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Co jest istotą, sercem zaangażowania społecznego sercanów?

Odpowiedź nie jest prosta ani oczywista, gdyż budując swoją

tożsamość na społecznej wrażliwości Założyciela, Zgromadzenie nie

może tak po prostu skopiować jego intuicji w zmienionym już

kontekście kulturowych, społecznym i moralnym.

Jest jednak coś, co w sposób nierozerwalny spaja Zgromadzenie, w

każdym momencie jego istnienia, z doświadczeniem Założyciela i

pierwszych ojców – budowanie Królestwa Bożego.

KKoonntteemmppllaaccyyjjnnyy  wwyymmiiaarr  nnaasszzeejj  oobbeeccnnoośśccii

Wydaje się, że w dniu dzisiejszym było coś nie tak, gdyż prawie w

ogóle – przynajmniej w zamyśle – temat konkretnych inicjatyw

Drugiego dnia obrad, Konferencja
generalna została zaproszena, by udać się

do serca zaangażowania społecznego,
czyli adoracji Zmartwychwstałego,

którego otwarte ślady Męki nieustannie
dostrzegamy nie tylko w ubogich, ale w

zasadzie w każdym z nas.
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społecznego nie pojawiał się na sali plenarnej czy w grupach

dyskusyjnych. Mówiło się za to bardzo wiele o powszechnym

powołaniu wszystkich wierzących, o jego centralnej ikonie – o byciu

uczniem Jezusa. Zaangażowanie społeczne, postrzegane w duchu

wiary, wyraża się przede wszystkim w postawie trzech mędrców,

którzy przybyli oddać Mu pokłon, w zdolności spojrzenia w górę,

ponad siebie i swoje projekty i udać się w drogę… Tylko wtedy można

połamać chleb, uczynić siebie dobrym jak chleb na wzór Mistrza.

Wrażliwość społeczna rodzi się więc podczas adoracji

Zmartwychwstałego, spotkanego, gdy dotyka się rany bliźniego,

którego spotyka się na trasie pielgrzymki wiary. Oto właśnie dynamika

Adoracji, która dla sercanów pozostaje służbą Kościołowi, ich

pierwszym apostolskim zaangażowaniem.

DDaawwnnii  ii  wwssppóółłcczzeeśśnnii  pprroorrooccyy  sspprraawwiieeddlliiwwoośśccii

Poranną sesję zamknęła konferencja kard. Petera Turksona, który,

choć trochę pobieżnie, wyłożył Katolicką Naukę Społeczną.

Paradoksalnie pewnym zaskoczeniem było, że refleksja społeczna

Kościoła nie zaczęła się wcale wraz z Leonem XIII, ale, jak podkreślał to

ks. Kardynał, swymi korzeniami sięga tradycji biblijnych proroków,

nauczania Jezusa, Apostołów i Ojców Kościoła, a także przewija się w

całym Magisterium Kościoła. Dehon wpisuje się w tą prorocką

tradycję.

PPrroorrooccyy  MMiiłłoośśccii

Ciśnie się na usta pytanie o dzisiejszych sercanów, o to, jak

przyczyniają się do budowania Królestwa Bożego w świecie. Ks.

Giuliano Stenico, sercanin z prowincji północnowłoskiej, od ponad 40

lat pracuje wśród wykluczonych i poranionych społecznie. W swojej

prezentacji, próbował sprowokować uczestników Konferencji do

wyrażeniu swego społecznego zaangażowania w dzisiejszym języku.

Wyszedł od dość oczywistej obserwacji, iż najlepiej opatrywać cudze

rany, mając świadomość własnych dając się jednocześnie dotknąć z

miłością i uleczyć. Dotyczy to zarówno naszych osobistych zranień jak



i tych na poziomie wspólnoty. Zaangażowanie społeczne jest więc

bardziej wrażliwością aniżeli aktywnością, stylem bycia, który pozwala

na budowanie więzi, który generuje zaufanie i leczy relacje.

““BBęęddęę  CCii  mmóówwiiłł  ttaattoo””

Na koniec trzeba zauważyć konieczność odpowiedzi wspólnoty na

społeczne zaangażowanie. To jasne, że nie wszyscy są i będą tak

samo włączeni w społeczny wysiłek i podjęte przez wspólnotę

projekty. Może być i tak, że podjęte zaangażowanie osamotnia nas, a

nawet jest powodem niezrozumienia i odrzucenia. By zaangażowanie

było troską całej wspólnoty, musi się ona nieustannie formować i

dostosowywać, być zdolną do towarzyszenia, do okazania zaufania,

do budowania klimatu rodzinnego i przestrzeni dzielenia się. Tylko tak

najbardziej zranieni i słabi w społeczności będą mogli znaleźć ojca i

przyjaciela, których życie im odmówiło.


