi sposobami, przez które GP 

wyraŜa swą wierność woli BoŜej236.  

Do ustalania i realizacji planów GP angaŜuje i łączy osobiste energie 

kaŜdego z członków, dary, charyzmaty i słuŜby oraz zasoby wszelkiego 

rodzaju. To prowadzi do budowania autentycznych relacji międzyludzkich 

opartych na wzajemnym zaufaniu. Ten klimat sprzyja kreatywności Grupy, 

zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym237. W związku  

z tym, od kaŜdego członka wymagana jest postawa nawrócenia, gdyŜ to Grupa 

jest pierwszym i bezpośrednim adresatem jego osobistego poświęcenia się  

i ofiary238. Asceza rozeznania wspólnotowego w wypełnianiu woli BoŜej staje 

się dla GP źródłem przemiany w dąŜeniu do osiągnięcia świętości 

wspólnotowej. W tym kontekście członek GP jest odpowiedzialny zarówno za 

wzrastanie kaŜdej osoby, jak i całej Grupy. Natomiast kaŜda zatwierdzona 

Grupa dzieli odpowiedzialność za wzrost innych Grup, tworzących razem 

jedną międzynarodową Grupę Promotorów239. To wzrastanie GP jako 

dynamicznej wspólnoty wymaga od całej Grupy równieŜ ascezy dialogu, która 

wyraŜana jest w róŜny sposób zarówno nieformalny, jak  

i zinstytucjonalizowany240. Wspólnota Ŝycia GP wyraŜa się takŜe w wyraźnie 

określonej przynaleŜności kaŜdego członka do jednej z zatwierdzonych grup 

                                                 
234 TamŜe, s. 6. 
235 Ukształtowanie i oblicze GP, s. 9. 
236 TamŜe. 
237 Ukształtowanie i oblicze GP, s. 9. 
238 Powołanie i posłannictwo GP, s. 9. 
239 Ukształtowanie i oblicze GP, s. 9. 
240 TamŜe, s. 10.  
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składających się na GP. Na poziomie krajów, kaŜda grupa lokalna odczytuje 

swoją drogę wzrostu w komunii. Podobnie region i wszystkie Grupy w nim 

istniejące rozeznają najlepsze drogi porozumiewania się i budowania komunii 

wewnątrz siebie i z pozostałą częścią GP. PowyŜsze działania umoŜliwiają 

równocześnie wszystkim członkom Grupy Promotorów pewną formę 

doświadczenia w zakresie Ŝycia i słuŜby międzynarodowej. Natomiast na 

poziomie ogólnym wyrazem komunii całej GP są następujące struktury: 

Wieczernik, Dyrekcja Generalna, Międzynarodowa SłuŜba Animacji (IGA, 

MGA) oraz Międzynarodowa Grupa Stałej Animacji (IGPA, MGSA)241. 

Poszukują one odpowiednich dróg budowania komunii całej GP, zarówno  

w relacjach, jak i w pełnieniu poszczególnych funkcji. Wszystkie róŜnice, 

jakie istnieją w GP (płeć, wiek, stan cywilny, zawód, rasa, narodowość, 

kultura, obrządek, powołanie w Kościele lub typ członkostwa) stają się dla 

Grupy wezwaniem, by działała jako znak i narzędzie zbawczej jedności242.  

Kluczowymi momentami w Ŝyciu Grupy Promotorów są 

konwiwencje243. Są to spotkania całej GP, które słuŜą: informacji, studiom  

i refleksji, modlitwie oraz rozeznaniu wezwań Kościoła i świata dla Grupy na 

dany czas. Wymienione tu elementy stanowią razem proces odczytywania 

„znaków czasu”. W ten sposób takŜe GP moŜe odnawiać swoją słuŜbę 

apostolską, zaangaŜowanie swego Ŝycia w posłannictwo, jakie jest jej 

powierzone. 

Dla Grupy jest sprawą oczywistą, Ŝe kaŜdy członek jest odpowiedzialny 

przede wszystkim za swoją osobistą formację, której ostatecznym celem jest 

pełne utoŜsamienie się z powołaniem i posłannictwem GP. Nie moŜna jednak 

pominąć wezwania do wierności swemu pierwotnemu powołaniu244. Podstawę 

początkowej i dalszej formacji stanowią, omawiane juŜ przeze mnie, 

„Ćwiczenia wspólnotowe”. Ponadto GP organizuje róŜne słuŜby dla stałej 

formacji członków. Mają one zapewniać: zrozumienie i przyswojenie 

                                                 
241 Ukształtowanie i oblicze GP, s. 10. 
242 TamŜe. 
243 TamŜe, s. 12. 
244 TamŜe, s. 13. 
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dziedzictwa GP, znajomość historii Ruchu dla Lepszego Świata i GP, 

zrozumienie sytuacji Kościoła i świata, następnie wyzwań, które stawia 

obecna rzeczywistość i odpowiedzi na nie. Poza tym uczestnictwo w wyŜej 

wymienionych słuŜbach ma na celu uczenie się odczytywania „znaków czasu” 

oraz znajomość myśli i Ŝycia Kościoła, dalej – zrozumienie projektów, 

strategii i narzędzi GP oraz teologii, która je uzasadnia.  

 

Podsumowując powyŜsze refleksje na temat duchowości Grupy 

Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata, naleŜy stwierdzić, Ŝe istnienie takiej 

wspólnoty w Kościele powszechnym jest wielkim darem. Fundamentem, na 

którym opiera się Ŝycie kaŜdego członka GP jest Słowo BoŜe i nauczanie 

Kościoła, ze szczególnym odniesieniem do spuścizny Soboru  

Watykańskiego II. GP MMM, jak określają jej dokumenty, „Ŝyje Kościołem 

jako Tajemnicą Komunii”245. Swoje powołanie i posłannictwo w Kościele  

i w świecie realizuje zawsze jako wspólnota. Członkowie GP odkrywając 

obecność Boga w aktualnej rzeczywistości, stają się ludźmi nadziei. Natomiast 

podejmując nieustanny trud odczytywania „znaków czasu”, angaŜują się  

w róŜnorodny sposób w budowanie jedności w świecie. Ich działanie skupione 

jest na poszukiwaniu „odruchów dobra” w kaŜdej społeczności i w kaŜdym 

człowieku i inspirowaniu wielu środowisk do budowania lepszego świata. 

Dzięki swej róŜnorodności w jedności powołania i misji GP staje się dla 

dzisiejszego Kościoła i świata znakiem komunii przeŜywanej z Bogiem  

i z braćmi. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
245 Powołanie i posłannictwo GP, s. 7. 
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ZAKO ŃCZENIE 
 

Praca niniejsza została poświęcona prezentacji powołania  

i posłannictwa międzynarodowej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego 

Świata oraz jej zaangaŜowania w realizację wyzwań soborowych w Kościele 

 i świecie. 

Studium powyŜsze rozpoczęłam od przedstawienia osoby załoŜyciela – 

O. R. Lombardiego SJ oraz procesu tworzenia się Ruchu dla Lepszego Świata 

wraz z jego Grupą Promotorów. Skupiłam się na wydarzeniu kluczowym  

w historii Kościoła powszechnego w XX w., jakim był Sobór Watykański II, 

przedstawiając równieŜ powiązania GP z tym wydarzeniem. Grupa 

Promotorów, zarówno u swych początków, jak i obecnie czerpie światło  

z nauczania soborowego, a zwłaszcza z jego podstawowych dokumentów 

dotyczących powołania i misji Kościoła we współczesnym świecie. 

Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”, jak równieŜ 

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et 

spes” są stałą inspiracją dla GP dla rozumienia istoty Kościoła i jego 

posłannictwa, a takŜe wzajemnych odniesień Kościoła i świata w obecnej 

rzeczywistości. 

Na tej fundamentalnej prawdzie o Kościele GP buduje takŜe swoją 

toŜsamość, jako wspólnota międzynarodowa o róŜnych powołaniach. 

Przedstawiając cechy charakterystyczne GP, chciałam uwypuklić jej wymiar 

profetyczny, gdyŜ pozostałe cechy: uniwersalność, jedność i tymczasowość są 

w niej zawarte i w niej takŜe znajdują swe uzasadnienie. Wymienione wartości 

mają równieŜ stanowić o Ŝywotności GP i dyspozycyjności w odpowiedzi na 

aktualne potrzeby Kościoła lokalnego i powszechnego. Grupa Promotorów 

troszcząc się o jedność w sobie, podejmuje takŜe drogę budowania komunii 

we wszystkich środowiskach, gdzie jest obecna. Dlatego teŜ, przedstawiając 

jej sposób przeŜywania duchowości komunii, podkreśliłam zaangaŜowanie 

członków GP w pełnienie róŜnorodnych zadań i posług, które wynikają ze 

świadomości tworzenia Kościoła jako Ludu BoŜego. 
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Nakreślając cel GP - promowanie Ruchu dla Lepszego Świata - 

przedstawiłam proces animowania odnowy w róŜnorodnych grupach  

i wspólnotach Kościoła. Jest to dąŜenie do nieustannego nawracania się - 

osobistego i wspólnotowego w świetle Ewangelii oraz nauczania Kościoła. 

Proces ten staje się jednocześnie dąŜeniem do odkrywania zaląŜków dobra, 

obecnych w rzeczywistości.  

W ostatniej części pracy ukazałam istotę duchowości GP, która jest 

fundamentem wszystkich działań i słuŜb, które Grupa podejmuje  

w Kościele i świecie. Z duchowością GP nieodłącznie związane są 

„Ćwiczenia dla Lepszego Świata”. Jak wykazałam wcześniej, są one objawem 

charyzmatu GP, jak równieŜ optymalnym sposobem jego pogłębiania. KaŜdy 

członek GP powołany jest do kontemplacji oraz wzrastania w nadziei  

w całkowitym oddaniu się Kościołowi. To wezwanie znajduje swe 

urzeczywistnienie na drodze wzrostu w „świętości wspólnotowej” całej Grupy 

i wszystkich jej członków osobiście.  

Z powyŜszego studium zagadnienia nasuwają się następujące wnioski 

końcowe: Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata poświęcona jest 

odnowie Kościoła i świata w duchu miłości i słuŜby. Realizuje w realny 

sposób przesłanie Soboru Watykańskiego II przez wdraŜanie konkretnych 

projektów i programów odnowy w określonych wspólnotach lokalnych. 

NaleŜy dodać, iŜ obecność GP i jej praca stanowi wielką wartość i źródło 

nadziei dla współczesnego Kościoła. 

Omawiane wcześniej „Ćwiczenia dla Lepszego Świata” są 

rzeczywistością bardzo złoŜoną i bogatą. Promują bowiem duchowość Soboru 

Watykańskiego II, której wielką potrzebę zauwaŜa się takŜe obecnie. Z tego 

tytułu uwaŜam, Ŝe zasługują na osobne opracowanie naukowe, które 

posłuŜyłoby promowaniu duchowości komunii w Kościele naszych czasów. 

 

 

 
 
 


