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SSeerrccaanniinniiee,,  kkiimm  jjeesstteeśś??

Każdą dzienną sesję Konferencji otwierała refleksja biblijna na

podstawie liturgii dnia prezentowana przez któregoś z uczestników.

Pytanie Jezusa skierowane dziś do uczniów w Ewangelii Marka: A wy

za kogo Mnie uważacie? było prowokacją dotyczącą samej sercańskiej

tożsamości: co to znaczy, że jestem sercaninem? Z jakim sercem

angażuję się w budowanie królestwa Serca Jezusowego?

Poranne obrady rozpoczęła się od refleksji nad dwoma projektami

Współpraca ze świeckimi, formacja,
wzajemne ubogacanie się: oto niektóre z
kluczowych koncepcji tego dnia pracy. Po
południu o. Carlos, przełożony generalny,
połączył się z najmłodszymi sercanami-
klerykami z całego świata, rozmawiając z

nimi na temat zaangażowania
społecznego.
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społecznymi. W Stanach Zjednoczonych, w stanie Missisipi, sercańscy

zakonnicy, wraz z wieloma świeckimi wolontariuszami, wykonują

ogromną pracę społeczną na rzecz osób słabych i ubogich. Z kolei

polscy współbracia SCJ, idąc śladami ojca Dehona, podjęli współpracę

z przedsiębiorcami i pracodawcami.

Są to różne poziomy interwencji: w pierwszym przypadku, bardziej

dobroczynny, odpowiadającym na bardziej bezpośrednie potrzeby

ludzi; w drugim przypadku, nacisk kładzie się na długoterminową

formację, próbując wpłynąć na struktury kierownicze. W obu

przypadkach protagonistami są przede wszystkim świeccy.

DDllaa  śśwwiieecckkiicchh  cczzyy  zz  nniimmii??

Już od pierwszych dni stało się jasne i oczywiste, że nie da się dziś

prowadzić dzieł społecznych bez udziału świeckich. Jednak

współpraca z nimi nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać.

Refleksja koncentrowała się na relacji ze świeckimi, nie ukazując

jasnej i jednoznacznej wizji: mają być partnerami? uczniami,

odbiorcami naszej formacji? konieczną niedogodnością? w którym

momencie należy nawiązać z nimi współpracę? czy powinny być

podane wytyczne, aby zdefiniować figurę wolontariusza

sercańskiego? I w tym miejscu zaznaczył się impas, który nie

konieczne dało się przezwyciężyć.

PPrrzzeezzwwyycciięężżaanniiee  kklleerryykkaalliizzmmuu

We współpracy ze świeckimi należy unikać postawy klerykalnej:

“ważnym aspektem do odzyskania – mówili uczestnicy – jest to, że

jesteśmy zakonnikami, osobami konsekrowanymi, a więc świeckimi,

nawet zanim zostaniemy kapłanami”. Nasz wybór był wyborem

laickiego powołania konsekrowanego. Czasami jednak kierujemy się

mentalnością klerykalną, chcąc być zawsze architektami działań

społecznych. Powinniśmy nauczyć się myśleć jak bracia i siostry,

gotowi przyjąć i współpracować z inicjatywami świeckich, nawet jeśli

nie pochodzą one od nas. “Na końcu naszego życia – ktoś dorzucił –

będziemy sądzeni z miłości”, a nie z tego, jakie sercańskie dzieło



społeczne założyliśmy.

AAnnkkiieettaa  nnaa  tteemmaatt  zzaaaannggaażżoowwaanniiaa  ssppoołłeecczznneeggoo

Przed obiadem zaprezentowano wyniki ankiety internetowej

dotyczącej zaangażowania społecznego Zgromadzenia. Liczba

odpowiedzi w przygotowanym formularzu była bardzo niska (44

odpowiedzi), niemniej poszczególne wspólnoty przesyłały swoje

opinie także w inny sposób. Przyczyn tego braku uwagi było wiele:

brak czasu, bogactwo obchodów i wydarzeń sercańskich, zmieniający

się termin, język, brak kompetencji technologicznych lub po prostu

brak zainteresowania. Jest to temat – naszym zdaniem – zasługujący

na bardziej dogłębne zbadanie.

MMłłooddzziieeżżyy  zzaakkoonnnneejj  ssppoojjrrzzeenniiee  nnaa  ddzziieełłoo  ssppoołłeecczznnee
ZZggrroommaaddzzeenniiaa

W wirtualnej auli sekretariatu ds. Komunikacji odbyło się specjalne

spotkanie Przełożonego Generalnego, z młodymi sercanami

odbywających nadal formację początkową. Reprezentowane były

wszystkie kontynenty i prawie wszystkie domy formacyjne, czyli ok.

130 młodych zakonników. Jak powiedział o. Carlos w jeszcze na sali

plenarnej – zamiast oferować kursy na temat zaangażowania

społecznego, sami zakonnicy powinni być świadkami zaangażowania

społecznego i przez to ewentualnie formować młodych. I w tej kwestii

musimy przyznać, że Zgromadzenie ma wciąż wiele do zrobienia.

OOdd  ssłłóóww  ddoo  cczzyynnóóww??

Był to dzień pełen opowieści i refleksji, jednak bez osiągania

wspólnych wyników i spostrzeżeń. Tylko słowa? Z pewnością dzieła

realizuje wielu sercanów i nienazwanych świeckich. Dla nich i z nimi

oczekujemy od Konferencji proroczego słowa, które sprawi, że

pójdziemy do przodu.


