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Charyzmat Wspólnoty ±w. Pawªa

1 Wprowadzenie

Zanim wejdziemy na szlak nowych tre±ci formacyjnych, które w tym roku s¡ zwi¡zane z
Ewangeli¡ wedªug ±w. Mateusza, chcemy zaproponowa¢ w pierwszej katechezie zatrzy-
manie si¦ nad tre±ciami wa»nymi dla samej formacji. Jest to zwi¡zane z nast¦puj¡cymi
okoliczno±ciami:

1. Rozpocz¦cie roku formacyjnego w naszej Wspólnocie zwi¡zane jest ze skrutinium,
w którym staramy si¦ popatrze¢ na nas równie» w kontek±cie wspólnotowym i for-
macyjnym, aby oceni¢ swój stan, zobaczy¢ swoje pragnienia i wyznaczy¢ kierunek,
w którym chcemy pod¡»a¢. Ta katecheza mo»e by¢ pomocna w tym procesie przez
nazwanie tego, do czego jako caªa Wspólnota d¡»ymy, wi¦c pomo»e nam ona oceni¢,
na ile nasze osobiste cele s¡ zgodne z kierunkiem Wspólnoty.

2. Od pewnego czasu trwa w±ród nas poszukiwanie charyzmatu Wspólnoty, któr¡ bu-
dujemy. Celem tego procesu jest odkrycie i nazwanie, do czego wzywa nas jako
Wspólnot¦ Duch �wi¦ty. Ta katecheza podsumowuje pewien etap re�eksji i jest
prób¡ nazwania charyzmatu w takim stopniu, w jakim zostaª odkryty.

3. Tzw. �nauki stanowe�, które zostaªy wygªoszone na rekolekcjach wakacyjnych, po-
zwoliªy dotrze¢ do tre±ci, które wydaj¡ si¦ wa»ne dla zrozumienia funkcjonowania
naszej Wspólnoty. Dlatego warto podsumowa¢ je w formie katechezy i przez to
zaproponowa¢ re�eksje nad nimi caªej Wspólnocie.

Zapraszamy zatem do lektury tej re�eksji nad istot¡ i sposobem funkcjonowania naszej
Wspólnoty. Mamy nadziej¦, »e ta re�eksja wesprze nasz¡ motywacj¦ oraz zrozumienie i
w efekcie pomno»y owoc naszej drogi w roku 2012/2013 i pó¹niej.

2 Podstawy funkcjonowania Wspólnoty

Zanim okre±limy charyzmat Wspólnoty, warto okre±li¢ miejsce, jakie wspólnotom, takim
jak nasza, wyznacza Ko±cióª Katolicki. Otó» od Soboru Watyka«skiego II (w latach 1962-
1965) w Ko±ciele nast¡piª dynamiczny rozwój ruchów i wspólnot, które funkcjonowaªy
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jako grupy wewn¡trz para�i. Sobór i pó¹niejsze synody biskupów nazywaªy te �maªe
wspólnoty� wspólnotami �zacz¡tkowymi� (ªac. a basi). Adhortacja apostolska Pawªa VI
�O Ewangelizacji w ±wiecie wspóªczesnym� w pkt. 58 okre±la kryteria, w których takie
wspólnoty mog¡ by¢ dobrem dla Ko±cioªa, oraz nazywa pewne zagro»enia.

Sens takiej formy »ycia chrze±cijan widziano w poszukiwaniu �bardziej gorliwego »ycia
»yciem Ko±cioªa� lub/oraz �w poszukiwaniu bardziej ludzkiego sposobu »ycia� (w odpo-
wiedzi na anonimowo±¢ zwªaszcza miejskich para�i wynikaj¡c¡ z wielkiej liczby osób).
Warunki owocno±ci dziaªania w takie formie zale»¡ od tego, czy wspólnota:

• skupia si¦ na Sªowie Bo»ym i trwa w ª¡czno±ci z Pasterzami, zamiast oddawa¢ si¦
jakiej± ideologii lub partii politycznej;

• pokornie szuka Prawdy ewangelicznej, nie popadaj¡c w pych¦ (»e ona jedynie wie
najlepiej) oraz bardziej troszczy si¦ o Ko±cióª, ni» go krytykuje;

• prowadzi do wzrostu w wierze swoich czªonków, która objawia si¦ wi¦ksz¡ gorliwo±ci¡
religijn¡ oraz otwarciem na innych.

Co warto zauwa»y¢, wspólnoty s¡ opisane w cz¦±ci dotycz¡cej �odbiorców ewangelizacji�,
zatem �wspólnota zacz¡tkowa� jest miejscem/narz¦dziem zbierania si¦ odbiorców ewange-
lizacji, a wi¦c ewangelizowania siebie. I chocia» spontanicznie przyj¦cie Ewangelii prowa-
dzi do jej gªoszenia, to jednak pierwsz¡ funkcj¡ jest �przyj¦cie Ewangelii sobie gªoszonej�.

3 Charyzmat Wspólnoty ±w. Pawªa

Widzimy wi¦c, »e ogólna koncepcja wspólnoty jest ju» okre±lona przez Ko±cióª. Naszym
zadaniem jest jednak nazwanie szczególnego powoªania naszej Wspólnoty, które musimy
odczyta¢ w Duchu �wi¦tym, poniewa» to On jest w nas �Stwórc¡ chcenia i dziaªania�.
Wierzymy, »e Duch �wi¦ty prowadzi równie» t¦ Wspólnot¦ oraz Wspólnot¦ Ludzi Zboisk,
w ramach której formowali±my si¦ i sk¡d przyj¦li±my elementy formacji. To prowadzenie
odbywa si¦ poprzez szereg do±wiadcze«, przed którymi stajemy i próbujemy odnajdy-
wa¢ Bo»e sposoby ich rozwi¡zania. W procesie tym odkrywamy i oczyszczamy nasze
wewn¦trzne pragnienia i ten wªa±nie proces pozwala nazwa¢ nasz charyzmat.

Ta katecheza jednak »adn¡ miar¡ nie ma zamkn¡¢ procesu odkrywania charyzmatów in-
dywidualnych, wspólnotowych ani odkrywania, do czego wzywa nas Duch �wi¦ty. Wr¦cz
przeciwnie � niech ten tekst stanie si¦ punktem odniesienia i zach¦ci do dalszych poszu-
kiwa« i gª¦bszego zrozumienia tej materii zgodnie z fragmentem modlitwy liturgicznej
Ko±cioªa: �Nie pozwóª Bo»e, aby±my raz odkrywszy prawd¦, przestali jej szuka¢�.

Przez charyzmat wspólnoty rozumiemy szczególny kierunek jej rozwoju i cel jej dziaªania.
Chcemy go sformuªowa¢, aby ªatwiej byªo nam si¦ okre±li¢, wobec ró»nych wyobra»e«
�wspólnot� i ró»nych do±wiadcze«.

Rozeznajemy, »e charyzmatem naszej Wspólnoty jest: Odkrywanie istoty chrze±ci-

ja«stwa i uczenie si¦, jak »y¢ zgodnie z ni¡.

Tylko tyle i a» tyle.
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3.1 Jak zrozumie¢ to sformuªowanie?

Sformuªowanie charyzmatu to jedynie pocz¡tek drogi � potrzebne jest jego odczytanie,
czyli zrozumienie. Jest to zadanie dla ka»dego czªonka naszej Wspólnoty. Na tym etapie
warto zwróci¢ uwag¦, »e bardzo owocny jest ten kierunek naszej formacji, w którym
staramy si¦ przebi¢ przez znane nam hasªa religijne i odkry¢ ich prawdziwie ko±cielne
znaczenie. Takie zrozumienie daje lepsze poznanie Boga i jego Objawienia. Co wi¦cej,
burzy w nas nieprawdziwe (zªe) wyobra»enia o Nim, co z kolei umo»liwia zrobienie kroku
w Jego kierunku.

Ten proces odkrywania dokonuje si¦ poprzez o±wiecanie naszych umysªów przez Ducha
�wi¦tego. Dziaªaniem z naszej strony s¡ ró»ne praktyki formacyjne, których sednem jest:
zasªuchanie w Sªowo Bo»e, odkrywanie tradycji Ko±cioªa oraz obserwowanie siebie. Od-
kryta prawda b¦dzie nast¦pnie zmieniaªa nasze »ycie w jego konkretnych aspektach. Na-
szym wysiªkiem musi by¢ zauwa»enie jej konsekwencji na ró»nych pªaszczyznach swojego
»ycia i dopasowanie do niej swojej postawy i post¦powania.

Proces ten ma nas prowadzi¢ przez caªe »ycie, które powinno stawa¢ si¦ peªniejsze i bli»-
sze »yciu przy Bogu. Nie oznacza to uwolnienia od ziemskich trudów, ale dojrzewanie
do radosnego oczekiwania na Pana. Nie nale»y jednak post¦pów drogi mierzy¢ poczu-
ciem rado±ci, bowiem cz¦sto »ycie stawia nas w trudnych sytuacjach, przez które, dzi¦ki
do±wiadczeniom uzyskanym w procesie formacji, ªatwiej jest przej±¢.

3.2 Próba odczytania charyzmatu

Spróbujmy wyja±ni¢ sformuªowany wy»ej charyzmat � b¦dzie to jedna z wielu mo»liwych
prób odczytania go. Skorzystamy przy tym z do±wiadczenia ±w. Teresy od Dzieci¡tka
Jezus. Odkrywaj¡c swoje powoªanie, Tereska (byªa wtedy kilkunastoletni¡ dziewczyn¡)
miaªa olbrzymie w¡tpliwo±ci wynikaj¡ce z faktu, »e chciaªa jednocze±nie peªni¢ wiele funk-
cji w Ko±ciele. Jednocze±nie chciaªa by¢ misjonarzem, sªu»y¢ ubogim, by¢ kapªanem, po-
±wi¦ci¢ si¦ caªkowitej komplemplacji itd. Bóg pozwoliª jej odkry¢ w ko«cu, »e jest sposób,
aby to wszystko pogodzi¢ � bardzo konkretnie wyraziªa to w sªowach: �w sercu Ko±cioªa,
mej Matki, b¦d¦ miªo±ci¡ � wtedy b¦d¦ wszystkim�. Za odkrycie takiej drogi, któr¡ sama
±w. Teresa nazwaªa �maª¡ drog¡�, zostaªa Doktorem Ko±cioªa.

Nasza droga w wi¦kszo±ci jest zupeªnie inna ni» ±w. Teresy. Cz¦sto jeste±my zagubieni
we wªasnych sprawach i dostrzegamy swoj¡ nieumiej¦tno±¢ czynienia dobra nawet naj-
bli»szym (co �nawet poganie czyni¡�). Jak owce nie maj¡ce pasterza, zbieramy okruchy
nauczania i na o±lep szukamy kogo±, »eby nas �poprowadziª za r¦k¦� (zob. Dz 13, 11).
Jednak rozwi¡zaniem naszej sytuacji jest odkrycie tego samego, co ±w. Teresa: �serca
Ko±cioªa� � istoty naszej wiary, aby±my z niej mogli czerpa¢ m¡dro±¢, pouczenie, moc,
nadziej¦ i miªo±¢. Aby wypeªniªo si¦ »yczenie zawarte w liturgii Wielkiej Soboty: �B¦dzie-
cie czerpa¢ ze zdrojów zbawienia� (responsorium do Iz 55, 1-11).

Dlatego niezale»nie, czym w tej chwili si¦ kierujemy, b¦d¡c we Wspólnocie, i jakie dobro
duchowe lub »yciowe chcemy osi¡gn¡¢ dla siebie i naszych bliskich, droga wiedzie do
odkrycia istoty chrze±cija«stwa. A rozwi¡zanie naszych problemów i wypeªnienie naszego
»ycia zale»y od tego, jak bardzo nauczymy si¦ zgodnie z tym odkryciem »y¢.

Na podstawie nauki Ko±cioªa umiemy nazwa¢ istot¦ chrze±cija«stwa (serce Ko±cioªa) �
jest nim Duch �wi¦ty i jego Miªo±¢ do nas. Naszym powoªaniem jest odkry¢ t¦ rzeczy-
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wisto±¢. Sªowo �odkry¢� oznacza odnalezienie czego±, co jest zakryte. Tak jest z nami,
bowiem ±wi¡tynia Ducha �wi¦tego jest w nas i caªa sztuka polega na tym, aby t¦ ±wi¡tyni¦
odnale¹¢, przebijaj¡c si¦ przez wszystkie sfery czªowieka: ciaªo, uczucia, wol¦ i duchowo±¢.
Wªasnymi siªami nie mo»na tego dokona¢, ale wspóªdziaªanie z ªask¡ Jezusa, który zna
nas najlepiej, mo»e tego dokona¢. Wtedy speªni si¦ to, o czym mówiª Jezus Samarytance:
�Woda, któr¡ Ja mu (chrze±cijaninowi) dam, stanie si¦ w nim ¹ródªem wody wytryskaj¡cej
ku »yciu wiecznemu�.

Indywidualne (w sobie) odkrycie ¹ródªa/istoty/serca chrze±cija«stwa to dopiero pocz¡tek,
pierwsza cz¦±¢ naszego powoªania. Dalsza droga to realizacja wezwania do tego, »eby
nasze »ycie zgadzaªo si¦ z naszym odkryciem. Nie jest to zadanie proste, bo nasze sfery
duchowa, uczuciowa, wola, rozum i ciaªo pozostaj¡ w stanie powa»nego kon�iktu ze sob¡.
Bóg mo»e przywróci¢ w nas pierwotn¡ harmoni¦ (zwan¡ integracj¡) i mamy nadziej¦, »e
kiedy± w niebie to dzieªo zostanie uko«czone. Ale ju» teraz ª¡cz¡c �ask¦ Bo»¡ z wªasnym
wysiªkiem i ucz¡c si¦ wierno±ci Duchowi �wi¦temu, powoli mo»emy zbli»a¢ si¦ do takiego
stanu. Ma to istotne znaczenie dla jako±ci naszego »ycia i owoców, jakie ono powinno
przynosi¢.

Misja patrona naszej Wspólnoty, ±w. Pawªa, polegaªa najpierw na zakªadaniu wspólnot
ludzi wierz¡cych, a potem na pracy z nimi, aby trzymali si¦ istoty swojej wiary (jego liczne
listy s¡ tego dobitnym ±wiadectwem). Z pewno±ci¡ wi¦c ±w. Paweª mo»e by¢ naszym
przewodnikiem i or¦downikiem w tej misji.

4 Konsekwencje przyj¦cia charyzmatu

To, co jest charyzmatem, rodzi pewne konsekwencje w funkcjonowaniu Wspólnoty. Te
konsekwencje, które zauwa»amy, dotycz¡ raczej natury Wspólnoty, jak i pewnych decyzji,
które wpªywaj¡ na jej ksztaªt. Z pewno±ci¡ mo»na powiedzie¢, »e metody pracy formacyj-
nej, s¡ solidn¡ podstaw¡ naszych dziaªa« i powinny zosta¢ zachowane, a nawet rozwijane
w kierunku lepszego zrozumienia.

Przede wszystkim, je»eli mamy wspólnotowo »y¢ istot¡ chrze±cija«stwa, musimy tak jak
ono obejmowa¢ wszystkich ludzi. Jak to wyraziª Paweª VI: �Pan zamierzyª taki Ko±cióª:
powszechny, wielkie drzewo, na którego gaª¦zie przylatuj¡ ptaki niebieskie i mieszkaj¡
[. . . ] nie ma ani ogrodze«, ani granic, chyba, niestety, granice postawione w sercu i duszy
grzesznego czªowieka� (Paweª VI, O Ewengelizacji w ±wiecie wspóªczesnym, pkt 61).

Musimy zatem na tyle, na ile Bóg powierza nam ludzi, przyjmowa¢ ka»dego: osob¦ woln¡,
»yj¡c¡ w maª»e«stwie, konsekrowan¡, bardzo pobo»n¡ i zbuntowan¡, uªo»on¡ i zagubion¡,
w ko«cu tak»e sªabo wierz¡c¡, »yj¡c¡ poza sakramentami itd. Zawsze jednak musimy
podj¡¢ wysiªek rozeznania, czy dobre jest wej±cie takiej osoby weWspólnot¦, która zakªada
podj¦cie wysiªku formacyjnego. Oczywi±cie mo»liwa jest sytuacja, w której rozeznamy,
»e nie mo»emy podj¡¢ si¦ formacji danej osoby, ale je»eli tak, to bardziej ze wzgl¦du na
nasz¡ sªabo±¢ ni» na jak¡kolwiek cech¦ tej osoby.

W szczególno±ci Wspólnota �w. Pawªa nie jest i nie mo»e by¢ w przyszªo±ci z zaªo»enia
wspólnot¡ maª»e«stw, tym bardziej �mªodych maª»e«stw� (bo inaczej cz¦±¢ z nas musia-
ªaby si¦ ju» wypisa¢ ;-)). Dokumenty Ko±cioªa na ten temat mówi¡ o obowi¡zku wª¡czenia
w kr¡g rodziny osób samotnych, które tego potrzebuj¡. Jest to wyzwanie dla wspólno-
towych maª»e«stw. Z drugiej strony osoby »yj¡ce w stanie wolnym powinny zaakcepto-
wa¢ maª»e«stwa wspólnotowe �z dobrodziejstwem inwentarza�, tj. z ich ograniczeniami
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czasowymi oraz dzie¢mi, które cho¢ czasem obiektywnie przeszkadzaj¡, to przecie» tak»e
wª¡czone s¡ w sposób po±redni w grono Wspólnoty i Wspólnota ma w ich »yciu znaczenie.

Musimy tak»e wystrzega¢ si¦ d¡»enia do przyª¡czania do Wspólnoty tylko ludzi �fajnych�.
Wspólnota jest dzieªem Boga, dla którego wszyscy jeste±my ukochanymi dzie¢mi. My
natomiast mamy si¦ uczy¢ miªo±ci braterskiej, utrzymuj¡c ró»ny stopie« relacji z innymi
czªonkami Wspólnoty, zawsze jednak pami¦taj¡c, »e nie mo»emy nikogo os¡dza¢ ani »ywi¢
do kogokolwiek urazy. Nieporozumienia i kon�ikty, które w naturalny sposób mog¡ rodzi¢
si¦ przy wspólnym dziele, musz¡ by¢ rozwi¡zywane, inaczej w powa»ny sposób zagra»aj¡
jedno±ci Wspólnoty. Trzeba przy tym pami¦ta¢, »e ¹ródªem jedno±ci jest fakt, »e mamy
Jednego Ojca w Niebie, a nie to, »e jeste±my podobni lub jednakowo patrzymy na wszystko
(nawet na sprawy wiary).

5 Dlaczego formacja indywidualna

Najbardziej zauwa»aln¡ cz¦±ci¡ funkcjonowania naszej Wspólnoty jest praca z katechez¡

zgodnie z pi¦cioma punktami. Jest to praca indywidualna, która nadaje kierunek formacji.
Aby owocnie podj¡¢ t¦ praktyk¦, musimy odpowiedzie¢ na pytanie, dlaczego indywidualna
formacja, rozumiana jako re�eksja nad swoim »yciem w ±wietle Bo»ego Sªowa1, jest tak
wa»na w naszym chrze±cija«stwie.

Po pierwsze, czªowiek jest powoªany do rozwijania indywidualnej relacji z Bogiem, zwanej
te» w Ko±ciele powoªaniem do samotno±ci. To powoªanie jest pierwsze i podstawowe, tzn.
wyprzedza wszystkie inne powoªania. Nie zanika ono nawet wtedy, gdy czªowiek wst¦puje
w zwi¡zek maª»e«ski, i mimo »e �staj¡ si¦ jednym ciaªem�, to relacj¦ do Boga maj¡ ci¡gle
indywidualn¡ i ka»dy jest odpowiedzialny za swoje zbawienie. Jest to wi¦c pªaszczyzna,
na której wszyscy si¦ spotykamy. Ka»dy z nas na tyle mo»e da¢ si¦ innym (w jakiejkol-
wiek sªu»bie), na ile sam si¦ odnalazª w swojej samotno±ci. Potwierdzenie pierwsze«stwa
osobistej relacji z Bogiem nad wszystkimi relacjami znajdziemy w Ksi¦dze Rodzaju, w
pierwszym opisie stworzenia czªowieka, gdzie czªowiek (heb. adam) musi odnale¹¢ si¦ naj-
pierw w relacji do Stwórcy, a dopiero potem odnajduje si¦ jako m¦»czyzna lub kobieta
(heb. isz � iszsza) w relacji do siebie nawzajem2.

Po drugie, ±wi¡tynia Ducha �wi¦tego jest w nas, zatem to na drodze poznawania siebie
mo»emy najpewniej spotka¢ Boga. O ile w wi¦kszo±ci religii wierz¡cy poszukuj¡ absolutu
na zewn¡trz, buddy±ci chc¡ uwolni¢ si¦ od siebie, szukaj¡c nico±ci, to chrze±cijanie »yj¡ w
przekonaniu, »e Bóg jest w nas. Wierzymy, »e jeste±my ±wi¡tyni¡ Boga (por. 1 Kor 3, 16),
poniewa» �Bóg wysªaª do serc naszych Ducha Syna swego� (Ga 4, 6). Dlatego pracujemy
nad sob¡ w ró»nych kwestiach, aby woªanie Ducha �wi¦tego z naszego wn¦trza: �Abba
Ojcze� byªo coraz bardziej woªaniem caªej naszej osoby, czyli byªo zintegrowane. Taka
integracja naszych sfer jest jednocze±nie powrotem do Raju.

Praca z katechez¡ jest, wedªug ±wiadectwa wielu z nas, narz¦dziem, które potra� przemie-
ni¢ »ycie poprzez to, »e pozwala w nowy sposób spojrze¢ na pewne jego aspekty. Wymaga
to jednak zaufania, »e jest to droga, któr¡ prowadzi nas Duch �wi¦ty, oraz zaufania do
Ducha �wi¦tego, »e On rzeczywi±cie chce rozwi¡za¢ problemy, z jakimi si¦ borykamy i

1Katecheza jest komentarzem i wyja±nieniem Sªowa Bo»ego i/lub nauki Ko±cioªa; poprzez takie kry-
terium zgodno±ci mo»e i powinna by¢ oceniana.

2Wnikliw¡ analiz¦ tego tematu mo»na znale¹¢ w ksi¡»ce Jana Pawªa II �M¦»czyzn¡ i niewiast¡ stworzyª
ich�.
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prowadzi¢ nas ku szcz¦±ciu. Zaufanie takie (jak ka»de) buduje si¦ poprzez do±wiadczenie,
czyli po prostu prób¦.

6 Podsumowanie

Celem naszej Wspólnoty jest ci¡gªe pogª¦bianie relacji z Bogiem, które realizuje ona po-
przez, jak to nazwali±my, odkrywanie istoty chrze±cija«stwa i uczenia si¦ »ycia zgodnie z
ni¡. Naszym Przewodnikiem i Opiekunem w tej pielgrzymce jest Duch �wi¦ty. Cel po-
dró»y to ±wi¡tynia Pana, która znajduje si¦ w centrum naszej osoby. Dlatego te» szukaj¡c
Boga, musimy poznawa¢ siebie � droga wiedzie przez nas. Jest to droga dla ka»dego,
niezale»nie od wieku i stanu, i na caªe »ycie.

Na pocz¡tku tego roku formacyjnego pragniemy zaprosi¢ ka»dego z nas, by ponownie
zadaª sobie pytania: czy ja chc¦ odkrywa¢ prawd¦ o Bogu i o sobie? oraz, czy wierz¦, »e
Wspólnota mo»e mi w tym pomóc? Nasze dziaªania, w tym wypeªnianie (b¡d¹ nie) zasad
formacji, s¡ konsekwencj¡ szczerej odpowiedzi na te pytania i wierno±ci, o któr¡ musimy
walczy¢ codziennie.


