
Ku nowemu życiu – Gdynia 28.06.2020
Spotkanie Trójmiejskiej WŻCh kończące rok pracy 2019/2020

Spotkaliśmy się 28.06.2020 r. u ojców Jezuitów w Gdyni. Przybyło nas niewielu, ale każda 
wspólnota podstawowa miała swoich przedstawicieli.

Rozpoczęliśmy od Mszy świętej pod przewodnictwem o. Grzegorza Gintera SJ. W kazaniu 
o. Grzegorz przybliżył nam po raz kolejny zasady Fundamentu – ĆD 23. Zawarte są w nim 
drogowskazy w naszej ziemskiej wędrówce do Boga. Dla mnie ważne stało się pytanie o. Grzegorza: 
podążamy ku nowemu życiu, ale przyjrzyjmy się, co pozostawiamy za sobą?

Następnie w grupach zastanawialiśmy się nad tym, jakie ślady zostawił w nas okres pandemii. Po 
krótkim wprowadzeniu przez Toniego Waltera dzieliliśmy się w grupach swoimi refleksjami na 
podstawie pytań:

1. Co pozwoliło mi przetrwać ten okres i jak się czułam/em w tym czasie?

2. Jaka była moja relacja z Bogiem i czy coś się zmieniło w moim podejściu do wiary?

3. Z jakimi nadziejami i postanowieniami wkraczam w nowy etap życia, by realizować zasady 
Fundamentu: „Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, 
a przez to zbawił duszę swoją”.

Oto wnioski zebrane po pracy w grupach:

1. Co pozwoliło mi przetrwać…?
• docenienie tego, co mam;
• błogosławiony czas łaski dany po to, by zobaczyć, co jest dla mnie bardzo ważne: rodzina, 

obowiązki społeczne wobec Ojczyzny i Kościoła;
• duża chęć pomocy osobom starszym przez różne organizacje, wolontariat i troska młodszej 

rodziny o dziadków;
• pojawiały się też uczucia buntu na obostrzenia wprowadzane w związku z epidemią;
• uświadomienie sobie, jak ważna i cenna jest bezpośrednia relacja z drugim człowiekiem.

2. Jaka była moja relacja z Bogiem…?
• pogłębienie kontaktu z Bogiem przez udział w licznych mszach internetowych, a również większe 

pragnienie uczestnictwa w mszach odprawianych w kościołach;
• zrozumienie, że modlitwa – osobista, grupowa, udział we mszach – daje życie;
• pojawiły się pytania o cel życia, o powołanie, jak na tym etapie życia wypełniać wolę Bożą;
• dostrzeżenie tego, że w każdym ludzkim sercu, które przyjmuje Jezusa, jest miłość;
• próby odkrywania Boga w codzienności;
• pragnienie codziennej Eucharystii, nie tylko niedzielnej.

3. Z jakimi nadziejami i postanowieniami wkraczam w nowy etap…?
• wzrost wiary, postanowienie o codziennym uczestnictwie we Mszy św., spokój i pogodzenie się z 

tym, co nas spotyka, zaufanie Bogu, pragnienie życia Fundamentem;
• cieszenie się tym, co mamy i dziękowanie za to Bogu;
• podtrzymywanie dobrych relacji z rodziną i bliźnimi – kochać Pana Jezusa w każdym człowieku;
• praca nad sobą, nad spójnością wewnętrzną, aby to co robię było spójne z tym, co wyznaję;



• praca nad uważnością w życiu, dostrzeganie drugiego człowieka, jego trosk i radości, 
dostrzeganie tego, co jest wewnątrz i na zewnątrz mnie, odkrywanie działania Boga 
w codzienności i dziękowanie Mu za to;

• nie odkładać ważnych spraw na później – uporządkować rzeczy, relacje, finanse, wrócić do spraw, 
które do tej pory były odsuwane, zapomniane, a są ważne;

• pozbywać się niepotrzebnego bagażu w naszej wędrówce do Boga.

W drugiej części spotkania Koordynator Lokalny Ela Roczyniewska przedstawiła sprawozdanie z 
rocznej działalności Wspólnoty Lokalnej oraz plany na przyszły rok.

1. Działania w minionym okresie:
• rozpoczęcie roku pielgrzymką do Sianowa;
• w październiku odprawialiśmy wspólnotową modlitwę różańcową;
• w listopadzie zorganizowaliśmy dwudniową sesję „Rozeznawanie i decyzje w praktyce”, 

prowadzoną przez o. Leszka Mądrzyka SJ;
• pomagaliśmy jako osoby towarzyszące w rekolekcjach adwentowych dla studentów;
• zorganizowaliśmy spotkanie otwarte w Gdańsku Wrzeszczu z poetką Bożeną Ptak – wychowawcą 

młodzieży;
• w adwencie przeprowadziliśmy wspólnotowe rekolekcje adwentowe pt. „JESTEŚ MOJĄ 

RADOŚCIĄ”, które podsumowaliśmy na spotkaniu opłatkowym;
• skupienie z o. Jarosławem Kufflem SJ – Asystentem Lokalnym Wspólnoty, pt. „Pomocne 

słuchanie podczas rozmowy towarzyszeniowej”;
• rozpoczęto spotkania nowej grupy towarzyszeniowej;
• na naszej stronie internetowej rozpoczęliśmy nowy cykl reportaży pt. „Podróże z duszą”, który 

przygotowują Wanda i Konrad Lange i dotyczą ich relacji z pielgrzymek do ciekawych miejsc;
• na stronie pojawił się również kolejny cykl pt. „Porozmawiajmy o nas” i będziemy tam 

zamieszczali rozmowy z ciekawymi osobami i na interesujące nas tematy; ukazała się już 
pierwsza rozmowa z Basią Wielgus;

• wspólnie z oo. jezuitami z ICFD przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy wielkopostne rekolekcje 
internetowe w życiu codziennym; tym razem ze względu na pandemię koronawirusa – bez 
towarzyszenia, jednak każdy członek wspólnoty w miarę możliwości był zaangażowany: 
koordynowanie całością, przygotowanie tekstów, prace techniczne, modlitwa przy organizacji i w 
trakcie trwania rekolekcji;

• przygotowywaliśmy wprowadzenia do medytacji na piątkowe adoracje Najświętszego 
Sakramentu w kościele oo. jezuitów we Wrzeszczu (przerwa w wakacje);

• pisaliśmy wprowadzenia do medytacje prowadzonej podczas adoracji Najświętszego Sakramentu 
w kościele w Gdyni  Witominie (ok. 1 raz/m-c);

• uporządkowanie i prowadzenie wspólnotowej strony internetowej przez Anię Pękalę;
• akcję rozprowadzania zdrapki wielkopostnej prowadziła Basia Wielgus.

2. Plany na przyszły rok:
• jednym z tematów kolejnego roku będzie Przymierze;
• na początek roku planujemy pielgrzymkę do Matki Bożej w Piasecznie k/Gniewu;
• planowany jest wywiad z Renią Jarnuszkiewicz, 95-latką ze wspólnoty Radość, o czasach jej 

młodości, zwłaszcza o latach wojennych i powojennych;
• kontynuacja cyklu reportaży podróżniczych Wandy i Konrada Lange;
• przygotowujemy się do przeprowadzenia kolejnej edycji rekolekcji internetowych;



• Basia Wielgus przedstawiła plany Wspólnoty Krajowej WŻCh i zaprosiła na Letnie Seminarium, 
które będzie prowadzone metodą online od 23 do 26 lipca 2020.

• Toni Walter wyraził gotowość dalszego pełnienia funkcji Animatora Lokalnego.

To byłoby na tyle. Myślę, że dzięki Bożej pomocy udało nam się przeprowadzić sporo rzeczy. Chwała 
Ci, Panie, za to!

Wanda Walter
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