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Proces przygotowywania tej konferencji trwał długo, prawie pięć, ale

wreszcie nadszedł dzień, w którym IX Konferencja Generalna staje się

faktem, a Zgromadzenie pochyla się nad tematem społecznego

wymiaru swojego zaangażowania w świecie i Kościele. Wiele było

powodów, które odwlekły w czasie to jakże ważne spotkanie,

wymieniając jedynie pandemię, należy zauważyć, że ostatecznie i tak

naznaczyła ona sposób jego realizacji. Odbywa się ono bowiem w

obecności jedynie małej reprezentacji współbraci z różnych stron

W niedzielę, 13 lutego, ruszyła w Rzymie
IX Konferencja Generalna, podejmując

refleksję na temat: „Sercanie w
zaangażowaniu społecznym”. Wiele ją

wyróżnia: przedmiot, zasięg
uczestnictwawspółbraci, a przede

wszystkim zastosowane środki
komunikacji.
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świata, gdzie Zgromadzenie prowadzi swe dzieła. Tymczasem, dzięki

bezpośredniej transmisji online, liczba uczestników jest o wiele

większa, a zaproszenie do czynnego udziału w dyskusji spotkało się z

pozytywnym odzewem współbraci z wielu jednostek Zgromadzenia.

OOjjcciieecc  DDeehhoonn  aa  sscceeppttyyccyyzzmm  kkss..  BBllaannccaall’’aa

Jak historia inspiruje nasze dzisiaj? To właśnie pytanie, jakie

pierwszego dnia postawili sobie uczestnicy podczas zebrań

plenarnych i dyskusji w grupach. Ćwiczeniem na dziś był skok w głąb

historii, by zrozumieć pobudki, jakie kierowały ojcem Dehonem

podejmującym społeczne zaangażowanie – jego zaangażowanie w

nurt chrześcijańskiej demokracji pozostaje więc bezsprzeczne jako

fakt historyczny. Więcej, okazuje się, że nie było to jedynie jego

zaangażowanie osobiste, ale współpracował z wieloma innymi, którzy

podzielali tę wrażliwość w służbie Kościoła.

Mimo wszystko, w swoich pierwszych współbraciach napotkał silną

opozycję – niejako uosobioną w ks. Blancal’u – która posunęła się

nawet do stygmatyzownia go jako zdrajcy prawdziwej duchowości

Serca Jezusowego. Ten typ sceptycyzmu (nazwanym nawet przez o.

generała “blankalizmem”), zdaje się nie do końca zaniknąć w

Zgromadzeniu.

PPaarraaddookkss  ddzziissiieejjsszzeejj  sseessjjii

Miniony dzień obfitował w wiele propozycji, dyskusja przybrała

bowiem formę burzy mózgów, ale uczestnicy ostatecznie nie odważyli

się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, “jak” nasza historia

inspiruje zaangażowanie społeczne. Ogólnie panuje zgoda, iż

zaangażowanie społeczne jest elementem sine qua non dla

Zgromadzenia. Być może kolejne dni pomogą pogłębić niektóre z

pytań, jakie dziś się pojawiły: relacja między projektami osobistymi a

projektem wspólnoty; miejsce świeckich w naszej misji; rola tłumaczy

społecznej doktryny Kościoła na język dzisiejszego świata; formacja

do misji społecznej.



Niemniej konferencja podjęła próbę kontekstualizacji i precyzyjnego

scharakteryzowania aktualnych wyzwań społecznych: ekologia a

technologia; bliskość wobec wykluczonych i zmarginalizowanych;

wsparcie dla mniejszości, uchodźców i imigrantów; zaangażowanie na

rzecz sprawiedliwości społecznej; edukacja. Więcej pewnie dowiemy

się w najbliższych dniach.

Carlos Luis Suárez Codorniú, przełożony generalny, zauważył, że

“kiedy nasz założyciel, czcigodny sługa Boży o. Dehon, stawał wobec

społeczeństwa swoich czasów, w jedności z Kościołem, który kochał,

w obliczu tego, co postrzegał jako odejście od woli Bożej, nie dał się

ponieść zniechęceniu i katastrofizmowi. Dzięki wierze, dzięki czułej

zażyłości z Panem i pasji dla Jego Królestwa, w nonkonformistycznej

postawie i w nieustannym niepokoju [o sprawy Pana] był pewien, że

świat przed jego oczyma, pozostaje w Sercu Boga”.

„Dzieło musi być podtrzymywane…” Tego pragnął Ojciec Dehon,

wspominając słowa Leona XIII, który widział w nim wiernego

interpretatora swoich encyklik społecznych (Souvenir 48).

WYZWANIE JEST więc WEZWANIEM!


