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WSTĘP

Wstęp
[Duch Święty] mocą Ewangelii utrzymuje Kościół w ciągłej
młodości, ustawicznie go odnawia i prowadzi do doskonałego zjednoczenia z Oblubieńcem […]. W ten sposób cały Kościół ukazuje się jako „lud zjednoczony jednością Ojca i Syna
i Ducha Świętego”1.

Przejawem działania Ducha Świętego we współczesnym świecie oraz
świadectwem nieustannej młodości Kościoła są niewątpliwie nowe
wspólnoty życia ewangelicznego, rozwijające się bardzo dynamicznie
od kilkudziesięciu lat. Powstają one w różnych krajach oraz w różnych
kontekstach społecznych i religijnych, chociaż zdecydowanie najwięcej
z nich narodziło się we Francji i we Włoszech. Podstawowe przyczyny ich powstania to pragnienie życia autentycznie chrześcijańskiego
we wspólnocie braci i sióstr oraz odkrycie na nowo piękna Kościoła
jako communio. Fundamentem, na którym nowe wspólnoty mogły się
rozwinąć, jest Sobór Watykański II i jego nauczanie. W obliczu kryzysu
Kościoła w Europie Zachodniej, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku,
nowe wspólnoty życia ewangelicznego są do dzisiaj prężnymi ośrodkami
apostolstwa i ewangelizacji, miejscami rozkwitu życia ewangelicznego
oraz środowiskami, w których młodzi ludzie chętnie i hojnie odpowiadają na powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
W duchowości i poszczególnych charyzmatach nowych wspólnot
życia ewangelicznego istotną rolę odgrywają zwykle dwa motywy. Pierwszym z nich jest liturgia – jako prawdziwy „szczyt” i „źródło” życia
wspólnotowego. Drugim zaś jest szczere dążenie do szeroko rozumianej
1

KK 4.
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jedności i pojednania podzielonych dotąd chrześcijan. Te dwie cechy
zadecydowały o podjęciu badań nad tymi wspólnotami pod kątem ich
ekumenicznej, a w najszerszym tego słowa znaczeniu – integrującej
misji w Kościele, która znajduje swój przejaw nie tylko w działaniach
apostolskich, ale przede wszystkim w liturgii tych wspólnot. Ściśle biorąc, przedmiotem badań w prezentowanej pracy będzie odpowiedź
na pytania: jakie jest miejsce liturgii w odkrywaniu dróg jedności oraz
czy liturgia może być przestrzenią, w której scala się i ukierunkowuje
ekumeniczny nurt Kościoła. Zagadnienie to zostanie omówione poprzez
analizę ekumenicznych aspektów liturgii na przykładzie najbardziej
charakterystycznych nowych wspólnot życia ewangelicznego powstałych
po Soborze Watykańskim II.
Temat ten wydaje się interesujący i ważny do podjęcia z kilku powodów. Po pierwsze, dotyczy on nowych rzeczywistości w Kościele,
które nie zostały jeszcze dostatecznie opisane i przeanalizowane. Połączenie liturgii z ekumenią jest kwestią bardzo aktualną na poziomie
teologicznym i pastoralnym, dlatego też każda refleksja na ten temat
może okazać się użyteczna i owocna. Wreszcie, należy podjąć tę myśl,
że odnowa życia Kościoła na początku XXI wieku, zgodnie z postulatami zarówno Soboru Watykańskiego II i posoborowego Magisterium,
jak też współczesnej refleksji teologicznej, niewątpliwie powinna iść
w kierunku odważnego sięgania do źródeł Kościoła niepodzielonego,
przez zachwyt pięknem duchowym, które najpełniej można dostrzec
w modlącej się wspólnocie, szczególnie w liturgii oraz przez świadectwo
jedności uczniów Chrystusa. Wszystko to staje się widoczne w nowych
wspólnotach życia ewangelicznego wzbudzanych przez Ducha Świętego
po Soborze Watykańskim II.
Chociaż zagadnienie więzi liturgii z otwartością ekumeniczną w charyzmatach i apostolacie nowych wspólnot życia ewangelicznego jawi się
jako atrakcyjne od strony teologicznej i pastoralnej, to jednak sprawia
ono wrażenie jeszcze nie do końca pogłębionego i zbyt świeżego, aby
można było wyciągnąć jednoznaczne wnioski na temat skutków wnoszonych przez każdą wspólnotę w życie Kościoła i świata. Taki stan rzeczy
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ujawnia się wyraźnie chociażby w ciągle jeszcze ubogiej literaturze na ten
temat. W języku polskim ukazało się jedynie kilka specjalistycznych
oraz popularnych opracowań dotyczących niektórych z tych wspólnot.
W Europie Zachodniej literatura również nie jest obszerna, chociaż zdecydowana większość zgromadzonej bibliografii to teksty obcojęzyczne.
W języku polskim na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku ukazało
się opracowanie François Lenoire’a pt. Nowe wspólnoty2, w którym autor
oprócz opisu poszczególnych wspólnot, zamieścił także wywiady z ich
założycielami. Sytuację w Polsce pod tym względem najlepiej opisuje
Dorota Szczerba w pracy o podobnym tytule – Nowe wspólnoty w Polsce3.
Głównymi źródłami niniejszego opracowania są księgi i materiały
liturgiczne oraz dokumenty własne poszczególnych wspólnot, udostępnione do badań. Ważną rolę w przygotowaniu rozprawy odegrała
możliwość rozmowy i zarejestrowania wywiadów przeprowadzonych
z członkami i osobami odpowiedzialnymi w opisywanych wspólnotach.
Dla całości pracy fundamentalną pozycją okazało się dzieło francuskiego
historyka Oliviera Landrona pt. Les Communautés nouvelles4, chociaż
autor opisuje w nim jedynie wspólnoty francuskie. Cenne dla prowadzonych badań były monografie i artykuły dotyczące historii i charyzmatów realizowanych we wspólnotach oraz materiały drukowane przez
same wspólnoty na własny użytek. Bardzo pomocne okazały się także
opublikowane pisma, konferencje i wykłady założycieli oraz głównych
postaci opisywanych wspólnot, czyli brata Rogera, brata Aloisa, Enzo
Bianchiego, Pierre-Marie Delfieux, brata Efraima oraz Marko Rupnika.
Już we wstępie należy zauważyć, że w niniejszej pracy nie chodzi
jednak o wykazanie i analizę publikacji o wspólnotach czy dokładne
przybliżenie samych wspólnot, ale o odpowiedź na pytania, jakie miejsce w ich charyzmacie zajmuje liturgia oraz jak rozumiane jest przez
2
3
4

F. Lenoir, Nowe wspólnoty, tłum. D. Szczerba, Warszawa 1993.
D. Szczerba, Nowe wspólnoty w Polsce, Warszawa 2012.
O. Landron, Les Communautés nouvelles. Nouveaux visages du catholicisme français,
Paris 2004.
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nich powiązanie celebrowanej liturgii z postawą otwarcia na kwestię
dążenia ku jedności pomiędzy wciąż podzielonymi uczniami Chrystusa.
Dla każdej ze wspólnot liturgia stanowi centrum charyzmatu, żadna
z nich nie stroni od wątków ekumenicznych, a niektóre nawet podejmują je programowo. Skoro nie ma wątpliwości, że z jednej strony ruch
ekumeniczny i ruch liturgiczny, a z drugiej – powstające po Soborze
Watykańskim II nowe wspólnoty życia ewangelicznego to wielki dar
Ducha Świętego dla Kościoła, to podstawowym zadaniem niniejszej
pracy będzie określenie specyfiki i sposobu, w jaki te trzy rzeczywistości
nawzajem się przenikają.
Zebrany materiał będzie opracowany w oparciu o metodę złożoną,
kompleksową, gdyż tylko w ten sposób można opisać tak wiele różnorodnych rzeczywistości eklezjalnych. W ramach tego instrumentarium
zastosowana będzie metoda zarówno opisowa dla przybliżenia natury,
cech charakterystycznych duchowości i misji oraz sprawowanego kultu
w wybranych wspólnotach, jak i metoda historyczna, która pomoże
w uporządkowaniu i uzasadnieniu okoliczności powstania omawianych
wspólnot w kontekście historii Kościoła, a zwłaszcza jego współczesnego etosu. Metoda hermeneutyki liturgicznej posłuży do wyjaśniania
teologicznych treści zawartych w poszczególnych rytuałach własnych
badanych wspólnot oraz w formach kultu praktykowanego przez dane
wspólnoty. Przedmiotem analiz będą w tym wypadku modlitwy, ich wykonanie, gesty, rekwizyty, aranżacja przestrzeni liturgicznej oraz otwarcie
na uczestników spoza wspólnoty. Metoda porównawcza wystąpi w tych
partiach badań, w których będziemy się odnosić do źródeł i zakresu
ich zastosowania w pewnych elementach kultu i duchowości nowych
wspólnot, zwłaszcza gdy będą to źródła chrześcijańskie niekatolickie lub
źródła judaistyczne, inspirujące tworzenie się nowych form modlitwy
wspólnotowej, opartej na bazie łacińskiej.
Podstawową cechą nowych wspólnot życia ewangelicznego jest różnorodność sposobów ich życia i realizowanych charyzmatów. Wśród
tej różnorodności można jednak dokonać pewnych wyborów i klasyfikacji. Jedne wspólnoty charakteryzuje zapał ewangelizacyjny, inne
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zaś pozostają wierne monastycznemu rytmowi codziennego oficjum
i zanurzeniu się w Słowie Bożym, jeszcze inne skupiają się na sztuce,
pięknie, teologii i kulturze chrześcijańskiej. Właśnie ze względu na tę
różnorodność i liczbę wspólnot do realizacji tematu wybrano tylko sześć.
Są to wspólnoty najbardziej znane i charakterystyczne oraz dynamicznie wpływające na życie duchowe Kościoła w ostatnich dziesiątkach
lat. Istotnym argumentem w doborze materiału badawczego był fakt
występowania w niektórych wspólnotach bogactwa i zróżnicowania
powołań. Te właśnie, stanowiące jakby miniaturę Kościoła i łączące
wszystkie stany, zostały przyjęte jako najbardziej reprezentatywne dla
podjętego tematu. W związku z tym opisowi i analizie poddane zostaną
następujące wspólnoty: Wspólnota z Taizé, Monastyczna Wspólnota
z Bose, Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie, Wspólnota Błogosławieństw, Wspólnota Chemin Neuf oraz Centro Aletti.
W pierwszym rozdziale, przygotowującym niejako grunt pod studium
poszczególnych wspólnot, podjęta zostanie kwestia fenomenu nowych
wspólnot życia ewangelicznego w Kościele drugiej połowy XX wieku,
ich powstania i ogólnej charakterystyki, oraz określone zostaną kryteria,
według których prowadzona będzie analiza, mająca na celu wydobycie
z dorobku duchowego wspólnot wzajemnych powiązań liturgii z tendencją ekumeniczną. Szczególnie ważne będzie zarysowanie profili
badanych Wspólnot, których kształt w dużej mierze jest zasługą ich
założycieli, oraz dostrzeżenie dwóch nurtów życia wspólnotowego –
monastycznego i charyzmatycznego. Dla podjętego zagadnienia istotny
również będzie opis ekumenicznej otwartości poszczególnych wspólnot
oraz postaw zajmowanych przez ich członków i członkinie wobec chrześcijan innych wyznań. Będzie to próba dostrzeżenia ekumenicznych
przesłanek zarówno w inspiracjach kształtujących duchowość wspólnot,
jak i w samej formie ich liturgii i praktyk kultyczno-pastoralnych.
Kolejne rozdziały będą prezentować szeroko pojęte wątki ekumeniczne i liturgiczne w odniesieniu do wybranych wspólnot. Nie będzie
to jedynie opis, lecz analiza wzajemnego oddziaływania liturgii i ekumeniczności w tych wspólnotach, a także otwartości na niekatolickie nurty
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chrześcijańskie i judaistyczne. Ze względu na odmienne duchowości
i apostolaty – prezentowane wspólnoty charakteryzuje własne odniesienie do liturgii i ekumenizmu, przy czym wykazują one w pewnej
mierze cechy wspólne. Chcąc jednak uniknąć przedwczesnej i nazbyt
uogólniającej klasyfikacji wybranych wspólnot, każdej z nich zdecydowano się poświęcić osobny rozdział. Każda wspólnota ma swoją własną
drogę formacyjną, priorytety ewangelizacyjne i wykształconą już tradycję, dlatego w opracowaniu pozostaną one autonomiczne, co wyrazi się
w strukturze pracy, pozwalającej na ukazanie specyfiki każdej wspólnoty
osobno, bez niezamierzonej interferencji.
Dla podtrzymania ciągłości opracowania na koniec każdego rozdziału zostanie umieszczone podsumowanie odnoszące podane treści
do głównego tematu. W zakończeniu spróbujemy całościowo odpowiedzieć na postawione w temacie pytanie, uwzględniając otrzymane
wyniki badań w poszczególnych rozdziałach, oraz ukazać dalsze możliwe
kierunki zgłębiania tego zagadnienia i sformułować postulaty pastoralne odnośnie do duchowości liturgicznej i ekumenicznej. Całość pracy
będzie dopełniona aneksem, mającym na celu zilustrowanie charakterystycznych akcentów życia liturgicznego poszczególnych wspólnot.
Uzasadniając intencję wyboru niniejszego tematu, żywię nadzieję,
że prezentowana rozprawa stanie się elementem głębszego, a zarazem
szerszego spojrzenia na fenomen nowych wspólnot w Kościele i pozwoli
ukazać we właściwym świetle te aspekty liturgii oraz takie postawy, które
mogą pomóc w doborze trafnych narzędzi do rozwijania skutecznej
działalności ekumenicznej. Na płaszczyźnie naukowej mamy w tym
przypadku do czynienia z dziedziną interdyscyplinarną, która wyrasta
z egzystencjalnego faktu współistnienia liturgii z każdym przejawem
życia chrześcijańskiego i jej centralnej roli w budowaniu jedności między
wyznawcami tej samej denominacji, jak też, pamiętając choćby o formularzu Mszy o jedność chrześcijan, w kształtowaniu otwartej postawy
miłości dla kontaktów z przedstawicielami innych wyznań.
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***
Pragnę złożyć podziękowania członkom Wspólnot, którzy zgodzili się
na udzielenie wywiadów i użyczyli mi tak koniecznych materiałów.
Dziękuję za cenne wskazówki i uwagi oraz za życzliwe przyjęcie bratu Markowi ze Wspólnoty z Taizé. Dziękuję bratu Emanuele Borsottiemu, odpowiedzialnemu za bibliotekę klasztorną w Bose, za wiele
cennych uwag dotyczących zrozumienia istoty celebrowanej liturgii
oraz umożliwienie skorzystania z biblioteki i wykorzystania materiałów
źródłowych Wspólnoty. Wyrazy wdzięczności kieruję także pod adresem brata Ludwiga Montiego, biblisty i jednego z redaktorów Psałterza
z Bose oraz Modlitwy dni, za ukazanie motywów, którymi kierowała się
Wspólnota, przygotowując własne oficjum i nazywając je „ekumenicznym”. Dziękuję Ojcu Benedyktowi (Davidowi Drevojánkowi) i Siostrze
Joannie Hertling z Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich w Warszawie oraz wspólnocie zamieszkałej w Rzymie przy kościele Trinità dei
Monti za umożliwienie pobytu i udziału „od kuchni” w sprawowanej
liturgii. Szczególnie serdecznie dziękuję bratu Victorowi Marie z klasztoru w Vézelay we Francji za poświęcony czas, udzielenie wywiadu
i cennych materiałów.
Dziękuję Braciom i Siostrom ze Wspólnoty Błogosławieństw z klasztoru w Roccantice, szczególnie Siostrze Gemmie Coppolli i ojcu Brunowi
Epinatowi za wielokrotne spotkania, życzliwość i udzielone wywiady.
Dziękuję za życzliwe przyjęcie Siostrze Veronice (Katarínie Barátovej)
ze słowackiego klasztoru Wspólnoty Błogosławieństw w Okoličné oraz
Braciom Bernardowi Dubois i Emmanuelowi Marie Morizio za udzielony wywiad i udostępnienie źródłowych materiałów w domu wspólnotowym w Nouan-le-Fuzelier we Francji. Dziękuję Siostrze Anecie Hajdasz
z nowo powstałego domu Wspólnoty Błogosławieństw w Strzelcach
Opolskich za podzielenie się cennymi uwagami i za przeprowadzone
konsultacje. Dziękuję Siostrze Joannie Sikorskiej ze Wspólnoty Chemin
Neuf w Rzymie i Ojcu Adamowi Strojnemu z domu wspólnotowego
w Warszawie-Wesołej za wspólne zamyślenie nad historią i liturgią
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Wspólnoty. Głęboką wdzięczność pragnę wyrazić Ojcu Profesorowi
Markowi Rupnikowi z rzymskiego ośrodka Centro Aletti za poświęcony
czas, udzielone wywiady i udostępnione materiały.
Szczególne podziękowania pragnę złożyć Promotorce, Siostrze prof.
dr hab. Adelajdzie Sielepin CHR, która cierpliwe towarzyszyła mi w moich poszukiwaniach – za pomoc merytoryczną oraz wsparcie na każdym
etapie powstawania tej pracy.

ROZDZIAŁ I

Fenomen
posoborowych wspólnot
życia ewangelicznego i ich liturgia
Znamiennym fenomenem Kościoła powszechnego drugiej połowy
XX wieku – zwłaszcza po roku 1965, po Soborze Watykańskim II – jest
bogactwo życia wspólnotowego, nieznane wcześniej w historii Kościoła.
We Francji wspólnoty te zostały nazwane les communautés nouvelles
(„nowymi wspólnotami”), a we Włoszech: movimenti („ruchami”)1. Definiowane są one jako „wspólnoty chrześcijańskie, w których proponuje
się członkom projekt obejmujący ich życie integralnie, co jest rysem ich
duchowości oraz apostolskiego zapału. Wspólnoty te często charakteryzują się nie tylko jakimś wspólnym działaniem na rzecz ewangelizacji,
ale również wspólnym zamieszkaniem, a przede wszystkim głębokim
życiem duchowym, nierzadko o charakterze monastycznym”2.
Spośród wielu charakterystycznych cech tego fenomenu życia ewangelicznego wspólnot powstałych po Soborze Watykańskim II można
wymienić dwie. Pierwszą z nich jest ich ogromna różnorodność na wielu
płaszczyznach. W samej Francji, gdzie zjawisko to jest najbardziej dynamiczne, w ciągu bardzo krótkiego czasu powstało kilkadziesiąt wspólnot katolickich o bardzo zróżnicowanej proweniencji i charyzmacie.
1
2

Por. J. S. Gajek, Przedmowa, [w:] F. Lenoir, Nowe wspólnoty, tłum. D. Szczerba,
Warszawa 1993, s. 5.
Por. P. Barylak, H. Stawniak, Wspólnota Emmanuel w posłannictwie Kościoła, „Seminare” 17 (2001), s. 201–202. Inna definicja nowych wspólnot to: „zgromadzenia
chrześcijan, zakładające stałe zaangażowanie członków oraz opierające się na spisanej lub zwyczajowej regule”. Por. O. Landron, Les Communautés nouvelles. Nouveaux
visages du catholicisme français, Paris 2004, s. 6 [tłum. własne].
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Drugą cechą charakterystyczną wspólnot życia ewangelicznego jest
jedno, podstawowe źródło, z którego czerpią. A jest nim doświadczenie
Soboru Watykańskiego II, rozumianego jako „Nowa Pięćdziesiątnica”,
odnowiony i żywy zachwyt Ewangelią oraz wielkie pragnienie odnowy
życia religijnego w coraz bardziej pasywnym i zdechrystianizowanym
społeczeństwie Ameryki i Europy Zachodniej.
Wiele z owych wspólnot od samego początku związanych było z Odnową w Duchu Świętym, czyli z odkrywanym wówczas w Kościele
katolickim i coraz mocniej obecnym w wielu środowiskach, nurtem
charyzmatycznym3, jeszcze innym, jak nazywano w Kościele, „przejściem Ducha Świętego przez Kościół”4. Inne natomiast przyjęły formę
wspólnot życia monastycznego, które można nazwać nową, chociaż
zakorzenioną w wielowiekowej tradycji Kościoła, formą zachodniego
monastycyzmu5.
W niniejszym rozdziale nie chodzi jedynie o prostą prezentację wybranych wspólnot, ale o ukazanie bogactwa ich charyzmatu w świetle
liturgii, którą wszystkie sprawują, i jej aspektu komunijnego. Dlatego
wskażemy ogólnie na wielość tych wspólnot i ich różnorodność. Następnie wyodrębnimy źródła duchowości prezentowanych wspólnot
jako nierozerwalne z liturgią, aby w końcu przyjrzeć się im pod kątem
nas szczególnie interesującym, czyli ekumenicznym, i ustalić pojęcia
oraz kryteria, potrzebne nam w dalszych etapach do analizy wybranych
wspólnot.

3
4

5

Por. J. S. Gajek, Przedmowa, dz. cyt., s. 5.
Pius XII w przemówieniu do uczestników Kongresu Duszpasterstwa Liturgicznego
w Asyżu w 1956 roku nazwał tym określeniem ruch liturgiczny. Podobnie Konstytucja Sacrosanctum concilium rozumie współczesne starania o rozwój i odnowienie
liturgii (KL 43). Por. A. Sielepin, Rola Ducha Świętego w kształtowaniu nowego
człowieka, Kraków2008, s. 9, 15; także: S. Rinaudo, La nuova Pentecoste della Chiesa,
Torino 1977; J. Ratzinger – Benedykt XVI, Nowe porywy Ducha. Ruchy odnowy
w Kościele, tłum. S. Czerwik, Kielce 2006.
Por. F. Lenoir, Nowe wspólnoty, dz. cyt., s. 5.
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1. Wielość wspólnot
i różnorodność charyzmatów
Zakony, kongregacje i stowarzyszenia apostolskiego życia
przez swój pozytywny wkład ewangeliczny mogą w dużej
mierze przyczynić się do pobudzenia świadomości ekumenicznej i stałego rozwoju ekumenicznego wśród chrześcijan
na drodze do zjednoczenia6.

Ze względu na wspomnianą już wyżej wielką różnorodność wspólnot
życia ewangelicznego trudno jest dzisiaj podać dokładną ich liczbę, ale
można je podzielić na trzy podstawowe grupy. Pierwszą z nich tworzą
te fundacje, które zbliżone są do rodzin zakonnych lub innych instytutów życia konsekrowanego o charakterze kontemplacyjnym bądź apostolskim. Opierają się one zwykle na klasycznie rozumianych ślubach
zakonnych i konsekracji. W niniejszej pracy przedstawione zostaną
reprezentatywne dla tej grupy: Monastyczna Wspólnota z Bose, Wspólnoty Jerozolimskie oraz, w pewnym sensie, także Wspólnota z Taizé.
Druga grupa nowych wspólnot obejmuje zasadniczo ludzi świeckich
i swoim charakterem bardziej przypomina grupy modlitewne, które
wypracowały własne struktury i osiągnęły pewnego rodzaju stabilność.
Trzecia grupa to wspólnoty o zróżnicowanych powołaniach, tzw. les
communautés plurivocationnelles, które zrzeszają osoby reprezentujące
różne stany życia. Ich członkami są zarówno prezbiterzy, osoby konsekrowane, jak i osoby świeckie realizujące własne powołanie. Większość
tych wspólnot powstała i rozwinęła się w łonie ruchu odnowy charyzmatycznej. Przyjęły one później formy wspólnot życia, a ich członkowie mieszkają pod jednym dachem, lub wspólnot przymierza bez
konieczności wspólnego zamieszkania7. Przykładami takiego rodzaju
6
7

J. P. Mucharski, Ty jesteś Piotr. Na Wielki Jubileusz Roku 2000, Lubartów 1999, s. 77.
Por. O. Landron, Les Communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 7.
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wspólnot są Wspólnota Błogosławieństw i Wspólnota Chemin Neuf 8.
W wymienionych wspólnotach wszystkie stany życia (prezbiterzy, konsekrowani i świeccy) żyją zwykle w jednym miejscu, realizując wspólny
charyzmat oraz wypełniając właściwe sobie powołanie. Niektóre ruchy
włoskie (movimenti) również przyjęły pewne elementy wspólnot zróżnicowanych, chociaż w innym wymiarze9.
Niezwykle ważną rolę w kształtowaniu tych wspólnot odegrali założyciele. Ich doświadczenie autentycznego życia Ewangelią wywarło mocny
wpływ na charyzmat realizowany przez wspólnoty.
1.1. Założyciele

Z pewnością można stwierdzić, że wszystkie nowe ruchy i wspólnoty
kościelne zrodziły się jako owoc oddziaływania charyzmatycznej osobowości ich założycieli10. Wśród nich można znaleźć zarówno księży
diecezjalnych, jak i zakonników, a także osoby świeckie, kobiety i mężczyzn11. Bardzo wielu z nich, szczególnie w Kościele francuskim, przeszło
drogę nawrócenia do Kościoła katolickiego ze wspólnot protestanckich
albo, po doświadczeniu osobistego spotkania z Chrystusem, często
dzięki odnowie charyzmatycznej, powróciło do zarzuconej wcześniej
  8 Por. O. Landron, Les Communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 6.
  9 Dwa najbardziej znane i obecne w wielu krajach ruchy eklezjalne o proweniencji
włoskiej to Focolare założony jeszcze w latach czterdziestych XX wieku w Trydencie
przez Chiarę Lubich oraz Comunione e Liberazione, którego twórcą był mediolański
kapłan Luigi Giussani. Ruchy te można na pewnym poziomie porównać do francuskich wspólnot wielopowołaniowych, ponieważ ich charyzmatem żyją kapłani
i ludzie świeccy. Posiadają one również głębsze formy zaangażowania odpowiadające
konsekracji. Duchowością Comunione e Liberazione zainspirowane zostało Bractwo
Kapłańskie św. Karola Boromeusza, które w Kościele uzyskało status kleryckiego
Stowarzyszenia Życia Apostolskiego.
10 Por. J. Ratzinger, Ruchy kościelne oraz ich usytuowanie teologiczne, [w:] J. Ratzinger –
Benedykt XVI, Nowe porywy Ducha…, dz. cyt., s. 46.
11 Por. F. Lenoir, Nowe wspólnoty, dz. cyt., s. 27–28.
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wiary i praktyk religijnych12. Dla większości z nich założenie wspólnoty nie było planowane. Pragnienie takie pojawiło się w konkretnym
momencie ich życia jako odpowiedź na odczytane w ten sposób Boże
wezwanie, którego rozeznanie często trwało bardzo długo13. Wielu założycieli nowych wspólnot życia ewangelicznego to osoby wybitne, autorzy
publikacji z dziedziny duchowości i teologii, postaci znane w Kościele
i inspirujące wielu ludzi do życia Ewangelią14.
Wśród założycieli i przewodników duchowych omawianych w niniejszej pracy wspólnot jest aż trzech kapłanów; jeden diecezjalny (ks. Pierre-Marie Delfieux) oraz dwóch zakonnych, jezuitów (o. Laurent Fabre
i o. Marko Rupnik); jedna osoba świecka (Enzo Bianchi), jeden konwertyta z protestantyzmu (Gérard Croissant, znany później jako brat Efraim)
oraz protestancki pastor (Roger Schütz). Czterech z nich to Francuzi,
jeden jest Włochem, a jeden Słoweńcem.
Roger Schütz przybył do Taizé jako młody pastor ewangelicki, pragnący pomagać ofiarom drugiej wojny światowej. Jego umiłowanie
jedności Kościoła zaowocowało powstaniem ekumenicznej wspólnoty
o charakterze monastycznym, będącej punktem odniesienia dla wielu
później zakładanych wspólnot życia ewangelicznego. To na przykładzie
Taizé w dużej mierze wzorował się Enzo Bianchi, który w momencie
zamieszkania w Bose był świeckim studentem Uniwersytetu w Turynie, wychowanym w wierze katolickiej, posiadającym już konkretne
doświadczenia ekumeniczne oraz pragnącym głębszego zaangażowania
w ekumeniczne dążenia do jedności Kościoła.
Pierre-Marie Delfieux to kapłan diecezji paryskiej i duszpasterz Sorbony, który (po dziesięciu latach kapłaństwa i długim rozeznawaniu)
postanowił założyć wspólnotę o charakterze monastycznym, mającą żyć
w sercu miast, i w ten sposób stał się ojcem Wspólnot Jerozolimskich.

12 Por. O. Landron, Les Communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 85.
13 Por. F. Lenoir, Nowe wspólnoty, dz. cyt., s. 28.
14 Por. D. Szczerba, Nowe wspólnoty w Polsce, dz. cyt., s. 11.
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Fundacja ta była wyrazem jego pragnienia życia we wspólnocie oraz
celebracji prostej, ale pięknej i godnej liturgii15.
Brat Efraim (Gérard Croissant) to pastor protestancki, którego
doświadczenie wiary kształtowało się poprzez ruch odnowy charyzmatycznej i który zdecydował się na wejście do Kościoła katolickiego
i stworzenie w nim wspólnoty, którą najpierw nazwał Wspólnotą Lwa
Judy i Baranka Paschalnego, a następnie Wspólnotą Błogosławieństw.
Z kolei u fundamentów Wspólnoty Chemin Neuf stoi postać jezuity, o. Laurenta Fabre’a, który po osobistym doświadczeniu spotkania
z odnową charyzmatyczną stworzył grupę modlitewną, z której później
wyrosła jedna z najbardziej dynamicznych wspólnot o zróżnicowanych
powołaniach w Kościele.
Duchowym ojcem dla rzymskiego Centro Aletti – chociaż nie założycielem w ścisłym znaczeniu tego słowa – jest o. Marko Rupnik, słoweński
jezuita, profesor i artysta, który, będąc mistrzem dla młodych teologów
i adeptów sztuki, z wielką pasją nie tylko kontynuuje myśl teologiczną
kard. Tomasa Špidlíka, lecz jako praktyk rozwija refleksję nad rolą sztuki
i piękna w liturgii.
Wobec tak wielkiego osobowego bogactwa założycieli nowych wspólnot życia ewangelicznego prezentowanych w niniejszej pracy można
dostrzec łączącą ich wszystkich cechę, którą nade wszystko jest ich
stosunek do wagi i doniosłości liturgii w życiu wspólnotowym, a dzięki
temu także obfite czerpanie z innych niż rzymska tradycji liturgicznych
oraz godna uwagi stanowcza, ale i rozważna otwartość ekumeniczna.
1.2. Główne nurty życia wspólnotowego

W duchowych profilach posoborowych wspólnot życia ewangelicznego,
omawianych w niniejszej pracy, widać bardzo wyraźnie dwa główne
nurty: monastyczny i charyzmatyczny. Nurt monastyczny reprezentowany jest przez m.in. Wspólnotę z Taizé, Monastyczną Wspólnotę
15 Por. O. Landron, Les Communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 96.
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z Bose oraz Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie. Przedstawicielami
drugiego natomiast, wśród wielu innych, są Wspólnota Błogosławieństw
oraz Wspólnota Chemin Neuf.
Wspólnoty o charakterze monastycznym realizują swój charyzmat
w życiu wspólnotowym, w pracy oraz w liturgii i wynikających z niej
własnych formach kultu. Zgodnie z wielowiekową tradycją monastyczną
we wszystkich tych wspólnotach życie wspólne łączy się z gościnnością
wobec każdego człowieka. Wspólnota braci z Taizé jest szczególnie
ukierunkowana na osoby młode, które chętnie uczestnicząc we wspólnej z braćmi celebracji codziennych oficjów, mają możliwość odkrycia
wartości piękna modlitwy wspólnotowej i liturgicznej. Monastyczne
Wspólnoty Jerozolimskie i Wspólnota z Bose składają się z gałęzi męskiej
i żeńskiej, żyjących obok siebie. Obydwie odwołują się do ideałów starożytnego monastycyzmu, obydwie obficie czerpią z liturgicznej tradycji
wschodniej, w obydwu przywiązuje się wielką wagę do celebracji liturgii
(szczególnie oficjum) oraz obydwie łączą monastycyzm z ekumenizmem.
W ten sposób własne oficja i obrzędy każdej z tych wspólnot zanurzone
są w autentycznej tradycji monastycznej, która została dostosowana
do współczesności.
Praca naukowa braci i sióstr z Bose harmonijnie łączy się z tradycyjną
monastyczną gościnnością oraz pracą na potrzeby domu. Wspólnoty
Jerozolimskie również chętnie przyjmują gości, zapraszając ich na celebrację oficjów, w liturgii odwołują się do źródeł judaistycznych, a życiem
braterskim prowadzonym „w sercu miasta” świadczą o realnej obecności
Boga. Ogromną rolę w wymienionych wspólnotach odgrywa odpowiednio zorganizowana przestrzeń liturgiczna, w której każdy szczegół
ma znaczenie, a w czasie celebracji staje się znakiem liturgicznym. Cechą
charakterystyczną nowych wspólnot o charakterze monastycznym jest
również ich sposób modlitwy liturgicznej. Pięknym i dostojnym celebracjom towarzyszy specjalnie dobrana, a często też skomponowana
przez samych członków wspólnot – muzyka. Dobór tekstów, układ oficjów, obrzędy i gesty własne oraz dbałość o szczegóły są obecne bardzo
wyraźne w Bose i we Wspólnotach Jerozolimskich. Natomiast oficja
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Taizé dopuszczają o wiele więcej swobody, a wielojęzyczne śpiewy wykonywane w formie kanonów, mają zachęcić młodzież do aktywnego
uczestnictwa w modlitwie bez względu na wiek, formację i narodowość.
Nazwa „wspólnoty o charakterze charyzmatycznym” nie oddaje
w pełni tego, czym charakteryzują się Wspólnota Błogosławieństw
i Wspólnota Chemin Neuf, lecz odwołuje się do początków ich powstania, które naznaczyły później ich kierunek rozwoju. Zarówno brat
Efraim, jak i o. Laurent Fabre mieli doświadczenie odnowy charyzmatycznej, które przekazali założonym przez siebie wspólnotom, a które
później stało się ważną częścią ich charyzmatu. Wspólnoty te mają charakter kontemplacyjno-apostolski. Ich otwarcie ekumeniczne wyraża się
szczególnie w liturgii oraz w działalności apostolskiej. Liturgia wspólnot
o charakterze charyzmatycznym jest liturgią rzymską, w której pewne
elementy zaczerpnięte zostały bądź z innych tradycji liturgicznych
Wschodu i Zachodu, bądź wypracowano je w samych wspólnotach.
Dotyczy to własnych obrzędów, gestów, celebracji, muzyki i śpiewu
oraz organizacji przestrzeni liturgicznej. Dla tego rodzaju wspólnot
bardzo ważne, poza codziennie sprawowanym oficjum, są modlitwa
o charakterze charyzmatycznym oraz działalność zewnętrzna – apostolska, która również służy dążeniom do jedności Kościoła i otwartości
ekumenicznej.
Zaangażowanie charyzmatyczne sprawia, że modlitwa w tych wspólnotach jest bardziej dynamiczna i żywiołowa niż we wspólnotach ściśle
monastycznych. Wspólnota Błogosławieństw bardzo mocno podkreśla
judaistyczne korzenie chrześcijaństwa, a codzienne oficjum uzupełnia
cotygodniowymi celebracjami o charakterze domowym, nawiązującymi
do świętowania szabatu. Ważna jest dla niej także modlitwa uwielbienia, w tym modlitwa wyrażana przez taniec żydowski. Wspólnota
Chemin Neuf podczas codziennej Eucharystii modli się o jedność
Kościoła powszechnego, a celebrowane w każdy czwartek ekumeniczne
Oficjum o Jedność Chrześcijan przypomina Wspólnocie dramat podzielonego Kościoła. Charyzmatyczne nastawienie obydwu wspólnot
nie przeszkadza w obfitym czerpaniu przez nie ze źródeł tradycyjnej
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duchowości rzymsko-katolickiej. Wspólnota Błogosławieństw odwołuje
się chętnie do duchowości karmelitańskiej, a duchowość ignacjańska
stanowi nieodzowny element charyzmatu i działalności Wspólnoty
Chemin Neuf.
Zarówno dla wspólnot monastycznych, jak i charyzmatycznych zagadnienie ekumenizmu jest ogromnie ważne. Pragnienie jedności wyrażają one w całej swojej działalności, a celebrowana przez nie liturgia,
rozumiana jako „szczyt” i „źródło” ich życia16, jest miejscem, w którym
owo pragnienie znajduje swój najgłębszy wyraz.
1.3. Wspólnoty życia ewangelicznego a Kościół

Wspólnoty życia ewangelicznego wyrosły w Kościele i są częścią Kościoła. Ich punktem odniesienia jest Sobór Watykański II i jego eklezjologia.
Należy więc koniecznie zwrócić uwagę na kilka elementów, które pomagają we właściwy sposób zrozumieć ich relację z Kościołem katolickim
oraz ich miejsce w Kościele.
Ową „nowość” wspólnot życia ewangelicznego powstałych po Soborze Watykańskim II można zauważyć i zrozumieć szczególnie w relacji
do Kościoła. Wspólnoty te są uważane za „nowe” nie ze względu na inne
niż dotychczas struktury, jakie wytworzyły, ani nawet nie ze względu
na szczególny sposób życia, jaki prowadzą ich członkowie. Owa „nowość”
polega na tym, że wspólnoty te odpowiadają na duchowe pragnienia
i potrzeby dzisiejszego świata17 oraz są szczególnie uwrażliwione na wierność autentycznej tradycji Kościoła. Z takiej postawy bierze się zainteresowanie wspólnot tradycją judaistyczną i całym „misterium Izraela”,
Kościołem pierwszych wieków, patrystyką, początkami i fundamentami
monastycyzmu czy chociażby innymi niż rzymska tradycjami liturgicznymi, szczególnie chrześcijańskim Wschodem. Ten prawdziwy powrót
do źródeł nie ma w sobie nic z wymiaru nostalgicznego czy emocjonal16 Por. KL 10.
17 Por. F. Lenoir, Nowe wspólnoty, dz. cyt., s. 27.
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nego, ale w sposób naturalny łączy to, co tradycyjne, stałe w nauczaniu,
praktykach i życiu Kościoła z nowymi wyzwaniami dzisiejszych czasów
i z tym, co niesie codzienność.
Szczególnym przykładem takiego rozumienia tradycji i przynależności do Kościoła jest Monastyczna Wspólnota z Bose, w której bracia
i siostry modlą się w sposób autentycznie monastyczny i całą swoją aktywność podporządkowują monastycznej dynamice własnej egzystencji,
a równocześnie wielu braci to wielcy specjaliści w rozmaitych dziedzinach teologii i filologii, a także autorzy poczytnych książek. Wydaje się,
że takie właśnie źródłowe spojrzenie na tradycję, połączone z wielką
otwartością na świat i jego przyszłość, może sprawić, że miejsce wspólnot życia ewangelicznego stanie się jeszcze wyraźniejsze i mocniejsze
w dzisiejszym Kościele.
Mówiąc o miejscu nowych wspólnot w Kościele powszechnym, należy
także podkreślić, że żadna z nich nie powstała za sprawą starań hierarchii
kościelnej, ale wszystkie zrodziły się niejako oddolnie, pod natchnieniem
Ducha Świętego18. Bardzo trafnie ujął tę rzeczywistość kardynał Joseph
Ratzinger w następujących słowach:
w ciągu dziejów ruchy apostolskie przybierają coraz to nowe kształty
i dokonuje się to w sposób konieczny, gdyż przynoszą one odpowiedź
Ducha Świętego na zmieniające się sytuacje życia Kościoła. Dlatego też,
podobnie jak powołań kapłańskich, nie można ich stworzyć ani wprowadzić w sposób administracyjny. Tym bardziej władza kościelna nie
może o własnych siłach organizować ruchów kościelnych ani zapewnić im systematycznego rozwoju. Muszą one zostać dane i są dawane
w darze. Do nas należy, byśmy z całą troskliwością byli na nie otwarci
i dzięki łasce rozeznania potrafili przyjmować dobro, jakie ze sobą niosą oraz przezwyciężać to, co w nich jest mniej stosowne 19.

18 Por. F. Lenoir, Nowe wspólnoty, dz. cyt., s. 27.
19 Por. J. Ratzinger, Ruchy kościelne oraz ich usytuowanie teologiczne, dz. cyt., s. 46.
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Skoro to Duch Święty odpowiedzialny jest za powstawanie wspólnot
i ruchów eklezjalnych, to w imię wierności Ewangelii Kościół posiada
pewne zadania związane z ich funkcjonowaniem. Pisze o tym kard. Ratzinger w innym miejscu: „Papiestwo nie stworzyło ruchów, ale stało się
ich istotną podporą w strukturze Kościoła, ich eklezjalnym filarem”20.
Kościół zatem staje się niejako gwarantem tego, że dany ruch czy
wspólnota nadal trwa i rozwija się pod kierunkiem Ducha Świętego.
Taką właśnie rolę Kościoła można odkryć wobec niektórych wspólnot
opisywanych w niniejszej pracy. Wspólnota z Bose u początków swojej
fundacji, pomimo wsparcia ze strony arcybiskupa Turynu Michele’a
Pellegrino, przez wiele lat spotykała się z niechęcią i zakazami płynącymi z diecezji, w której miała swoją siedzibę21. Wytrwałość i wierność
rozeznanemu charyzmatowi doprowadziły do tego, że Kościół instytucjonalny ostatecznie przyjął i zaakceptował ugruntowaną już wspólnotę mnichów i mniszek. Podobną rolę odegrał Kościół instytucjonalny
podczas kryzysu, jaki dosięgnął Wspólnotę Błogosławieństw w latach
2007–2011. Praca papieskiego komisarza oraz otwartość Wspólnoty
na głęboką rewizję charyzmatu pozwoliły pokonać trudności i przyczyniły się do jeszcze większego jej rozwoju w zakresie nowych form
apostolstwa. Tak więc można stwierdzić, że Kościół gwarantuje eklezjalność poszczególnych ruchów i wspólnot, ale sam ich ani nie organizuje,
ani nie zakłada.
W tym miejscu należy zauważyć, że jedyną z opisywanych w pracy
rzeczywistości, która została powołana przez Kościół, z inicjatywy papieża Jana Pawła II, jest rzymskie Centro Aletti. Powstało ono jednak
w celu budowania mostów pomiędzy chrześcijańskim Wschodem i Zachodem, a jego rozwój, poszukiwania naukowe i artystyczne oraz życie
wspólnotowe są całkowicie autonomiczne.

20 Por. J. Ratzinger, Ruchy kościelne oraz ich usytuowanie teologiczne, dz. cyt., s. 36.
21 Por. M. Torcivia, Il segno di Bose, Casale Monferrato 2003, s. 42–43.
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Kryteria eklezjalności ruchów kościelnych zostały podane przez
Jana Pawła II w adhortacji apostolskiej Christifideles laici22. Warto jednak pochylić się nad kryteriami, jakie podaje Joseph Ratzinger. Uważa
on, że istotnym warunkiem jest zakorzenienie danego ruchu w wierze
Kościoła, czyli jego apostolskość23. Z wiarą apostolską wiąże się także
pragnienie jedności całego Kościoła, czyli postawa ekumeniczna, wola
trwania we wspólnocie Kościoła oraz więź z następcą św. Piotra. Kolejnym kryterium jest wola prowadzenia życia apostolskiego, czyli pragnienie życia całą Ewangelią. Ponadto o eklezjalności danego ruchu świadczy
jego nastawienie i otwartość misyjna, czyli element ewangelizacyjny24.
Wreszcie sprawdzianem zakorzeniania w Kościele dla ruchów i wspólnot
jest ich zaangażowanie społeczne. Wszystkie te elementy winny wypływać z charyzmatu realizowanego przez poszczególne ruchy i wspólnoty25.
Relacja pomiędzy Kościołem instytucjonalnym a wspólnotami życia
ewangelicznego wyraża się także w poszukiwaniu, nieraz z trudnościami,
ich prawnego statusu w Kościele. Niektórzy autorzy piszą, że jednym
z motywów pojawienia się ruchów odnowy i wspólnot życia ewangelicznego był protest przeciwko przerostom organizacyjnym obecnym w życiu
Kościoła26. Dlatego powstawanie wspólnoty jest pewnego rodzaju procesem. Proces ten opisał ks. prof. Eugeniusz Weron w następujący sposób:
[Ruchy i wspólnoty] po okresie początkowego zafascynowania wartościami odnowy, tworzą pewne, bardziej stabilne struktury, szczególnie
w centrum ruchu. Struktury te z czasem przyjmują niektóre formy organizacyjne, zazwyczaj w postaci wykrystalizowania się jakiegoś instytutu życia konsekrowanego; stanowi on wtedy jakby „część napędową” dla całego ruchu. Nawet jednak po ukształtowaniu się bardziej
22 Por. CL 30.
23 Por. J. Ratzinger, Ruchy kościelne oraz ich usytuowanie teologiczne, dz. cyt., s. 48.
24 Por. G. Bachanek, Ruchy kościelne w perspektywie teologicznej Josepha Ratzingera,
„Warszawskie Studia Teologiczne” 23 (2010) nr 1, s. 284–285.
25 Por. J. Ratzinger, Ruchy kościelne oraz ich usytuowanie teologiczne, dz. cyt., s. 49.
26 Por. E. Weron, Ruchy odnowy we współczesnym Kościele, Poznań 1993, s. 9.
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stałej formy organizacyjnej w centrum ruchu, na obwodzie pozostają
mniej lub więcej liczne kręgi zwolenników lub sympatyków, którzy
współdziałają z ruchem bez żadnej formy organizacyjnej. Z biegiem
czasu tworzą się także w kręgach obwodowych pewne grupy nieformalne, które służą celom wychowania lub działania członków i zwolenników. Ponieważ zazwyczaj kręgi te nie posiadają żadnej formy
organizacyjnej, często nie można ściśle określić liczby członków ani
zasięgu ich oddziaływania27.

Nowe wspólnoty i ruchy są zatem rzeczywistościami dość złożonymi
i angażują swoich członków, sympatyków i przyjaciół na wielu różnych
poziomach. Także ich status jest zróżnicowany. Do tego należy dołączyć
apostolstwo prowadzone przez wspólnoty, które angażuje w ich charyzmat wiele osób. Niektóre wspólnoty od początku jasno widziały swoje
miejsce w Kościele. Dotyczy to szczególnie wspólnot monastycznych.
Zarówno Wspólnota z Bose, jak i Wspólnoty Jerozolimskie narodziły
się z pragnienia życia w duchu tradycyjnie monastycznym. Dużo wolniej do swojego statusu w Kościele dochodziły i dochodzą wspólnoty
charyzmatyczne. Wspólnota Błogosławieństw pierwotnie miała być
wspólnotą o charakterze kontemplacyjnym, późnej przybierała bardziej
charakter apostolski, a obecnie odnawia swoją tożsamość i miejsce w Kościele. Jedynie Centro Aletti od początku ma jasno określoną strukturę
i powołanie, wyznaczone mu przez Kościół.

2. Liturgiocentryczne
źródła duchowości wspólnot
Duchowość nowych wspólnot życia ewangelicznego powstałych w drugiej połowie XX wieku wypływa z kilku podstawowych źródeł. Pierwsze
z nich to zwrócenie swojej uwagi na odkrywane powoli w Kościele
27 Por. E. Weron, Ruchy odnowy we współczesnym Kościele, dz. cyt., s. 9–10.
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od początku XX wieku judaistyczne korzenie chrześcijaństwa28. Drugie źródło to nieustannie wzrastające zainteresowanie chrześcijańskim
Wschodem oraz jego duchowością, teologią i liturgią29. Kolejnym źródłem jest wręcz charyzmatyczne otwarcie wspólnot na dążenie do jedności Kościoła, które było zainspirowane wielkim przebudzeniem
ekumenicznym30, charakteryzującym właściwie cały XX wiek. Na koniec
nie należy zapomnieć o jeszcze jednym, bardzo istotnym źródle – to Sobór Watykański II połączony z posoborową odnową liturgii i całego
życia Kościoła, gdyż nowe wspólnoty powstawały, odczytywały swój
charyzmat i rozwijały się właśnie w cieniu Soboru Watykańskiego II.
Wszystkie te wymienione źródła można odnaleźć w liturgii celebrowanej
przez poszczególne wspólnoty, dlatego w tym sensie można je nazwać
źródłami „liturgiocentrycznymi”.
2.1. Kult starotestamentalny

Pragnienie powrotu do źródeł, obecne w Kościele od końca XIX wieku,
nie mogło pominąć zwrócenia się ku religii Starego Przymierza. Wiele
nowych wspólnot życia ewangelicznego powstałych po Soborze Watykańskim II bardzo mocno zainteresowało się judaizmem, wnikając
głębiej w Stary Testament, w duchu wyrażonego przez Sobór Watykański II przekonania o głębokiej jedności Starego i Nowego Przymierza będących nośnikami tej samej historii zbawienia, objawionej człowiekowi
przez Boga. Wymiar ten najwyraźniej podkreślają wspólnoty o charakterze charyzmatycznym, chociaż w duchowości monastycznej odniesienia
do judaizmu są również wyraźnie widoczne31.
28
29
30
31

O. Landron, Les Communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 15.
O. Landron, Les Communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 24–25.
O. Landron, Les Communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 40.
Bardzo wyraźnie widać to w nazwach, jakie przyjmowały poszczególne wspólnoty.
Wiele z nich świadomie wybrało odniesienia do rzeczywistości biblijnych. W samej
Francji powstawały wspólnoty o nazwach takich jak: Lion de Juda (Lew Judy – późniejsza Wspólnota Błogosławieństw), Puits de Jacob (Studnia Jakuba, tłum. własne),
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Ogromne zainteresowanie się nowych wspólnot religią, wiarą i obyczajami Izraela znajduje kilka przyczyn. Pierwszą z nich jest obecne
w pewnych kręgach Kościoła (jeszcze na długo przed Soborem Watykańskim II) pragnienie pogłębiania judaistycznych korzeni chrześcijaństwa
oraz innego spojrzenia na wzajemne relacje chrześcijan i Żydów. Drugą
przyczyną zwrócenia się nowych wspólnot ku judaizmowi jest bardzo
dynamiczny rozwój nauk biblijnych w XX wieku. Za trzecią przyczynę
można uznać zwyczaj pielgrzymowania do Ziemi Świętej, który poprzez
przybliżanie wiernym miejsc związanych z wydarzeniami biblijnymi
zaczął budzić w wielu kręgach Kościoła katolickiego autentyczne zainteresowanie judaizmem. Nie bez znaczenia była zapewne także pielgrzymka papieża Pawła VI do Jerozolimy w 1964 roku i jego spotkanie
z patriarchą Konstantynopola Atenagorasem. Pielgrzymka ta przekonała
świat chrześcijański o nowym wzajemnym otwarciu i zbliżeniu się judaizmu i chrześcijaństwa32.
Temat „Misterium Izraela” – nazwa zaczerpnięta z dokumentów
Wspólnoty Błogosławieństw, szczególnie mocno wybrzmiewa w duchowości i charyzmacie właśnie tej Wspólnoty, którą można uznać
za najbardziej zainspirowaną judaizmem33. Już w 1971 roku Gérard
Croissant odwiedził Izrael i zainteresował się pewnymi elementami
związanymi z judaizmem, jego duchowością i zwyczajami religijnymi.
Dzięki temu założona przez niego wspólnota od początku zwracała
szczególną uwagę na studiowanie Pisma Świętego w jego hebrajskim
kontekście, na regularne przeżywanie świąt hebrajskich, takich jak szabat czy Święto Namiotów. Ważną praktyką duchową członków WspólBuisson ardent (Płonący krzew, tłum. własne), l’Arche d’Alliance (Arka Przymierza,
tłum. własne), Chêne de Mambré (Dąb Mambre, tłum. własne). Niektórzy założyciele tych wspólnot wybierali dla siebie imię, które wprost odnosiło się do imion
bibilijnych. Przykładem może być chociażby Tünde Szentes, założycielka maryjnych
sióstr Izraela (Sœurs mariales d’Israel), która wybrała sobie imię Myriam.
32 Por. O. Landron, Les Communautés nouvelle…, dz. cyt., s. 16.
33 […] la communauté charismatique la plus inspirée par le judaïsme [tłum. własne].
Por. O. Landron, Les Communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 17.
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noty Błogosławieństw jest modlitwa o oświecenie Izraela, a termin
„Misterium Izraela” bardzo często pojawia się na ich ustach. W swojej
liturgii Wspólnota Błogosławieństw korzysta symbolu menory, a tańce
Izraela to jeden z ważniejszych elementów formacyjnych i apostolskich
we wspólnocie. Ponadto śpiewy Wspólnoty Błogosławieństw wykorzystują żydowskie melodie i poetykę. W tych elementach zaczerpniętych
z judaizmu Wspólnotę Błogosławieństw naśladowały chętnie inne
wspólnoty o proweniencji charyzmatycznej, szczególnie jeśli chodzi
o symbolikę i muzykę liturgiczną (np. Wspólnota Chemin Neuf czy
Wspólnota Emmanuel)34.
Inspiracje religią judaistyczną można zobaczyć także w monastycznym nurcie nowej duchowości wspólnotowej Kościoła. Przykładem
mogą być Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie. Sama ich nazwa
wskazuje, że zrodziły się one z zainteresowania Ziemią Świętą. Pierre-Marie Delfieux, założyciel Wspólnot Jerozolimskich, jeszcze jako duszpasterz akademicki paryskiej Sorbony, w latach 1965–1972 odbył kilka
pielgrzymek do Izraela. Każdy członek Wspólnot Jerozolimskich przynajmniej raz w życiu ma odbyć pielgrzymkę do Jerozolimy. Bardzo
znacząca, a związana pośrednio z Ziemią Świętą, jest dla mnichów
i mniszek jerozolimskich „idea pustyni”. Wspólnota bowiem narodziła
się po tym, jak jej założyciel spędził rok na Saharze, rozeznając wolę
Bożą. Sam termin „pustynia” jest bliski rzeczywistości Ziemi Świętej,
przesłaniu biblijnemu oraz korzeniom monastycyzmu, do których chętnie odwołują się Wspólnoty Jerozolimskie35.
2.2. Duchowość i liturgia chrześcijańskiego Wschodu

Zainteresowanie chrześcijańskim Wschodem zrodziło się z ponownego odkrywania w środowisku Kościoła łacińskiego piękna, mądrości,
duchowości, mistyki i wiary wschodniego chrześcijaństwa pierwszych
34 Por. O. Landron, Les Communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 17–18.
35 Por. O. Landron, Les Communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 18–19.
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wieków dzięki odnowie patrystycznej i publikacji dzieł ojców wschodnich36. Należy także pamiętać, że od początku XX wieku teologia
wschodnia, przede wszystkim prawosławna, ukazuje swoją głębię chrześcijanom Zachodu. Ważną rolę odegrał w tym względzie paryski Instytut
Saint-Serge, będący jednym z ważniejszych ośrodków teologicznych pielęgnujących tradycję rosyjsko-prawosławną i skupiających wokół siebie
najwybitniejsze postaci Kościoła prawosławnego przebywające na emigracji we Francji37. Szczególną zasługą Instytutu Saint-Serge w Paryżu
było bez wątpienia ukazanie, że autentyczna eklezjologia musi zawsze
trwać w relacji do Eucharystii.
Mimo wielkiego znaczenia odnowy patrystycznej dla całego chrześcijaństwa i odkrycia w Kościele zachodnim głębi wschodniej teologii
i duchowości, bezsprzecznie dla chrześcijan XX wieku najbardziej pociągająca była liturgia38. W kontekście znacznego zubożenia liturgii
łacińskiej, jakie dokonało się w Kościele katolickim w latach bezpośrednio następujących po Soborze Watykańskim II, w wielu środowiskach
można było dostrzec wzrastającą tęsknotę za liturgią piękną, godną,
dostojną, wypełnioną śpiewem, angażującą całego człowieka z jego
duszą i ciałem oraz wypełnioną pełnymi treści znakami. Tego rodzaju tęsknota skierowała wiele osób – w tym założycieli nowych wspólnot – ku chrześcijańskiemu Wschodowi i jego liturgii, w której piękno
i transcendencja są elementami naturalnymi i oczywistymi39. Wielki
36 Szczególną rolę odegrała publikacja serii Sources Chrétiennes zapoczątkowana
w Lyonie w 1942 roku, nad którą czuwali Henri de Lubac, Jean Daniélou i Victor
Fontoymont.
37 Gérard Croissant w następujący sposób wyrażał swoją wdzięczność wobec Paula
Evdokimova: „W tym stadium moich rozmyślań (a raczej walki wewnętrznej) dużą
pomocą była mi lektura teologów prawosławnych. Dzięki Paulowi Evdokimovovi
zrozumiałem, że powołaniem człowieka je stać się, a właściwie odzyskać charakter
istoty liturgicznej: «cokolwiek czynicie, na chwałę Bożą czyńcie»”. Por. Brat Efraim,
Deszcze jesienne, tłum. A. Liduchowska, Kraków 1992, s. 44.
38 Por. O. Landron, Les Communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 31.
39 Landron zauważa, że jedną z głównych przyczyn pewnego rodzaju odwrócenia się
nowych wspólnot we Francji od śpiewu gregoriańskiego i skierowania się ku muzyce
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wpływ na zainteresowanie liturgią wschodnią wywarła także działalność
opactwa w Chevetogne40, gdzie od pierwszej połowy XX wieku mnisi
celebrują liturgię w dwóch rytach: rzymskim i bizantyjskim.
Przedstawiane w niniejszej pracy nowe wspólnoty życia ewangelicznego w dużym stopniu odnoszą się do doświadczenia wiary, duchowości
i liturgii chrześcijańskiego Wschodu. W swojej liturgii chętnie wykorzystują znaki, symbole i poetykę – tak bardzo typowe dla duchowości
wschodniej. Jednym z najbardziej szczególnych znaków jest ikona, która
w obecnym świecie chrześcijańskim stała się niejako pomostem pomiędzy
Wschodem i Zachodem – począwszy od Wspólnoty braci z Taizé, poprzez
Monastyczną Wspólnotę z Bose, Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie,
Wspólnotę Błogosławieństw i Wspólnotę Chemin Neuf, aż do nowego
ujęcia estetyki ikony i mozaiki prezentowanego przez środowisko Centro
Aletti. Dzięki obecności wielu ikon we Wspólnocie Błogosławieństw w łacińskim prezbiterium wyznaczona została linia ikonostasu. We Wspólnocie z Bose obecność ikony jest bardzo dyskretna, a w Taizé ikony od dawna
stały się głównym elementem ikonograficznym. Muzyka w liturgii wspólnot życia ewangelicznego czerpie bardzo wiele inspiracji z muzyki bizantyjskiej. Niezastąpioną rolę w tym względzie we Francji odegrał André
Gouzes, który najpierw w Tuluzie, a później w Sylvanès stworzył ośrodki
muzyki liturgicznej promieniujące na całą Francję i poza jej granice. Jego
muzyka w harmonijny sposób łączy zachodnie i wschodnie doświadczenia Kościoła41. Muzyka Gouzes’a jest najszerzej wykorzystywana
we Wspólnocie Błogosławieństw oraz we Wspólnotach Jerozolimskich.
o inspiracjach bizantyjskich był rodzący się u początków lat siedemdziesiątych
XX wieku nurt tradycjonalistyczny. Por. O. Landron, Les Communautés nouvelles…,
dz. cyt., s. 34.
40 Por. M. Parys, Le Monastère de Chevetogne. Un veilleur avant l’aurore, „Bulletin
de Littérature Ecclésiastique” 112 (2011) no. 2, s. 125–132.
41 Opactwo w Sylvanès, do którego w 1976 roku swoją działalność z Tuluzy przeniósł
o. André Gouzes, jest dzisiaj jednym z ważniejszych ośrodków muzyczno-liturgicznych i kulturalnych we Francji. Jego częścią jest tzw. Centrum Spotkania (Centre
culturel de rencontre) organizujące wiele wydarzeń kulturalnych o wielkim zasięgu.
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Do chrześcijańskiego Wschodu i jego najbardziej oryginalnych tradycji nawiązują oczywiście wspólnoty o charakterze monastycznym.
Wspólnoty Jerozolimskie otworzyły się na chrześcijański Wschód najpierw poprzez studium ojców Kościoła, takich jak św. Jan Chryzostom,
św. Efrem, św. Bazyli. Ponadto w kontekście wschodnim – patrystycznym, należy zrozumieć pragnienie Pierre-Marie Delfieux stworzenia
w sercu miast miejsc „pustyni”, przestrzeni dla osobistej modlitwy
i odnowy duchowej. Jest to nawiązanie do pierwotnej koncepcji monastycyzmu, gdyż wschodni monastycyzm był ze swej natury miejski,
czyli bliski ludziom i otwarty na ich problemy: mnisi żyli w miastach
i tam świadczyli o życiu i bliskości Boga. Otwartość na chrześcijański Wschód i odniesienia do starożytnego monastycyzmu są obecne
także we Wspólnocie z Bose, zarówno w codziennym życiu mnichów
i mniszek, jak i w modlitwie liturgicznej oraz w działalności naukowej
i wydawniczej. Wydawnictwo Bose publikuje coraz to nowe źródła patrystyczne obejmujące swym zakresem ojców wschodnich i zachodnich
oraz dzieła autorów prawosławnych. Wśród mnichów i mniszek z Bose
znajdują się specjaliści w dziedzinie wschodnich języków starożytnych
oraz duchowości i teologii chrześcijańskiego Wschodu.
Jak zauważyli już inni autorzy, wielkie zainteresowanie nowych
wspólnot życia ewangelicznego teologią, duchowością i liturgią chrześcijańskiego Wschodu było najbardziej dynamiczne w latach siedemdziesiątych42. Wtedy to elementy wschodnie weszły do praktyki liturgicznej
i zadomowiły się na stałe w poszczególnych wspólnotach. Później jednak,
w miarę odkrywania bogactwa liturgicznej tradycji łacińskiej, kolejne
elementy wschodnie harmonizowano z rzymskim schematem i zasadniczą treścią modlitwy liturgicznej. Jest to z pewnością wyraz teologicznego dojrzewania poszczególnych wspólnot, gdyż ukazuje on coraz
większą świadomość eklezjalną oraz głębsze zakorzenienie w Kościele
lokalnym i powszechnym. Schemat ten można dostrzec bardzo wyraźnie na przykład we Wspólnocie Błogosławieństw, która w pewnym
42 Por. O. Landron, Les Communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 39.
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momencie swojego rozwoju tak radykalnie wróciła do liturgii łacińskiej,
że wiele oceniało ten krok jako zerwanie z fundamentami charyzmatu
zapoczątkowanego przez Gérarda Croissanta43. Podobną wierność schematowi łacińskiemu, połączoną z otwartością na inspiracje wschodnie,
można odnaleźć w ekumenicznym oficjum Wspólnoty z Bose44.
2.3. Dążenie do jedności

Atrybut jedności, wspominany w kontekście liturgii, zgodnie z tytułem
niniejszego podrozdziału specyfikującego źródła duchowości omawianych wspólnot, może na pozór wydać się nieadekwatny i dlatego domaga
się uzasadnienia. Czyniąc to, należy zaznaczyć, że jedność, communio,
unitas – jest zasadniczą cechą i celem liturgii. Liturgia jako wydarzenie powszechne, Misterium Chrystusa i Kościoła, gromadzi zawsze
wszystkich – Kościół ziemski i niebiański, uobecnia zbawczą Paschę
Chrystusa w celu zgromadzenia wszystkich w jedno jako lud zbawiony
i odzyskany dla Boga. Liturgia jest najpełniejszym źródłem jedności.
Ten fakt uprawnia nas do uznania troski o jedność za podstawowy akt
związany z liturgią, wymagający liturgii i wynikający z liturgii.
Dla większości ruchów i wspólnot życia ewangelicznego powstałych
po Soborze Watykańskim II dążenie do szeroko rozumianej jedności
oraz modlitwa o jedność, specjalna liturgia w intencji jedności stanowią
główny element realizowanego charyzmatu. Jest to niewątpliwie owoc
ruchu ekumenicznego, czyli prądu duchowego i teologicznego obecnego
w Kościele od lat trzydziestych XX wieku. Wielką rolę w otwarciu ekumenicznym przed Soborem Watykańskim II odegrało kilka przełomowych
postaci i instytucji. Na pierwszym miejscu należy wymienić wspomniane już wyżej belgijskie opactwo Chevetogne, założone przez o. Lamberta
43 Por. N. Leal de Sá, L’Orient chrétien et son influence dans la prière de la Communauté
des Béatitudes, „Bulletin de Littérature Ecclésiastique” 112 (2011), s. 193–216.
44 Por. Preghiera dei giorni. Ufficio ecumenico per l’anno liturgico, a cura di Comunità
monastica di Bose, Magnano 2011.
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Beauduina, które bardzo szybko stało się miejscem promieniowania idei
ekumenicznych na wiele rzeczywistości obecnych w Kościele45. Szeroka
działalność opactwa w dziedzinie ekumenizmu obejmowała refleksję
teologiczną, celebrację liturgii, pracę nad wydawaniem źródeł oraz organizację różnego rodzaju spotkań o charakterze ekumenicznym. Dziś
opactwo w Chevetogne stanowi znane centrum modlitewno-naukowe.
Ze względów ekumenicznych mnisi od początku istnienia opactwa
tworzą dwie gałęzie zakonne – zachodnią i wschodnią, sprawując liturgię
zarówno łacińską, jak i bizantyjską oraz utrzymując bliskie kontakty
zarówno ze wschodnimi Kościołami prawosławnymi, jak i ze Wspólnotą anglikańską oraz z Kościołami protestanckimi. Poprzez prymat
modlitwy, połączonej z wysiłkiem osobistego nawrócenia, jednoczą
się we wspólnej modlitwie o jedność wszystkich uczniów Chrystusa,
pragnąc przygotować Kościół na przyjęcie daru jedności46. Chevetogne
w latach trzydziestych zainspirowało do ekumenicznej działalności ks.
Paula Couturiera, który z kolei był twórcą idei „niewidzialnego klasztoru”
oraz tygodnia modlitw o jedność chrześcijan47. Ideę „niewidzialnego
klasztoru” wiernie realizuje ekumeniczna Wspólnota Chemin Neuf. Myśl
ekumeniczną wprowadził do teologii katolickiej Yves Congar, publikując
w 1937 roku książkę Chrétiens désunis. Principes d’un oecuménisme catholique („Chrześcijanie rozłączeni. Zasady ekumenizmu katolickiego”)48.
W ten sposób rozwijający się ruch ekumeniczny przygotowywał Kościół
45 Lambert Beauduin założył najpierw w 1924 roku opactwo w Amay-sur-Meuse,
które w 1939 roku zostało przeniesione do Chevetogne. Fundacja ta była odpowiedzią na wyraźne życzenie Piusa X, aby benedyktyni posiadali klasztor specjalnie
przeznaczony do pracy nad jednością chrześcijan. Por. Monastère de Chevetogne.
Ecumenical Vocation, http://www.monasterechevetogne.com (19.03.2015).
46 Monastère de Chevetogne…, dz. cyt.
47 Podczas spotkania ekumenicznego w Kolonii papież Benedykt XVI nazwał Couturiera „ojcem duchowego ekumenizmu” i potwierdził konieczność wspólnej modlitwy o jedność. Por. Benedykt XVI, Spotkanie ekumeniczne, „L’Osservatore Romano”
[wyd. pol.] 10 (277) (2005), s. 20–22.
48 Por. Y. Congar, Chrétiens désunis. Principes d’un oecuménisme catholique, Paris
1937.
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do Soboru Watykańskiego II, gdzie zostało wyrażone pragnienie, aby
wszyscy wierzący w Chrystusa mogli żyć w jedności49.
W dziejach ruchu ekumenicznego niezastąpione miejsce zajmuje Taizé, które od lat czterdziestych promieniuje na Francję i na cały
świat. Brat Roger już w 1940 roku spotkał Paula Couturiera, a założona
w burgundzkiej wiosce wspólnota od początku była ekumeniczna50.
Pomiędzy młodymi, którzy od lat pięćdziesiątych tłumnie przybywali
do Taizé, było również wielu przyszłych założycieli ruchów i nowych
wspólnot, dzięki którym idee brata Rogera rozprzestrzeniały się bardzo
szybko we Francji i w Europie51. Można zatem powiedzieć, że wiele
wspólnot życia ewangelicznego zawdzięcza Wspólnocie z Taizé swoją
wrażliwość ekumeniczną. Bardzo wyraźnie o doświadczeniu Taizé mówi
zawsze Enzo Bianchi. Jeszcze zanim zrodziła się w nim idea założenia
wspólnoty monastycznej, jako młody turyński student wykorzystywał
on oficjum z Taizé do modlitwy ekumenicznej z grupką protestantów
i prawosławnych przyjaciół. Dzięki pobytom w burgundzkiej wspólnocie
Bianchi poznał brata Rogera, a następnie oficjum z Taizé stało się jednym
z głównych źródeł, na jakich opiera się Preghiera dei giorni („Modlitwa
dni”), czyli oficjum ekumeniczne Wspólnoty z Bose52.
Dla powstania i działalności wielu wspólnot i fundacji życia ewangelicznego bardzo ważne było otwarcie się Kościoła katolickiego na nurt
charyzmatyczny w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. To właśnie
w klimacie ekumenicznym zrodziło się zainteresowanie katolików rodzącym się w łonie amerykańskiego protestantyzmu ruchem odnowy charyzmatycznej. Powstające w nurcie charyzmatycznym grupy i wspólnoty
49 Por. KL 1; DE 1.
50 O związkach Yves’a Congara z Taizé i bratem Rogerem zob. Brother Emile of Taizé,
Faithful to the future. Listening to Yves Congar, London–New York 2013, s. XII–
XVIII.
51 Olivier Landron wymienia kilkunastu założycieli nowych francuskich wspólnot,
którzy przyjeżdżali do Taizé i czerpali inspiracje z doświadczeń brata Rogera. Por.
O. Landron, Les Communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 42–44.
52 Por. Preghiera dei giorni…, dz. cyt.
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były w naturalny sposób otwarte na dialog ekumeniczny. Widać to wyraźnie na przykładzie Wspólnoty Błogosławieństw, której założyciel
Gérard Croissant był protestanckim pastorem zafascynowanym odnową
charyzmatyczną przeszczepioną ze Stanów Zjednoczonych do Europy,
oraz Wspólnoty Chemin Neuf zrodzonej z grupy modlitewnej wyrosłej na gruncie katolickiego doświadczenia odnowy charyzmatycznej.
Obydwie te wspólnoty do dzisiaj odwołują się do owych lat, w których
odnowa charyzmatyczna w Kościele katolickim była nowością, a Kościół
instytucjonalny przyglądał się jej z dystansu i zabierał głos z wielką
ostrożnością.
Ich celebracje oraz doświadczenie budowania jedności w codziennej wierności charyzmatowi ukazują, jak wielkie znaczenie ma fundamentalna intuicja założyciela, połączona z otwarciem i wrażliwością
na działanie Ducha Świętego. W procesie rozeznawania własnego miejsca w Kościele ideały charyzmatyczne nie tylko nie zniknęły ani nie
zostały przesunięte na drugi plan, ale poddane osądowi Kościoła ukazały
jeszcze większy dynamizm życia wspólnotowego, ewangelicznego oraz
otwartego na działanie i łaskę Ducha Świętego. Dotyczy to najmocniej
Wspólnoty Błogosławieństw, która w swojej krótkiej historii w ostatnich
dziesięciu latach przeżyła kryzys umożliwiający jej redefinicję własnego
charyzmatu wspólnoty oraz nowe spojrzenie na apostolstwo, jedność,
Kościół i świat.
Ekumenizm rozumiany jako wielkie pragnienie jedności oraz dowartościowanie wszystkich tradycji chrześcijańskich, zarówno wschodnich,
jak i zachodnich, jest zatem rzeczywistym fundamentem duchowości
tych wspólnot życia ewangelicznego, które już na początku lub w pewnym momencie swojego rozwoju uświadomiły sobie, że jedność to podstawowy cel dążeń i pragnień uczniów Chrystusa.
2.4. Soborowa odnowa liturgii

Ostatnim, czwartym fundamentem, na którym oparta jest duchowość
wspólnot życia ewangelicznego, jest Sobór Watykański II, nazwany przez
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papieża Jana XXIII „Nową Pięćdziesiątnicą”53. Z perspektywy ponad
pięćdziesięciu lat od zamknięcia Soboru – mając na uwadze rozwój
wspólnot katolickich w tym czasie – można lepiej i głębiej zrozumieć
ich istotę, powołanie, charyzmat i miejsce w Kościele. Bez otwartości
Soboru Watykańskiego II na świat, na cały Kościół, a w nim także na rzeczywistości niekatolickie niemożliwy byłby tak wielki rozkwit nowych
wspólnot, które za główny cel postawiły sobie zbliżenie podzielonych
dotąd chrześcijan54. Podobnie można powiedzieć, że bez posoborowej
odnowy liturgii niemożliwa byłaby tak wielka żywotność wspólnot,
gdyż to właśnie celebrowana liturgia należy do tych elementów, które
pozwoliły wspólnotom przyciągnąć do siebie bardzo wiele osób poszukujących piękna i doświadczenia Boga. Sobór Watykański II stoi zatem
u fundamentów wszystkich nowych wspólnot życia ewangelicznego
powstałych po jego zakończeniu.
Analizując dokumenty i orędzie Soboru Watykańskiego II, można
wymienić kilka myśli teologicznych i duszpasterskich, które stały się
inspiracją dla wielu założycieli nowych wspólnot życia ewangelicznego.
Przede wszystkim Sobór po raz pierwszy wyraźnie podkreślił wymiar
charyzmatyczny Kościoła. Według konstytucji dogmatycznej o Kościele
Lumen gentium, charyzmaty to dary, dzięki którym Duch Święty czyni
wiernych „zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł
lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę
Kościoła”55. Ojcowie soborowi wyraźnie podkreślili także rolę i zadanie
osób świeckich w misji Kościoła, co zostało odczytane jako zaproszenie
53 W modlitwie mającej przygotować katolików do Soboru Jan XXIII napisał następujące słowa: „Duchu Święty […] odnów w naszych czasach owe cudowne dzieło
jakby nowe Zielone Święta i daj Kościołowi świętemu, by z Maryją Matką Jezusa
trwając w jednomyślnej i gorliwej modlitwie i pod kierunkiem św. Piotra, poszerzał królestwo Bożego Zbawiciela: królestwo prawdy i sprawiedliwości, królestwo
miłości i pokoju”. Por. łaciński tekst modlitwy: Oratio ad Spiritum Sanctum pro
Oecumenici Concilii felici exitu indulgentis datur, AAS 51 (1959), s. 832.
54 Por. O. Landron, Les Communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 49.
55 KK 12.
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do tego, aby świeccy stali się bardziej aktywni oraz głębiej i mocniej
zaangażowali się w ewangelizację. Zaproszenie to zostało odczytane
szczególnie we wspólnotach o zróżnicowanych powołaniach oraz w ruchach, których członkami w większości były osoby świeckie.
Fundamentalną dla nowych wspólnot życia ewangelicznego okazała
się soborowa wizja Kościoła, według której Kościół to Lud Boży, communio. Dzięki tej myśli jeszcze bardziej i wyraźniej został podkreślony
charakter kapłaństwa powszechnego, a życie we wspólnocie wiary celibatariuszy, kapłanów, świeckich, małżeństw, diakonów czy seminarzystów
zostało odczytane jako obraz Kościoła, Ludu Bożego, o którym mówił
Sobór56. Wiele wspólnot życia ewangelicznego powstało i zdefiniowało
swój charyzmat dzięki soborowemu wezwaniu do odnowy życia konsekrowanego, przez co nowe fundacje, zarówno te o charakterze monastycznym, jak i kontemplacyjno-apostolskim, zostały jeszcze bardziej
naznaczone duchem soborowym.
Sprawą fundamentalną w odniesieniu do wspólnot życia ewangelicznego jest rola soborowego rozumienia liturgii. Można bez wątpienia
przyznać, że to właśnie liturgia sprawowana każdego dnia we wspólnotach najlepiej pozwala poznać ich specyfikę57. Wspólnoty rozwijały się
bowiem często równolegle do posoborowej odnowy liturgicznej i w niej
odnajdywały punkt odniesienia zarówno dla swoich praktyk, jak i dla
celebrowanych obrzędów. Idea czynnego uczestnictwa w liturgii, relacja
liturgia–życie, prawda o obecności Chrystusa w liturgii, podkreślenie
wagi kapłaństwa powszechnego wynikającego z przyjęcia sakramentu
chrztu świętego, pozwolenie na używanie języków narodowych w liturgii – to tylko przykłady wpływu soborowej wizji liturgicznej, której owocem stało się rozumienie liturgii jako centrum życia chrześcijańskiego,
tak bardzo widoczne w życiu i celebracjach nowych wspólnot.
Podsumowując, można zauważyć, że urasta wręcz do roli symbolu fakt, iż dzień powstania ekumenicznej Wspólnoty z Bose to dzień
56 Por. O. Landron, Les Communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 51.
57 Por. F. Lenoir, Nowe wspólnoty, dz. cyt., s. 25.
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zakończenia Soboru Watykańskiego II (8 grudnia 1965 roku Enzo Bianchi zdecydował się na zamieszkanie w Bose). Wszystko zatem, co miało stać się później, w jakiś sposób Pan Bóg związał z duchem i nauką
Soboru Watykańskiego II. Podobnie działo się w przypadkach innych
wspólnot. Gdyby nie wydarzenie Soboru, wraz z jego wielką otwartością
na cały Kościół i świat, tak wielki rozkwit wspólnot życia ewangelicznego
oraz ruchów odnowy nie byłby w Kościele możliwy.

3. Liturgia i ekumenizm we wspólnotach
Ekumenizm jest rzeczywistością przeżywaną u podstaw,
tam, gdzie ludzie żyją i walczą razem58.

Różnorodność nowych wspólnot w Kościele oraz źródła ich duchowości
pozwalają dostrzec podstawową prawdę, że w ich charyzmacie, działalności i apostolstwie bardzo ważną rolę odgrywają celebracja i uczestnictwo w liturgii. Natomiast ekumeniczna otwartość każdej ze wspólnot
może sugerować, że to właśnie z celebracji i uczestnictwa w liturgii
wypływają postawy, jakie członkowie wspólnot przyjmują wzajemnie
wobec siebie, wobec Kościoła i wobec świata. Postawy takie są zatem
owocem przeżywania liturgii w kontekście ekumenicznego charakteru
powołania każdej ze wspólnot.
3.1. Ekumenizm a ekumeniczność

Najczęściej mówi się o tym, czym jest ekumenizm. W naszej pracy nie
tyle chodzi o przedstawienie instytucjonalnych lub naukowych działań
o charakterze doktrynalnym i sporadycznym, co o zauważenie w dzisiejszych chrześcijanach duchowej postawy, która swoją głębią sięga do Kościoła sprzed podziałów, do Kościoła Dziejów Apostolskich. Przyjęcie
58 Conseil oecumēnique des églises, Signes de l’Esprit. Rapport official Septième Assemblée, éd. M. Westphal, WCC, Genève 1991, s. 198.
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odpowiedniej postawy wobec przedstawicieli innych wyznań stanowi
bez wątpienia pierwszy warunek dla wszelkiej działalności ekumenicznej
i wzajemnego pojednania. Soborowy Dekret o ekumenizmie nie podejmuje jeszcze szczegółowo tej tematyki, stwierdzając lapidarnie, że ci,
którzy podejmują inicjatywy ekumeniczne, winni czynić to, „rozeznając znaki czasu […] zależnie od różnych potrzeb Kościoła i warunków
chwili”59, oraz wzywa „wiernych do powstrzymania się od wszelkiej
lekkomyślności i nierozważnej gorliwości, które by mogły zaszkodzić
prawdziwemu postępowi ku jedności”60. Z tekstu można jednak wyciągnąć wniosek, że w działalności ekumenicznej konieczna jest postawa,
której fundamentem jest otwartość połączona z roztropnością oraz
bardzo szerokie patrzenie na działalność ekumeniczną. Postawa taka,
wypływająca ze zrozumienia głębi chrześcijańskiej tożsamości, na użytek
niniejszej pracy została nazwana „ekumenicznością”.
Ekumeniczność należy zatem do praktycznego wymiaru zachowań
i działalności, prowadzących ku jedności uczniów Chrystusa, chociaż
zdecydowanie musi opierać się na jej doktrynalnym wymiarze. Ekumeniczność posiada kilka cech charakterystycznych, które można
dostrzec w charyzmacie, duchowości i apostolacie omawianych w pracy
wspólnot życia ewangelicznego. Pierwszą cechą ekumeniczności jest
fakt, że wypływa ona z testamentu Jezusa, „aby wszyscy stanowili jedno,
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno,
aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 21). To z tego pragnienia
(stojącego u fundamentów historii poszczególnych wspólnot) rodzi się
konkretne zaangażowanie na rzecz jedności, które może mieć różne formy, od modlitwy, poprzez gościnność, działalność naukową, aż po taki
rodzaj życia monastycznego, w ramach którego mnisi i mniszki żyjący
w jednej wspólnocie pochodzą z różnych Kościołów chrześcijańskich.
Drugą cechą postawy ekumeniczności jest otwartość na drugiego
człowieka, wraz z tym wszystkim, co on ze sobą niesie. Wewnątrz
59 DE 4.
60 DE 24.
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nowych wspólnot życia ewangelicznego przejawia się ona już w samej
strukturze odpowiadającej powołaniu poszczególnych osób będących
ich członkami. Otwartość bardzo wyraźnie widoczna jest we wspólnotach o zróżnicowanych powołaniach, gdzie jedności doświadcza się
przez życie wspólnym charyzmatem w konkrecie własnego powołania.
Nurt monastyczny niesie ze sobą postawę autentycznej gościnności
pozwalającą przyjąć każdego człowieka – chrześcijanina czy niewierzącego – jak brata lub siostrę i podzielić się z nim własnym doświadczeniem spotkania z Bogiem. Otwartość monastyczna nowych wspólnot
przejawia się także we wspólnym prowadzeniu przez mnichów i mniszki
życia konsekrowanego – przy zachowaniu odpowiedniej autonomii.
Do wspólnot życia ewangelicznego przyjmowani są chrześcijanie należący do różnych Kościołów, jak to jest w Taizé, w Bose, w Chemin Neuf,
w Centro Aletti. Szczególną rolę w kształtowaniu i przeżywaniu ekumeniczności w perspektywie otwartości i gościnności odgrywa sztuka,
która dociera bardzo głęboko do współczesnego człowieka, pozwalając
mu poczuć się przyjętym przez Boga.
Trzecią charakterystyczną cechą ekumeniczności jest zakorzenienie
wspólnot w Kościele. Nie można mówić o ekumenizmie ani działalności
na rzecz jedności uczniów Chrystusa poza kontekstem Kościoła61. Chodzi o jasną świadomość odniesienia do Kościoła powszechnego, który
prowadzi, wspiera, czuwa, ale może także korygować działalność różnych podmiotów, instytucji i rzeczywistości. Co więcej, ekumeniczność
jako postawa jest zawsze lokalna, tzn. posiada odniesienie do Kościoła
lokalnego. Postawa otwartości i ekumeniczności może być albo zharmonizowana z życiem Kościołów lokalnych (gdy staje się naturalnym
elementem ich życia), albo może być wobec nich ewangelizacyjna (gdy
odnawia od wewnątrz ich wspólnoty i otwiera je na to, co inne).

61 Por. L. Górka, S. C. Napiórkowski, Kościół czy Kościoły. Wybrane zagadnienia
z ekumenizmu, Warszawa 1995; P. Hocken, Kościół, który nadchodzi. Refleksje nad
odnową Kościoła, Katowice 2009.
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Wreszcie ekumeniczność rozumiana jako postawa przyjmowana
przez uczniów Chrystusa musi być ewangelizacyjna i wyrażać się w apostolstwie. Chrześcijanie muszą stanąć przed rozproszonym światem
jako znak życia w jedności i pragnieniu przekraczania siebie. Wszystkie
wspólnoty życia ewangelicznego są otwarte na apostolstwo, chociaż
każda we właściwy sobie sposób. Gromadzą one wokół siebie osoby
pociągnięte ich charyzmatem i głoszą im Słowo Boże oraz stwarzają
warunki do dojrzewania w wierze. Realizują także wiele dzieł będących
owocami ich własnego doświadczenia dążenia i życia w jedności. W ten
sposób wpisują się w nurt nowej ewangelizacji, tak bardzo ważny dla
współczesnego Kościoła.
3.2. Liturgia źródłem ekumeniczności

Ekumeniczność jako postawa wobec chrześcijan należących do Kościołów innych niż katolicki oraz wobec innych ludzi posiada bardzo jasne
odniesienie do liturgii. Można nawet stwierdzić, że jest ona owocem
właściwego w niej uczestnictwa. Skoro, według myśli Soboru Watykańskiego II, liturgia jest „źródłem” i „szczytem” całego życia chrześcijańskiego62, to jest to także prawdą w odniesieniu do wysiłków i pragnienia
budowania jedności w nowych wspólnotach życia ewangelicznego. Podczas liturgii Kościół najpełniej wyraża to, czym jest w swojej istocie, czyli
wspólnotą (communio), Ludem Bożym i mistycznym Ciałem Chrystusa.
Pragnienie jedności oraz konkretne postawy z nim związane nie mogą
więc nie wypływać z celebracji liturgicznej. Postawa ekumeniczności
zatem jest owocem epiklezy eucharystycznej, która w czasie każdej Mszy
świętej jest wielkim wołaniem o jedność Kościoła płynącą ze spożywania
Ciała i Krwi Chrystusa63.
62 Por. KL 10.
63 Por. A. Sielepin, Między źródłem a szczytem. Szkice z duchowości liturgicznej, Kraków 2004; T. Bać, Epikleza w tradycji zachodniej, [w:] Żyć w Chrystusie według
Ducha. Teologia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, red. K. Porosło,
Kraków 2014, s. 189–192.
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Należy także podkreślić, że liturgia jest również sprawdzianem
i weryfikacją dla ekumeniczności. Tylko w jej świetle można bowiem
zobaczyć, czy taka postawa jest autentyczna i prawdziwa. Sobór Watykański II wyraźnie stwierdził, że liturgia nie wyczerpuje całej działalności Kościoła, ale weryfikuje nawrócenie oraz przygotowuje do misji64.
W tym znaczeniu postawa ekumeniczna będzie autentyczna tylko wtedy,
gdy będzie wypływała z dobrego, tzn. pełnego, świadomego i czynnego
uczestnictwa w liturgii jako komunii z Chrystusem. Umiejętna i właściwa poszczególnym wspólnotom integracja elementów pochodzących
z różnych tradycji liturgicznych we własnych celebracjach jest znakiem
takiej właśnie postawy ekumenicznej i otwartości na innych chrześcijan.
Ekumeniczność w liturgii celebrowanej przez nowe wspólnoty życia
ewangelicznego można badać na kilku płaszczyznach. Pierwszą z nich
są własne oficja poszczególnych wspólnot. Zwykle struktura tych oficjów
odpowiada strukturze rzymskiej Liturgii godzin, ale ich treść inspiruje
się duchowością zarówno chrześcijańskiego Wschodu, jak i Zachodu.
Oficjum o strukturze rzymskiej ukazuje zatem przynależność wspólnot
do Kościoła łacińskiego oraz ich świadomość bogactwa i piękna własnej
tradycji liturgicznej, natomiast częste odwołania do tradycji wschodnich
są wyrazem ich postawy ekumenicznej. Należy także zauważyć, że hojne
czerpanie z liturgicznego bogactwa Wschodu i Zachodu wyraża szacunek dla tych chrześcijan, którzy kultywują inne niż rzymska tradycje
liturgiczne, ponieważ obrzędy i ryty drogie dla nich zostają uznane jako
ważne i inspirujące także w kręgach łacińskiego Kościoła katolickiego,
w ramach którego funkcjonują i apostołują poszczególne wspólnoty.
Drugą płaszczyzną ekumeniczności w liturgii wspólnot jest ich własny
kalendarz liturgiczny oraz sposób wspominania ważnych dla nich patronów i świętych. W przypadku Wspólnoty Błogosławieństw kalendarz
taki, oprócz patronów Wspólnoty kanonizowanych przez Kościół, zawiera imię jednego świętego Kościoła prawosławnego. Wspólnota z Bose
natomiast, oprócz świętych wschodnich, wspomina także ważniejsze
64 Por. KL 9.
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postaci wyrosłe z tradycji protestanckiej i prawosławnej. Natomiast
Wspólnota Chemin Neuf podczas każdej Eucharystii, używając specjalnej formuły, modli się o jedność wszystkich wspólnot chrześcijańskich.
Trzecia płaszczyzna ekumeniczności liturgicznej wspólnot życia
ewangelicznego to organizacja przestrzeni liturgicznej oraz koncepcja
piękna. W kościołach i kaplicach wszystkich nowych wspólnot życia
ewangelicznego występują nawiązania do chrześcijańskiego Wschodu
poprzez umieszczenie w nich odpowiednio dobranych ikon, co wskazuje,
że estetyka wschodnia okazała się najbardziej odpowiadająca poszczególnym charyzmatom oraz sposobom modlitwy.
Wreszcie ostatnią płaszczyzną ekumeniczności w liturgii wspólnot
jest muzyka liturgiczna, obficie czerpiąca najczęściej z tradycji bizantyjskiej. Piękno muzyki ściśle liturgicznej, o którą zwykle bardzo się dba
we wspólnotach, zbliża wiernych do Boga i do siebie nawzajem oraz
posiada charakter ewangelizacyjny i apostolski.
Odpowiednia celebracja liturgii oraz czynne w niej uczestnictwo
są zatem jednym z najważniejszych źródeł żywotności nowych wspólnot
życia ewangelicznego. Każda z nich wypracowała właściwy dla siebie
sposób celebracji i przeżywania liturgii. Inaczej wygląda to we wspólnotach monastycznych, a inaczej w charyzmatycznych, lecz wszędzie
ekumeniczność dostrzegalna jest w celebracji, gdyż jest ona przestrzenią
integrującą, w której głoszone słowo wzywa do nawrócenia i jedności
oraz kształtuje postawy uczniów Chrystusa, z których najważniejszą
jest właśnie ekumeniczność.
3.3. Ekumeniczność a życie chrześcijańskie

Liturgia przekłada się na codzienne życie. A skoro ekumeniczność nowych wspólnot życia ewangelicznego jest postawą otwartości na drugiego człowieka, na Kościół i na świat, czerpiącą swoją moc z celebrowanej
liturgii, to postawa ta musi weryfikować się w codziennym życiu, czyli
w zewnętrznej działalności oraz w zaangażowaniu apostolskim i społecznym. Można wymienić kilka przestrzeni, w których ekumeniczność
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przekłada się i objawia w życiu nowych wspólnot. Pierwsza z nich to ich
sposób życia, czyli różne rodzaje powołań. Ze swej natury wspólnoty
są otwarte na każdego człowieka, a każdy stan-powołanie żyje charakterystycznymi dla siebie elementami duchowości, zanurzając je we wspólnym charyzmacie. Kapłani, osoby konsekrowane i świeccy celibatariusze
oraz rodziny odnajdują w charyzmacie wspólnoty element łączący ich
z braćmi i siostrami, co już samo w sobie posiada charakter ekumeniczny.
Różnorodność powołań, stylów i sposobów życia, dążąca do jedności
w ramach realizowanego wspólnie charyzmatu, najlepiej podkreśla ten
wymiar. Także wspólnoty o charakterze monastycznym otwierają się
na inne powołania i stany w Kościele, proponując kapłanom i świeckim
doświadczenia jedności w modlitwie połączonej z elementami życia
wspólnego. Naturalne stało się, że domy wspólnot monastycznych są tętniącymi życiem miejscami spotkań osób o bardzo różnych korzeniach,
historiach osobistych i doświadczeniach wiary.
Kolejną przestrzenią przeżywania ekumeniczności nowych wspólnot
życia ewangelicznego jest ich otwarcie się na młodzież65. Jest to konsekwencja dowartościowania każdego powołania i każdego stanu życia
w Kościele. Owo otwarcie się na młodzież można nazwać opatrznościowym, gdyż uratowało ono wiarę tysięcy młodych ludzi zagubionych
we współczesnym świecie. Szczególnie w pierwszych latach po Soborze Watykańskim II uwidocznił się bardzo mocno kryzys w przeżywaniu wiary przez młodzież Europy. Jej odchodzenie od Kościoła, wiary
i chrześcijaństwa to proces obserwowany wszędzie, chociaż w niektórych
krajach postępował on szybciej, a w innych wolniej. Nowe wspólnoty –
zwłaszcza we Francji – bardzo mocno zwróciły się ku młodzieży, aby
ukazać jej piękno i dynamizm wiary realizowanej w konkretnych warunkach życia ewangelicznego i apostolskiego. Dzięki temu pociągnęły one
rzesze młodych ludzi, którzy zobaczyli wiarę praktykowaną w sposób
autentyczny, życie braterskie oraz pięknie celebrowaną liturgię.
65 Por. Świadectwo François Lenoira o jego drodze do Wspólnoty św. Jana. Zob. F. Lenoir, Nowe wspólnoty, Warszawa 1993, s. 9–17.
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Poza tym ukazywanie wiary jako drogi pogłębionego i wymagającego kroczenia za Chrystusem okazało się zwyczajnie atrakcyjne dla
bardzo wielu młodych. Znany powszechnie jest fenomen Taizé, gdzie
młodzież od wielu lat znajduje miejsce do spotkania z Bogiem i z rówieśnikami. Zarówno wspólnoty monastyczne, jak i wywodzące się
z ruchu charyzmatycznego prezentują młodzieży ciągle atrakcyjną dla
niej ofertę formacyjną polegającą na stopniowym ukazywaniu piękna
wiary we współczesnym świecie66. Zdecydowane otwarcie się na młodzież przyniosło wspólnotom także bardzo wymierne owoce, którymi
są powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. W obliczu kryzysu
powołań w Europie nowe wspólnoty są środowiskami, w których młodzi ludzie dużo chętniej niż w diecezjach lub tradycyjnych zakonach
i zgromadzeniach wybierają drogę kapłaństwa i życia konsekrowanego.
Nieodzowną przestrzeń ekumeniczności realizującej się w codziennym życiu chrześcijańskim stanowi zaangażowanie apostolskie. Wokół
wspólnot, oprócz ich członków w ścisłym tego słowa znaczeniu, gromadzi się bardzo wiele osób zainteresowanych ich propozycjami apostolsko-ewangelizacyjnymi. Niektóre z tych propozycji posiadają ramy
organizacyjne w postaci grup czy stowarzyszeń, a inne są o wiele mniej
sformalizowane i otwierają się na każdego, kto okaże zainteresowanie.
Przykładem może być Taizé, wokół którego od ponad pięćdziesięciu lat
gromadzą się młodzi ludzie, aby modlić się o jedność. Również spontanicznie dołączali się oni do oficjum braci, i to w tak mocny sposób,
że dzisiaj istnieje tylko jedno oficjum Wspólnoty z Taizé, a bracia każdego poranka i wieczoru modlą się ze wszystkimi obecnymi w kościele.
Przy Wspólnocie Chemin Neuf ramy organizacyjne przyjęła Międzynarodowa Fraternia Ekumeniczna Net for God, która stała się siecią modlitwy, formacji i ewangelizacji obejmującą cały świat. Przy Wspólnotach
Jerozolimskich powstają wspólny apostolskie, tzw. Fraternie Świeckich,
które gromadzą osoby świeckie pragnące wypełniać swoje powołanie,
żyjąc tą samą duchowością.
66 Por. O. Landron, Les Communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 386–396.
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Innym przykładem apostolstwa może być działalność wydawnicza
wspólnot. Qiqajon z Bose to jedno ze znaczących wydawnictw publikacji
o charakterze teologicznym i religijnym we Włoszech. Podobną rolę
na rynku wydawniczym we Francji odgrywają Éditions des Béatitudes
Wspólnoty Błogosławieństw. Właściwie każda Wspólnota wydaje czasopismo mające być sposobem dotarcia jej charyzmatu do jak najszerszego
grona osób. Są to albo prawdziwe czasopisma, albo broszury i biuletyny
skierowane do przyjaciół. W Taizé powstaje List z Taizé, Wspólnoty Jerozolimskie publikują Sources Vives, Wspólnota Błogosławieństw wydaje
Feu et Lumière, Wspólnota z Bose rozsyła broszurę pod tytułem Lettera
agli amici, a Centro Aletti biuletyn Amici del Centro Aletti. Wspólnoty
zapraszają także na różnego rodzaju sesje, rekolekcje, dni skupienia
i warsztaty o różnej tematyce odpowiadającej każdemu charyzmatowi,
a w ich domach można zwykle spędzić kilka dni na osobistej modlitwie
i rozeznawaniu.
Wreszcie ważną przestrzenią doświadczenia ekumeniczności w życiu
codziennym wspólnot jest zaangażowanie się ich członków w pracę naukową w różnych dziedzinach teologii. Ważne miejsce w tej dziedzinie
zajmują wspólnoty włoskie: Wspólnota z Bose oraz Centro Aletti. Są one
ośrodkami intensywnej pracy naukowej, teologicznej. W Bose prowadzi
się badania nad językami starożytnymi i biblijnymi oraz wydaje się źródła patrystyczne. Bracia studiują Pismo Święte, ojców chrześcijańskiego
Wschodu i Zachodu, liturgię oraz duchowość. Centro Aletti natomiast
to miejsce refleksji nad teologią w duchu kardynała Tomàša Špidlíka oraz
nad sztuką i pięknem w liturgii pod kierunkiem Marko Rupnika. Należy
zaznaczyć także, iż założyciele nowych wspólnot życia ewangelicznego
nie byli zwykle uczonymi i profesorami teologii67, ale ich doświadczenie
duchowe i wspólnotowe pozwoliło im stać się znanymi i poczytnymi
autorami dzieł z zakresu duchowości. Książki, których autorami są brat
Roger z Taizé i jego następca brat Alois, Enzo Bianchi czy Pierre-Marie
67 Jednym z wyjątków jest Marie-Dominique Philippe, założyciel Wspólnoty św. Jana,
który był dominikańskim profesorem filozofii i teologii.
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Delfieux, zdobyły sobie wiernych czytelników i są chętnie przyjmowane
w wielu środowiskach68.
Istnienie i bardzo dynamiczny rozwój nowych wspólnot życia ewangelicznego powstałych po Soborze Watykańskim II to fenomen i ruch,
który pozostawia trwały ślad we współczesnym Kościele. Różnorodność
wspólnot, ich założycieli, charyzmatów i sposobów życia, będąca prawdziwym owocem działania Ducha Świętego, ukazuje także żywotność
Kościoła i jego nieustanne odpowiadanie na znaki czasu. Wspólnoty
przyciągają wiele osób swoją naturalną i zakorzenioną w autentycznej
tradycji gościnnością, swoim sposobem modlitwy i celebracji liturgii
opartym na prostocie ewangelicznej i życiu Kościoła pierwszych wieków oraz otwarciem na drugiego człowieka, bez względu na to, kim
jest. Są one także miejscami formacji do autentycznej i głębokiej wiary
zakorzenionej w Kościele.
Dziesiątki tysięcy osób na całym świecie dzięki wspólnotom od kilku dziesięcioleci odkrywa także ważne dla chrześcijaństwa wezwanie
do życia w jedności. Jedność tę przeżywa się oczywiście wewnątrz samych wspólnot, ale o wiele ważniejsze jest doświadczenie jedności rozumiane jako postawa wobec drugiego człowieka. Postawa ta, nazwana
tutaj ekumenicznością, nie dotyczy jedynie działalności ekumenicznej
w ścisłym znaczeniu tego słowa, ale odnosi się praktycznie do każdej sytuacji, w której człowiek żyje. Liturgia, która jest „źródłem” i „szczytem”
całego życia chrześcijańskiego, jest także źródłem ekumeniczności i jej
najdoskonalszym przejawem. Liturgia bowiem, zgodnie ze starożytną
zasadą lex orandi – lex credendi, ukazuje to, czym dana wspólnota jest,
w co wierzy i jak żyje.
We wstępnym rozdziale doszliśmy do ustalenia, że liczne wspólnoty
życia ewangelicznego powstałe po Soborze Watykańskim II korzystają ze swoistych źródeł, mających swoje ścisłe odniesienie do liturgii,
68 Jednymi z najbardziej poczytnych autorów z grona założycieli nowych wspólnot jest
niewątpliwie Daniel-Ange, fundator Jeunesse-Lumière, czy Jean Vanier, założyciel
Arki.
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co w głębszym wymiarze uzdalnia ich członków do przyjęcia postawy
integrującej wspólnotę, niezależnie od wyraźnie widocznych różnic. Nie
chodzi tu bynajmniej o zacieranie różnic. Czerpanie poprzez wspólnie
celebrowaną liturgię z bogactw tradycji chrześcijańskiej – niezależnie,
czy chodzi o czerpanie z elementów judaistycznych, z liturgii chrześcijańskiego Wschodu, czy inspirowanie się postulatami Soboru Watykańskiego II – pozwala dostrzec proces dochodzenia do wzajemnego
porozumienia i ostatecznie dotrzeć do istoty życia chrześcijańskiego.
Przedstawianie kolejno wybranych wspólnot, które wydają się najbardziej charakterystyczne dla interesującego nas tematu, chcemy wiązać
nie tyle z wykazaniem ekumenicznych osiągnięć, co najczęściej kojarzy
się z działaniem instytucjonalnym, ale przede wszystkim pragniemy
wydobyć drzemiące w sercach członków wspólnot pierwiastki ekumeniczności, świadczące o przyjęciu prostej, otwartej, gościnnej postawy
szczerego zwracania się do Boga z prośbą o jedność i pokój.

ROZDZIAŁ II

Wspólnota z Taizé
Na temat historii i specyfiki Wspólnoty z Taizé ukazało się wiele artykułów i pozycji książkowych1. Ze względu jednak na opracowywany
temat naszym głównym zadaniem będzie spojrzenie na tę monastyczną
Wspólnotę z punktu widzenia ekumenii i liturgii. Początki Wspólnoty
sięgają II wojny światowej, co czyni ją najstarszą spośród prezentowanych w niniejszej pracy, powstałą na wiele lat przed Soborem Watykańskim II. Uwzględnienie jej wydaje się dla nas fundamentalne, pomimo
że temat dotyczy wspólnot po Vaticanum II, gdyż rzeczywistość Taizé
była punktem odniesienia dla wielu założycieli innych tzw. nowych
wspólnot we Francji i poza jej granicami2. Z tego względu Wspólnocie
z Taizé należy poświęcić więcej miejsca niż pozostałym i przedstawić
ją w szerszym świetle, koncentrując się na przesłaniu jej założyciela,
brata Rogera.

1

2

Wśród najbardziej istotnych należy wymienić w języku polskim: Brat Alois,
Nowe więzi solidarności. Taizé dzisiaj. Rozmowy z Marco Roncallim, Pelpin 2015;
O. Clément, Taizé. Poszukiwanie sensu życia, tłum. M. Prussak, Poznań 2009;
J. C. Escafit, M. Rasiwala, Historia Taizé, tłum. K. i K. Pruscy, Warszawa 2009;
S. Laplane, Brat Roger z Taizé. Rozumieć sercem, tłum. Bracia z Taizé, Kraków 2011;
A. Łopalewski, Taizé przypowieścią o komunii i pojednaniu, Formacja chrześcijańska
wspólnoty z Taizé, Lublin 2011; J. Mandziuk, Brat Roger z Taizé – zakonodawca i męczennik chrześcijański, „Resovia Sacra” 13 (2006), s. 207–221; K. Spink, Brat Roger.
Założyciel Taizé, tłum. A. Turowiczowa, Kraków 2007 oraz jedne z ważniejszych
obcojęzycznych: N. S. Gower, Reformed and ecumenical. The foundations of the
Community of Taize, Ann Arbor 2010; S. Scatena, Taizé: le origini della comunità
e l’attesa del concilio, Zürich 2011.
Por. O. Landron, Les communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 40–44.
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1. Motywy powstania i natura Wspólnoty
Od czasu mojej młodości nie opuszczała mnie ta intuicja:
życie wspólnoty może stać się znakiem, że Bóg jest miłością
i tylko miłością. Stopniowo rosła we mnie pewność, że istotne jest stworzenie wspólnoty mężczyzn, gotowych oddać
całe swoje życie i dążących do tego, by się rozumieć i zawsze
sobie przebaczać, wspólnoty, dla której najważniejsze byłyby dobroć serca i prostota3.

Wspólnota z Taizé powstała z profetycznej wizji Rogera Schütza, pragnącego stworzyć wspólnotę monastyczną, która przez braterskie życie
mogłaby realizować zamysł przywrócenia jedności chrześcijan, stając się
jednocześnie „widzialnym znakiem komunii”4. Z jednej strony zalicza się
ją do tradycyjnych wspólnot ewangelicznych, monastycznych, żyjących
zgodnie z wielowiekową tradycją Kościoła, a z drugiej, uwzględniając
oryginalny charyzmat Wspólnoty z Taizé zezwalający na pozostawanie
każdego we własnym Kościele, można ją zaliczyć do grona prawdziwych
pionierów praktycznego i duchowego ekumenizmu. Brat Roger powtarzał: „Wspólnota Taizé chce podążać własną drogą, a nie dokonywać
odbudowy pierwotnego życia zakonnego”5.
Dla Wspólnoty z Taizé idea ekumenizmu i pojednania nie jest jedynie przedmiotem dysput i badań teologicznych, ale stanowi powszednią, codzienną praktykę. Poprzez podejmowaną modlitwę o jedność
chrześcijan, przez wspólne śpiewy i chwile głębokiego milczenia wśród
wyznawców Chrystusa dokonuje się niewidzialna komunia serc, która
dalej staje się źródłem budowania nowej, duchowej jedności pomiędzy
podzielonymi chrześcijanami.
3
4
5

Brat Roger z Taizé, Bóg może tylko kochać, tłum. M. Prussak, Warszawa 2005, http://
www.taize.fr/pl_rubrique478.html (26.11.2015).
Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 12.
Por. J. C. Escafit, M. Rasiwala, Historia Taizé, dz. cyt., s. 30.
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1.1. Zarys historii Wspólnoty z Taizé

Od wczesnych lat Roger Schütz stykał się z dziedzictwem różnych wyznań chrześcijańskich. Z jednej strony obserwował harmonijne współistnienie chrześcijan, wzajemnie udzielaną sobie pomoc, ale widział
też bolesną rzeczywistość podziału wyznawców Chrystusa. Pomimo
tego, że jego rodzina, tak ze strony ojca, jak i ze strony matki, miała
głębokie korzenie protestanckie, w domu rodzinnym został nauczony
prawdy, że miłość do Chrystusa nie ma nic wspólnego z międzywyznaniowym podziałem, który w swej istocie jest antyświadectwem
miłości.
Największy wpływ na ukształtowanie się wizji pojednania chrześcijan
u brata Rogera wywarła babcia ze strony matki. Widząc absurd wojny,
podczas której wyznawcy Chrystusa zabijali się nawzajem, w pojednaniu chrześcijan dostrzegła szansę na odzyskanie pokoju w Europie.
Będąc protestantką, niejako intuicyjnie dróg pojednania szukała w Kościele katolickim6. Przeczuwając, że źródłem jedności chrześcijan jest
Eucharystia, przekraczając niejako tradycję ewangelicką, w ukryciu
przed własną rodziną uczęszczała na Mszę świętą (i przystępowała
do komunii świętej)7. Chciała przez to pokazać, że w swoim sercu dokonała już aktu pojednania chrześcijan. Brat Roger wspominał:
Poruszony świadectwem życia mojej babci, idąc jej śladem, jeszcze jako
młody człowiek odnalazłem swoją własną tożsamość chrześcijanina,
kiedy pojednałem w samym sobie wiarę moich przodków z tajemnicą
wiary katolickiej i prawosławnej, nie zrywając komunii z nikim 8.

6
7
8

Rencontre avec Frère Roger, de Taizé [film], dir. Henri Erimel, Taizé 1993 & 2005,
DVD.
J. Mandziuk, Brat Roger z Taizé…, dz. cyt., s. 208.
Brat Roger z Taizé, Wybrać miłość. Brat Roger z Taizé 1915–2005, tłum. M. Prussak,
Poznań 2008, s. 8.
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Myśl o utworzeniu wspólnoty „ponad granicami tradycji własnego
Kościoła”9 towarzyszyła Rogerowi już podczas studiów teologicznych
w Lozannie. Jako młody pastor ożywiał wiarę i życie duchowe, czerpiąc
ze źródeł innych tradycji chrześcijańskich, przekraczając tym samym
wyznaniowe granice10. Dlatego w zamyśle Rogera utworzenie małej
wspólnoty, która poprzez wspólne życie, modlitwę i pomoc najbardziej
potrzebującym stanie się impulsem i zachętą do pojednania dla wszystkich chrześcijan, było najwłaściwszą odpowiedzią:
Pragnąłem, aby powstała wspólnota, w której życzliwość serca, codzienne pojednanie byłyby tak wyraźną odpowiedzią na wezwanie
Ewangelii, że pewnego dnia moglibyśmy powiedzieć do chrześcijan,
co znaczy powoływanie się na Boga, który jest Miłością, wtedy kiedy
trwają podziały, a czasami spory i wzajemna wrogość.
Jak chcielibyście, żeby ta komunia, którą jest Chrystus, którą jest
Kościół mogła przemówić do ludzi, którzy nie znają wiary chrześcijańskiej? Jak żyć tą modlitwą Chrystusa, żebyśmy byli jedno, aby wiarygodne stało się to, czym żyjemy, żeby ludzie mogli uwierzyć. Chodziło,
żeby z kilkoma osobami spróbować, bo zgadzaliśmy się ze sobą 11.

Gdy w 1940 roku Europa targana była wojną i ogromem cierpień
ludzkich, dwudziestopięcioletni Roger Schütz przybył do Francji z jasną decyzją znalezienia konkretnego miejsca, by założyć małą męską
wspólnotę, która poświęci się sprawie budowania komunii i pojednania
pomiędzy Kościołami; „gdzie mógłby się modlić i przyjmować tych, którzy cierpią wskutek wojny, uciekają i ukrywają się” i gdzie „pojednanie
byłoby przeżywane dzień po dniu jako konkretna rzeczywistość”12. Dla
Rogera stworzenie wspólnoty, w której mogłaby urzeczywistniać się
  9 J. C. Escafit, M. Rasiwala, Historia Taizé, dz. cyt., s. 7.
10 Mnich symbolem ekumenizmu duchowego. Wywiad z kard. Walterem Kasperem
trzy lata po śmierci Brata Rogera, „L’Osservatore Romano” (2008) nr 9, s. 57–59.
11 Rencontre avec Frère Roger, de Taizé, dz. cyt., DVD.
12 K. Spink, Brat Roger. Założyciel Taizé, dz. cyt., s. 41.
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wizja wspólnego życia, było jednoznaczne z myślą o wspólnocie żyjącej
dla pojednania chrześcijan i otaczającej troską najbardziej potrzebujących. Dlatego o wyborze miejsca zadecydowała prosta prośba jednej
z mieszkanek Taizé, aby zamieszkał tu, dzieląc z ludźmi wojenną niedolę.
Przez pierwsze dwa lata Roger mieszkał sam, modląc się i udzielając
schronienia uchodźcom i Żydom w zakupionym domu, który, ze względu na bliskość opactwa, nazwał „domem Cluny”. Jednak niebezpieczeństwo z powodu ukrywania Żydów zmusiło go w 1942 roku do powrotu
do Genewy. Tam, wraz z trzema przyjaciółmi, którzy zapoznawszy się
z regułą przyszłej wspólnoty, zapragnęli towarzyszyć Rogerowi w rozwijaniu jego idei pojednania, rozpoczął życie wspólne. Byli to: Max Thurian13, Pierre Souvairan i Daniel de Montmollin. To wraz z nimi w 1944
roku Roger powrócił do Taizé. W tym okresie dla młodej wspólnoty
bardzo ważne okazało się doświadczenie sytuacji uchodźców politycznych oraz niemieckich jeńców wojennych14, gdyż Taizé leżało przy granicy oddzielającej Francję wolną od Francji okupowanej, na przecięciu
niemieckiej i francuskiej linii demarkacyjnej.
13 Max Thurian (1921–1996). Poznał brata Rogera w 1942 roku na studiach w Genewie; z nim rozpoczął życie wspólnotowe, które dało początek Wspólnocie z Taizé.
W 1944 roku razem z braćmi przybył do Taizé. W 1946 roku został ordynowany
na pastora Kościoła reformowanego. Był jednym z pierwszych siedmiu braci, którzy
w dniu 17 kwietnia 1949 roku złożyli we Wspólnocie Taizé śluby wieczyste. Całe
swoje życie poświęcił badaniom teologicznym i liturgicznym. Był członkiem Grupy
z Dombes. Na zaproszenie Jana XXIII wraz z bratem Rogerem był obserwatorem
na Soborze Watykańskim II. Paweł VI zaprosił go do współpracy w przygotowaniu
Nowego Mszału Rzymskiego. W 1970 roku został doradcą komisji „Wiara i Ustrój”,
w latach 1979–1982 kierował redakcją tzw. Dokumentu z Limy. Max Thurian był
głównym promotorem przywrócenia w teologii Eucharystii pojęcia „pamiątki”.
W 1987 roku przeszedł na katolicyzm i przyjął święcenia kapłańskie. W 1992
roku został mianowany przez Jana Pawła II członkiem Międzynarodowej Komisji
Teologicznej oraz konsultorem Kongregacji ds. Duchowieństwa. Por. M. Thurian,
O Eucharystii i modlitwie, Kraków 1987, s. 6.
14 W Taizé Roger zastał dwa obozy jeńców niemieckich, założone w wioskach Mont
i Chazelle, po wschodniej i zachodniej stronie Taizé. Widząc ogromne spustoszenie
duchowe, bracia postanowili pomagać więźniom niemieckim i otrzymali zgodę na wejście na teren obozu. Obecnie bracia również przyjmują w Taizé rodziny uchodźców.
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Brat Roger nie zgadzał się na jakiekolwiek przejawy niechęci i budowanie podziałów. Uważał, że prowadzą one do niezgody pomiędzy
wyznaniami religijnymi, kulturami i pokoleniami. Brak porozumienia pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi sprawiał bratu Rogerowi
osobiste cierpienie. Być może dlatego takie idee, jak: „godzenie ludzi
i idei, budowanie mostów”, życie „na symbolicznych granicach”, na
„liniach pęknięcia świata”, by „przekraczać je, budując mosty pomiędzy
narodami, wyznaniami, kulturami i pokoleniami”15 − stały się charakterystycznymi rysami założonej przez niego Wspólnoty, tworząc
rzeczywisty wkład w budowanie pojednania pomiędzy podzielonymi
chrześcijanami.
W czasie, kiedy brat Roger zakładał wspólnotę w Taizé, w Lyonie rozpoczynał swoją działalność ks. Paul Couturier, pionier ruchu ekumenicznego w Kościele katolickim. Zaproszony przez brata Rogera, już w 1941
roku celebrował w opuszczonym katolickim kościółku w Taizé pierwszą
od czasów rewolucji francuskiej Eucharystię16. Ksiądz Couturier postarał się o zapoznanie brata Rogera z arcybiskupem Lyonu, kardynałem
Pierre-Marie Gerlierem, który nie tylko z życzliwością i wielkim optymizmem przyjął ekumeniczne dążenia Wspólnoty z Taizé, ale doprowadził
do bezpośredniego spotkania brata Rogera z Piusem XII i z biskupem
Giovannim Battistą Montinim, przyszłym papieżem Pawłem VI, a także
pomógł młodej Wspólnocie przekonać hierarchów co do konieczności
otwarcia Kościoła rzymskokatolickiego na ekumenizm.
Owocem tego spotkania była zgoda papieża na udział katolików (za
zgodą biskupa) w modlitwach Wspólnoty. Kościół w Taizé został oficjalnie oddany do dyspozycji braci jako miejsce modlitwy na zasadzie
simultaneum, czyli pozwolenia wspólnocie niekatolickiej na odprawianie modlitw w kościele katolickim bez rezygnacji z odprawiania w nim
15 J. C. Escafit, M. Rasiwala, Historia Taizé, dz. cyt., s. 9.
16 Od czasów rewolucji francuskiej w romańskim kościele w Taizé należącym do archidiecezji lyońskiej odprawiano jedynie pogrzeby. Por. K. Spink, Brat Roger. Założyciel
Taizé, dz. cyt., s. 68.
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Eucharystii17. Znamienny wydaje się fakt, że pozwolenie to podpisał
nuncjusz apostolski w Paryżu Angelo Giuseppe Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII, który odegrał znaczącą rolę w rozwoju Wspólnoty z Taizé.
Dzięki kard. Gerlierowi już w pierwszych dniach pontyfikatu
Jana XXIII doszło do spotkania brata Rogera z nowym papieżem. Stało
się ono punktem zwrotnym dla Wspólnoty Taizé. 25 stycznia 1959 roku
papież ogłosił zwołanie soboru powszechnego, wzywając chrześcijan
do pojednania się, bez wzajemnego oskarżania i wytaczania historycznych procesów. Na sobór zostali zaproszeni niekatoliccy obserwatorzy,
a wśród nich także bracia ze Wspólnoty z Taizé: brat Roger i brat Max
Thurian18, którzy uczestniczyli we wszystkich sesjach soboru i w pracach
nad konstytucją o liturgii świętej, konstytucją dogmatyczną o Kościele,
dekretem o ekumenizmie, konstytucją o Objawieniu Bożym oraz konstytucją duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym.
Podczas soboru przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich
wyrażali swoje poparcie dla Wspólnoty z Taizé oraz dla proponowanej
wizji pojednania, a bracia nawiązali liczne, serdeczne kontakty z uczestnikami Soboru. Brat Roger zaprzyjaźnił się z patriarchą ekumenicznym
Atenagorasem, który już w 1962 roku zaprosił go do Konstantynopola
z myślą o utworzeniu tam ośrodka ekumenicznego, „prawosławnego
Taizé”19. Postanowiono również założyć centrum prawosławne w Taizé,
17 Bracia wywiesili tabliczkę z informacją dla wiernych Kościoła katolickiego, że nie
są upoważnieni do uczestniczenia w niekatolickich modlitwach. W 1948 roku
powierzono braciom protestancką parafię w Mâcon, gdzie zapewniali reformowanym parafianom posługę kapłańską (jako pastorzy posługiwali bracia: Roger, Max
i Daniel). Por. J. C. Escafit, M. Rasiwala, Historia Taizé, dz. cyt., s. 35.
18 Max Thurian opracowywał teologię liturgiczną i ekumeniczną Wspólnoty. Opublikował książki dotyczące drażliwych w tamtym czasie tematów: Joie du Ciel sur
la Terre. Introduction a la vie liturgique (Radość Niebios na Ziemi. Wprowadzenie
w życie liturgiczne), 1946; La Confession (Spowiedź), 1953; Mariage et celibat
(Małżeństwo i celibat), 1955. Por. O Autorze, [w:] M. Thurian, Tożsamość kapłana,
tłum. J. Machniak, Kraków 1996, s. 10.
19 Ostatecznie w 1965 roku kilku prawosławnych mnichów zamieszkało w Taizé. Por.
J. C. Escafit, M. Rasiwala, Historia Taizé, dz. cyt., s. 48.
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które zostało poświęcone i oddane do użytku już w 1965 roku. Patriarcha
Atenagoras pisał: „Centrum powinno służyć jako most, aby Zachodowi móc przekazać bogactwa duchowego, liturgicznego i teologicznego
dziedzictwa kościoła ortodoksyjnego”20.
Ogromny wpływ na powołanie Wspólnoty z Taizé miała ostatnia
audiencja braci u Jana XXIII, w 1963 roku, podczas której papież wyraził
zrozumienie dla ekumenicznych dążeń Wspólnoty, nazywając ją „małą
wiosną”, i zachęcił do dalszego kroczenia drogą pojednania. Potwierdził,
że Wspólnota z Taizé ma swoje miejsce w Kościele, ponieważ zbudowany
jest on z coraz większych kręgów koncentrycznych. Od tamtego czasu
brat Roger lubił mówić: „Założycielem Taizé jest Jan XXIII”21.
Niestety, w czerwcu 1963 roku Jan XXIII umiera, a kolejnym papieżem zostaje Paweł VI. Chociaż tuż po swoim wyborze zapowiedział kontynuację postanowień soboru, mimo tego chrześcijanie czuli
się rozczarowani, ponieważ „ekumenizm pogrążył się w paralelizmie,
a każde z wyznań podążało swoją drogą, ograniczając się do biernego
współistnienia”22. W tej sytuacji przyszłość Wspólnoty z Taizé stawała
się szczególnie trudna. Będąc swego rodzaju „komuną” chrześcijańskich,
ale podzielonych Kościołów, młoda wspólnota potrzebowała duchowej
stabilizacji, zaś jej związek z papiestwem wydawał się niepewny. Jednak
kilka lat później, w 1969 roku, w wyniku usilnych starań założycieli,
udało się osiągnąć porozumienie i brat Roger ogłosił antycypację komunii z Biskupem Rzymu. Odtąd co roku odbywały się spotkania
przeora z Taizé z papieżem, a przy Stolicy Apostolskiej przebywał
stały przedstawiciel Wspólnoty. W 1971 roku brat Roger powiedział
do biskupów anglikańskich:

20 Zob. Ch. Enzinger, Ikonen in Taizé, http://www.st.stephan.at/beheimatet/taize/
ikonen.htm (1.03.2016).
21 Brat Roger był w posiadaniu brewiarza Jana XXIII, który otrzymał po śmierci papieża od jego sekretarza, arcybiskupa Lorisa Capovilla. Brat Alois, Nowe więzi
solidarności…, dz. cyt., s. 20.
22 Por. K. Spink, Brat Roger. Założyciel Taizé, dz. cyt., s. 96.
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Jesteśmy współczesnymi Jana XXIII, tego wielkiego świadka Chrystusa. Czy ekumenizm może się rozwijać bez odwoływania się do biskupa
Rzymu? Jakże można oczekiwać widocznej komunii między wszystkimi chrześcijanami rozsianymi po całej ziemi bez pasterza powszechnego? Jego powołaniem jest z całą pewnością być nie na szczycie piramidy, nie jako głowa Kościoła, ale w sercu tego Kościoła23.

Również papież Jan Paweł II regularnie przyjmował brata Rogera, poruszając z nim tematy dotyczące Kościoła i sposobów poszukiwania nowych dróg pojednania. Kiedy w 1986 roku odwiedził Taizé, powiedział:
Wasza wspólnota w swoim szczególnym, oryginalnym, a nawet
w pewnym sensie prowizorycznym powołaniu może wzbudzać zdziwienie, spotykać się z niezrozumieniem i podejrzliwością. Ale dzięki
waszej pasji, z jaką szukacie pojednania wszystkich chrześcijan w pełnej komunii, dzięki waszej miłości do Kościoła będziecie nadal, jestem
tego pewien, gotowi przyjmować wolę Pana24.
Słuchając krytyki czy sugestii chrześcijan różnych Kościołów
i wspólnot chrześcijańskich, by zatrzymać to, co jest w nich dobre, kontynuując dialog ze wszystkimi, nie rozczarujecie młodych i przyczynicie się do tego, że nigdy nie osłabnie wysiłek, którego pragnął Chrystus,
aby doprowadzić do odnalezienia widzialnej jedności Jego Ciała w pełnej komunii jednej wiary. Wiecie, jak dalece ekumenizm uważam
za obowiązek, który na mnie spoczywa, za pierwszą troskę duszpasterską w moim posługiwaniu. Liczę na waszą modlitwę 25.

23 Por. K. Spink, Brat Roger. Założyciel Taizé, dz. cyt., s. 125.
24 P. Bieliński, Do Taizé jak do źródła, „Biuletyn KAI” (2005) nr 35, s. 24–25.
25 Brat Roger z Taizé, Źródła Taizé. Bóg chce naszego szczęścia, tłum. Taizé, Poznań
2001, s. 85.
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Po śmierci brata Rogera jego następcę, brata Aloisa, co roku przyjmował papież Benedykt XVI. Nowy przełożony Wspólnoty z Taizé powiedział do Benedykta XVI:
Brat Roger jako dziedzictwo pozostawił naszej wspólnocie swoją troskę o przekazywanie Ewangelii, szczególnie młodym ludziom. Miał
ogromną świadomość tego, że podziały między chrześcijanami są przeszkodą w przekazywaniu wiary. Wytyczył drogi pojednania, których
jeszcze do końca nie przemierzyliśmy. Jest bardzo wiele osób, które, zainspirowane jego świadectwem, chciałyby swoim życiem wyprzedzać
pojednanie, już teraz żyć pojednaniem 26.

Podczas Europejskiego Spotkania Młodzieży Taizé w Rzymie Benedykt XVI powiedział do braci:
Powinniśmy z uwagą wsłuchać się w jego słowa, zagłębić się w jego
ekumenizm, przeżywany w duchu, i pozwolić, by jego świadectwo prowadziło nas do autentycznie zinterioryzowanego i duchowego ekumenizmu. Naśladując go nieście wszyscy to orędzie jedności. Zapewniam
was o nieodwołalnym zaangażowaniu Kościoła Katolickiego w poszukiwanie dróg pojednania, by osiągnąć widzialną jedność chrześcijan 27.

Brat Alois kilka razy odwiedził w Konstantynopolu patriarchę ekumenicznego Bartłomieja oraz patriarchę moskiewskiego Cyryla w Moskwie. Spotykał się z Ekumeniczną Radą Kościołów oraz z anglikańskim
arcybiskupem Canterbury: „Przez te odwiedziny chciałem pokazać,
że z mymi braćmi żarliwie poszukujemy komunii między chrześcijanami. W Taizé chcielibyśmy przyczynić się do tego, by bardziej widzialna
26 Pozdrowienia brata Aloisa skierowane do Benedykta XVI podczas 35. Europejskiego
Spotkania Młodzieży Taizé w Rzymie 29 grudnia 2012, http://www.taize.fr/pl_article15066.html (10.11.2015).
27 Przemówienie Benedykta XVI podczas 35. Europejskiego Spotkania Młodzieży Taizé
w Rzymie 29 grudnia 2012, http://www.taize.fr/pl_article15066.html (10.11.2015).
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stała się komunia, która w Chrystusie już istnieje między wszystkimi
ochrzczonymi”28.
Inicjatywa pojednania szybko zaczęła fascynować młodych ludzi.
Ku wielkiemu zaskoczeniu brata Rogera i jego Wspólnoty do Taizé
zaczęła przyjeżdżać coraz większa liczba młodych osób. Z całą pewnością brat Roger nie zamierzał tworzyć wspólnoty, której celem byłoby
jakiekolwiek usiłowanie przyciągania młodzieży: „Przewidywałem małą
grupę ludzi związanych na całe życie zobowiązaniem wobec Boga i prowadzących życie modlitwy, życie kontemplacyjne, ludzi, którzy pracowali – a poza tym nie szukaliby niczego innego. Nigdy nie wyobrażaliśmy
sobie tego, co miało nastąpić”29. Jednak młodzi przyjeżdżali do Taizé
z nurtującymi ich pytaniami, szukali miejsca, gdzie mogliby dyskutować
o świecie, o obecności Kościoła w świecie, o tym, w jaki sposób Kościół
mógłby być bliżej najbardziej potrzebujących30. W świecie nastawionym
na indywidualizm i konsumpcjonizm młodzież odkrywała w Taizé wartość wspólnoty i możliwość dzielenia życia z innymi.
Wspólnota z Taizé mogła zaproponować młodym jedynie gościnność
modlitwy31. Już w 1966 roku odbyło się w Taizé pierwsze międzynarodowe spotkanie młodych, a w 1969 roku w Taizé zebrali się młodzi z czter28
29
30
31

Brat Alois – przeor Taizé, http://www.taize.fr/pl_article2637.html (4.10.2015).
Por. K. Spink, Brat Roger. Założyciel Taizé, dz. cyt., s. 88.
Por. Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 61–62.
Bracia zmagali się z ciężarem przyjmowania coraz liczniej przybywających gości.
Był okres, kiedy brat Roger zastanawiał się nad stworzeniem w Taizé wspólnoty
żeńskiej. Jednak doszedł do wniosku, że napływ nowych powołań mogłby wywołać
w Kościele niezadowolenie, zwłaszcza kiedy wiele osób odchodziło od Kościoła
katolickiego, i lepiej, aby wspólnota z Taizé nie stała się wielkim zgromadzeniem,
lecz pozostała w świecie „małym znakiem”. W przyjmowaniu gości pomagały braciom katolickie wspólnoty zakonne, wysyłając do Taizé na pobyt czasowy kilka
sióstr do pomocy. Od 1966 roku otworzyły placówkę Siostry św. Andrzeja, które
zamieszkały w wiosce Ameugny, sąsiadującej z Taizé. Siostry pomagały braciom
w przyjmowaniu gości, szczególnie zajęły się kobietami przyjeżdżającymi na dłuższy
pobyt do Taizé, pomagały również przy wydawaniu dwumiesięcznika „List z Taizé”.
Od 1994 roku z Siostrami św. Andrzeja współpracuje kilka polskich sióstr urszulanek szarych, które pomagają w przyjmowaniu osób z krajów Europy Środkowej
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dziestu dwóch narodów, by zastanawiać się nad sposobami wyzwolenia
Kościoła od podziałów.
Kiedy młodzież coraz liczniej zaczęła odwiedzać Taizé, brat Roger
doszedł do wniosku, że pożyteczne byłyby regularne spotkania młodzieży,
które mogłyby zaistnieć jako „sobór młodych”, analogicznie do soborów
powszechnych zwoływanych przez papieży. Paweł VI gorąco poparł tę inicjatywę, choć zarówno w Watykanie, jak i w całym Kościele były osoby jej
przeciwne. Brat Roger pisał w swoim dzienniku: „Idea soboru młodych
narodziła się z pewnej porażki: z impasu, w jakim znalazła się idea ekumenizmu, gdyż wielu gwałtownie odrzuciło Kościół”32. Zapowiedziany
przez papieża w 1970 roku „sobór młodych” ostatecznie odbył się w roku
1974. Na czas spotkania wybrano okres wielkanocny. Głównym tematem
podjętym wówczas była kwestia międzyludzkiej sprawiedliwości i pojednania pośród chrześcijan oraz w całej ludzkości. Sobór zgromadził
około czterdziestu tysięcy młodych ze wszystkich kontynentów. Patriarcha Konstantynopola, arcybiskup Canterbury oraz zwierzchnicy różnych Kościołów protestanckich wysłali do Taizé swoich przedstawicieli.
Z tej okazji brat Roger napisał do młodych pierwszy list zatytułowany
„Żyć tym, co niespodziewane”, w którym zamieścił najważniejsze zasady,
jakie mogłyby stanowić dla nich „regułę życia”33. Od tego czasu z okazji
każdego spotkania przygotowywany jest list do uczestników. Wezwania
do pojednania nie przyjęto jednak z należytym zrozumieniem, dlatego
prace soboru zostały przerwane, a „sobór młodych” został w 1976 roku
zastąpiony przez „Pielgrzymkę zaufania przez ziemię”. W 1978 roku brat
Roger zainicjował Europejskie Spotkanie Młodych, które miało odbywać
się na przełomie starego i nowego roku w różnych miastach Europy34.
i Wschodniej. Od niedawna odpowiedzialność za medyczną stronę spotkań wzięły
siostry szarytki.
32 Brat Roger z Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca. Zapiski (1969–1974), tłum.
A. Szymanowski, Warszawa 1982, s. 10.
33 Brat Roger z Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca…, dz. cyt., s. 190.
34 Pierwsze spotkanie młodych Wschód–Zachód odbyło się w 1987 roku w Lubljanie
(Słowenia), a pierwsze spotkanie w Europie Środkowej odbyło się w 1989 roku
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Obecnie powszechną praktyką wśród młodych jest tygodniowy pobyt
w Taizé35, podczas którego każdy może zadecydować, czy chce przeżyć
ten czas w milczeniu, czy przy obsłudze gości, czy też uczestnicząc
w grupach dyskusyjnych. Uczestnikami spotkań dyskusyjnych z założenia są przedstawiciele różnych narodowości i kultur, gdyż to umożliwia
szerokie spojrzenie i bogactwo dyskusji.
Chrześcijanie pojednani mogą stawać się świadkami pokoju i komunii,
mogą nieść ludziom nową solidarność. Szukanie osobistej więzi z Bogiem jest fundamentem tych wysiłków. Ten ekumenizm modlitwy nie
zachęca do łatwej tolerancji. Przyczynia się do odpowiedzialnego słuchania się nawzajem i do prawdziwego dialogu 36.

Brat Roger, uznawany za jeden z duchowych filarów jednoczącej się
Europy37, założył Wspólnotę w czasie, kiedy w Europie trwała wojna. Gdy
nastał pokój, zaczął on tworzyć więzy pomiędzy tymi, którzy ze sobą
walczyli. Widzialnym tego znakiem był kościół Pojednania zbudowany
w Taizé przez młodych Niemców. Nie pogodził się także z podziałem
kontynentu na dwa bloki. Przeczuwał, że runie mur berliński, dlatego wraz z braćmi przez trzydzieści lat, od chwili postawienia muru
w Polsce i na Węgrzech w Pecsu i Budapeszcie. Brat Roger poprowadził 27 Europejskie Spotkanie Młodych. Ostatnie spotkanie odbyło się w Lizbonie w 2004 roku.
35 Do Taizé każdego tygodnia w ciągu roku przyjeżdża od 3 do 6 tysięcy młodych
ludzi. Pobyt rozpoczyna się w niedzielę i trwa tydzień. Każdego przyjmuje się
w jego własnym języku. Początek dnia przeznaczony jest na refleksję o źródłach
wiary prowadzoną przez braci z Taizé, następnie jest czas na wymianę myśli w małych grupach. Najważniejszym przeżyciem dla osób przyjeżdżających do Taizé jest
wspólna modlitwa. Rano, w południe i wieczorem gromadzi braci i wszystkich,
którzy przybyli do Taizé.
36 Pozdrowienia brata Aloisa skierowane do Benedykta XVI podczas 35. Europejskiego
Spotkania Młodzieży Taizé w Rzymie 29 grudnia 2012, http://www.taize.fr/pl_article15066.html (10.11.2015).
37 Słowa wypowiedziane w 1989 roku do brata Rogera podczas wręczenia nagrody
Karola wielkiego w Akwizgranie. Por. Brat Roger z Taizé, Wybrać miłość…, dz. cyt.,
s. 139.
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berlińskiego w 1969 roku aż do jego zburzenia w 1989 roku, dyskretnie
odwiedzał chrześcijan w Europie Środkowej i Wschodniej, posyłając
tam również młodych ludzi, którzy poprzez budowanie zaufania mieli
przygotować tam spotkanie młodzieży38. Brat Roger nie korzystał z autorytetu związanego ze stanowiskiem w hierarchii, nie brał udziału
w rozgrywkach politycznych ani w walkach pomiędzy instytucjami.
Jego niestrudzone dążenie do ekumenicznego dialogu między chrześcijanami świadczyło o pragnieniu pojednania serc, które przekraczało
bariery instytucjonalne.
1.2. Charyzmat Braci z Taizé

Wspólnotę z Taizé można niewątpliwie umieścić w ramach znanej w Kościele od wieków tradycji monastycznej. Pomimo tego, że brat Roger był
protestantem, a od czasów reformacji w Kościołach reformowanych właściwie zanikło życie monastyczne, to jednak sposób realizacji jedności
chrześcijan od samego początku widział na drodze tradycyjnego życia
zakonnego. I chociaż jeszcze w 1943 roku pisał, że śluby na całe życie
nie są możliwe, to już w 1949 roku, będąc wystarczająco przekonanym,
że nie da się stworzyć stabilnej wspólnoty bez stałego zobowiązania,
wraz z sześcioma braćmi złożył śluby monastyczne, zobowiązując się
na całe życie do celibatu, wspólnoty dóbr i uznania posługi przeora39.
Brat Roger wyraźnie podkreślał, że miejsce, w którym narodziła
się jego wspólnota, ma znaczenie symboliczne. Taizé znajdowało się
na granicy między dwoma ważnymi ośrodkami o znanej tradycji monastycznej: opactwem benedyktynów w Cluny a opactwem cystersów
38 Podczas spotkań dla młodzieży brat Roger był obecny na modlitwie, jednak nie
otrzymywał pozwolenia na publiczne wystąpienia. Wizyty te odbywały się najczęściej w tajemnicy i ukrywane były przez władze. W latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych znakiem rozpoznawczym dla młodych ludzi związanych z Taizé
był wizerunek krzyża w formie gołębia. Było to bardzo ważne, gdyż w Europie
Wschodniej nie było pozwolenia na oficjalne noszenie krzyża.
39 Bracia odnawiają co roku przyrzeczenie celibatu i wspólnoty dóbr.
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w Cîteaux. Choć przez wieki żyły one wobec siebie w opozycji, w tamtym
czasie zadecydowały o kształcie życia religijnego całego chrześcijaństwa
zachodniego. Wielkim pragnieniem brata Rogera było połączenie tych
dwu rzeczywistości: ciągłości, niezmienności i kultury Cluny z ewangelicznym zapałem, radykalizmem i prostotą życia Cîteaux. Przestrzenią realizacji tego pragnienia stała się założona przez niego wspólnota
ewangeliczna, która – z jednej strony zanurzona w tradycji zachodniego
monastycyzmu, w Słowie Bożym oraz w liturgii – równocześnie otworzyła się na chrześcijan szukających autentycznej jedności, ale należących do różnych Kościołów i wspólnot. Chodziło o poszukiwanie
takiej jedności, która byłaby rzeczywista i trwała oraz mogłaby realnie
przemieniać współczesny świat i kulturę40.
Jesteśmy tutaj z powodu Chrystusa i Ewangelii, a Chrystus w pewnym
sensie powołał nas do tego, abyśmy byli obrazem Kościoła pojednanego. To jest centralny punkt powołania Taizé… Nie pragniemy być niczym innym, jak tylko maleńkim odblaskiem Kościoła, który nieustannie sam szuka pojednania41.

Tworzenie podwalin życia pod nową wspólnotę i jej eklezjalnego
charakteru często spotykało się z brakiem zrozumienia i z oporem zarówno ze strony Kościoła katolickiego, jak i Kościoła reformowanego.
Pomimo że do Wspólnoty należeli bracia wywodzący się z tradycji reformowanej, anglikańskiej i luterańskiej, brat Roger za wszelką cenę
starał się, aby Wspólnota z Taizé nie była uważana za protestancką ani
przez protestantów, ani przez katolików. Stworzenie kolejnej czysto
protestanckiej Wspólnoty potwierdzałoby bowiem podział istniejący
w Kościołach reformowanych. W swoich notatkach brat Roger zaznaczał: „Być protestantem to od ponad czterech wieków oznacza protest
przeciwko Kościołowi katolickiemu. Otóż ja przeciwko Kościołowi nie
40 Por. O. Landron, Les communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 41.
41 Brat Roger z Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca…, dz. cyt., s. 18.
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protestuję”42. Głównym powodem, dla którego Wspólnota z Taizé nie
mogła być uważana za wzorcową wspólnotę protestancką, był podejmowany przez braci celibat. W tej kwestii członkowie Kościołów reformowanych sądzili, że sposób życia i idea Wspólnoty z Taizé są zbyt
bliskie Kościołowi katolickiemu. Środowiska protestanckie zarzucały
bratu Rogerowi zdradę reformacji. Monastycyzm, życie we wspólnocie,
celibat, reguła – wydawały się nieodpowiednie dla wspólnoty złożonej
z protestantów43. Dlatego zdarzało się, że odmawiano Wspólnocie z Taizé prawa występowania w roli ekumenicznego pośrednika.
Głównym rysem charakteryzującym Wspólnotę z Taizé stała się wizja
pojednania Kościołów. Brat Roger chciał stworzyć wspólnotę, do której
należeć będą chrześcijanie różnych wyznań, po to, aby leczyć podziały,
budować jedność, tworzyć nowe więzy solidarności44. W 1941 roku brat
Roger – jeszcze kiedy mieszkał sam – napisał osiemnastostronicową
broszurę zatytułowaną Notes explicátives („Uwagi wyjaśniające”). Był
to pierwszy szkic regulaminu Taizé, w którym w trzech radach zawarł
podstawy życia dla przyszłej wspólnoty: o charakterze kontemplacyjnym,
ale żyjącej w świecie45. Dewizą nowej wspólnoty stała się zasada ora
et labora z dodatkiem: ut regnet, rozumiana jako: „Módl się i pracuj, aby
królował”. Na okładce, zamiast swojego nazwiska, brat Roger umieścił
sygnaturę z podpisem: Communaute de Cluny („Wspólnota z Cluny”)46.
W 1944 roku wydał dalszy ciąg tej książeczki pod tytułem Introduction
42
43
44
45

Brat Roger z Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca…, dz. cyt., s. 25.
Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 13.
Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 9.
Dwie pierwsze zasady dotyczą życia duchowego: „Niech twój codzienny trud i odpoczynek ożywia Słowo Boże. Zachowaj zawsze wewnętrzny spokój, aby trwać
w Chrystusie”. Trzecia rada została zaczerpnięta od protestanckiej wspólnoty Tiers
ordre de Veilleurs: „Napełnij się duchem Błogosławieństwa: radością, prostotą,
miłosierdziem”. Część broszury dotyczącą istoty życia wspólnego brat Roger napisał pod kierunkiem pioniera ekumenizmu duchowego i doktrynalnego, ks. Paula
Couturiera. Por. J. C. Escafit, M. Rasiwala, Historia Taizé, dz. cyt., s. 23–25.
46 Również dzisiaj dla zachowania jedności we Wspólnocie nie wymienia się nazwisk
braci i ich zdolności ani nie podkreśla się różnorodności ich pochodzenia.
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à la vie communautaire („Wprowadzenie do życia wspólnotowego”)47,
w której, cytując M. Lutra, uznał klasztory za miejsca formacji, zwłaszcza liturgicznej. Ze względu na zmieniające się warunki życia Wspólnoty, w latach 1952–1953 napisał właściwy regulamin Taizé, pod nazwą
La Régle de Taizé („Reguła Taizé”).
Podobnie jak inne reguły zakonne, Reguła Taizé na pierwszym planie
stawia wspólną modlitwę i braterską miłość, proponując wgląd w siebie w duchu ewangelicznych błogosławieństw, które streszczają się
w trzech, charakterystycznych dla Wspólnoty z Taizé, słowach: radość,
prostota, miłosierdzie48. Podstawę reguły stanowi Ewangelia. Wskazuje
ona jedynie na minimum konieczne do zachowania jedności i pokoju
we Wspólnocie oraz trwania w komunii. Brat Roger często powtarzał,
że „Ewangelia nie zamyka, tylko zawsze wszystko otwiera”49, dlatego
w życiu wspólnotowym unikał nade wszystko klimatu przesadnej surowości i sztywnej dyscypliny. Stąd jego reguła nie zawiera żadnej wzmianki o posłuszeństwie ani wyrażeń, które mogłyby sugerować jakikolwiek
przymus: „nic tak nie paraliżuje, jak kategoryczne musimy”50. Reguła
nie zawiera także szczegółowych danych dotyczących rozkładu zajęć
czy innych ustaleń praktycznych. Chodziło o podanie istoty powołania Wspólnoty z Taizé, tak aby każde pokolenie braci mogło wcielać
je w życie.
Historię Wspólnoty z Taizé cechuje nieustanne poszukiwanie takiego sposobu życia, który sprzyjałby wzajemnemu wzrastaniu. I jeśli
Reguła Taizé została napisana do małej wspólnoty złożonej wyłącznie
z protestantów, tak Źródła Taizé (Les sources de Taizé), które powstały w 1980 roku, są wyraźnie skierowane do wspólnoty ekumenicznej,
otwartej na przyjmowanie młodzieży. Brat Roger unikał wprowadzania
47 R. Schutz, Introduction à la vie communautaire, Genève 1944, s. 112; K. Spink, Brat
Roger. Założyciel Taizé, dz. cyt., s. 59.
48 Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 17.
49 Wywiad autorski przeprowadzony z bratem Markiem, Taizé, 15.08.2014.
50 Frère Roger di Taizé, Le fonti di Taizé, Torino 2005, s. 69 [wyd. pol.: Brat Roger
z Taizé, Źródła Taizé…, dz. cyt., s. 59].
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w tworzenie wspólnoty elementów prawnych. Dlatego reguła nie ma charakteru konstytucji, lecz bardziej przypomina traktat o życiu duchowym. Liczne cytaty z Pisma Świętego świadczą o duchowości płynącej
z ewangelicznego przesłania. Reguła zawiera to, co najistotniejsze dla
Wspólnoty z Taizé: główne linie współistnienia umożliwiające braciom
prowadzenie życia wspólnotowego51, z mocnym akcentem służby dla
pojednania chrześcijan: „Nigdy nie przykładaj ręki do gorszącego podziału chrześcijan, którzy tak łatwo wyznają miłość bliźniego, a wciąż
pozostają podzieleni. Umiłuj gorąco jedność Ciała Chrystusowego”52.
Reguła miała umożliwiać braciom pochodzącym z różnych wyznań,
kultur i narodowości życie we wspólnocie, a jednocześnie – wyrażać
sposób przeżywania „przypowieści o wspólnocie”, by nie była ona zbiorem indywidualnych jednostek, ale stanowiła całość.
Wspólnota do dzisiaj nie posiada spisanych własnych obyczajów
zakonnych ani konstytucji. Pierwsza wersja Reguły Taizé co prawda
zawierała wzmiankę, iż to, co nie zostało w niej ustalone, określi „prawo
zwyczajowe”, jednak brat Roger uznał za niepotrzebne spisywanie elementów, które z czasem prawdopodobnie będą ulegać zmianom. Były
przecież już takie elementy wspólnego życia, które trzeba było zmienić,
np. nocne wstawanie na modlitwę. Wiedział, że pisma, które pozostawi
po sobie, będzie trzeba stale dostosowywać do nowych sytuacji, dlatego
uczył, aby nie przywiązywać się do litery ani do sztywnych struktur.
Stąd nawet reguła wspólnoty, która przecież stanowi podstawę życia
braci, była wielokrotnie przepracowywana: „często myślałem o dalszym uproszczeniu naszej «reguły Taizé», począwszy od tytułu. Nie
ma w niej nic z reguły w zwykłym rozumieniu, wskazuje tylko drogę
do urzeczywistnienia przypowieści o komunii”53. W życiu Wspólnoty
znajdujemy kilka stałych elementów, poza tym panuje duża elastyczność
51 Brat Roger z Taizé, Źródła Taizé…, dz. cyt., s. 51.
52 Brat Roger z Taizé, Żyć dla miłości. Myśli wybrane, tłum. M. Prussak, Poznań 2010,
s. 80.
53 Brat Roger z Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca…, dz. cyt., s. 186.
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i wolność. Nawet w kwestii planu dnia reguła zarysowuje tylko pewien
porządek. Nie podejmuje szczegółów dotyczących zajęć, ubioru czy
sposobu modlitwy, raczej koncentruje się na tym, co tworzy wspólnotę
jako jedno ciało, a nie zbiór indywidualnych jednostek, na modlitwie.
Źródłem nadającym rytm wspólnemu życiu jest modlitwa odmawiana
trzy razy dziennie.
Brat Roger był przekonany, że budowanie wspólnoty, która miałaby
dawać świadectwo życia w pokoju, życzliwości serca, komunii, pojednania – wymaga wolności wobec posiadania. Dlatego Wspólnota z Taizé
zobowiązała się do nieprzyjmowania darów i spadków rodzinnych54.
Aby zachować duchową wolność i uczciwość, brat Roger podkreślał
konieczność zarabiania na życie własną pracą. Zasada ta zapewniała
Wspólnocie wolność i niezależność. Jej założyciel nie chciał bowiem, aby
jego Wspólnota żyła jako zakon żebraczy, dlatego bracia utrzymywali się
wyłącznie z pracy rąk własnych, a organizowane przez nich spotkania
miały się same finansować. Początkowo wszyscy utrzymywali się z pracy
na roli55. Stopniowo środki do utrzymania dawała braciom także praca
ceramiczna. Zamiast słowa „ubóstwo” brat Roger często używał słowa
„prostota”, gdyż bardziej niż purytańską surowość wolał wybór Boga
jako pierwszej miłości. Uważał, że „wybieranie w życiu prostoty pozwala dzielić się z najbiedniejszymi i łagodzić cierpienia spowodowane
chorobami, ubóstwem, głodem”56, a „prostota wyzuta z gorącej miłości
do człowieka jest jak cień bez światła”57. Zdecydował się na życie bez
kapitału, posiadając tyle, ile potrzeba na najbliższe tygodnie.
54 Rodzinne spadki są przeznaczane na „Operację Nadzieja” wspomagającą projekty
solidarności z najuboższymi Por. Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt.,
s. 118.
55 Kiedy w 1961 roku Jan XXIII napisał encyklikę Mater et magistra, zachęcając rolników do łączenia się w związki, bracia włączyli się w ten ruch i z miejscowymi
rolnikami utworzyli spółdzielnię Copex. Por. S. Laplane, Brat Roger z Taizé…,
dz. cyt., s. 46.
56 Brat Roger z Taizé, Czy widzisz przed sobą szczęście?, tłum. M. Prussak, Warszawa
2006, s. 25.
57 Brat Roger z Taizé, Źródła Taizé…, dz. cyt., s. 71.
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Z ubóstwem łączy się jeszcze inny rys charakterystyczny dla monastycznej Wspólnoty z Taizé. Jest to zasada tymczasowości. Chodzi o to,
aby żyć Ewangelią, otwierając się na Boże „dzisiaj”. Według Rogera – dynamika życia mogła zaistnieć, kiedy unikało się sztywności wobec przepisów. Dlatego bracia z założenia nie angażowali się w długoterminowe
plany czy wypracowywanie programów. Ich regułą było wręcz – żyć
chwilą obecną, tzn. Bożą teraźniejszością58. Ta zasada pozwalała odczuwać cierpienia całego świata. Aby uniknąć tęsknoty za przeszłością
i wspierać ducha otwartości, przebaczenia i pojednania, Wspólnota nie
założyła archiwum, a wiele starych dokumentów zostało zniszczonych59.
Brat Roger powtarzał, że trzeba iść naprzód i nie oglądać się wstecz.
Głównymi zadaniami Wspólnoty z Taizé, wzorowanej na pierwotnych klasztorach mniszych, były modlitwa i działalność na rzecz pokoju
i jedności chrześcijan oraz pomoc materialna i duchowa najuboższym
w różnych zakątkach świata. Brat Roger budował jedność nie przez
teoretyczne dyskusje i negocjacje, ale na kolanach, przez prostą modlitwę60. Podobnie jak założyciele innych ekumenicznych wspólnot
życia ewangelicznego, które powstały po Soborze Watykańskim II, brat
Roger rozumiał, że dzisiejszą rzeczywistość Kościoła należy przyjąć z jej
historycznymi uwarunkowaniami wnoszącymi nieufność i wzajemną
krytykę. Jednak aby przekroczyć te podziały, chciał wrócić do źródeł,
do Kościoła niepodzielonego i wspólnot gromadzących pierwszych
chrześcijan.
Myśląc o nowej wspólnocie, nie odtwarzał wcale tego, co należało już
do historii. Z jednej strony zdawał sobie sprawę, że nie można być zapatrzonym jedynie w opisy życia pierwszych wspólnot chrześcijańskich
oraz że nie należy ignorować podziałów chrześcijan, jakie zaistniały
w historii, ale nie można też być oderwanym od tego, co współczesne61.
58
59
60
61

Por. S. Laplane, Brat Roger z Taizé…, dz. cyt., s. 11.
Por. K. Spink, Brat Roger. Założyciel Taizé, dz. cyt., s. 109.
Por. J. Mandziuk, Brat Roger z Taizé…, dz. cyt., s. 212–213.
Por. S. Laplane, Brat Roger z Taizé…, dz. cyt., s. 50.
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Dlatego, nie wyrzekając się własnych korzeni, założył wspólnotę, która
sięgając do źródeł Kościoła pierwszych chrześcijan, przekroczyła wszelkie podziały i całym swoim istnieniem połączyła się z tradycją katolicką
i prawosławną. W ten sposób stał się kontynuatorem tradycji Kościoła,
przy jednoczesnym otwarciu na tworzenie czegoś nowego. Dzięki temu
możliwe stało się spotkanie chrześcijan należących do różnych, czasami
skonfliktowanych wyznań, narodów, kultur i języków, a Wspólnota braci
w Taizé stawała się miejscem skupiającym osoby o różnorodnych darach,
które zaciera różnorodność historyczną i geograficzną.

2. Duchowość z liturgii – ekumenia i pojednanie
Nic tak nie buduje komunii z Bogiem Żywym, jak wspólna,
dostępna dla wszystkich, modlitwa medytacyjna, której
przepięknym wyrazem jest niekończący się śpiew, trwający
w ciszy serca, nawet wtedy, gdy jesteśmy sami62.

Jedność chrześcijan niewątpliwie należała do największych pragnień
brata Rogera. Głęboko wierzył, że autentyczne życie monastyczne
przeżywane w duchu odnowy życia chrześcijańskiego ma moc wypełnienia specjalnego posłannictwa w Kościele63. Miał klarowną wizję
utworzenia monastycznej wspólnoty, której członkowie, ukształtowani
w różnych tradycjach chrześcijańskich, nie wyrzekając się własnych
korzeni, rozpoczną wspólne życie na rzecz jedności chrześcijan. Życie
Wspólnoty z Taizé charakteryzowały dwa podstawowe nurty: praktyka
monastycznej modlitwy liturgicznej oraz udzielanie pomocy potrzebującym. To właśnie z tej, szczególnie ze względu na możliwość uczestnictwa wszystkich, opracowanej liturgii, ze spotkania z Bogiem w jak
najszerszej wspólnocie tworzy się styl bycia bardziej duchowy, w Duchu,
62 Por. Brat Roger z Taizé, Jego miłość jest ogniem, tłum. A. Foltańska, Katowice 1992,
s. 107.
63 Por. K. Spink, Brat Roger. Założyciel Taizé, dz. cyt., s. 28.
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proegzystencja dogłębna i jednocząca. Ten zatem rys: jedność z liturgii,
będzie tematem dalszego studium w poniższych paragrafach.
2.1. Modlitwa źródłem jedności

Od początku istnienia Wspólnoty z Taizé istotę i centrum wspólnotowego życia stanowiła modlitwa: „nasza wspólna modlitwa jest tym,
co najważniejsze, czym możemy podzielić się”64. Sprawowana trzy razy
w ciągu dnia (rano, w południe i wieczorem) była środkiem, który budował i cementował wiarę: „odmawiając kilkakrotnie w ciągu dnia modlitwę liturgiczną, tę odwieczną modlitwę Kościoła, przyswajamy sobie
wielkie tematy wiary i przenika nas teologia”65. Brat Roger był przekonany,
że autentyczne życie poświęcone modlitwie i kontemplacji nie może być
ucieczką od problemów świata, gdyż celem prawdziwej modlitwy jest
zbudowanie życia wspólnotowego i eklezjalnego: „nie ma nic bardziej
odpowiedzialnego niż modlitwa”66. Wspólne stawanie przed Bogiem
dawało braciom doświadczenie „powszechności komunii”, przyczyniało
się do przemiany serca, stając się zaczynem pojednania pomiędzy ludźmi:
„Modlitwa jest łagodną siłą, która działa w człowieku, porusza go, formuje
i nie pozwala mu przymykać oczu na zło, wojny”67. To modlitwa w końcu
uczyła kochać i dawać o tym świadectwo życiem przez szukanie najbardziej opuszczonych, ubogich i cierpiących. Dlatego stanowiła pierwsze
źródło, z którego bracia czerpią ducha umiłowania jedności i motywację do służby na rzecz pojednania się chrześcijan. Brat Roger mówił:
Nie istnieje technika modlitwy, nie ma metody, która pozwalałaby
osiągnąć wewnętrzną ciszę. Jak sobie poradzić z roztargnieniem podczas modlitwy? Nie zajmować się nim. Bóg zna nasze pragnienie. Le64 Por. Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 103.
65 Brat Roger z Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca…, dz. cyt., s. 25.
66 Brat Roger z Taizé, Modlić się w ciszy serca. Sto modlitw, tłum. Bracia z Taizé, Poznań
2008, s. 8.
67 Modlitwy na cały rok. Taizé, tłum. M. Krupecka, red. M. Przybył, Poznań 1999, s. 6.
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piej niż my widzi i nasze intencje, i głębię naszej istoty. To, co z trudem
obejmujemy modlitwą, Bóg już zrozumiał. Bóg wysłuchuje każdej modlitwy zanoszonej z cierpliwą ufnością. Być może spełni ją inaczej, niż
się spodziewaliśmy… Czyż Bóg nie wysłuchuje tak, aby miłość była
jeszcze większa?68.

Wspólnie sprawowana modlitwa domagała się odpowiednio przygotowanej przestrzeni liturgicznej. Dla brata Rogera najlepszym miejscem
na wspólną modlitwę był kościół. Początkowo bracia modlili się w małym romańskim kościółku w Taizé, lecz kiedy ten okazał się za mały,
wznieśli kościół Pojednania, zaprojektowany przez brata Denisa69. Bryła
świątyni jest bardzo prosta. Jedyną artystyczną dekoracją są witraże
autorstwa brata Erica70 przedstawiające święta chrześcijańskie: Przemienienie Pańskie, Zwiastowanie, Nawiedzenie, Pokłon Trzech Króli (Święto
Epifanii), Wjazd do Jerozolimy, Baranka Bożego (Święta Wielkanocne),
Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego, oraz inne – ukazujące
osoby Abrahama i Izaaka oraz świętego Franciszka z Asyżu71. Wschodnim akcentem w architekturze kościoła Pojednania są znajdujące się
na dachu budynku wieże, z cebulowymi kopułami uwieńczonymi prawosławnym krzyżem72. Uroczystość inauguracji kościoła Pojednania
nieprzypadkowo odbyła się w święto Przemienienia Pańskiego. Brat
68 J. Mandziuk, Brat Roger z Taizé…, dz. cyt., s. 215.
69 Brat Denis (1934–2015) zaprojektował kościół Pojednania w Taizé i kościół św. Józefa Robotnika w Nairobi.
70 Eric de Saussure (1925–2007) studiował sztukę w Paryżu i we Florencji. Do Wspólnoty Taizé dołączył w 1949 roku. Jest autorem witraży w kościele Pojednania w Taizé,
ikony krzyża i ikony Matki Bożej.
71 W prezbiterium znajduje się okno symbolizujące duże „oko Bożej Opatrzności”.
Na południowej stronie kościoła każde okno jest zdominowane przez jeden kolor:
biały – kolor czystości, Przemienienie i Chwała; zielony – kolor pośredniczący
nadziei, ludzkości i życia; czerwony – kolor miłości, krwi, ognia i Ducha Św.; fioletowy – kolor równowagi między ziemią a niebem, między miłością a mądrością;
niebieski – kolor prawdy, niezmierzalności nieba.
72 Powyżej poprzecznej belki znanej z krzyża łacińskiego jest tablica z napisem INRI,
a poniżej belka, na której stał Jezus. Jej poprzeczne przechylenie symbolizuje
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Roger chciał przez to zaznaczyć, że Chrystus dokonuje dzieła przemiany naszej i naszych bliźnich, niwelując najgłębsze przeciwności, które
opierają się pojednaniu. Podczas uroczystości poświęcenia, która odbyła
się w 1962 roku, po raz pierwszy modlili się na wspólnym nabożeństwie
duchowni wszystkich wyznań chrześcijańskich: katolicy, prawosławni,
anglikanie i protestanci73.
Brat Roger chciał, aby miejsce modlitwy było przede wszystkim przyjazne, dlatego dbał, aby wnętrze kościoła przygotowano za pomocą
prostych środków, tak aby w sposób najbardziej czytelny wyrazić prawdę,
że centralne miejsce zajmuje w nim Bóg. Ściany pomalowano na ciepłe
kolory, w prezbiterium rozwieszono pasy pomarańczowego materiału, które ocieplały atmosferę i zapraszały do adoracji. W prezbiterium
znajduje się krzyż, ikona, otwarte Pismo Święte, zapalone świece, kwiaty,
dyskretne oświetlenie. Podczas modlitwy wszyscy powinni być zwróceni
w jednym kierunku (tabernakulum, ołtarz, ikony), gdyż modlitwa jest
zwrócona do Chrystusa. Dla osób, które pragną modlić się, klęcząc,
rozkładany jest pośrodku dywan, dla innych wzdłuż ścian ustawiane
są krzesła lub ławki. Podczas modlitwy bracia zajmują miejsce w dwóch
rzędach, pośrodku całego zgromadzenia.
Zwyczaj modlitwy przed ikonami bracia z Taizé zaczerpnęli z tradycji
chrześcijan wschodnich:
Ikony wnoszą w modlitwę piękno. Są one jakby oknami otwierającymi
na rzeczywistość Królestwa Bożego, które w ten sposób niejako uobecnia się w naszej ziemskiej modlitwie. Ikona nie jest zwykłą ilustracją,
ani dekoracją. Staje się Obecnością, symbolem Wcielenia. Poprzez
wiarę, którą wyraża, poprzez piękno i głębokie przesłanie ikona może
stworzyć przestrzeń dla modlitwy i pokoju serca 74.

przejście „w górę”, z piekła do nieba. Por. Ch. Enzinger, Kreuze in Taizé, http://
www.st.stephan.at/beheimatet/taize/fenster.htm (13.01.2016).
73 Por. J. C. Escafit, M. Rasiwala, Historia Taizé, dz. cyt., s. 51.
74 Por. Modlitwy na cały rok. Taizé, dz. cyt., s. 16–17.
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Ikony, które znajdują się w kościele Taizé, zostały wykonane w latach
sześćdziesiątych. Najbardziej znaną jest kopia koptyjskiej Ikony przyjaźni75. Przedstawia Chrystusa, który w lewej ręce trzyma ewangeliarz,
prawą rękę w geście przyjaźni kładzie na ramieniu opata Menasa, przekazując mu w ten sposób swoją moc i misję. Menas wydaje się wskazywać
swoją prawą ręką na Chrystusa: On jest tym, który mnie „asekuruje”76.
Światło przed ikoną pozostaje zapalone przez całą dobę jako symbol
czuwania z Chrystusem w dzień i w nocy.
Szczególne znaczenie posiada też ikona Matki Bożej z Włodzimierza77,
którą napisał brat Eric. Została ona pobłogosławiona w 1962 roku przez
patriarchę Nikodema, podczas jego odwiedzin w Taizé. Podobnie jak
w oryginale, aureola Maryi sięga ponad tło. Na pelerynie Matki Bożej
znajdują się trzy „gwiazdy”, a właściwie są to przyozdobione krzyże.
Wskazują one na zwyczaj pierwszych chrześcijan, noszących krzyże
wytatuowane na czole i na przegubach rąk (zwyczaj ten istnieje do dziś
w Etiopii i w Egipcie). Są one interpretowane jako symbol wiecznego
dziewictwa Maryi78.
Również ikona krzyża z Taizé została wykonana przez brata Erica.
Tym razem czerpie ona z tradycji zachodnich chrześcijan: napis (INRI)
75 Autorem ikony jest nieznany artysta chrześcijański działający w VI lub VII wieku.
Ikona została znaleziona w XIX wieku w ruinach koptyjskiego klasztoru w Bauein,
na egipskiej pustyni. Obecnie znajduje się w kolekcji Luwru w Paryżu.
76 Por. Ch. Enzinger, Ikonen in Taizé, dz. cyt.
77 Pierwotna ikona tego typu została namalowana w Konstantynopolu na zlecenie
księcia Izasława z Kijowa i dotarła tam w 1132 roku jako cesarski prezent, skąd
została uprowadzona w 1155 roku do Włodzimierza przez księcia Boguljubskija
i ostatecznie w 1315 roku znalazła się w Moskwie. W 1395 roku została podniesiona do miana patronki królestwa Rosji, ponieważ miała ona wyjednać uwolnienie
od Mongołów pod panowaniem Tamerlana. Ikona nosi dlatego tytuł honorowy „Matka rosyjskiej ziemi”. Ona wzięła swój początek z typu Matki Litościwej
(gr. Eleousa, ros. Umilenje), która pełna miłości zwraca się do Chrystusa. Jednakże
jej wzrok jest bezpośrednio skierowany na obserwatora. Por. Ch. Enzinger, Ikonen
in Taizé, dz. cyt.
78 Ch. Enzinger, Ikonen in Taizé, dz. cyt.
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jest łaciński, nie ma on, typowych dla krzyży ortodoksyjnych, pochyłych belek poprzecznych, ale dostrzec w niej można inspirację krzyżem
św. Franciszka. Ikona, przedstawiając ukrzyżowanego Jezusa, wskazuje
jednocześnie na Jego zmartwychwstanie. Chrystus, jakby śpiący, nie wisi
na krzyżu, lecz wydaje się „unosić” przed nim. Nietypowo długie palce
i prawie filigranowa budowa ciała są znakiem uwolnienia się od świata.
Górne pole z aniołem, które jest wyraźnie oddzielone od krzyża, symbolizuje pusty grób. Maryja znajduje się w ścisłej łączności z Jezusem.
Także Jan, dotknięty śmiercią Jezusa, kładzie rękę na szyi. Ikona krzyża demonstruje „perspektywę znaczenia” (na wielu ikonach wielkość
przedstawionych osób odnosi się do ich ważności)79.
Struktura modlitwy Wspólnoty z Taizé pierwotnie związana była
z tradycyjną monastyczną liturgią godzin, podczas której używany
był modlitewnik Wspólnoty, zatytułowany L’office de Taizé („Oficjum
Taizé”)80. Złożona z długich czytań biblijnych i psalmów modlitwa monastyczna okazywała się jednak niezrozumiała i zbyt trudna do nauczenia
dla osób, których coraz więcej przybywało do Taizé. Dlatego brat Roger
podjął starania maksymalnego uproszczenia struktury modlitwy. Przede
wszystkim skrócił jej teksty, przekształcając z typowo monastycznej
na bardziej przystępną i zrozumiałą, tak by uczestnicy nie byli biernymi
widzami, ale mogli się w nią włączyć. Pragnienie brata Rogera zbiegało
się z postanowieniami Soboru Watykańskiego II, który poprzez odnowę
liturgiczną zachęcał wiernych do aktywnego uczestnictwa w liturgii.
Tym sposobem w 1971 roku powstał modlitewnik Wspólnoty La louange
des jours („Modlitwa pochwalna na każdy dzień”), który był używany
przez braci przez ponad dwadzieścia lat. W tytule zrezygnowano ze słowa „oficjum” oznaczającego codzienną modlitwę mnichów, gdyż słowo
„modlitwa” było bardziej współczesne i zrozumiałe. Struktura modlitwy
pozostała taka sama, jednak treść przystosowano do potrzeb Wspólnoty,
która modli się z młodzieżą.
79 Por. Ch. Enzinger, Ikonen in Taizé, dz. cyt.
80 Por. Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 106, 107.
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W 1997 roku opublikowany został nowy modlitewnik wspólnoty
Prières pour chaque jour (wydany w Polsce pt. Modlitwy na cały rok81),
który zawiera kompletny przebieg liturgii, dostosowany dla osób, które
chciałyby modlić się na sposób Taizé w lokalnych Kościołach. Teksty
nowego modlitewnika są mniej liczne i krótsze. Na każdy dzień roku
podana jest propozycja krótkiej modlitwy autorstwa brata Rogera. Rok
liturgiczny wyznaczają święta chrześcijańskie. Fakt, że modlitewnik
zmieniany był co jakiś czas, świadczy o trosce, aby również struktura
modlitwy braci miała charakter łączenia ludzi w jedno. Bratu Rogerowi zależało na tym, aby liturgia nie była skomplikowana, lecz stała
się przystępna, otwarta na młodych, dostosowana do różnorodności
języków, ich pochodzenia wyznaniowego, a także zróżnicowanego poziomu wiary82.
Brat Roger był świadomy tego, że nie wystarczy jedynie przygotować
przestrzeń liturgiczną i wręczyć dobry modlitewnik. Modlitwa musiała
być dobrze opracowana także od strony muzycznej. Mawiał: „Wspólnota
Taizé była związana z muzyką od pierwszego dnia”83. Wspólna modlitwa,
a zwłaszcza piękny, medytacyjny śpiew stały się niezbędne, aby podtrzymać i wspomóc modlitwę osobistą: „we wspólnie śpiewanej modlitwie
rośnie w nas pragnienie Boga i kontemplacyjne oczekiwanie na Niego84.
Modlitwa chrześcijan przyciąga, kiedy jest w niej miejsce na piękny
śpiew, na poezję, na godną uwielbienia obecność Zmartwychwstałego”85,
a jej piękno umożliwia odczucie tego, co tradycja wschodnia nazywa
„radością nieba na ziemi” i pomaga „zwrócić spojrzenie i serce ku Bogu,
porusza zmysły i sprawia, że budzi się życie wewnętrzne”86.
Brat Roger chciał, aby liturgia Taizé korzystała z bogactw Kościoła niepodzielonego, Kościoła pierwszych wieków. Modlitwy śpiewane w Taizé
81
82
83
84
85
86

Modlitwy na cały rok. Taizé, dz. cyt.
Por. Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 105.
J. C. Escafit, M. Rasiwala, Historia Taizé, dz. cyt., s. 36.
Brat Roger z Taizé, Czy widzisz przed sobą szczęście?, dz. cyt., s. 55.
Brat Roger z Taizé, Źródła Taizé…, dz. cyt., s. 38.
Por. O. Clément, Taizé. Poszukiwanie sensu życia, dz. cyt., s. 86.
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wywodziły się z benedyktyńskiej tradycji, uzupełnionej pieśniami hugenotów. Większość pierwszych melodii została skomponowana przez
twórców francuskiej muzyki liturgicznej: Jacques’a Berthiera (1923–1994)
oraz jezuitę Josepha Gélineau (1920–2008), pioniera śpiewu liturgicznego w języku francuskim87. Zachwycony życiem i liturgicznymi poszukiwaniami Wspólnoty z Taizé już w 1948 roku Gélineau odwiedził braci
i na prośbę brata Rogera skomponował dla Wspólnoty wiele pieśni88,
współpracując potem jeszcze z braćmi przez wiele lat.
Z kolei w latach siedemdziesiątych, kiedy zaczęły powstawać pieśni
w różnych językach, Wspólnota poprosiła o współpracę Berthiera. Musiał on uzyskać pozwolenie swojego biskupa, gdyż jako katolik nie mógł
komponować muzyki do liturgii protestanckiej89. Pośród innych autorów,
od których Wspólnota czerpała melodie, znajdują się kompozytorzy, tacy
jak: Jan Sebastian Bach90, luterański kompozytor Michael Praetorius91,
amerykańska kompozytor muzyki liturgicznej s. Suzanne Toolani RSM92,
87 Joseph Gélineau, kompozytor i liturgista francuski, znawca tradycji liturgicznej
Wschodu i Zachodu; pełnił funkcję doradcy liturgicznego podczas Soboru Watykańskiego II. Jego życiowym mottem było twierdzenie: „Muzyka ma służyć liturgii
i ludziom”. P. Robert, Joseph Gélineau. Pionnier du chant liturgique en français:
la redécouverte des formes, Brepols 2004.
88 J. Gélineau skomponował utwory takie jak: Laudate omnes gentes, Ubi Caritas
Deus ibi est, En tout, la Paix du Coeur, Il n’est pas de plus grand amour (II), Une
soif emplit Notre âme, Dieu ne peut que Donner son amour, Regnum tuum veniat,
Alleluja 14, Alleluja 15, Amen i pieśni do Eucharystii (Kyrie-Christe, Gloria, Credo,
Agnus Dei, Sanctus). Por. Ch. Enzinger, Die Taizé-Komponisten, „Musik und Leben”
5/97, http://www.st.stephan.at/beheimatet/taize/kompon.htm (24.11.2015).
89 Jacques Berthier ułożył dla Wspólnoty z Taizé oficjum na Noc Bożego Narodzenia,
teksty własne na Boże Narodzenie oraz 284 krótkich, wielogłosowych pieśni z akompaniamentem muzycznym. Por. Ch. Enzinger, Die Taizé-Komponisten, dz. cyt.
90 Jan Sebastian Bach (1685–1750). Autor śpiewanych w Taizé utworów, takich jak:
Komm, o Tod, du Schlafes Bruder, Nun komm, der Heiden Heiland, Vater unser
im Himmelreich, Jesu, meine Freunde.
91 Michael Praetorius (1571–1621). Skomponował śpiewane przez Wspólnotę z Taizé
kanony: Cantate Domino, Jubilate Deo Jubilate i Cantate.
92 Suzanne Toolan RSM (ur. 1927). Dla Taizé napisała pieśni: When the night becomes
dark, Kyrie A, Alleluia 16. Jej pieśń eucharystyczna I am the Bread of Life została
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która poznała Wspólnotę na spotkaniu młodzieży w Ameryce Północnej,
ewangelicki kompozytor Melchior Franck93, Aleksandr Archangelski94
i niemiecki muzyk i kompozytor Johannes Petzold95. Wśród śpiewów
Taizé znajdują się także hymny i pieśni zaczerpnięte z tradycji prawosławnej. Warto zaznaczyć, że Wspólnota z Taizé była jedną z pierwszych
zachodnich wspólnot, które podczas liturgii śpiewały pieśni rosyjskie
oraz psalmy na cztery głosy, na wzór oryginalnych hebrajskich psalmów96.
Brat Roger zachęcał również braci, by próbowali sami tworzyć pieśni.
W ten sposób odpowiedzialny za muzykę brat Robert97 oraz poproszeni
o współpracę Berhier i Gélineau, już w 1974 roku stworzyli nowy gatunek
muzyczny nazwany przez nich „pieśni z Taizé”98. Początkowo kanony
tworzone były po łacinie, stopniowo jednak zaczęto je śpiewać w kilku
językach99. Zdając sobie sprawę z tego, że nie wszyscy młodzi przybywający do Taizé mówią po francusku, bracia poszukiwali takiej formy
modlitwy, aby mogli się w nią włączyć osoby pochodzące z różnych kultur,

93
94
95

96

97
98
99

przetłumaczona na ponad 20 języków. Siostra Suzanne jest wybitnym amerykańskim rzecznikiem muzyki i modlitwy ekumenicznej Wspólnoty z Taizé. Od 1983
roku w Centrum Miłosierdzia w Kalifornii prowadzi rekolekcje i organizuje spotkania modlitewne w stylu Taizé.
Melchior Franck (1580–1639). Skomponował kanon Da Pacem.
Aleksandr Archangelski (1846–1924) – rosyjski kompozytor i dyrygent.
Johannes Petzold (1912–1985). Skomponowane przez niego kanony śpiewane
w Taize to: Toi qui nous aimes (Gott, du bist Liebe), Wir glauben dich, Gott, Die
Nacht ist vorgedrungen, Herr, unser Herrscher, wie herrlich bist du, Besser als ich
mich kenne.
Od 1954 roku bracia używali zbioru Josepha Gélineau opublikowanego pod tytułem
Vingt-quatre psaumes et un Cantique („Dwadzieścia cztery psalmy i hymn”). Natomiast w 1955 roku wyszedł drugi tom: Cinquante-trois psaumes i quatre cantiques
(„Pięćdziesiąt trzy psalmy i cztery hymny”), do którego kompozytorzy Joseph Samson i Jacques Berthier zostali poproszeni o skomponowanie antyfon do psalmów.
Por. Ch. Enzinger, Die Taizé-Komponisten, dz. cyt.
Robert Giscard (1923–1993) – lekarz, jeden z pierwszych siedmiu braci Wspólnoty
z Taizé, zajmował się muzyką kościelną we Wspólnocie.
Por. J. Roßbac, Jacques Berthier, http://gemeinden.erzbistum-koeln.de/stifts-chor-bonn/service/komponisten/Berthier.html (24.11.2015).
Por. S. Laplane, Brat Roger z Taizé…, dz. cyt., s. 10.
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ras, narodowości i wyznań. Dlatego śpiewy musiały spełniać określone
warunki. Z jednej strony należało znaleźć wystarczająco głęboki tekst
i melodię, aby były one odpowiednie dla monastycznej wspólnoty, która
modli się nimi przez cały rok; jednocześnie musiały być na tyle proste, aby
osoby młode, przyjeżdżające zaledwie na tydzień, mogły się ich nauczyć.
Śpiewy musiały też być odpowiednie dla zgromadzenia nieposługującego się jednym wspólnym językiem. Obecnie Wspólnota współpracuje
ze szwajcarskim kompozytorem Xavierem Dayerem100. Kiedy utwór jest
gotowy, bracia próbują go przez rok, zanim zdecydują się go zachować.
Wspólnota z Taizé, zapraszając do modlitwy i wspólnego śpiewu
psalmów i hymnów, nigdy nie wprowadzała podziału pomiędzy sobą
a osobami odwiedzającymi nabożeństwa, lecz zapraszała do włączenia się we wspólnotę modlitwy, „w komunię wszystkich wierzących”101.
Dlatego każdy element należący do struktury modlitwy Taizé (śpiew
kanonów, psalmu, czytanie Słowa Bożego, responsorium, medytacja,
krótkie rozważanie, chwile ciszy, modlitwa wstawiennicza, modlitwa
na zakończenie i błogosławieństwo) należało tak przygotować, aby
uczestnicy mogli doświadczyć jednoczącej komunii z Bogiem i ludźmi.
W medytacyjny charakter modlitwy wprowadza wspólny śpiew krótkich kanonów uwielbienia. Proste, wielojęzyczne kanony, proponowane
przez Wspólnotę z Taizé, inspirowane tradycją Kościoła wschodniego,
są integralnie związane z liturgią.
Powtarzanie jednego wezwania lub wersetu zaczerpniętego z Biblii
przypomina „modlitwę Jezusową”, szczególnie bliską chrześcijanom
ze Wschodu, lub różaniec praktykowany w Kościele katolickim. Nowością, którą wprowadziła Wspólnota z Taizé jest korzystanie z powtarzanych wezwań podczas modlitwy wspólnotowej, liturgicznej. Brat Roger
wiedział, że wspólnie wykonane kanony przekazują w zrozumiałej dla
każdego formie fundamentalne prawdy wiary, a pozwalając na zaangażowanie się wszystkim uczestnikom, umacniają ich wiarę i przedłużają
100 Xavier Dayer (ur. 1972) – francuski kompozytor, mieszkający w Szwajcarii.
101 Modlitwy na cały rok. Taizé, dz. cyt., s. 9.

Wspólnota z Taizé81

skupienie modlitewne na cały dzień102: „Wierzę, że młodzi ludzie gromadzą się tam, gdzie widzą zaufanie i piękno modlitwy w prostocie śpiewu,
w prostych słowach. Potrzeba odkrycia sensu życia, doznania tego, co się
im tutaj przez tydzień oferuje: porażenia sensem”103. Medytacyjny śpiew
kanonów dawał możliwość doświadczenia komunii, stapiając różnorodność głosów w harmonijną całość, pozwalał uczestnikom liturgii
włączyć się we wspólną modlitwę.
Następnie czyta się lub śpiewa psalm. Modlitwa psalmami należy
do najstarszej tradycji Kościoła. Każdy werset psalmu czytany w innym
języku przeplata się odpowiednią aklamacją, np. Alleluja104. Bracia dbają
o to, aby wybierane były takie wersety psalmów, które są zrozumiałe dla
wszystkich i nie wymagają dodatkowego komentarza. Następnie wykonuje się jedno czytanie biblijne, zapowiedziane słowami: „Czytanie z…”
lub „Ewangelia według świętego…”. Kiedy wykonuje się dwa czytania,
jako pierwsze wybiera się czytanie ze Starego Testamentu lub Listów
Apostolskich, natomiast drugie zawsze z Ewangelii. Fragment ten tłumaczony jest na kilka języków, dlatego bracia troszczą się o to, aby wybrany
tekst biblijny był krótki i zrozumiały, bez potrzeby komentowania105.
Dla zaznaczenia szczególnej wartości Słowa Bożego przed czytaniem
lub po nim śpiewany jest kanon wysławiający Chrystusa jako Światłość,
podczas którego kilkoro najmłodszych uczestników modlitwy podchodzi do świec ustawionych na specjalnie przygotowanym świeczniku i je
zapala. Gest ten ma przypominać wierzącym, że Chrystus ma moc rozproszyć wszystkie ciemności i trudności naszego życia. Responsorium
po czytaniu pomaga przyjąć usłyszane Słowo i wprowadza w dłuższą
102 Modlitwy na cały rok. Taizé, dz. cyt., s. 20.
103 Rencontre avec Frère Roger, de Taizé, dz. cyt., DVD.
104 Przykładowe psalmy to: 34 (33), 42 (41), 62 (61), 73 (72), 84 (83), 98 (97), 100 (99),
103 (102), 121 (120), 139 (138). Por. Jak kontynuować modlitwę z innymi?, [w:] Śpiewy
z Taizé 2014–2015, Taizé 2014.
105 Dla uzupełnienia wyboru tekstów biblijnych również „List z Taizé”, wydawany
co dwa miesiące, proponuje krótkie czytania na każdy dzień. Por. Modlitwy na cały
rok. Taizé, dz. cyt., s. 11.
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chwilę milczenia. Brat Roger pragnął pomóc młodym ludziom w dobrym zrozumieniu Słowa Bożego i odkryciu źródeł wiary, dlatego prosił
braci, aby w centrum stawiali czytanie Pisma Świętego. Z tego powodu
każdego dnia młodzi uczestniczą w godzinnym wprowadzeniu biblijnym prowadzonym przez jednego z braci106.
W odkrywaniu i dojrzewaniu życia duchowego ma służyć cisza, która
w Taizé stanowi pierwszorzędną i centralną część modlitwy. Milczenie,
nie przerywając rytmu liturgii, pozwala na skonfrontowanie usłyszanych
słów z własnym życiem, stając się przestrzenią, w której możliwe jest
osobiste spotkanie najpierw z sobą samym, a potem z Bogiem: „W ciszy
słowo Boga może dosięgać ukrytych zakątków naszych serc. W ciszy
okazuje się ono ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające
aż do rozdzielenia duszy i ducha (Hbr 4, 12). Zachowując ciszę, przestajemy się ukrywać przed Bogiem, a wtedy światło Chrystusa może
spotykać i uzdrawiać, i przemieniać nawet to, czego się wstydzimy”107.
Cisza i spokojnie powtarzane słowa kanonów pozwalają uczestnikom
modlitwy wejść w misterium, być „sam na sam” z Bogiem nawet w wielkim zgromadzeniu. Jednak również milczenie dla brata Rogera posiadało
wymiar wspólnotowy: „milczenie przeżywane razem objawia, że jesteśmy Wspólnotą pokładającą nadzieję w Słowie”108.
Po chwili milczenia następuje modlitwa wstawiennicza lub modlitwa
uwielbienia. Również ona ma charakter wspólnototwórczy i ekumeniczny. Prośby zanoszone w różnych intencjach otwierają uczestników
na potrzeby wszystkich ludzi, zwłaszcza ubogich i ciepiących. W tle
słów modlitwy uczestnicy wspólnie nucą samogłoskę „o”, niejako włączając się w wypowiadane intencje109. Wypowiadane w różnych językach
wezwania modlitewne, pochodzące z tradycyjnej liturgii, przeplatane
są wspólnym śpiewem Kyrie eleison, Gospodi pomiłuj lub Chwała Tobie,
106 Por. Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 63.
107 Por. Wartość milczenia, http://www.taize.fr/pl_article399.html (25.11.2015).
108 Por. S. Laplane, Brat Roger z Taizé…, dz. cyt., s. 22.
109 Por. Modlitwy na cały rok. Taizé, dz. cyt., s. 13.
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Panie. Szczególne znaczenie nabiera fakt, że formuła Kyrie eleison jest
wezwaniem używanym przez wszystkich chrześcijan zarówno w Kościele katolickim, jak i we wspólnotach prawosławnych i protestanckich.
Po modlitwie wstawienniczej odmawia się Ojcze nasz110. Liturgię zamyka
modlitwa, która jest wybierana spośród tych napisanych przez brata
Rogera. Następnie śpiewa się kanony.
Liturgia Wspólnoty z Taizé wyraża paschalną tajemnicę chrześcijańskiego życia. Dlatego wielkie znaczenie dla Wspólnoty ma cotygodniowe
świętowanie Paschy. Szczególnego znaczenia nabierają trzy ostatnie dni
tygodnia przeżywane jako Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela
Zmartwychwstania111. W ten sposób bracia odkrywają liturgiczny sens
paschalnej ofiary i uczestniczą nieustannie w jej tajemnicy. Świętowanie
rozpoczyna się modlitwą wokół krzyża, którego ikona leży na podłodze
(na niskich stołkach, oświetlona świecami). Podczas modlitwy każdy
uczestnik może podejść do krzyża i oprzeć na nim czoło, aby tym gestem
wyrazić to, że powierza Chrystusowi osobiste problemy i cierpienia
świata112. Ten symboliczny ryt brat Roger zaczerpnął od braci prawosławnych; widział go w rosyjskich kościołach w Moskwie, w 1978 roku.
W Taizé w każdy piątek – nie tylko w Wielkim Tygodniu – kładziemy
na końcu modlitwy wieczornej ikonę krzyża na podłogę w kościele.
Każdy może się do niej zbliżyć i położyć czoło na drzewo krzyża, aby
tak powierzyć Chrystusowi swój i innych ciężar. Ta modlitwa w piątek wieczorem pozwala uczestniczyć w drodze krzyżowej Chrystusa
wszystkim, którzy w swoim życiu niosą ciężki krzyż: chorzy, którzy
cierpią na duchu lub na ciele, wypędzeni z ich ojczyzny, ofiary najróżniejszych niesprawiedliwości113.
110 Por. Bóg przyjmuje wszystkich. Brat Alois z Taizé odpowiada na pytania młodzieży,
tłum. M. Cofta, Poznań 2009, s. 60.
111 Por. O. Clément, Taizé. Poszukiwanie sensu życia, dz. cyt., s. 88.
112 Por. Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 106.
113 Ch. Enzinger, Kreuze in Taizé, http://www.st.stephan.at/beheimatet/taize/fenster.
htm (13.01.2016).
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Modlitwa składa się z dłuższych chwil ciszy, śpiewu kanonów, czytania
biblijnego i modlitwy wstawienniczej. Szczególną intencją zebranych
wokół krzyża jest wyrażenie solidarności i więzi z prześladowanymi
chrześcijanami. W ten sposób doświadczają oni niejako niewidzialnej
komunii nie tylko z ukrzyżowanym Chrystusem, ale także z tymi, którzy cierpią i są porzuceni. Dlatego zachęca się, aby piątkowa modlitwa
rozpoczynana była w grupach modlitewnych o tej samej porze na całym świecie. Dla wyrażenia głębszej komunii pomiędzy uczestnikami
modlitwy zachęca się, aby ikonę krzyża przenosić z miejsca na miejsce, ponieważ „przekazywana sobie nawzajem ikona krzyża – to jakby
znak Chrystusa, który przychodzi do każdego człowieka bez wyjątku.
To również możliwość nawiązania więzi pojednania pomiędzy wieloma
ludźmi”114. Tak więc krzyż naprawdę staje się znakiem, który jednoczy.
Sobotnia modlitwa wieczorna ma charakter wigilii Zmartwychwstania, podczas której odbywa się ceremonia światła. Podczas śpiewu kanonu mówiącego o Zmartwychwstaniu dzieci przekazują uczestnikom
modlitwy świeczki zapalone od paschału. Światło symbolizuje Jezusa Chrystusa oraz przypomina o powołaniu wszystkich chrześcijan
do bycia „światłem świata”115. Następnie czyta się Ewangelię o Zmartwychwstaniu i powraca do śpiewu kanonów. Czuwanie modlitewne
może przedłużyć się aż do niedzielnej modlitwy porannej: „W sobotę
wieczorem oczekiwać na Zmartwychwstanie podczas święta paschalnego światła z odczytaniem ewangelii o Zmartwychwstaniu i czuwania,
które od czasu do czasu można przedłużyć na całą noc”116. Niedziela
to dzień celebracji Eucharystii i radości ze zmartwychwstania Jezusa.
We Wspólnocie z Taizé modlitwy skupiają się wokół przeżywanej cotygodniowo Paschy, także białe habity noszone przez braci (przypominają i chrzcielne szaty, i zaproszonych na ucztę Baranka), symbolizują

114 Por. Modlitwy na cały rok. Taizé, dz. cyt., s. 19.
115 Mt 5, 14.
116 Por. K. Spink, Brat Roger. Założyciel Taizé, dz. cyt., s. 148.
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zmartwychwstanie i radość117. Niedzielna Eucharystia jest przygotowywana przez cały poprzedzający ją tydzień, także podczas codziennych
prób śpiewu. Msza święta sprawowana jest przez wszystkich kapłanów,
często także pod przewodnictwem biskupa. Słowa Przeistoczenia każdy
z koncelebransów wypowiada we własnym języku118.
Brat Roger był świadom tego, że wiara jest wtedy autentyczna, jeśli wyraża się w braterstwie i solidarności z najbardziej potrzebującymi. Prawdziwe życie w Kościele nie może zatrzymywać się na chęci budowania
wspólnoty, która troszczy się o doskonałą liturgię, ale zaniedbuje służbę
człowiekowi. Wspólnie wyśpiewana modlitwa ma ożywiać osobistą relację z Bogiem, ale jednocześnie – pogłębiać jedność i komunię pomiędzy
obecnymi na nabożeństwie119. Wspólna modlitwa to już przedsionek
chrześcijańskiego pojednania, wyprzedzanie jedności, gdyż Duch Święty
jednoczy chrześcijan poprzez modlitwę, złożoną ze słuchania Słowa
Bożego, uwielbienia, adoracji i ciszy, dlatego bracia byli przekonani,
że jeśli wierzący częściej gromadziliby się na wspólnej modlitwie, dialog
ekumeniczny postępowałby szybciej i droga do jedności stawałaby się
bardziej rzeczywista.
2.2. Życie w pojednaniu

Zakorzeniony w tradycji teologii i duchowości Ojców Kościoła brat
Roger uważał, że ekumenizm praktyczny i duchowy najlepiej wyrazi się
we wspólnotowym życiu monastycznym chrześcijan różnych wyznań120.
Pomimo że brat Roger pochodził z rodziny o głębokiej tradycji prote117 Do noszenia białych habitów podczas modlitw namówił braci ks. Maurice Villain
(od 1953 roku przewodniczący Grupy z Dombes po ks. Paulu Couturierze). Pierwszy biały habit dla brata Rogera uszyła wraz z siostrami Matka Teresa z Kalkuty,
prosząc go o stałe chodzenie w habicie. Por. S. Laplane, Brat Roger z Taizé…, dz. cyt.,
s. 56.
118 Por. J. Mandziuk, Brat Roger z Taizé…, dz. cyt., s. 215.
119 Por. Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 108.
120 Brat Roger z Taizé, Wybrać miłość…, dz. cyt., s. 67.
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stanckiej, uważał, że wspólne życie monastyczne – charakterystyczne
głównie dla nieprotestantów – obecne od wieków w Kościele, może
pomóc jedności. Toteż Wspólnota z Taizé wpisała się w wielowiekową
tradycję życia mniszego: „oddzieleni od wszystkich” poprzez dystans,
ciszę, modlitwę wewnętrzną i „złączeni ze wszystkimi” poprzez obecność, modlitwę wstawienniczą i gościnność.
Modlitwa monastyczna, będąca „rdzeniem życia”121, według brata Rogera, miała dawać odwagę do zmierzenia się z rzeczywistością tego świata na najróżniejsze sposoby122. Brat Roger dobrze rozumiał, że wspólnoty
monastycznej, poświęcającej czas modlitwie i kontemplacji, nie można
zwolnić z obowiązków wobec świata, wręcz przeciwnie – wspólne życie
uwrażliwia i uzdalnia do większej odpowiedzialności za niego. Uważał,
że człowiek modlitwy staje się człowiekiem odpowiedzialności123:
Zawsze było tutaj to podwójne wezwanie: modlitwa, kontemplacja
i coś, co zawsze dla siebie nazywałem walką wewnętrzną, której nie
można porzucić, zostawić, bo trzeba podejmować odpowiedzialność,
to idzie w parze z naszym powołaniem, my zawsze mieliśmy świadomość naszej odpowiedzialności za innych. I ta odpowiedzialność łączy
się z naszym kontemplacyjnym powołaniem, z powierzaniem wszystkiego Bogu124.

Brat Roger pragnął nadać charakter ekumeniczny każdemu przejawowi troski o potrzebujących. Uważał, że wszyscy chrześcijanie, bez
względu na wyznanie, powinni udzielać wsparcia najbiedniejszym
ze względu na Chrystusa, aby w ten sposób dać dowód swojego zaangażowania w sprawę jedności chrześcijan. Brat Roger dobrze wiedział,
że tylko głębokie życie w komunii z Bogiem uwrażliwia na tych, których
121 Brat Roger z Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca…, dz. cyt., s. 28.
122 Wywiad autorski przeprowadzony z bratem Markiem, Taizé, 15.08.2014.
123 Por. O. Clément, Taizé. Poszukiwanie sensu życia, dz. cyt., s. 75.
124 Rencontre avec Frère Roger, de Taizé, dz. cyt., DVD.
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dotyka nieszczęście. Dlatego chciał, aby codzienne życie braci było pełne
solidarności i współczucia125. W pozycji Źródła Taizé znajdujemy zapis:
„komunia z Chrystusem daje ci odwagę angażowania się, czynienia ziemi gościnną, aby nie został zapomniany ten najsłabszy, przygnieciony
niesprawiedliwością”126. Bracia dobrze rozumieli, że prawdziwe życie
wewnętrzne nierozerwalnie łączy się z wrażliwością na ludzkie cierpienie, a Chrystusowe wezwanie do komunii przekracza granice Kościoła
i uwrażliwia na udręki całego świata, pobudzając do tego, aby łagodzić
cierpienia ludzi: „komunia nie jest jedną z wielu spraw, obok wszystkich
innych działań. Komunia jest sercem naszego powołania”127. Swoją rolę
w świecie rozumieli jako obecność w samym środku ludzkich społeczności, a życie w komunii miało prowadzić do poczucia solidarności
i dzielenia się z najbiedniejszymi. Brat Roger, który sam o sobie mówił:
„Żyję w pojednaniu”, nie chciał, aby pozostali bracia stawali się mistrzami
duchowymi; chciał, aby przede wszystkim byli ludźmi, którzy słuchają; aby poprzez ich świadectwo życia ci, którzy przyjeżdżają do Taizé,
doświadczali, czym jest życie w komunii z Bogiem i sobą samym, aby
odnajdowali pokój serca.
Członkowie Wspólnoty rozumieli doskonale, że świadectwo staje się
autentyczne nie poprzez działanie lub doskonałość, ale poprzez zgodę
na własną słabość i miłosierdzie dla innych oraz współudział w cierpieniach świata. Oczekiwanie komunii zobowiązywało do tego, aby samemu
uzbroić się przeciw temu wszystkiemu, co dzieli, co wprowadza podziały.
Dla budowania pojednania chrześcijan ważne jest, aby zacząć od siebie: żyć z pojednaniem w sercu, zachowywać pokój z ludźmi w swoim
otoczeniu, dawać zrozumienie tam, gdzie pojawiają się sprzeczności:
„Aby na ziemi rosło zaufanie, trzeba zaczynać od siebie – żyć pojednaniem w sercu, zachowywać pokój z ludźmi w swoim otoczeniu”128. Żyć
125 Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 87.
126 Frère Roger di Taizé, Le fonti di Taizé, dz. cyt., s. 24 [wyd. pol.: Brat Roger z Taizé,
Źródła Taizé…, dz. cyt., s. 62].
127 Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 28.
128 Brat Roger z Taizé, Żyć dla miłości…, dz. cyt., s. 37.
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pojednaniem konkretnie i nie ustawać – to program będący w zasięgu
ręki dla każdego chrześcijanina mającego podobne pragnienie. Tylko
wtedy można stawać się zaczynem pojednania w świecie: „W tej jedynej
komunii, jaką jest Kościół, dawne i nowe spory rozdzierają Chrystusa
w Jego Ciele”129.
Mottem brata Rogera była parafraza słów św. Augustyna: „Kochaj
i mów to swoim życiem”130. Chodziło o to, aby poprzez wspólną codzienność chrześcijanie z dnia na dzień przybliżali się do jedności131.
Brat Roger odkrył w sobie powołanie do zapoczątkowania niewielkiej
wspólnoty, w której pojednanie będzie przeżywane dzień po dniu jako
coś naturalnego. Uświadamiał sobie, że niezwykle ważną sprawą dla realizacji dzieła pojednania chrześcijan będzie stworzenie wspólnoty, która
byłaby widzialnym znakiem tego pojednania; wspólnoty, w której komunia z Chrystusem rozciągnie się na codzienne gesty przebaczenia i pojednania, a „życzliwość serca byłaby przeżywana bardzo konkretnie”132,
gdyż każdego dnia będzie realizować się „przypowieść o pojednaniu”.
Jednocześnie brat Roger wiedział, że wcielanie w życie „przypowieści
o komunii” nie dokonuje się na poziomie naukowej refleksji, ale musi
zaangażować całego człowieka.
Wspólnotę braci charakteryzuje ogromna różnorodność nie tylko
pochodzenia wyznaniowego, ale również narodowego, językowego,
kulturowego, wieku, wykształcenia, formacji. Tworzą ją bracia należący do różnych wyznań chrześcijańskich (anglikanie, luteranie, reformowani, katolicy133), pochodzący z około trzydziestu krajów. Jednak
chcą być chrześcijanami wspólnie, szanując swoje różnorodne korzenie
i prowadząc wspólne życie, które staje się rzeczywistym świadectwem

129 Brat Roger z Taizé, Źródła Taizé…, dz. cyt., s. 28.
130 Por. S. Laplane, Brat Roger z Taizé…, dz. cyt., s. 9.
131 Wywiad autorski przeprowadzony z bratem Markiem, Taizé, 15.08.2014.
132 Por. O. Clément, Taizé. Poszukiwanie sensu życia, dz. cyt., s. 127.
133 We Wspólnocie nie ma prawosławnych, choć uczestnikami spotkań są młodzież
i duchowni prawosławni.
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pojednania134. Każdym przejawem życia braci z Taizé była zasada wspólnotowości. Bracia mogą być bardzo różni, ale wspólnota stara się osiągnąć taki stan, w którym te różnice nie będą przeszkodą, lecz twórczym
bodźcem. Zamiast niszczenia inności bracia wolą wyczulenie na drugiego, tak aby działać wspólnie, a nie obok siebie. W ten sposób buduje
się wspólnota i komunia. Poprzez wspólne życie sprawiają, że rośnie
Kościół niepodzielony, który nie tylko wskazuje na Kościół pierwszych
wieków, ale jest żywą rzeczywistością. W całej tej różnorodności kulturowej pragną żyć razem, wyznając jedną wiarę: „Pragnęlibyśmy, aby
harmonia naszego życia była małym znakiem komunii nie tylko między
wyznaniami, ale również między odmiennymi obliczami ludzkiej rodziny, jakich jesteśmy przedstawicielami”135. Tak więc pierwszym zadaniem
jest bezinteresowne życie braterskie. Brat Roger pragnął przez to pokazać, że osoby pochodzące z różnych narodowości i wyznań mogą żyć
razem, mogą modlić się i wzajemnie sobie pomagać, stając się obrazem
Kościoła zgromadzonego w swojej różnorodności.
Bracia dążą do nieustannego poszukiwania komunii, która nie unika
kryzysów i konfrontacji, ale rodzi się poprzez cierpienie. Reguła braci
pyta: „Czy jesteś gotów iść naprzód z pojednanym sercem, nawet pośród
największych przeciwności?”136. Założyciel Wspólnoty wiedział, że dążenie do pojednania i pokoju wymaga nieustannej walki wewnętrznej.
Dopiero codzienne zmaganie się z trudnościami może przygotować
jakikolwiek postęp w dialogu teologicznym: „Życie we wspólnocie
jest wymagające. Kiedy powstaje wrażenie, że różnice między nami
przekształcają się w sprzeczności, przypominamy sobie, że łączy nas
Chrystus […]. Zwracając się do Niego możemy iść razem. I będziemy
jeszcze mocniejszym znakiem pojednania, gdyż będzie to Jego dzieło,
nie nasze”137. Jest to zgoda na bycie nierozumianym znakiem sprzeciwu
134 Por. O. Clément, Taizé. Poszukiwanie sensu życia, dz. cyt., s. 59.
135 Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 27.
136 Brat Roger z Taizé, Źródła Taizé…, dz. cyt., s. 26.
137 Por. Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 24, 27.
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w służbie Ewangelii: „Stale i wciąż przebaczać – oto szczyt miłości. […]
przebaczasz nie po to, by zmienić drugiego człowieka, lecz by po prostu
naśladować Chrystusa”138. Bracia czerpią siłę ze wspólnego życia, z komunii, która ich łączy, i dążą do osiągnięcia takiego stanu, w którym
różnice nie będą przeszkadzały, lecz – przyczyniały się do budowania
i rozwoju. Brat Roger często przypominał braciom, aby każdy dzień
przeżyli w pojednaniu, najpierw pomiędzy sobą, żeby w ten sposób być
jakimś zaczynem, taką jakby małą „przypowieścią – mówiąc językiem
biblijnym – o pojednaniu całej ludzkiej rodziny”139.
Widząc swoje posłannictwo jako „sługi jedności”, brat Roger, jako
pierwszy przełożony Wspólnoty, nie chciał być nazywany „przeorem”,
przestał też nosić krzyż na habicie jako znak swojej posługi: „ze swojej
strony widzę moje posłannictwo jako służenie jedności. Być przeorem
Taizé to w moich oczach być człowiekiem komunii”140. Jednak brat Roger
był świadomy, że żadna wspólnota nie może istnieć bez przewodnika.
Jego zadaniem było uwrażliwianie braci na „wspólne urzeczywistnianie
przypowieści o komunii”141, miał za zadanie ułatwiać braciom zaangażowanie się we wspólne dzieło tworzenia wspólnoty: „Komunia zakłada
rozpoznanie, rozbudzenie i rozwijanie darów każdego z braci, a jednocześnie włączenie ich w całość życia we wspólnocie”142.
Gościnność w Taizé miała zawsze szczególnie doniosłe znaczenie,
gdyż dotyczyła kwestii budowania jedności i promowania wartości
chrześcijańskich, co pozwalało urzeczywistniać komunię pomiędzy
podzielonymi chrześcijanami. Podczas wojny gościnność brata Rogera
polegała przede wszystkim na niesieniu pomocy jeńcom wojennym,
138 Brat Roger z Taizé, Źródła Taizé…, dz. cyt., s. 26.
139 „Niesiony wspólnym porywem – raduj się, nie jesteś już sam, we wszystkim podążasz
naprzód ze swoimi braćmi. Z nimi jesteś powołany do urzeczywistniania przypowieści o wspólnocie”. Por. Brat Roger z Taizé, Źródła Taizé…, dz. cyt., s. 53; M. Górka,
Wywiad z bratem Markiem z Taizé, http://www.mgorka.prv.pl (11.11.2015).
140 Brat Roger z Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca…, dz. cyt., s. 57, 188.
141 Brat Roger z Taizé, Źródła Taizé…, dz. cyt., s. 58.
142 Por. Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 114.
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otaczaniu troską sierot wojennych i przyjmowaniu uchodźców143. W kolejnych latach, zwłaszcza podczas trwania prac soborowych, bracia
udzielali gościny w wynajętym mieszkaniu w Rzymie przedstawicielom
Kościołów różnych wyznań uczestniczących w Soborze. Dzielili się nie
tylko pokojem gościnnym, ale także zasiadali do wspólnych posiłków.
Była to pewnego rodzaju agapa, zapowiedź jednoczącej uczty eucharystycznej z tymi, którzy nie mogli jeszcze przyjmować Komunii świętej.
Wspólny posiłek uważany był zawsze za antycypację widzialnej jedności
we wspólnej uczcie eucharystycznej. Również podczas trwania Soboru do Taizé przyjeżdżali przedstawiciele Kościołów różnych wyznań
chrześcijańskich.
Życie Wspólnoty w Taizé i we fraterniach na różnych kontynentach
wypełniała celebrowana wspólnie trzy razy dziennie modlitwa liturgiczna, praca w warsztatach, udzielanie gościny, a także chwile odpoczynku
i rozrywki. Jednak istotę codziennego życia tworzą przede wszystkim więzi braterskie. Dlatego ważnym momentem życia braterskiego
są wspólne posiłki: „Każdy posiłek może być chwilą urzeczywistniania
się braterskiej komunii”144, wspólne rozważanie Słowa Bożego, towarzyszenie duchowe. Łatwo można zauważyć, że w dziedzictwie pozostawionym przez brata Rogera najważniejsze jest wezwanie do wspólnego życia,
które w pierwszej kolejności nie opiera się na strukturach czy regułach,
ale na łączących braci relacjach międzyludzkich.
Brat Roger wiedział, że wspólne życie wymaga dużego taktu duchowego i delikatności i że autentyczna jedność zaczyna się i kończy w dzieleniu się modlitwą i wspólnym życiem: „Czy posługując się najprostszymi
środkami, jesteś twórcą pojednania w tej tajemnicy miłości, którą jest
143 We Wspólnocie braci z Taizé zawsze były obecne dzieci. Jako pierwszych Wspólnota przygarnęła chłopców – sieroty wojenne, których wychowaniem zajmowała
się siostra brata Rogera – Geneviève. Z czasem w przyjmowaniu gości pomagała
również matka brata Rogera, Amelie Schütz, która aż do śmierci mieszkała w Taizé.
Wspólnota wzięła pod swoją opiekę także jedno ciężko chore dziecko przywiezione
na prośbę Matki Teresy z Kalkuty.
144 Brat Roger z Taizé, Źródła Taizé…, dz. cyt., s. 60.
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Ciało Chrystusa, Jego Kościół?”145. Dlatego nade wszystko pragnął, aby
jego wspólnota stawała się rodziną, której członków łączy głęboka miłość, a nie instytucją rządzoną przez statuty. Brat Roger stale zachęcał
braci, aby stawali się „przypowieścią o komunii”, w której obecne będzie…
„przebaczanie sobie wzajemnie każdego dnia i dzięki temu tworzenie
widzialnej, niewielkiej przypowieści o komunii”146, a idea pojednania
urzeczywistni się w codziennym życiu: „Chcemy mimo wszystko żyć dążeniem do jedności i pojednania”147. W ostatnim, niedokończonym liście
brata Rogera, przygotowywanym na rok 2006, czytamy: „Kochać, to znaczy przebaczać, żyć w jedności. Pojednanie to zawsze wiosna duszy”148.
Bracia z Taizé doszli do przekonania, że wzajemne pojednanie pomiędzy chrześcijanami jest możliwe tylko wtedy, kiedy od wewnątrz będzie
się tworzyć ku temu odpowiednie warunki. Dlatego w duchu pojednania
miało toczyć się przede wszystkim życie wspólnotowe. Niewątpliwie
ważnym etapem ekumenicznego dojrzewania Wspólnoty było przyjęcie
w swoje szeregi braci katolików149:
Zwykła obecność wśród nas braci katolików zmusiła nas do konkretności, do odrzucenia jedynie teoretycznych odpowiedzi. Ci ludzie mają
solidne punkty odniesienia. Rdzeniem ich życia jest jedność wiary. Stawiają więc przed nami problem Kościoła150.

145 Brat Roger z Taizé, Źródła Taizé…, dz. cyt., s. 53.
146 Brat Roger z Taizé, Wybrać miłość…, dz. cyt., s. 69.
147 Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 28.
148 Por. „List niedokończony” na rok 2006, „List z Taizé” (2006), luty–marzec.
149 Do roku 1969 przyłączenie się do Wspólnoty z Taizé oznaczałoby dla katolików
odejście od Kościoła katolickiego, na co Wspólnota z Taizé nigdy by się nie zgodziła.
Katolikom przeżywającym kryzys wiary bracia pomagali powrócić do Kościoła, a kapłanów, którzy chcieli porzucić swoją posługę kapłańską, zachęcano do wierności
przyjętym zobowiązaniom. Brat Roger szukał jednak rady u biskupów kanonistów,
którzy ostrzegali go przed przeszkodami kanonicznymi, pod jakie mogłaby podpaść
Wspólnota z Taizé. Owocem tych poszukiwań było przyjęcie do Wspólnoty z Taizé
pierwszego katolika za zgodą arcybiskupa Paryża, kard. Marty’ego.
150 Brat Roger z Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca…, dz. cyt., s. 50.
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Brat Roger był przekonany, że dzięki katolikom Wspólnota może,
choć w niewielkim jeszcze wymiarze, dzień po dniu urzeczywistniać
pojednanie pomiędzy Kościołami: „Dzięki temu, że mamy tutaj braci
katolickich i tworzymy wszyscy jedną i tę samą wspólnotę, odkryliśmy
tę twórczą drogę: zacząć od wspólnego życia, a wspólna wierność zostanie bardzo szybko wypracowana”151.
Od samego początku powołanie Wspólnoty z Taizé brat Roger umieścił w nurcie zakonnym, monastycznym, wyrażającym się w praktyce
nieustannej modlitwy i gościnności. Ekumenizm, jaki zaproponowała
Wspólnota z Taizé, zaczynał się od budowania jedności poprzez wspólne
mieszkanie chrześcijan różnych wyznań pod jednym dachem152. W ten
sposób niejako oddolnie Wspólnota antycypowała jedność różnych
wyznań chrześcijańskich. Będąc świadomym tego, że podążanie w kierunku jedności wiąże się z uszanowaniem różnorodności, wspólne życie
jest dla braci sposobem na życie już dziś, nie zaś czekaniem na zjednoczenie w przyszłości.
Tworząc wspólnotę międzynarodową i ekumeniczną, bracia z Taizé
starają się rozwijać to, co zbliża ludzi, a nie to, co ich dzieli153. Pojednanie
chcą realizować w każdej chwili, aby wspólnota była: „prawdziwą przypowieścią o komunii, przypowieścią o pojednaniu, otwartą na przyszłą
jedność, konkretną i widzialną dla wszystkich chrześcijan154. Chcą: „torować drogi pojednania pomiędzy samymi chrześcijanami oraz w ludzkiej rodzinie”155, by w codziennym życiu Wspólnoty niejako wyprzedzać
przyszłe pojednanie chrześcijan. Tak więc można z pewnością stwierdzić, że samo istnienie Wspólnoty z Taizé jest czytelnym świadectwem
duchowości czerpanej z komunii modlitewnej, ich wspólnej własnej
liturgii, dostosowywanej do uczestników, ze względu na nich często
modyfikowanej, by mogła autentycznie gromadzić przed Bogiem wszyst151 Brat Roger z Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca…, dz. cyt., s. 132.
152 Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 56, 57.
153 Wspólnota z Taizé, Przypowieść o komunii, Taizé 2014, s. 7.
154 Por. K. Spink, Brat Roger. Założyciel Taizé, dz. cyt., s. 79.
155 Wspólnota z Taizé, Przypowieść o komunii, dz. cyt., s. 7.
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kich – wówczas rodzi się duch i pragnienie pojednania. Jego zasięg
rozszerza się – od najbliższych aż po jednanie podzielonych chrześcijan
i zwaśnionych narodów.

3. Taizé – łączenie czy zacieranie granic?
Nie bójcie się niczego, strażnicy ortodoksji!
Taizé nikogo sobie nie przywłaszcza,
nie zamierza być Kościołem,
jest zaledwie progiem i znakiem Kościoła
w perspektywie pojednania156.

Od momentu, w którym młodzi ludzie zaczęli w ogromnej liczbie
spontanicznie przyjeżdżać do Taizé, ekumeniczne przesłanie płynące
ze Wspólnoty z Taizé zaczęło wywierać coraz większy wpływ na duszpasterstwo i życie Kościoła katolickiego w Europie i na świecie oraz
na rozwój i kształt ruchu ekumenicznego w drugiej połowie XX wieku.
W krótkim czasie Taizé stało się symbolem ekumenizmu i miejscem
promieniującym swoją duchowością nie tylko na chrześcijan, a wspólnota zgromadzona wokół brata Rogera stała się dla wielu osób źródłem
inspiracji do włączenia się w dialog i działalność ekumeniczną we własnych środowiskach157.
3.1. Nadzieje we wspólnej liturgii

Brat Roger całe swoje życie ukierunkował na poszukiwanie pojednania
pomiędzy chrześcijanami. Pomimo że sam pochodził z Kościoła reformowanego – „oddychał powietrzem Kościoła niepodzielonego”158 – pragnął, aby jego wspólnota, niejako z wyprzedzeniem, trwała w komunii
156 O. Clément, Taizé. Poszukiwanie sensu życia, dz. cyt., s. 18.
157 Por. O. Landron, Les communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 41–42.
158 Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 20.
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z Kościołem katolickim i w jakiś sposób – z Kościołem prawosławnym.
Czerpiąc siłę z osobistej modlitwy i cierpliwego tworzenia wspólnoty,
starał się ukazać, że ludzie z różnych kultur i o różnych przekonaniach
mogą żyć razem bez konfliktów, a przez to mieć wpływ na budowanie
pokoju.
Brat Roger często powtarzał, że chce stworzyć wspólnotę, w której
widzialną stałaby się „przypowieść o wspólnocie”, dzięki której wzrosłoby zaufanie wszystkich chrześcijan do Kościoła, który przecież jest
„wspólnotą wspólnot”. Uświadamiał też sobie, że Bóg nie chce, aby chrześcijanie ciągle trwali we wspomnieniach i w pielęgnowaniu pamięci
o wydarzeniach, które zraniły ich i podzieliły. Wiedział, że ewangeliczne
przebaczenie i pojednanie może dać siłę na przezwyciężenie tej pamięci.
Kiedy komunia między chrześcijanami jest życiem, a nie teorią, niesie
promienną nadzieję. Więcej jeszcze: może być podporą w nieodzownym dążeniu do pokoju światowego. Jakże więc chrześcijanie mogą
jeszcze trwać w swoich podziałach?159

Założyciel pragnął, aby Wspólnota z Taizé była dla świata znakiem
przypominającym, że w swojej istocie Kościół jest niepodzielony, że rozdarty Kościół nadal pozostaje jednym Kościołem, który przygotowuje
i wzywa do pojednania. Dlatego niewątpliwie jednym z ważniejszych
powodów przyciągających młodych do uczestnictwa w spotkaniach
w Taizé jest doświadczenie monastycznej modlitwy: „W świecie, gdzie
życie duchowe nie jest czymś oczywistym, Taizé stworzyło warunki pozwalające młodym wejrzeć w siebie […] modlitwa pozostaje ogniwem
łączącym każde pokolenie z następnym”160. Prostota i jasność struktury
modlitwy pozwala na czynny udział w liturgii niezależnie od przynależności eklezjalnej.

159 Brat Roger z Taizé, Czy widzisz przed sobą szczęście?, dz. cyt., s. 65.
160 Por. J. C. Escafit, M. Rasiwala, Historia Taizé, dz. cyt., s. 145.
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Śpiewy w Taizé w przeważającej większości odwołują się wprost
do Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym. Jest to swoiste participatio actuosa, które ma zawsze charakter ekumeniczny, ponieważ
pozwala odnaleźć się każdemu chrześcijaninowi. Ważnym motywem
kontaktów młodych ze Wspólnotą z Taizé była postać i osobowość brata Rogera, jego modlitwa, świadectwo życia oraz prosty, bezpośredni
i ewangeliczny język, który przed każdym przybywającym otwierał
piękno i głębię chrześcijaństwa. Taizé to miejsce, gdzie przyjmuje się
człowieka takim, jakim jest, gdzie żyje się komunią, gdzie można przyjść
i zobaczyć wcielony ekumenizm, to skromna zapowiedź pojednanego
Kościoła. To dlatego Taizé uczy młodych „łączyć życie wewnętrzne,
liturgiczne z międzyludzką solidarnością”161.
Bracia szybko doszli do przekonania, że wspólne przebywanie ze sobą
tak wielu młodych ludzi ma sens, gdyż daje poczucie powszechności Kościoła. Młodzi przyjeżdzający do Taizé doświadczają, czym w rzeczywistości jest wspólnota Kościoła. Doświadczenie komunii daje przeczucie
tajemnicy jedności Kościoła i pragnienie uczestniczenia w tej jedności.
Dzięki Taizé odnajdują nowe spojrzenie na Kościół i odkrywają jego
piękno. Pomiędzy zupełnie odmiennymi osobami, należącymi do różnych wyznań, kultur i krajów tworzy się harmonia, w której młodzi
doświadczają niewidzialnej komunii162. Brat Roger często przypominał:
„Razem z moimi braćmi żarliwie poszukujemy komunii między chrześcijanami […] w Taizé pragniemy przyczynić się do tego, żeby bardziej
widoczna stawała się komunia, która w Chrystusie już istnieje pomiędzy
wszystkimi ochrzczonymi”163. Zdając sobie sprawę z tego, że w kształtowaniu życia chrześcijańskiego nie wystarcza samo doświadczenie komunii
pomiędzy braćmi, że konieczne jest jednoczesne nauczanie o wierze,
bracia widzieli jednak, że nauczanie poprzedzone doświadczeniem komunii trafia na dobrze przygotowany grunt i ma szansę przynieść dłu161 J. C. Escafit, M. Rasiwala, Historia Taizé, dz. cyt., s. 145.
162 Por. Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 71, 72.
163 Wspólnota z Taizé, Przypowieść o komunii, dz. cyt., s. 29.
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gotrwały owoc dojrzałej wiary: „Żarliwie staramy się o to, by tysiącom
młodych katolików, protestantów i prawosławnych z różnych krajów,
którzy goszczą u nas, pomóc poznać, czym jest komunia […] i wielu
z nich w Chrystusie odnajduje źródło jedności, która nie ma granic”164.
Brat Roger pisał:
Obecne zabiegi ekumeniczne stawiają nas wobec dylematu: jak osiągnąć komunię bardziej uniwersalną, nie żądając od nikogo, by zaparł
się wiary, którą uczciwie przekazali mu przodkowie? Czy tymczasowym rozwiązaniem dla pokolenia przejściowego będzie możliwość
„podwójnej przynależności”?165.

Rozumiał dobrze, że autentyczna katolickość nie może być wyznaniowa lub poddana większości. Toteż zmienił sposób pojmowania ekumenizmu i jedności Kościoła oraz postrzegania pojednania, które uczynił
priorytetem dla chrześcijan. Chodziło o „pojednanie niezmuszające
nikogo do wyrzekania się własnej duchowej rodziny, od której otrzymało
się wiarę, pozwalające iść naprzód drogą wzajemnej akceptacji”166. Braci
miała wyróżniać zarówno lojalność wobec dziedzictwa reformacji, jak
i wobec katolickiej i prawosławnej tradycji monastycznej167. Sam brat
Roger, żyjąc w komunii z Kościołem katolickim, nigdy nie wystąpił
z Kościoła protestanckiego. Uważał, że wierność własnym korzeniom
może harmonijnie współistnieć z otwartością na tych, którzy są inni168.
Od początku wizja Kościoła i Eucharystii, jaką miała Wspólnota
z Taizé, była podobna do wizji katolickiej i prawosławnej, dlatego brat
Roger uważał, że bycie razem po tylu latach podziału, przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności, może stanowić dla chrześcijan jedną
164 Wspólnota z Taizé, Przypowieść o komunii, dz. cyt., s. 17.
165 Brat Roger z Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca…, dz. cyt., s. 128.
166 Por. S. Laplane, Brat Roger z Taizé…, dz. cyt., s. 8.
167 Por. J. C. Escafit, M. Rasiwala, Historia Taizé, dz. cyt., s. 40.
168 Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 33.
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z dróg prowadzących do widzialnej jedności169. Miał ogromną cześć
do Najświętszego Sakramentu, rozumiał wartość Eucharystii i odczuwał
tęsknotę za możliwością przystępowania do niej.
W 2006 roku w dzienniku „Le Monde” ukazał się artykuł francuskiego
historyka Yves’a Chirona, w którym autor stwierdzał, że w 1972 roku
brat Roger przeszedł na katolicyzm. Brat Roger jednak unikał terminów
takich jak „konwersja” czy przystąpienie „formalne” na określenie swojej
komunii z Kościołem katolickim. Przyjął wiarę katolicką bez zrywania
z tradycją, w której sam wyrósł. Brat Alois pisał w katolickim dzienniku
„La Croix”:
Brat Roger, mając pochodzenie protestanckie, poszedł drogą nie mającą
precedensu od czasu Reformy. Jest to droga stopniowego dochodzenia
do pełnej komunii w wierze Kościoła katolickiego, bez „konwersji”, która wymagałaby zerwania ze swym pochodzeniem. W 1972 r. ówczesny
biskup Autun, bp LeBourgeois, udzielił mu zwyczajnie po raz pierwszy
komunii świętej nie żądając innego wyznania wiary niż Credo odmawiane podczas Eucharystii i wspólne dla wszystkich chrześcijan […].
Nazywanie tego „konwersją”, to niezrozumienie oryginalnej drogi, której Brat Roger poszukiwał […]170.

W pierwszych latach istnienia Wspólnoty z Taizé liturgia Wieczerzy
Pańskiej była sprawowana w sposób podobny do Eucharystii celebrowanej w Kościołach katolickim i prawosławnym171. O konieczności wspólnego celebrowania Eucharystii już w 1970 roku przekonywał brata Rogera
patriarcha Atenagoras, który w Konstantynopolu zaproponował wówczas mu spowiedź i przyjęcie Eucharystii, mówiąc: „Kielich i łamanie
169 Por. Brat Roger z Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca…, dz. cyt., s. 50, 62.
170 Por. Wspólnota z Taizé wyjaśnia drogę Brata Rogera, http://ekai.pl/wydarzenia/
x11305/wspolnota-z-taize-wyjasnia-droge-brata-rogera (10.11.2015).
171 Przez używanie w liturgii języka francuskiego i wyraźny akcent położony na Słowo
Boże Wspólnota stała się prekursorem liturgii eucharystycznej zalecanej później
przez Sobór Watykański II.
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Chleba, pamiętajcie, innego wyjścia nie ma…”172. Ekumeniczne badania
brata Maxa dotyczące znaczenia pamiątki pozwoliły dojść Wspólnocie
z Taizé do katolickiego rozumienia Eucharystii, dzięki czemu od 1972
roku zarówno brat Roger, jak i inni bracia mogli przyjmować komunię
podczas sprawowania katolickiej Eucharystii173. Stopniowe wchodzenie
Wspólnoty z Taizé w pełną komunię z Kościołem katolickim wyrażało
się poprzez przyjmowanie Eucharystii i uznawanie potrzeby posługi
biskupa Rzymu174. Bez zrywania ze swym pochodzeniem protestanckim
bracia traktowali swoją sytuację jako poszerzenie wiary.
Ważną misją Wspólnoty z Taizé stało się umożliwienie chrześcijanom prawosławnym spotkania z Zachodem. Doświadczenie akceptacji i szacunku szczególnie ważne było dla młodzieży prawosławnej,
która, pokonawszy historyczne uprzedzenia, mogła na nowo odkryć
zachodnie chrześcijaństwo: „Taizé stwarza wspaniałą szansę, by wyszli
ze swojego zamknięcia, by im pokazać Zachód, który się modli i szuka
tych samych, co oni źródeł: Pisma Świętego i Ojców Kościoła – co dla
172 Brat Roger z Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca…, dz. cyt., s. 150.
173 Biskup Autun w 1972 roku udzielił Komunii świętej wszystkim braciom wspólnoty.
Por. Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 22.
174 Temat możliwości przyjmowania Komunii św. przez braci był dla Wspólnoty z Taizé
tematem najważniejszym. Dlatego w 1975 roku Brat Roger zwrócił się do Pawła
VI z prośbą o to, by pojednanie chrześcijan nie wymagało od niekatolików wyrzeczenia się ich duchowych rodzin. Brat Roger pytał o możliwość przyjmowania Eucharystii dla wszystkich ochrzczonych, którzy wierzą w rzeczywistą obecność Ciała i Krwi
Chrystusowej i poszukują jednomyślności wiary. Brat Roger prosił o udostępnienie
Eucharystii tym, którzy zaufali wierze katolickiej i wierzą w rzeczywistą obecność
Chrystusa w Eucharystii. Kardynał Bea, odpowiedzialny za ekumenizm w Rzymie,
uważał, że na tej podstawie można udzielić pozwolenia braciom z Taizé na uczestnictwo w Eucharystii katolickiej i zwrócił się o pozwolenie do Pawła VI. Brat Roger
jednak uważał, że takie pozwolenie, które miałoby dotyczyć tylko wspólnoty braci,
mogłoby stać się źródłem niepokoju i kontrowersji, dlatego zaproponował, aby
jeszcze w innych miejscach na świecie była taka możliwość. Ostatecznie nie uzyskał
zgody od Papieża. Za zgodą lokalnego biskupa oraz biskupów w diecezjach, w których bracia tworzyli fraternie, Wspólnota z Taizé miała możliwość uczestniczenia
w katolickiej Mszy świętej, jednak nie doszło do podjęcia decyzji w tej sprawie
wobec wszystkich.
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młodych prawosławnych jest sprawą porywającą”175. W Taizé prawosławni
na nowo odkrywają, że inni chrześcijanie są braćmi i że pojednanie jest
możliwe. Liturgia prawosławna sprawowana jest w romańskim kościele
w Taizé latem, kiedy to młodzież prawosławna wraz ze swoimi kapłanami uczestniczy w międzynarodowych spotkaniach. Bracia z Taizé
są przekonani, że teologiczny, a szczególnie duchowy wkład prawosławia jest dla chrześcijan zachodnich konieczny, a odprawianie liturgii
wschodniej może pomóc w lepszym zrozumieniu tajemnicy Boga. Oliver
Clément, przyjaciel Wspólnoty pisał: „Jestem prawosławny i odnajduję
w Taizé powołanie prawosławia, ortodoksyjności przekraczającej swoje
historyczne ograniczenia”176. Bezcennym świadectwem owocnego pojmowania ekumenizmu są słowa Patriarchy Aleksego II, który powiedział:
„Młodzi prawosławni wracają od was jeszcze bardziej wierni naszemu
Kościołowi. Nie uprawiacie prozelityzmu”177.
W Taizé Kościół często określany jest jako „misterium komunii”. Sam
Brat Roger uważał, że „Komunia to jedno z najpiękniejszych imion Kościoła”178. Dobrze rozumiał, że w głębi swojej istoty Kościół jest komunią,
gdyż w nim żyje Chrystus, że nie można kochać Kościoła dla niego samego, bez Chrystusa, ale też nie można kochać Chrystusa bez Jego Ciała:
„Kochać Chrystusa i kochać Kościół to sprawa niepodzielna”179. Dlatego
największym pragnieniem braci było, aby osoby przyjeżdżające do Taizé
odkryły „Chrystusa komunii” w pełni obecnego w tajemnicy Kościoła:
„W naszej wspólnocie z Taizé mamy pragnienie, aby iść za Chrystusem,
który w komunii jest jak ogień, który nas pali”180. Brat Roger był głęboko przekonany, że Wspólnota z Taizé ma być znakiem komunii. Istotą
życia we Wspólnocie z Taizé miało być dawanie świadectwa komunii,
by dzięki temu można było kiedyś powiedzieć, że w tajemnicy tej jedynej
175 Por. O. Clément, Taizé. Poszukiwanie sensu życia, dz. cyt., s. 101.
176 O. Clément, Taizé. Poszukiwanie sensu życia, dz. cyt., s. 23.
177 Brat Alois, Nowe więzi solidarności, dz. cyt., s. 51, 53.
178 Brat Roger z Taizé, Wybrać miłość, dz. cyt., s. 67.
179 Brat Roger, przeor Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca, dz. cyt., s. 54.
180 Por. K. Spink, Brat Roger. Założyciel Taizé, dz. cyt., s. 175.
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Komunii, jaką jest Chrystus, żyjemy przypowieścią o Kościele. Jednak brat
Roger wiedział, że komunia nie może być celem samym w sobie, bo nie
chodzi tu o dobre samopoczucie wynikające z bycia razem, lecz o świadectwo. Był świadomy tego, że „wiarygodność chrześcijan przechodzi
przez komunię, która łączy ich w jedno ciało”181. „Bez komunii nie zrozumiałbym tak dobrze ani roli Kościoła, ani czym jest odrzucenie go”182.
W jednoczącej się Europie z jednej strony – paradoksalnie – tak
bardzo podzielonej, z drugiej – zglobalizowanej, Wspólnota z Taizé
zaproponowała połączenie modlitwy i solidarności z najbardziej potrzebującymi. Brat Roger stał się ucieleśnieniem nadziei, którą wiara
chrześcijańska może nieść światu183. Uświadamiał, że jedności się nie
realizuje, jedność należy odkryć w głębi ludzkiego serca, jak dar Ducha
Bożego, i to właśnie jest znakiem nadziei w świadectwie życia Taizé.
3.2. Odważna oryginalność

W Taizé nauczanie chrześcijańskie zostało sprowadzone do samej istoty,
dlatego mogło gromadzić wszystkich chrześcijan: katolików, protestantów i prawosławnych. Jednak pomimo tego niejednokrotnie zarzucano
Wspólnocie z Taizé, że relatywizuje istniejące podziały doktrynalne.
Bracia, będąc przekonani, że w historii zbyt często zatrzymywano się
na stwierdzaniu i analizie podziałów, uważali, że punktem wyjścia w dialogu ekumenicznym powinien być Chrystus, który nie jest podzielony.
Ten punkt wyjścia powinien zobowiązywać wszystkich chrześcijan, w ich
bogatej różnorodności, do poszukiwania widzialnej komunii184. Przez
takie podejście do ekumenizmu bracia z Taizé przypominają prawdę,
że istnieje tylko jeden Kościół Chrystusowy, który jest fundamentem
wszystkich podzielonych Kościołów, dlatego nigdy nie widzieli potrzeby
181 Brat Roger, przeor Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca, dz. cyt., s. 96.
182 Brat Roger, przeor Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca, dz. cyt., s. 96.
183 Słowa Geneviève Jacques – sekretarza generalnego ŚRK. Por. Brat Roger z Taizé,
Wybrać miłość…, dz. cyt., s. 69.
184 Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 56, 57.
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tworzenia jakiejś nieokreślonej jedności chrześcijan. Intuicyjnie przeczuwali, że jedność już istnieje, lecz należy ją odkryć i ponownie wydobyć. Brat Roger uważał, że pierwszym tematem, jakim należy się zająć
w debatach ekumenicznych, nie jest sam ekumenizm, ale Jezus Chrystus
i Ewangelia. Trzymanie się za wszelką cenę jedynie tematu ekumenizmu
podkreśla jedynie podział185.
Brat Roger niejednokrotne spotykał się z trudnościami i niezrozumieniem ze strony instytucji różnych Kościołów, ponieważ Wspólnota
Taizé wymykała się powszechnie utartym kryteriom. Nigdy nie chciała
być uważana (i nie była) za wspólnotę protestancką, tym bardziej że jej
członkami są chrześcijanie wielu wyznań, również katolicy. Jednak pomimo tego wielu z nich patrzyło na Wspólnotę z Taizé jako na kolejną wspólnotę protestancką. Przez środowiska nastawione tradycyjnie
ekumeniczne inicjatywy Wspólnoty z Taizé uważane były za podejrzane i niebezpieczne. Natomiast członkowie Kościołów reformowanych
sądzili, że sposób życia i idea Wspólnoty są zbyt bliskie Kościołowi
katolickiemu, uważali więc braci z Taizé za protestanckich zdrajców
lub katolickich szpiegów, którzy „próbują przeniknąć w szeregi protestanckie”186. Brat Roger był świadomy tego, że sposoby działania jego
Wspólnoty nie są doskonałe i że nie zaoferuje gotowych rozwiązań teologicznych, dotyczących doprowadzenia do jedności chrześcijan: „Nie
mamy własnej metody duszpasterskiej dla młodzieży, nie chcielibyśmy
nawet, żeby istniała jakaś duchowość Taizé. Tym bardziej nie mamy metody dotyczącej ekumenizmu. Nie pretendujemy do znalezienia jakiegoś
rozwiązania”187. To, co Wspólnota może wnieść w jedność chrześcijan,
to życie w jedności, do jakiej wzywa Chrystus188.
Brat Roger zastanawiał się nad tym, jak chrześcijanie, wyznający
Boga, który jest Miłością, mogą jednocześnie wkładać tyle energii
185 Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 25.
186 Por. Ziarna, a nie owoce, Rozmowa z ks. Janem Ostrykiem, „W Drodze” (2009) nr 12,
s. 20.
187 Por. K. Spink, Brat Roger. Założyciel Taizé, dz. cyt., s. 127.
188 Por. Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 25.
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w uzasadnianie tego, co ich dzieli. Ubolewał nad tym, że wielu teologów przyzwyczaiło się do podziałów, uważając je za coś normalnego189.
Niektórym jedność wydawała się niemożliwa, a inni tak mocno argumentowali swoje stanowiska, jakby chcieli trwać w podziale. Dlatego
problem jedności chrześcijan widział bardziej jako problem pojednania:
Chcielibyśmy znaleźć właściwe słowa, aby zapytać chrześcijan z różnych Kościołów: czy nie nadeszła już chwila, by odważyć się wspólnie zwrócić ku Chrystusowi i postanowić „zgromadzić się pod jednym
dachem”, nie czekając aż wszystkie sformułowania teologiczne będą
w pełni uzgodnione? Czy nie można dopełnić naszej jedności w Chrystusie (który nie jest podzielony), wiedząc, że te różnice w wyrażaniu
wiary nas nie dzielą, lecz mogą być źródłem wzajemnego i stałego
wzbogacenia?190.

Założyciel Taizé często zastanawiał się nad miejscem jego wspólnoty
w Kościele, w której bracia wywodzą się z różnych wyznań chrześcijańskich. Jego Wspólnota powstała po to, aby prowadzić dialog i dążyć
do pojednania między podzielonymi narodami i wyznaniami, szukając
tego, co łączy chrześcijan różnych wyznań. Organizowane spotkania
miały za cel przekroczyć istniejące podziały pomiędzy narodami, które
mimo że są podzielone, należą do tej samej rodziny ludzkiej191: „Jestem
głęboko przekonany, że trzeba stoczyć potężną walkę z mocami świata
ciemności. Nie chcą one dopuścić do pojednania chrześcijan, wiedzą
bowiem dobrze, jak Chrystus cierpi z powodu rozdarcia swojego Kościoła…”192.
Założyciel Taizé był świadomy tego, że każde działanie może zbliżyć
lub oddalić od siebie chrześcijan wywodzących się z różnych tradycji.
189 Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 31.
190 Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 34.
191 Por. Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 98.
192 Brat Roger z Taizé, Walka ludzi pokoju, Paryż 1974, s. 95.
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Dlatego za wszelką cenę przestrzegał braci, aby unikali słów i gestów,
które mogłyby opóźniać pojednanie. Dobrze rozumiał, jak bardzo niewłaściwe dla ekumenizmu byłoby odciąganie młodych od Kościoła
i parafii, z których się wywodzą, poprzez jakąkolwiek krytykę. Jego
jedynym pragnieniem było, aby osoby przyjeżdżające do Taizé zostały
zachęcone do poszukiwania głębszej komunii z Bogiem i pomiędzy
sobą oraz na nowo odkrywały wartość swoich wspólnot parafialnych.
Bardzo dobrze zdawał sobie sprawę z problemu, jaki wynikał z ogromnej liczby chrześcijan przybywających do Taizé. Wielu młodych katolików nie odnajdywało w swoich parafiach tego, czego szukali. Kościoły
parafialne świeciły pustkami, podczas gdy kościół Pojednania w Taizé
wypełniony był młodymi ludźmi. Ponadto częste i nierozważne używanie przez młodzież nazwy „Taizé” zamiast służyć pojednaniu zrażało
duszpasterzy. Brat Roger omawiał tę kwestię z Pawłem VI. Mówił do papieża: „Nazwa Taizé jest ciężkim brzemieniem, są dni, kiedy chciałbym,
żeby zniknęła”193. Jednak papież, przyrównując Taizé do Asyżu, stanowczo sprzeciwiał się temu. Młodzież po powrocie z Taizé pragnęła
kontynuować modlitwy na sposób Taizé, jednak bracia zachęcali, aby
nie alienowała się od parafii i aby miejscem wspólnej modlitwy zawsze
był kościół. Dlatego proponowali, aby we wspólnotach lokalnych kanony z Taizé śpiewać w języku ojczystym lub po łacinie oraz włączać
w spotkanie modlitewne także znane wszystkim pieśni parafialne. Dla
doświadczenia powszechności Kościoła zachęcano, aby młodzież włączała się w liturgię wspólnoty parafialnej przynajmniej w niedzielę.
Taizé nie chce organizować przy wspólnocie ruchu dla młodzieży, ale
chce ją zaprosić, aby po powrocie do własnych środowisk podejmowała zaangażowanie z innymi w swoim lokalnym Kościele. Chodziło
o inicjowanie modlitwy o pojednanie i pokój, ofiarowanie obecności
i solidarności z osobami wykluczonymi ze społeczeństwa 194.
193 Brat Roger z Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca…, dz. cyt., s. 125.
194 Por. Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 81, 82.
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Do Taizé przyjeżdżali i przyjeżdżają zarówno osoby głęboko wierzące, zaangażowane w życie Kościoła, jak również osoby poszukujące i niewierzące. Otwartość na wszystkich chrześcijan, zakorzenienie
biblijne i ewangeliczne oraz właściwy wspólnocie monastycznej rytm
modlitwy liturgicznej przekonywały nawet tych, którzy Taizé traktowali
jako ostatnią deskę ratunku dla swojej wiary. Do dzisiaj Taizé pozwala
na wzajemne zbliżenie do siebie wyznawców Chrystusa. Dialog, który
się tu dokonuje, ułatwia wzajemne poznanie, doświadczenie braterstwa i wsparcie na drodze wiary. Brat Alois wspominał po latach: „Jako
katolik w Taizé głębiej odkryłem katolickość Kościoła”195. W oczach
protestantów sposób życia braci pozwala na „oddemonizowanie” katolików, zdjęcie wielu fałszywych przesądów, uprzedzeń nagromadzonych
na Zachodzie196. Natomiast prawosławny teolog Michał Klinger pisał:
„Czuje się tu Europę i Kościół, jakby już zjednoczone na nowo, po wiekach ciemnego zamętu: inspirator krucjat (św. Bernard) pojednany
z prawosławnym Starcem-Pustelnikiem, we wspólnocie założonej przez
ewangelików. W sercu tych, którzy przybywają do Taizé jak do źródła,
Kościół Jezusa Chrystusa jest już jeden”197.
Dla brata Rogera kochać Chrystusa i kochać Kościół oznaczało
to samo, dlatego chciał, aby w Taizé młodzi uczyli się kochać Kościół
taki, jaki jest: bardzo biedny i zbyt bogaty, podzielony i cierpiący. Brat
Roger często powtarzał, że nie mógłby się modlić bez swojego ciała. Porównanie naturalnej więzi pomiędzy duchem a ciałem odsyła do więzi
Chrystusa z Kościołem powszechnym. Zbuntowanym na Kościół katolikom brat Roger powtarzał: „Pogardzając Kościołem, niszczycie samych
siebie, bo jesteście członkami Ciała Jezusa Chrystusa… Kościół cierpi!”.
Brat Roger uważał, że kochać Chrystusa znaczy także kochać Kościół,
dlatego jeżeli Kościół jest rozdarty przez brak jedności i cierpi: „Dlatego
195 Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 11.
196 Co sądzicie o Taizé, http://www.fronda.pl/forum/co-sadzicie-o-taize,13339.html?page=3&#comments (11.11.2015).
197 P. Bieliński, Do Taizé jak do źródła, „Biuletyn KAI” (2005) nr 35, s. 24–25.
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właśnie nie możemy go opuszczać”198. Toteż bezpodstawny staje się zarzut mówiący, że „zachęcanie do wyjazdów do Taizé jest zachęcaniem
ich [młodzieży], aby stali się protestantami”199. Bracia pragnęli pomóc
młodzieży odkryć, że Taizé, do którego przyjeżdżają, należy do tego
samego Kościoła, od którego wcześniej chcieli się odwrócić. Pragną
podzielić się z młodzieżą „smakiem życia w Kościele, życia prostego,
serdecznego, otwartego”200.
Zarzuca się także Wspólnocie z Taizé, że stanowi zagrożenie dla wiary
katolickiej, ponieważ proponuje młodzieży „tani ekumenizm”, promując
indyferentyzm religijny. Oskarża się, że bracia „usiłują połączyć ze sobą
wszystkie konfesje, przez co propaguje się w ten sposób rodzaj religijnej
schizofrenii”201, co z kolei tworzy „liturgiczny koktajl”202. W Taizé wszyscy
mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach dyskusyjnych i modlitewnych, jednak każdy robi to, co jest zgodne z jego wyznaniem. Specyfika
i niepowtarzalność Wspólnoty z Taizé polegają na tym, że organizowane
spotkania zapewniają każdemu pogłębianie tradycji własnego Kościoła.
Aby uniknąć niepotrzebnego zamieszania, przy wejściu do kościoła
Pojednania umieszczona jest informacja wyjaśniająca w sześciu językach sposób zachowania się podczas Eucharystii. Duchowni katoliccy
sprawują Mszę świętą, natomiast protestanccy sprawują pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Podczas Eucharystii katolicy mogą przyjąć Ciało i Krew
Pańską, natomiast pozostali chrześcijanie przyjmują „błogosławiony
chleb”. Najświętszy Sakrament z Mszy katolickiej przechowywyany jest
dla adoracji: „Obok ikony Matki Bożej przechowywana jest i czczona
katolicka Eucharystia. Z niej udziela się codziennie komunii świętej.
Codzienna komunia (nazywana «częstą komunią») nie leży w zwyczajach protestanckich. Protestanci mogą otrzymywać pamiątkę Wieczerzy
198 Brat Roger z Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca…, dz. cyt., s. 35, 37.
199 J. Jenkins, Dokąd prowadzi Taizé?, http://forum.piusx.org.pl/index.php?topic=4819.
msg17835#msg17835 (11.11.2015).
200 Brat Alois, Nowe więzi solidarności…, dz. cyt., s. 10.
201 J. Jenkins, Dokąd prowadzi Taizé?, dz. cyt.
202 T. Terlikowski, Liturgiczny koktajl, „W Drodze” (2009) nr 12, s. 50–52.
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Pańskiej u wejścia do kaplicy na prawo od krzyża”203. Tak więc katolicy
mają możliwość codziennego uczestniczenia w Eucharystii (jest też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty), dla protestantów odbywają
się nabożeństwa i pogłębione refleksje nad Biblią, prawosławni mają
możliwość uczczenia ikony i włączenia się w wielogłosowe śpiewy204.
Wspólnota z Taizé nigdy w swojej historii nie zaprzeczała prawdzie,
że pełne objawienie ma Kościół katolicki, co więcej, brat Roger pokazał
na swoim przykładzie, że bez wyrzekania się duchowej rodziny, która
dała mu wiarę, możliwe jest dojście do komunii w wierze Kościoła
katolickiego. Był tego pewien Jan Paweł II, który powiedział do braci:
„Wy, chcąc być «przypowieścią o wspólnocie», pomożecie wszystkim
tym, których spotkacie, pozostać wiernymi swej przynależności kościelnej, będącej owocem wychowania i wyboru sumienia, ale pomożecie
im także coraz głębiej wnikać w tajemnicę komunii, którą w planie
Bożym jest Kościół”205.
Tłumacząc prawdy wiary, brat Roger często zaznaczał ogromną rolę
Maryi jako Matki Jezusa, przywołując Ją wiele razy w swoich rozważaniach. Troszczył się również o przyznawanie Jej szczególnego miejsca
w życiu Wspólnoty z Taizé206. W Regule pisał: „Maryja Dziewica oświeca
naszą drogę. Jest katolicka w swoim sercu. W Maryi macierzyństwo
i katolickość stanowią jedno. Czy to samo nie odnosi się do Kościoła?
Kiedy jedna z tych rzeczywistości się zaciera, również druga zanika”207.
Dlatego dużym nieporozumieniem wydaje się być oskarżanie Wspólnoty
z Taizé, że „może wyprowadzić niektórych z dogmatów wiary katolickiej
(dogmaty maryjne, umiłowanie Eucharystii), że może doprowadzić

203 Por. K. Spink, Brat Roger. Założyciel Taizé, dz. cyt., s. 126.
204 T. Jaklewicz, Brat całego świata, „Gość Niedzielny” 82 (2005) nr 35, s. 26.
205 Brat Roger z Taizé, Źródła Taizé…, dz. cyt., s. 85–86.
206 Są bracia, którzy w swoich pokojach mają obraz Matki Bożej Częstochowskiej,
a podczas jednego ze spotkań europejskich Wspólnota z Taizé wraz z katolikami
odmawiała różaniec.
207 Frère Roger di Taizé, Le fonti di Taizé, dz. cyt., s. 34.
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do porzucenia, przejścia do wyznań będących poza posłuszeństwem
Stolicy Apostolskiej”208.
Już w 1969 roku w swoich zapiskach brat Roger wskazywał na konieczność budowania jedności z papieżem: „Coraz bardziej opanowuje mnie
przekonanie: nasza wspólnota nie utrzyma się, jeśli nie będzie antycypować komunii z biskupem Rzymu, nie wyrzekając się jednak rodzin
duchowych, z których się wywodzimy”209. Bracia rozumieją, że droga
ku jedności chrześcijan prowadzi poprzez pojednanie Kościołów niekatolickich z Kościołem rzymskim, dlatego sama obecność we wspólnocie
braci katolików skłania ich do trwania w jedności z Kościołem katolickim, a przez to z papieżem jako biskupem Rzymu:
Obecność braci katolików każe nam porzucić zbędne dialogi ekumeniczne, które nie prowadzą do jedności […] zmusza do postawienia sobie pytania: czym jest jedność? i czy jedność chrześcijan jest możliwa
bez powszechnego pasterza210.

Brat Roger wiele razy zastanawiał się, czy jest to możliwe także dla
ekumenizmu: „Skoro każda wspólnota lokalna wymaga pasterza ożywiającego komunię między tymi, którzy się ciągle rozpraszają, jakże
oczekiwać można widocznej komunii między wszystkimi chrześcijanami rozsianymi po całej ziemi bez powszechnego pasterza?”211. Uważał, że dla urzeczywistnienia jedności chrześcijan jest on potrzebny,
zwłaszcza jeśli zachęcałby do komunii pomiędzy Kościołami także tych,
którzy odrzucają jego posługę. Nie chodziło więc o pasterza, który stałby
na szczycie jako głowa Kościoła, lecz bardziej o pasterza, który byłby
w samym sercu Kościoła.

208 Co sądzicie o Taizé, dz. cyt.
209 Brat Roger z Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca…, dz. cyt., s. 46.
210 Brat Roger z Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca…, dz. cyt., s. 50.
211 Brat Roger z Taizé, Niech Twoje święto trwa bez końca…, dz. cyt., s. 107.
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Bracia nie chcą, aby źle mówiono o ani o Kościele katolickim, ani
o papieżu. Uważają, że „jedności nie da się osiągnąć przez stawanie
w opozycji czy przez podział”212. Sam brat Roger pisał w swoich notatkach: „Kocham ten pielgrzymujący Kościół, który jest w Rzymie i jego
biskupa. Czegóż mogę od niego żądać poza tym, by pobudzał komunię
między wszystkimi Kościołami?”213, dlatego w 1969 roku, podkreślając
znaczenie posługi papieża jako „powszechnego pasterza jedności”, brat
Roger ogłosił komunię Wspólnoty z Taizé z biskupem Rzymu:
Obecność wśród nas braci katolików pobudza nas do coraz głębszego
przeżywania antycypacji jedności przez trwanie w komunii z tym, który jest sługą sług Bożych. Nikt nie żąda od nas, byśmy z tego powodu
wyrzekali się naszych Kościołów; przecież to one dały nam wiarę. Staramy się natomiast we własnym życiu pojednać Kościoły, z których się
wywodzimy, i Kościół katolicki, rozłączone podziałami 214.

Ważnym świadectwem trwania w jedności z biskupem Rzymu były
słowa brata Rogera skierowane do Benedykta XVI z okazji Europejskiego
Spotkania Młodych w Kolonii: „Nasza Wspólnota z Taizé pragnie trwać
w jedności z Ojcem Świętym […] Umiłowany Ojcze Święty, zapewniam
o mojej głębokiej jedności z Jego Świątobliwością”215. Dlatego zarzucanie Wspólnocie z Taizé, że „nie jest formalnie w jedności z Kościołem
katolickim ani z papieżem – co więcej, nie ma wcale takiej intencji”216,
jest niezgodne z prawdą. Brat Roger nigdy nie zachęcał młodych ludzi,
żeby zerwali więź ze swoimi pasterzami. Był przekonany, że tylko taki
212 Por. K. Spink, Brat Roger. Założyciel Taizé, dz. cyt., s. 78.
213 Brat Roger co roku jeździł do Watykanu na spotkanie z papieżem, by móc konkretnie
przeżywać komunię z Kościołem katolickim. Por. Brat Roger z Taizé, Niech Twoje
święto trwa bez końca…, dz. cyt., s. 113.
214 Por. K. Spink, Brat Roger. Założyciel Taizé, dz. cyt., s. 124.
215 List Brata Rogera do Papieża Benedykta XVI, „L’Osservatore Romano” (2005) nr 10,
s. 65.
216 J. Jenkins, Dokąd prowadzi Taizé?, dz. cyt.
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ekumenizm, który żywi się Słowem Bożym i sprawowaniem Eucharystii,
modlitwą i kontemplacją, zdoła połączyć chrześcijan w jedności, jakiej
pragnął Chrystus. Wiarygodność Wspólnoty z Taizé potwierdzają także
słowa biskupa diecezji Autun:
Powiedziałbym, że bracia są diecezjanami nie tylko dlatego, że mieszkają na terytorium Saone-et-Loire, ale dlatego, że mają szczęście uczestniczyć w życiu Kościoła, tzn. we wzrastaniu Ciała Chrystusa żyjącego
w Saone-et-Loire.
Bracia nie obserwują życia diecezjalnego z daleka, ale są wewnątrz
historii Kościoła lokalnego. Kiedy zachęcają młodych, aby szli do swoich parafii, oni sami tym żyją. Są na bieżąco z tym, co animuje życie
diecezji, wysyłają regularnie braci, aby uczestniczyli w różnych wydarzeniach diecezjalnych. Diecezja Autun cieszy się, że może przeżywać ważne etapy swojej historii w Taizé. Podobnie, co 5 lat na wzgórzu
(tzn. w Taizé) odbywa się wielkie zgromadzenie diecezjalne, przygotowane w ścisłej współpracy z braćmi217.

Podsumowując, można stwierdzić, że Wspólnota z Taizé jest pierwszą
spośród nowych wspólnot w łonie Kościoła francuskiego powstałych
w połowie XX wieku. Założyciele innych bardzo często inspirowali się
dziełem brata Rogera. Życie monastyczne braci połączone z serdeczną
gościnnością otwierającą bramy wspólnoty dla dziesiątków tysięcy osób
szukających przestrzeni ciszy, modlitwy, a nade wszystko pojednania
to podstawowe wyznaczniki charyzmatu Taizé.
Na liturgię Wspólnoty należy patrzeć przez pryzmat jej charyzmatu
pojednania oraz gościnności. Modlitwa liturgiczna celebrowana jest
w kościele trzy razy dziennie przez braci w otoczeniu wszystkich obecnych w tym czasie w Taizé. Cechuje się wielką prostotą, osiąganą przez
217 Por. Mgr Rivière: Je suis en dette par rapport à Taizé, tłum. własne, http://www.eglise.
catholique.fr/actualites/393746-mgr-riviere-je-suis-en-dette-par-rapport-a-taize
(26.11.2015).
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częste modyfikacje właśnie ze względu na poszerzające się zróżnicowane rzesze uczestników. Jest bliska i jednocząca ze względu na wspólne
wszystkim Słowo Boże i ujmujący śpiew kanonów, pulsujących głębokim
sensem powtarzanych wersetów, najczęściej czerpanych z Pisma Świętego. Jest otwarta na wszystkich, wierzących i niewierzących, chrześcijan i niechrześcijan. Do Taizé przybywają zwykle ludzie młodzi, więc
celebrowana liturgia staje się dla wielu z nich przestrzenią spotkania,
pojednania oraz doświadczenia Boga i Kościoła. W ten sposób kształtuje
się ekumeniczność, czyli postawa otwartości na drugiego człowieka.
Bracia z Taizé takiej postawy uczą, gdyż wypływa ona z doświadczenia
przez nich samych bliskości Boga oraz pragnienia przeżycia prawdziwego pojednania.
Świadectwo życia braci z Taizé zbliża chrześcijan, otwiera na jedność
oraz kształtuje w wiernych postawę ekumeniczności. Mimo nieustannych zastrzeżeń i rodzących się kontrowersji, najczęściej spowodowanych brakiem dogłębnego poznania założeń Wspólnoty, środowisko
Taizé formuje, zaprasza i ofiaruje prostą, odważną i autentyczną postawę wobec Chrystusa, Kościoła i każdego człowieka. Wyraża to nie
tylko w swojej subtelnej i mądrej gościnności, ale także w zachęcającej
i urzekającej ciepłem liturgii. Nic zatem dziwnego, że założyciele innych
wspólnot posoborowych czerpali inspirację bezpośrednio w Taizé.

ROZDZIAŁ III

Monastyczna Wspólnota z Bose
(Comunità monastica di Bose)
Jedną z najbardziej interesujących rzeczywistości, ukazujących odnowę
życia konsekrowanego w Kościele po Soborze Watykańskim II oraz
wpisujących się w posoborowe dzieło odnowy liturgii, jest ekumeniczna
Wspólnota monastyczna z Bose (Comunità monastica di Bose). Określenia „ekumeniczna” i „monastyczna” jednoznacznie ukazują jej charakter
jako wspólnoty eklezjalnej, w której tradycyjne życie monastyczne braci
i sióstr, skoncentrowane na modlitwie i pracy, przenika się z wielkim
pragnieniem dążenia do jedności Kościoła wyrażanym w konkrecie
codziennego zaangażowania na różnych płaszczyznach życia. Fundamentem każdego życia monastycznego jest liturgia, dlatego Wspólnota
z Bose wypracowała na swój własny użytek charakterystyczną dla siebie
formę codziennego oficjum, nazywając je „oficjum ekumenicznym”.
Oficjum to jest konkretną propozycją takiej liturgii, która będąc głęboko
zanurzona w szeroko rozumianej tradycji Kościoła, jest jednocześnie
otwarta na bogactwo wynikające z pełnej ekumenii, rozumianej jako
znak czasów dany przez Boga współczesnemu Kościołowi.
Każdego roku do Bose przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy osób. Stało
się ono miejscem, w którym chrześcijanie pochodzący z różnych denominacji i wspólnot, a także niewierzący i poszukujący odnajdują
prawdziwą i autentyczną duchowość chrześcijańską, co jest niezbędnym
warunkiem i celem poszukiwań ekumenicznych1. Duchowość każdej
wspólnoty monastycznej najpełniej wyraża się w celebrowanej przez
nią liturgii, dlatego bracia i siostry z Bose, wierni najbardziej auten1

Por. A. Birmelé, La comunità di Bose e l’unità visibile della Chiesa, [w:] La sapienza
del Cuore. Omaggio a Enzo Bianchi, Torino 2013, s. 191.
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tycznej tradycji monastycznej, przyjmują każdego, oferując to, czym
Wspólnota żyje na co dzień. Dlatego bez wątpienia można stwierdzić,
że oficjum Wspólnoty z Bose – gościnne, otwarte na wszystkich i w pełni
ewangeliczne – jest rzeczywistą przestrzenią realizacji pragnień i dążeń
ekumenicznych. Poznajmy bliżej założenia charyzmatu i oddziaływania
tej wspólnoty.

1. Motywy powstania i natura Wspólnoty
Ekumenizm będzie dla ciebie pracą każdego dnia, wykonywaną nieustannie, aby wyznaczał szlak na drodze prowadzącej do jedności Kościołów. Będziesz pracować dla jedności
Kościoła i w tym celu zaangażujesz swoją modlitwę 2.

Klasztor w Bose jest żywym centrum życia ekumenicznego i monastycznego rozumianego w sposób najbardziej tradycyjny, czyli oparty
na umiłowaniu słowa Bożego i modlitwy liturgicznej, na doświadczeniu
życia wspólnego, służbie wspólnotom chrześcijańskim i dążeniu do jedności we wszystkich możliwych wymiarach oraz wielkiej prostocie życia,
obejmującej postawę gościnności i otwarcia na każdego człowieka.
1.1. Rys historyczny

Korzeni monastycznej Wspólnoty z Bose należy szukać w północnych Włoszech w Piemoncie. Tam, w 1961 roku, Enzo Bianchi, młody
student nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Turyńskim, głęboko
2

Fratello, sorella, tu provieni da una chiesa cristiana. Tu appartieni a Cristo attraverso
la chiesa che ti ha generato a lui con il battesimo. Riconoscerai perciò i loro pastori,
riconoscerai i loro ministeri nella loro diversità, e cercherai di essere sempre segno
di unità. L’ecumenismo sarà per te l’opera di ogni giorno, svolta con continuità affinché
si faccia cammino sulla strada dell’unità delle chiese. Tu lavorerai per l’unità della
chiesa e impegnerai per questo la preghiera. Por. Reguła wspólnoty (Regola di Bose),
nr 43 [tłum. własne].
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zaangażowany w życie Kościoła, zgromadził międzywyznaniową grupę
studentów: mężczyzn i kobiet, których łączyło to samo pragnienie jedności Kościoła oraz autentyczne i konkretne zaangażowanie w dialog
ekumeniczny. Ta mała wspólnota spotykała się na wspólnej modlitwie
w wynajmowanym przez Enzo mieszkaniu przy ul. Piave 8 w Turynie,
dlatego pierwotnie Enzo Bianchi nazwał grupę Ekumenicznym Bractwem z ul. Piave (La Fraternità Ecumenica di Via Piave). Po dwóch
latach grupa liczyła już około trzydziestu osób z różnych wyznań chrześcijańskich; należeli do niej katolicy, waldensi, baptyści oraz jeden prawosławny3.
Członkowie Bractwa zbierali się codziennie na wspólnej modlitwie liturgicznej. Podczas modlitwy wspólnota wykorzystywała przetłumaczone na język włoski oficjum Wspólnoty z Taizé. Ponadto raz
w tygodniu, pod kierunkiem zaprzyjaźnionych jezuitów i kapucynów,
studiowano Pismo Święte oraz dokumenty trwającego wówczas Soboru
Watykańskiego II. Z czasem wspólne doświadczenia ekumeniczne oraz
pragnienie konkretnej jedności Kościoła sprawiły, że członkowie Bractwa
zapragnęli przez dłuższy okres przebywać razem w dogodnym miejscu
poza Turynem. Pragnienie to zrealizowało się dzięki Bose, opuszczonemu przez mieszkańców przysiółku miejscowości Magnano, oddalonej około 70 km na północ od Turynu, w piemonckiej diecezji Biella.
8 grudnia 1965 roku, w dniu zakończenia Soboru Watykańskiego II,
dwudziestodwuletni Enzo Bianchi jako pierwszy zamieszkał w Bose,
wśród opuszczonych gospodarstw rolnych, w wynajętym domu niedaleko farmy mlecznej. Członkowie Bractwa towarzyszyli i pomagali
mu w urządzeniu tego miejsca oraz w uporządkowaniu i przywróceniu
do kultu znajdującego się nieopodal romańskiego kościółka z XII wieku
pod wezwaniem św. Sekundusa (San Secondo). Podczas pierwszych
trzech lat spędzonych w samotności Enzo Bianchi odczytał w sobie
pragnienie powołania do istnienia nowej formy życia o charakterze
monastycznym, która z jednej strony byłaby zanurzona w pełni tradycji
3

Wywiad autorski przeprowadzony z br. Ludwigiem Montim, Bose, 10.04.2015.
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chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, natomiast z drugiej – miałaby
charakter ekumeniczny, w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Aby zrealizować swój zamiar, Enzo Bianchi odwiedzał wiele miejsc, w których
szukał inspiracji dla swych pragnień monastycznych i ekumenicznych.
Szczególne znaczenie miała dla niego podróż na górę Athos oraz spotkanie z prawosławnym Patriarchą Ekumenicznym w Stambule. Nie bez
znaczenia dla nowo powstającej wspólnoty był pobyt w Taizé i przyjaźń
z bratem Rogerem Schützem oraz pobyt we francuskim klasztorze trapistów w Tamié, a także kontakty z reformowaną wspólnotą monastyczną
sióstr z Granchamp w Szwajcarii4.
Kluczowe wydarzenia dla powstania Wspólnoty z Bose i dla jej
późniejszego charakteru ekumenicznego rozegrały się jednak dopiero
w 1968 roku, kiedy do Enzo Bianchiego dołączyły kolejne osoby. Pierwszą z nich był Daniel Attinger, młody szwajcarski pastor z Neuchâtel,
a następnie dwoje świeckich katolików z Piemontu: kobieta i mężczyzna5. W tym czasie stało się jasne, że powstająca wspólnota będzie się
składać z braci i sióstr dzielących ten sam monastyczny sposób życia
oraz że będzie ona miała charakter ekumeniczny. Wsparcie dla nowo
powstałej wspólnoty w sposób otwarty wyrażał arcybiskup Turynu kard.
Michele Pellegrino, pomimo nieugiętego sprzeciwu ówczesnego biskupa
diecezji Biella, Carlo Rossiego6.
4

5
6

Por. R. Masson, Bose. La radicalità del Vangelo. Enzo Bianchi e la sua comunità, Torino 2007, s. 59; K. F. Pecklers, Worship at the Ecumenical Monstery of Bose, „Studia
Liturgica” 38 (2008), s. 207; M. de Vries, Verso una gratuità feconda. L’avventura
ecumenica di Grandchamp, Milano 2008, s. 197.
Por. G. Boselli, La comunidad monástica de Bose, „Phase” 53 (2013), s. 135.
Biskup Rossi był jednoznacznie przeciwny inicjatywie wspólnoty zakładanej przez
Enzo Bianchiego ze względu na jej charakter ekumeniczny oraz na fakt, że mnisi
i mniszki mieli dzielić ten sam sposób życia w jednym miejscu. W 1967 roku biskup
Rossi nałożył nawet interdykt na wspólnotę, zabraniając publicznego celebrowania
sakramentów w Bose. Konflikt ten, zaistniały w pierwszych latach istnienia wspólnoty, został ostatecznie zażegnany i począwszy od 1971 roku oficjalnym opiekunem
Wspólnoty z ramienia Kościoła został kard. Michele Pellegrino, a później jego
następca w Turynie kard. Anastasio Ballestrero. Por. M. Torcivia, Il segno di Bose,
Casale Monferrato 2003, s. 42–43.
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Pierwsze uroczyste śluby czystości i życia wspólnego odbyły się
w Bose w 1973 roku podczas świąt wielkanocnych. Śluby złożyło wówczas
sześciu braci oraz jedna siostra7. W następnych latach życie wspólnoty
rozwijało się dynamicznie. Utwierdzała się tożsamość monastyczna
i ekumeniczna wspólnoty, a jej miejsce w Kościele powszechnym i diecezjalnym stawało się coraz bardziej znaczące. Enzo Bianchi stał się osobą
znaną i rozpoznawalną dzięki swej osobowości, licznym publikacjom
oraz rekolekcjom i konferencjom głoszonym niemalże w całych Włoszech oraz poza ich granicami8. Obecnie Wspólnota z Bose liczy około
dziewięćdziesięciu braci i sióstr, w tym pięciu kapłanów katolickich
i jednego pastora.
Wspólnota została kanonicznie uznana w 1988 roku przez miejscowego biskupa diecezjalnego, jednak nie może (i nie dąży do tego) być
uważana za zakon lub instytut katolicki, ponieważ jej członkami są również osoby przynależące do innych wyznań chrześcijańskich. Poza domem fundacyjnym w Bose bracia i siostry żyją również w mniejszych
wspólnotach we Włoszech: w Ostuni (diecezja Brindisi), San Masseo
(diecezja Asyż), Cellole (diecezja Volterra) i Civitella San Paolo (diecezja
Civita Castellana), prowadząc tam właściwe sobie życie monastyczne
oraz działalność ekumeniczną9. Obecność mnichów z Bose zaznaczona
jest także w Jerozolimie. Aktualnie w Ruviano (diecezja Alife-Caiazzo)
powstaje nowa forma życia monastycznego, której członkowie, czerpiąc
z monastycznej tradycji Wspólnoty z Bose oraz z duchowości benedyktyńskiej, chcą poświęcić się dziełu ewangelizacji. Na przełomie lat
2016 i 2017 w Bose dokonała się ważna zmiana. 26 grudnia 2016 roku
7
8

9

Por. M. Torcivia, Il segno di Bose, dz. cyt., s. 38–39.
Do dzisiaj Enzo Bianchi jest częstym gościem włoskich programów telewizyjnych,
posiada własne rubryki w prasie o zasięgu ogólnokrajowym (np. w turyńskiej „La
Stampa”), często zajmuje wyraźne stanowisko w kwestiach religijnych, społecznych
i politycznych oraz systematycznie wydaje książki na tematy dotyczące różnych
aspektów duchowości chrześcijańskiej. Wywiad autorski przeprowadzony z br. Ludwigiem Montim, Bose, 10.04.2015.
Wywiad autorski przeprowadzony z br. Emmanuele Borsottim, Bose, 10.04.2015.

118Rozdział III

Enzo Bianchi złożył rezygnację z funkcji przeora założonej przez siebie
Wspólnoty ekumenicznej, a 27 stycznia bracia i siostry wybrali jego
następcę. Został nim 60-letni brat Luciano Manicardi, dotychczasowy
podprzeor Wspólnoty (vice-priore), długoletni i bliski współpracownik
Enzo Bianchiego, rekolekcjonista i autor dzieł z zakresu duchowości
biblijnej10.
1.2. Monastycyzm i duchowość ekumeniczna

Wspólnota z Bose to wspólnota monastyczna, do której należą kobiety i mężczyźni z różnych Kościołów chrześcijańskich. Bracia i siostry
tworzą wspólnotę ludzi świeckich, co odpowiada autentycznej tradycji
monastycznej. Tylko kilku mnichów to prezbiterzy i to oni zapewniają
wspólnocie celebrację Eucharystii i konieczną posługę sakramentalną11.
Cechą charakterystyczną życia mnichów i mniszek z Bose jest prostota
właściwa dla wspólnot cenobitycznych, oparta na dwóch tradycyjnych
fundamentach duchowości benedyktyńskiej, jakimi są: modlitwa i praca.
W tym znaczeniu Reguła Wspólnoty z Bose (Regola di Bose) opiera się
na najbardziej tradycyjnych regułach monastycznych chrześcijańskiego
Wschodu i Zachodu autorstwa Pachomiusza, Bazylego z Cezarei i Benedykta, połączonych z sobrietas charakteryzującą duchowość cysterską12.
10 Por. E. Bianchi, Chi porta il peso. Avvicendamento alla guida della comunità monastica di Bose, „L’Osservatore Romano” 157 (2017) no. 22, s. 7 [edycja włoska].
11 Większość kapłanów, którzy są mnichami w Bose, wstąpiło do wspólnoty już jako
prezbiterzy. Sam Enzo Bianchi pozostaje człowiekiem świeckim i, nawiązując
do tradycji pierwszych mnichów, nazywa się często „prostym wiernym” (semplice
fedele laico), „prostym mnichem” (semplice monaco) lub „prostym chrześcijaninem” (semplice cristiano), chociaż sam przyznaje, że przynajmniej dwukrotnie
biskupi proponowali mu przyjęcie święceń prezbiteratu. Por. B. Quarant, Bibbia e agnolotti. Il segreto di Enzo Bianchi, „La Stampa”, 1.05.2013, http://www.
lastampa.it/2013/05/01/cultura/bibbia-e-agnolotti-il-segreto-di-enzo-bianchijhe5KHjPGTDFLuvaMIHKQM/pagina.html (10.11.2015).
12 Por. G. Boselli, La liturgia della professione monastica della comunità di Bose, „Rivista Liturgica” 93 (2006), s. 396.
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Cała ta długa i bogata tradycja podkreśla jednoznacznie, że właściwą
pracą dla mnicha są wiara i życie w Tym, którego posłał Ojciec – w Jezusie Chrystusie13. Za jedyną „misję” wspólnoty uważane jest życie zgodne
z nauczaniem Jezusa Chrystusa.
Bracia i siostry z Bose zdobywają środki na utrzymanie i życie jedynie
z pracy rąk własnych. Nie otrzymują ani nie przyjmują żadnych darowizn od instytucji czy osób prywatnych. Dom Wspólnoty jest otwarty
na wszystkich pragnących dzielić przez jakiś czas doświadczenie szukania i spotykania Boga w pięknie liturgii monastycznej oraz w doświadczeniu życia w jedności, którą wskazuje Chrystus. Każdy gość zapraszany
jest jedynie do złożenia dobrowolnej ofiary na własne utrzymanie w klimacie całkowitej wolności. Bracia i siostry podkreślają bardzo mocno,
iż żadna osoba nie może zostać wykluczona z gościnności Wspólnoty
ze względów ekonomicznych14. Każdy członek Wspólnoty codziennie
wykonuje pracę, zarabiając na życie własnymi rękami, upodabniając się
w ten sposób do wszystkich innych ludzi. Jedni mnisi i mniszki pracują
fizycznie, zajmując się rolnictwem, uprawiając warzywa i owoce, prowadząc pracownię ceramiczną i stolarską, drukarnię, księgarnię oraz
pracownię pisania ikon. Inni natomiast poświęcają się pracy naukowej
w zakresie teologii, biblistyki, patrologii, liturgii i ekumenizmu, tradycji
hebrajskiej15.
W Bose powstaje również wiele tłumaczeń tekstów źródłowych oraz
tekstów klasyków teologii pochodzących z różnych tradycji chrześcijańskich. Publikacją tekstów przygotowanych przez braci i siostry z Bose
zajmuje się założone w 1983 roku wydawnictwo Qiqajon, należące dzisiaj
do najważniejszych we Włoszech wydawnictw dzieł z zakresu biblistyki,
patrologii oraz szeroko pojętej teologii i duchowości chrześcijańskiej16.
W tym wydawnictwie publikowane są także materiały z sympozjów,
13
14
15
16

Por. G. Boselli, La comunidad monástica de Bose, dz. cyt., s. 136.
Por. G. Boselli, La comunidad monástica de Bose, dz. cyt., s. 136.
Por. G. Boselli, La comunidad monástica de Bose, dz. cyt., s. 136.
Por. M. Torcivia, Il segno di Bose, dz. cyt., s. 42.
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które odbywają się w Bose. Od 1993 roku w Bose organizowane się
sympozja duchowości prawosławnej, przy współpracy z patriarchatami
Konstantynopola i Moskwy. Wyrażają one głębokie pragnienie dialogu
i spotkania pomiędzy różnymi Kościołami na płaszczyźnie duchowości.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że od 1994 roku monastyczna Wspólnota z Bose organizuje także sympozja liturgiczne. Do 2016 roku w Bose
odbyło się czternaście Międzynarodowych Sympozjów Liturgicznych
(Convegni Liturgici Internazionali)17. W roku 2017 XV Międzynarodowe
Sympozjum Liturgiczne odbędzie się w dniach 1–3 czerwca i będzie
miało temat: Abitare, celebrare, trasformare. Processi partecipativi tra
liturgia e atchitettura („Mieszkać, celebrować, przemieniać. Procesy
uczestnictwa pomiędzy liturgią i architekturą”).
Od chwili swego powstania Wspólnota monastyczna z Bose jest
wspólnotą ekumeniczną. Mnisi i mniszki należący do niej pochodzą
z różnych wspólnot chrześcijańskich. Ogromną większość stanowią
w niej rzymscy katolicy, ale od samego początku rzeczywistość Bose
tworzą także protestanci. Z czasem do Wspólnoty dołączyli również
członkowie różnych wspólnot katolickich obrządku wschodniego oraz
17 Tematyka sympozjów była nastepująca: 1994 – La celebrazione eucaristica rinnovata
dal Vaticano II (Odnowiona po Soborze Watykańskim II celebracja eucharystyczna); 2003 – L’altare. Mistero di presenza, opera d’arte (Ołtarz. Tajemnica obecności,
dzieło sztuki); 2005 – L’Ambone. Tavola della Parola di Dio (Ambona. Stół Słowa
Bożego); 2006 – Lo spazio liturgico e il suo orientamento (Przestrzeń liturgiczna
i jej orientacja); 2007 – Il battistero (Chrzcielnica); 2008 – Assemblea santa. Forme,
presenza, presidenza (Święte zgromadzenie. Formy, obecność, przewodniczenie);
2009 – Chiesa e Città (Kościół i Miasto); 2010 – Liturgia e arte. La sfida della
contemporaneità (Liturgia i sztuka. Wyzwanie współczesności); 2011 – Ars liturgica.
L’arte a servizio della liturgia (Ars liturgica. Sztuka w służbie liturgii); 2012 – Identità
e trasformazione. L’adeguamento liturgico delle chiese (Tożsamość i przemiana.
Adaptacja kościołów do wymogów liturgii); 2013 – Il Concilio Vaticano II. Liturgia,
Architettura, Arte (Sobór Watykański II. Liturgia, architektura, sztuka); 2014 – Liturgia e cosmo. Fondamenti cosmologici dell’architettura liturgica (Liturgia i kosmos.
Kosmologiczne podstawy architektury liturgicznej); 2015 – Architetture della luce.
Arte, spazi, liturgia (Architektury światła. Sztuka, przestrzenie, liturgia); 2016 – Viste
da fuori. L’esterno delle chiese (Widziane z zewnątrz. Zewnętrzna część kościołów).
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prawosławnych. Ekumeniczność Wspólnoty z Bose nie dotyczy jednak
jedynie eklezjalnej przynależności jej członków do różnych wyznań
chrześcijańskich. Ukierunkowanie na działalność ekumeniczną nigdy
nie było dla członków Wspólnoty z Bose jedynie teoretycznym projektem, który później należało wprowadzić w życie poprzez Regułę i zasady
funkcjonowania wspólnoty. Pragnienie jedności leżało bowiem u samych podstaw istnienia Wspólnoty, która odczytywała je zawsze jako dar
otrzymany od Boga już w momencie, gdy u boku Enzo Bianchiego pojawił się pastor Daniel Attinger i razem postanowili poszukiwać śladów
Chrystusa na drodze życia wspólnotowego i czystości ewangelicznej18.
Od tego momentu duch ekumeniczności wszedł w serce wspólnoty
i stał się jednym z jej fundamentów i „pracą każdego dnia” (opera di ogni
giorno) wszystkich braci i sióstr19. Goffredo Boselli, jeden z mnichów
z Bose, w następujący sposób pisze o wzajemnych relacjach pomiędzy
monastycyzmem i ekumenizmem:
W naszych czasach życia monastycznego i ekumenizmu nie można pojmować jako rzeczywistości, które mogą istnieć bez siebie nawzajem.
[…] To właśnie w tej szczególnej formie kroczenia za Chrystusem [jaką
jest monastycyzm], możliwe jest życie wspólne, wzajemne poznanie
się, doświadczenie przebaczenia w nadziei oraz cierpliwym i wytrwałym poszukiwaniu pełnej jedności w łonie „Kościoła Kościołów” – jak
to określił Jean-Marie Tillard – zdolnego do bycia rozpoznanym dzięki
wyznawaniu tej samej wiary20.

Jednak relacja pomiędzy ekumenicznością i życiem monastycznym,
tak jak rozumie to Wspólnota z Bose, opiera się na jeszcze głębszych
fundamentach. Enzo Bianchi widzi aż cztery powody świadczące o tym,
że w dzisiejszym Kościele to właśnie życie monastyczne jest właściwym
18 Por. M. Torcivia, Il segno di Bose, dz. cyt., s. 42.
19 Por. Reguła wspólnoty (Regola di Bose), nr 43.
20 Por. G. Boselli, La comunidad monástica de Bose, dz. cyt., s. 137.
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locus oecumenicus. Po pierwsze – życie monastyczne istniało zanim
jeszcze powstały jakiekolwiek podziały w Kościele; po drugie – jest ono
naturalną drogą prowadzącą do świętości; po trzecie – autentyczne życie
monastyczne wymaga nieustającego nawrócenia i powrotu do korzeni,
czyli do Ewangelii; po czwarte wreszcie – jak mówią o tym Paul Evdokimov i Olivier Clément – jest ono nieustannym wzywaniem, epiklezą
Ducha Świętego nad Kościołem21.
Ekumeniczność w Bose jest zawsze odnoszona do Kościoła i rozumie
się ją jako służbę Kościołom, Kościołowi i w Kościele. Ta fundamentalna
łączność Wspólnoty z Kościołem przejawia się przynajmniej na dwu
płaszczyznach. Po pierwsze – Wspólnota z Bose jest zakorzeniona w Kościele lokalnym, w diecezji Biella, której jest częścią, i jako taka pragnie
służyć innym Kościołom lokalnym i całemu Kościołowi powszechnemu.
Po drugie zaś – członkowie Wspólnoty nie mają zamiaru tworzenia czegoś w rodzaju „nowego Kościoła”, rezygnując z własnej przynależności
eklezjalnej. Wejście do Wspólnoty w Bose jest bowiem równoznaczne
z pozostawaniem w komunii z Kościołem, w którym każdy z braci i każda
z sióstr przyjmowali sakrament chrztu świętego. Obrzęd profesji monastycznej w Bose kilkakrotnie podkreśla wartość powołania chrzcielnego
mnichów i zobowiązuje ich do pozostania wiernymi aż do śmierci Kościołowi, który ich zrodził dla Chrystusa poprzez chrzest. Dla członków
Wspólnoty z Bose to właśnie chrzest jest jedyną i prawdziwą konsekracją,
gdyż każdy ochrzczony zostaje włączony w komunię zbawienia, co pozwala życiem konsekrowanym nazwać już życie wypływające z przyjęcia sakramentu chrztu22. Reguła Wspólnoty mówi o tym bardzo jasno:
Bracie, siostro, przychodzisz z konkretnego Kościoła chrześcijańskiego.
[…] Należysz do Chrystusa poprzez Kościół, który cię zrodził dla Niego
21 Por. E. Bianchi, Monastic life and the ecumenical dialogue, Magnano 2001, s. 9–16
[tłum. własne]. Szerszej na temat duchowości monastycznej we współczesnym
świecie w odniesieniu do liturgii zob. E. Bianchi, Quale spiritualità i monaci offrono
alla Chiesa?, Magnano 2000.
22 Por. G. Boselli, La liturgia della professione…, dz. cyt., s. 408.
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poprzez chrzest. Będziesz uznawać jego pasterzy, będziesz uznawać
jego posługi z ich różnorodnością i zawsze będziesz znakiem jedności.

W tym znaczeniu Wspólnocie nie można przypisać jednego przymiotnika określającego jej wyznaniowość, gdyż przynależność do niej oparta
jest na tożsamości eklezjalnej wypływającej z chrzcielnego zanurzenia
w Chrystusie, jakie dla każdego z jej członków dokonało się w konkretnym Kościele. Ten właśnie aspekt rozumienia ekumenizmu w Bose
wybrzmiewa bardzo mocno w liturgii Wspólnoty, a szczególnie w strukturze i treści oficjum. Reguła mówi o tym w następujących słowach:
Wspólnota nie jest wyznaniowa, ale tworzą ją członkowie należący
do różnych wyznań chrześcijańskich. Każdy członek winien znaleźć
we wspólnocie przestrzeń dla własnego wyznania wiary i przyjęcia
własnej duchowości23.

Autentyczność Wspólnoty z Bose potwierdza gościnność głęboko
zakorzeniona w monastycznej tradycji Kościoła:
Posługa gościnności obejmuje przyjęcie, słuchanie, próbę zrozumienia
drugiej osoby w jej „inności” i zaprowadzenia na modlitwę przed Panem, pocieszenie strapionych oraz solidarność z wykluczonymi 24.

Gości Wspólnoty zaprasza się do uczestnictwa w wielu aktywnościach
formacyjnych organizowanych w Bose (tygodnie duchowości, sesje formacyjne i naukowe, międzynarodowe konferencje, sympozja i zjazdy,
rekolekcje i dni skupienia, spotkania o charakterze ekumenicznym, lectio
23 La comunità non è confessionale, ma è fatta da membri che appartengono alle diverse confessioni cristiane. Ogni membro deve trovare nella comunità lo spazio per
la sua confessione di fede e l’accettazione della sua spiritualità. Por. Reguła wspólnoty
(Regola di Bose), nr 44 [tłum. własne].
24 Por. M. Torcivia, Il segno di Bose, dz. cyt., s. 86.
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divina itp.). Najważniejszym i najłatwiej dostępnym miejscem, w którym realizowana jest posługa gościnności, jest jednak bez wątpienia codzienna liturgia, która jest zarazem monastyczna i ekumeniczna. Liturgia
obejmuje trzy Godziny kanoniczne oficjum oraz niedzielną i czwartkową
wspólnotową Eucharystię. W modlitwie opartej na Słowie Bożym i tekstach Ojców Kościoła, nawiązującej do tradycji chrześcijaństwa niepodzielonego oraz w prostych, ale wymownych śpiewach liturgicznych bez
trudu może się odnaleźć każdy chrześcijanin, niezależnie od swojej przynależności eklezjalnej. Gdy do tego doda się zwykłą ludzką serdeczność
i otwartość na drugiego przy wspólnym stole oraz w czasie indywidualnych spotkań, to ekumeniczność samej liturgii celebrowanej w Bose nabywa znaczenia egzystencjalnego, czyli dotykającego codzienności osób
przybywających do klasztoru i uczestniczących w oficjach Wspólnoty25.

2. „Oficjum ekumeniczne”
Z pokorą i miłością ofiarujemy ten nasz trud i naszą radość
codziennego narzędzia naszej ekumenicznej liturgii godzin
i prosimy natarczywie o dar widzialnej jedności dla wszystkich Kościołów Chrystusowych, aby świat uwierzył
(J 17, 21),
Marana Tha! Panie Jezu, przyjdź szybko!26

Monastyczny charakter liturgii w Bose uwypuklają takie elementy,
jak: wielka troska o modlitwę i śpiew, koncentracja na pięknie jako
25 Por. K. F. Pecklers, Worship…, dz. cyt., s. 213–214.
26 Con umiltà e amore offiramo quest nostra fatica e questa nostra gioia, strumento
quotidiano per una liturgia ecumenica delle Ore, e chiediamo insistentemente il dono
dell’unità visibile per tutte le chiese di Cristo, affinché il mondo creda (cf. Gv 17, 21).
Marana tha! Signore Gesù, vieni presto! Słowa Założyciela Bose kończące jego wstęp
do najnowszego wydania Modlitwy dni. Por. E. Bianchi, Prefazione del priore di Bose
alla sesta edizione, [w:] Preghiera dei giorni. Ufficio ecumenico per l’anno liturgico,
a cura di Comunità di Bose, Magnano 2011, s. VI [tłum. własne].
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uprzywilejowanym miejscu spotkania człowieka z Bogiem oraz wielka prostota (simplicitas) i znaczenie treściowe zarówno w organizacji
przestrzeni liturgicznej, jak i w celebracji obrzędów27. W tym kontekście
można stwierdzić, że oficjum celebrowane w Bose posiada dwie charakterystyczne cechy, ukazujące zarówno jego głębokie zakorzenienie
w chrześcijańskiej tradycji monastycznej, jak i konsekwentne otwarcie
na znaki czasu, odczytywane na bieżąco we współczesnym Kościele.
Pierwszą z nich jest maksymalna koncentracja na Słowie Bożym, zawartym w Piśmie Świętym28, a drugą ekumeniczny charakter oficjum, dzięki
któremu w liturgii bez trudności mogą uczestniczyć i modlić się chrześcijanie należący do różnych denominacji i wspólnot chrześcijańskich29.
2.1. Źródła liturgiczne

Życie monastyczne Wspólnoty z Bose od samego początku jej istnienia
opierało się na codziennej celebracji Liturgii godzin, która dostosowana została do warunków, w jakich żyli pierwsi bracia i siostry dzielący doświadczenie życia, jakie wybrał Enzo Bianchi. Dlatego źródła
liturgiczne są stosunkowo proste. Codzienne oficjum w przeważającej
części zawarte jest w jednej obszernej księdze liturgicznej pod tytułem:
Preghiera dei giorni. Ufficio ecumenico per l’anno liturgico30 („Modlitwa
dzienna. Oficjum ekumeniczne w ciągu roku liturgicznego”), liczącej
1534 strony i przygotowanej przez samą Wspólnotę. Księga ta zasadniczo obejmuje całość oficjum sprawowanego w Bose. Zawiera bowiem
27 Por. F. Bigatti, L’esperienza di Bose: una comunità a servizio dell’ecumenismo, Bergamo 2000, s. 71–72 [pro manuscripto].
28 Por. G. Boselli, La liturgie de Bose. Ses principes inspirateurs et quelques éléments
spécifiques, „Liturgie” (2004) no. 125, s. 105–109.
29 Por. A. Mainardi, Ecumenismo e preghiera, „Fogli Campostrini” 5 (2013) no. 1, s. 253.
30 Por. Preghiera dei giorni. Ufficio ecumenico per l’anno liturgico, a cura di Comunità
monastica di Bose, Magnano 2011. Prace nad redakcją Modlitwy dni trwają niemal
nieustannie od początku istnienia Wspólnoty. Do tej pory ukazało się aż sześć jej
wydań (w latach 1973, 1975, 1993, 1996, 2001 i 2011).
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psalmy, kantyki biblijne oraz serię kilkunastu antyfon przeznaczonych
do śpiewanego oficjum.
W oddzielnej księdze, zatytułowanej Innario di Bose31 („Hymnarz
z Bose”), zebrane zostały hymny używane przez Wspólnotę. Wśród ksiąg
liturgicznych używanych do celebracji oficjów w Bose należy wyróżnić
także oficja paschalne (La Pasqua del Signore32) oraz lekcjonarze (Nuove
letture dei giorni33). Charakter ekumeniczny liturgii i duchowości Wspólnoty z Bose w nieco innowacyjny i zdecydowanie szerszy sposób ukazuje
tzw. „Księga świadków”, czyli swego rodzaju martyrologium ekumeniczne (Il libro dei testimoni. Martirologio ecumenico34) zaproponowane
przez Wspólnotę i obejmujące świadków chrześcijańskiej wiary w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa, niezależnie od ich przynależności
eklezjalnej35. Chociaż Martirologio ecumenico nie jest księgą liturgiczną,
to jednak ukazuje, iż ekumeniczna duchowość Wspólnoty z Bose rozciąga się także na wymiar świętości i świadectwa rozumianych jako
wspólne dziedzictwo całego świata chrześcijańskiego. W ten sposób –
także w liturgii – zostaje podkreślony wymiar świadectwa i znaku. Enzo
Bianchi stwierdza: „ekumenizm świadków jest najbardziej przekonujący,
ponieważ poznając historię ciągłego i tajemniczego działania Ducha,
można nauczyć się z coraz większym przekonaniem kroczyć po śladach
Chrystusa”36.

31 Por. Innario di Bose. Creazione e scelta di inni per la liturgia delle ore, a cura
di Comunità monastica di Bose, Magnano 2013.
32 Por. La Pasqua del Signore. Liturgie del cammino pasquale, Magnano 2011.
33 Por. Nuove letture dei giorni. Testi dei padri d’oriente e d’occidente per tutti i tempi
liturgici, a cura di Comunità monastica di Bose, Magnano 2010.
34 Il libro dei testimoni. Martirologio ecumenico, a cura di Comunità monastica di Bose,
Cinisello Balsamo 2002 [wyd. pol.: Księga świadków. Martyrologium ekumeniczne,
red. R. Larini, tłum. K. Stopa, Częstochowa 2004].
35 Por. G. Boselli, La comunidad monástica de Bose, dz. cyt., s. 138–139. Księga świadków nie ogranicza się tylko do świadków wiary chrześcijańskiej, ale została poszerzona o sprawiedliwych i męczenników Izraela oraz przedstawicieli innych religii.
36 Por. E. Bianchi, Wprowadzenie, [w:] Księga świadków…, dz. cyt., s. 11.
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Preghiera dei giorni ma formę podręcznej księgi liturgicznej do użytku wiernych, którzy mogą się nią modlić zarówno we wspólnocie, jak
i indywidualnie. Oprócz części wstępnej37 jej zawartość tworzą, jak zaznaczono wcześniej, Preghiera dei giorni, czyli teksty oficjum w sensie
ścisłym, oraz Salterio di Bose („Psałterz z Bose”) obejmujący tłumaczenie
psalmów i kantyków dokonane we Wspólnocie wraz z wyborem antyfon. Wprowadzenie (Presentazione della „Preghiera dei giorni”) zawiera
opis celebracji wraz z wyszczególnieniem jej charakterystycznych cech.
Teksty liturgiczne zawarte w samej księdze podzielone zostały na okresy
liturgiczne, co odpowiada rzymskiemu proprium de tempore. Obejmują
one oficja: Adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu, Wielkiego
Tygodnia i okresu zwykłego, który podzielony jest na cykle czterotygodniowe38. Następnie umieszczone zostały oficja na uroczystości i święta
Pańskie celebrowane w Bose, którymi są: Zwiastowanie Pańskie, Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny, Ofiarowanie Pańskie, Przemienienie
Pańskie, Podwyższenie Krzyża Świętego, Trójcy Przenajświętszej, Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej39.
Kolejnym elementem struktury Preghiera dei giorni są również
teksty przeznaczone na celebracje związane z kultem świętych, które zostały podzielone według tekstów wspólnych (o Najświętszej
Maryi Pannie, Apostołach i Ewangelistach, Prorokach, Męczennikach, Pasterzach, Świadkach, Mnichach), a które zamyka oficjum
37 Część wstępna zawiera dwa wprowadzenia do szóstego wydania księgi. Autorem
pierwszego jest przeor Wspólnoty, a drugiego biskup Pinerolo Giorgio Debernardi, przewodniczący Komisji Episkopatu Piemontu ds. Ekumenizmu. Następnie
zamieszczone zostały dwa listy biskupów piemonckich do Wspólnoty z okazji
publikacji drugiego i pierwszego wydania Modlitwy dni (1993 i 1973) wyrażające
poparcie i nadzieje ekumeniczne związane ze Wspólnotą i jej działalnością. Do części wstępnej należy także wykaz źródeł, z których korzystano w czasie przygotowania
i kompozycji oficjów oraz schematyczne przedstawienie zawartości księgi i struktury
modlitwy (Organizzazione della „Preghiera dei giorni”). Por. Preghiera dei giorni…,
dz. cyt., s. V–XXIV.
38 Por. Preghiera dei giorni…, dz. cyt., s. 3–653.
39 Por. Preghiera dei giorni…, dz. cyt., s. 655–711.
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o zmarłych40. Ponadto ważne miejsce w Preghiera dei giorni zajmują
liturgie na szczególne okoliczności (liturgie per circostanze particolari),
jakimi są we Wspólnocie z Bose: modlitwa o jedność chrześcijan (preghiera per l’unità dei cristiani), modlitwa o pokój (preghiera per la pace),
modlitwa o ochronę stworzenia (preghiera per la salvaguardia della creazione) oraz specjalne modlitwy w dniach zmiany pór roku nawiązujące
do kwartalnych modlitw o urodzaje (al mutare delle stagioni in occasione
delle Quattro Tempora)41. Księgę Preghiera dei giorni w sensie ścisłym
zamyka lekcjonarz, czyli wykaz czytań biblijnych i schemat ich doboru
do oficjów na każdy dzień, kalendarze celebracji ku czci świętych, wykaz
świąt ruchomych oraz schematy dotyczące doboru psalmów42.
Wraz z rozwojem Wspólnoty i intensyfikacją jej życia liturgicznego,
skoncentrowanego na śpiewie codziennego oficjum, dojrzewała wśród
braci i sióstr z Bose decyzja o konieczności przygotowania własnego
tłumaczenia psalmów i kantyków, które byłyby bardziej odpowiednie
dla modlitwy monastycznej niż te zaproponowane we włoskim wydaniu
Liturgii godzin43. Po długiej i żmudnej pracy mnichów pod kierunkiem
przeora powstało nowe tłumaczenie psalmów i kantyków z języków
oryginalnych, dostosowane do użytku liturgicznego, opublikowane
w osobnej księdze zatytułowanej Salterio di Bose44 („Psałterz z Bose”)45.
Obecnie, wraz z wprowadzeniem, jest on częścią głównej księgi Preghiera dei giorni. Cechą charakterystyczną Salterio di Bose jest fakt,
40
41
42
43

Por. Preghiera dei giorni…, dz. cyt., s. 713–785.
Por. Preghiera dei giorni…, dz. cyt., s. 787–810.
Por. Preghiera dei giorni…, dz. cyt., s. 811–954.
Por. E. Bianchi, Introduzione. La peculiarità del Salterio di Bose: traduzione e antifone, [w:] Praghiera dei giorni…, dz. cyt., s. 957.
44 Por. Praghiera dei giorni…, dz. cyt., s. 955–1532.
45 Własne tłumaczenie psalmów i kantyków oraz wybór antyfon do użytku liturgicznego we Wspólnocie zostało wydane po raz pierwszy w 1993 roku, a następnie było
jeszcze kilka razy poprawiane i wznawiane. Salterio di Bose zamyka się uwagami
krytycznymi dotyczącymi tłumaczenia tekstów oraz indeksem psalmów i kantyków.
Por. Salterio di Bose. Salmi e cantici biblici, a cura di E. Bianchi, Magnano 2008.
Wywiad autorski przeprowadzony z br. Ludwigiem Montim, Bose, 10.04.2015.
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że oprócz stu pięćdziesięciu psalmów, pięćdziesięciu kantyków ze Starego Testamentu oraz czterdziestu kantyków z Nowego Testamentu
zawiera ponadto kilkanaście antyfon, dobieranych każdorazowo przez
Wspólnotę do konkretnego oficjum.
2.2. Struktura oficjum

Ogólna struktura ekumenicznego oficjum z Bose zawartego w Preghiera dei giorni bazuje na monastycznej tradycji łacińskiej, zbudowanej
w oparciu o Oficjum św. Benedykta oraz cysterską praktykę celebracji liturgii46. Modlitwy i litanie odmawiane przez Wspólnotę z Bose
pochodzą jednak z wielu źródeł. Można w nich znaleźć teksty liturgii
rzymskiej, bizantyńskiej, ormiańskiej, koptyjskiej, chaldejskiej, syryjskiej,
a także reformowanej czy anglikańskiej. Wspólnota czerpie bardzo wiele
tekstów z sakramentarzy rzymskich, ambrozjańskich, mozarabskich,
a także z mszału trydenckiego i soborowego Mszału Pawła VI, z innych
tradycji monastycznych (np. benedyktyńskiej i cysterskiej) oraz z ksiąg
liturgicznych Kościołów reformowanych47.
Każda z Godzin kanonicznych „oficjum ekumenicznego” Wspólnoty
z Bose posiada tę samą strukturę, nawiązującą do tradycji liturgicznej
modlitwy Kościoła łacińskiego. Oficjum wieczorne, wigilijne, poranne
i południowe rozpoczyna się zawsze wersetem wprowadzającym (Introduzione). W dni powszednie (o poranku i wieczorem) werset ten
to tradycyjne dla oficjum rzymskiego wezwanie: „Panie, otwórz wargi
moje”, któremu towarzyszy odpowiedni fragment biblijny48 i doksologia
46 Wywiad autorski przeprowadzony z br. Emmanuele Borsottim, Bose, 10.04.2015.
47 Pełna lista źródeł liturgicznych została zamieszczona we wstępie do Preghiera dei
giorni. Por. Presentazione della Preghiera dei giorni, [w:] Preghiera dei giorni…,
dz. cyt., s. XXI–XXIII.
48 Wersety biblijne różnią się w zależności od okresu liturgicznego. W modlitwie wieczornej okresu zwykłego jako werset figuruje zawsze fragment Ps 141, najbardziej
charakterystyczny dla Nieszporów właściwie każdej tradycji liturgicznej: Signore,
ti chiamo, affrettati per me / ascolta la mia voce quando ti invoco / la mia preghiera
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trynitarna. W modlitwie południowej werset wprowadzający stanowi
wezwanie: „Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu”, wraz z fragmentem
biblijnym i doksologią. W niedziele jako wersety używane są formuły
pochodzące z tradycji bizantyjskiej. Są one bardziej uroczyste, o charakterze doksologicznym, ukazujące wyraźnie radość płynącą z Dnia
Pańskiego49. Sobotnia modlitwa wieczorna, zamiast zwykłego wprowadzenia, może rozpocząć się tradycyjnym i starożytnym rytem Lucenarium, na który składa się: obrzęd zapalenia lamp w czasie hymnu
Fos hilaron, okadzenie wraz z pieśnią odwołującą się do poezji Ojców
Kościoła lub innych autorów pochodzących z różnych tradycji chrześcijańskich50 oraz modlitwy nawiązujące do podstawowego symbolu
Nieszporów, jakim jest antyteza światło-ciemność51. W czasie śpiewu
wersetu wprowadzającego cała Wspólnota braci i sióstr zwraca się w kierunku apsydy, czyli symbolicznego Wschodu, nawiązując do starożytnej
praktyki modlitwy skierowanej ad Orientem52.
Po wersecie wprowadzającym schemat Godzin kanonicznych przewiduje hymn (Inno). Hymny należą do najbardziej tradycyjnych elementów
liturgicznej Modlitwy Kościoła i są obecne właściwie we wszystkich tradycjach chrześcijańskich. Chociaż liturgia rzymska pozostawiła bardzo
obfity repertuar hymnograficzny, to w Bose zdecydowano się przygotować własny wybór hymnów, będący owocem doświadczenia modlitwy Wspólnoty, wierności tradycji oraz wrażliwości na współczesną

49

50
51
52

sia come incenso al tuo volto / le mie mani verso di te come sacrificio della sera
(Ps 141, 1–2).
Bizantyjski werset wprowadzający niedzieli: Sia benedetto il nostro Dio in ogni
tempo / ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. / Venite, adoriamo Dio nostro Re /
adoriamo il Cristo in mezzo a noi/ nostro Re e nostro Dio. / Venite, inchiniamoci
davanti al Signore / nostro Re e nostro Dio. / Dio santo, Dio santo e forte, Dio santo
e immortale / abbi pietà di noi.
Wśród nich znajdują się np. John H. Newman i Lancelot Andrews, obaj wywodzący
się z tradycji anglikańskiej.
Por. Preghiera dei giorni…, dz. cyt., s. 424–425, 466–467, 508–509, 552–553.
Por. K. F. Pecklers, Worship…, dz. cyt., s. 215.
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muzykę liturgiczną53. Tak więc hymny z Bose stanowią kompozycję
kościelną, przeznaczoną do użytku liturgicznego, której treść ukazuje
charakterystykę przeżywanej Godziny kanonicznej lub przedstawia sens
danego momentu roku liturgicznego czy święta54. Powstały w ten sposób
Innario di Bose zawiera aż 251 kompozycji muzycznych, pochodzących
z różnych tradycji liturgicznych, wśród których znaczną grupę stanowią
kompozycje braci i sióstr ze Wspólnoty z Bose55.
Głównym elementem każdej Godziny kanonicznej codziennego oficjum z Bose jest psalmodia (salmodia), do której wybiera się psalmy,
kantyki i antyfony z omawianego wyżej Salterio di Bose. W liturgicznej
księdze Wspólnoty z Bose Preghiera dei giorni to właśnie Psałterz, jego
tłumaczenie na język włoski, układ w oficjum oraz sposób modlitwy –
stanowią o oryginalności całego oficjum i o jego ukierunkowaniu ekumenicznym. Zgodnie z tradycją liturgicznej Modlitwy Kościoła śpiew
każdego psalmu i kantyku otwiera i zamyka antyfona, która w liturgii
Bose jest zawsze antyfoną biblijną56. Antyfony zamieszczone w Salterio
di Bose zaczerpnięte zostały zarówno z Septuaginty, jak i z Wulgaty.
Wśród nich są cytaty, aluzje lub odnośniki do Nowego Testamentu oraz
najbardziej odpowiednie wersety z Targumu lub Peszitty57. Sens takiego
doboru antyfon wyjaśnia Enzo Bianchi, stwierdzając, że taki sposób
chrześcijańskiej interpretacji psalmów pomaga we wzroście Słowa Bożego w sercach wiernych, według podstawowej zasady, że Pismo samo się
tłumaczy (scriptura sui ipsius interpres)58, a same antyfony mają „służyć
połączeniu Psałterza z Ewangelią”59.
53 Por. E. Bianchi, Presentazione, [w:] Innario di Bose…, dz. cyt., s. V–VI.
54 Por. Presentazione della Preghiera dei gironi, [w:] Preghiera dei giorni…, dz. cyt.,
s. XV–XVI.
55 Źródła, z których czerpano, dokonując wyboru tekstów i muzyki, zostały wyliczone
we Wprowadzeniu do Hymnarza. Por. Innario di Bose…, dz. cyt., s. VII–VIII.
56 Por. G. Boselli, La liturgie de Bose…, dz. cyt., s. 107.
57 Por. E. Bianchi, Introduzione. La peculiarità, [w:] Prehiera dei giorni…, dz. cyt., s. 958.
58 Por. E. Bianchi, Introduzione, [w:] Salterio di Bose…, dz. cyt., s. V.
59 Por. E. Bianchi, Introduzione. La peculiarità, [w:] Prehiera dei giorni…, dz. cyt.,
s. 958.
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Omawiając psalmodię oficjum Wspólnoty z Bose, należy także opisać pokrótce zasady doboru poszczególnych psalmów do konkretnych
Godzin kanonicznych. W Preghiera dei giorni zawarte są trzy schematy
dystrybucji psalmów. Pierwszy z nich to podział psalmów na cztery
tygodnie, odpowiadający posoborowej rzymskiej Liturgii godzin. Dwie
pozostałe zasady doboru psalmów są schematami charakterystycznymi
dla Wspólnoty z Bose. Schemat A (Monastero di Bose A) dzieli Psałterz
w cyklu dwutygodniowym i jest używany w Bose zarówno w okresie
zwykłym, jak i w tzw. okresach mocnych. W schemacie B (Monastero
di Bose B) psalmy zachowują układ czterotygodniowy. Wprowadzenie
do Psałterza wyraźnie zaznacza, że schemat B przeznaczony jest na sytuacje, w których modlitwa ma być prostsza i krótsza60. Warto dodać,
że Preghiera dei giorni zawiera także układ psalmów na dni poświęcone
świętym oraz na specjalne okoliczności, którymi w Bose są: modlitwa
o jedność chrześcijan, modlitwa o pokój oraz modlitwa o ochronę stworzenia61. Enzo Bianchi wyraźnie podkreśla, że Psałterz przygotowany
przez Wspólnotę z Bose nie jest jedynie częścią jej codziennego oficjum.
Tłumaczenie psalmów oraz dobór i charakter antyfon przeznaczone
są także do osobistej modlitwy lectio divina nie tylko mnichów i mniszek, ale także dla każdego chrześcijanina62. Salterio di Bose jest zatem
prawdziwie ekumeniczny, gdyż mogą się nim modlić wszyscy uczniowie
Chrystusa bez względu na przynależność eklezjalną i jako taki staje się
źródłem szeroko pojętej duchowości chrześcijańskiej.
Po odśpiewaniu psalmów i kantyków schemat Preghiera dei giorni
przewiduje lekturę Słowa Bożego. W oficjum porannym proklamowane
są dwa czytania: ze Starego Testamentu i z Ewangelii, a wieczorem –
z Listów Apostolskich. W ten sposób Nowy Testament czytany jest
w oficjum w ciągu jednego roku, a Stary Testament – w ciągu trzech
60 Por. Presentazione della „Preghiera dei giorni”, [w:] Preghiera dei giorni…, dz. cyt.,
s. XVI.
61 Por. Preghiera dei giorni…, dz. cyt., s. 952–953.
62 Por. E. Bianchi, Introduzione, [w:] Salterio di Bose…, dz. cyt., s. V.
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lat. Z lekturą Słowa Bożego w ekumenicznym oficjum z Bose związane
jest zwykle responsorium, którego funkcją jest wielbiąca odpowiedź
(doksologia) na proklamowane przed chwilą Słowo. Responsorium
z oficjum porannego umieszczone zostało pomiędzy lekturą ze Starego
Testamentu a Ewangelią i składa się z fragmentu starotestamentalnego
śpiewanego przez solistę, na który wszyscy odpowiadają antyfoną interpretującą sam tekst w kluczu chrystologicznym, eschatologicznym lub
eklezjologicznym. W ten sposób responsorium ukazuje jedność Starego i Nowego Prawa oraz umieszcza całą modlitwę w kontekście roku
liturgicznego63. Responsorium oficjum wieczornego jest odpowiedzią
na lekturę fragmentu z Listów Apostolskich i ma formę dialogu kantora
z całym zgromadzeniem. Źródłami wszystkich responsoriów zawartych
w Preghiera dei giorni z Bose są: rzymska Liturgia godzin oraz Thesaurus
Liturgiae Horarum monasticae opublikowany w 1977 roku64.
Milczenie, jako element składowy liturgii, ma pomagać mnichom
i mniszkom w medytacji Słowa Bożego, by żyć nim w każdym momencie dnia. Po chwili milczenia (według Preghiera dei giorni nie może być
ona zbyt krótka) schemat oficjum porannego, wieczornego i komplety
uwzględnia tradycyjny kantyk z Nowego Testamentu (odpowiednio:
Benedictus podczas modlitwy porannej, Magnificat podczas modlitwy
wieczornej i Nunc dimittis przed udaniem się na spoczynek), którego
tekst umieszczony jest w Salterio di Bose wraz z charakterystycznymi
dla Wspólnoty seriami antyfon biblijnych65.
Kolejnym elementem struktury modlitwy porannej i wieczornej oficjum ekumenicznego w Bose jest modlitwa o charakterze litanijnym,
którą oficjum Wspólnoty nazywa rano kontemplacją (contemplazione),
a wieczorem – modlitwą wstawienniczą (intercessione). Wprowadzeniem do tej modlitwy jest wezwanie zaczerpnięte z Biblii. Charakter
63 Por. Presentazione della „Preghiera dei giorni”, [w:] Preghiera dei giorni…, dz. cyt.,
s. XVII.
64 Por. Preghiera dei giorni…, dz. cyt., s. XVIII.
65 Por. Preghiera dei giorni…, dz. cyt., s. 1445–1449.
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i forma modlitw wstawienniczych są zgodne z rzymską Liturgią godzin,
ale ich źródeł należy szukać także w innych liturgicznych tradycjach
chrześcijańskich, a nawet bezpośrednio w liturgii synagogalnej66. Warto
zaznaczyć, że w poszczególne dni tygodnia contemplazione i intercessione w Bose wyrażają charakter danego dnia. Kontemplacje czwartku
skierowane są do Jezusa, a modlitwy wstawiennicze dotyczą Kościoła
i jego pasterzy. W piątek w modlitwach wspomina się mękę Chrystusa, ale także cierpienia chrześcijan oraz innych osób na całym świecie.
W sobotę Wspólnota modli się w jedności z narodem pierwszego przymierza. Natomiast w niedzielę całe oficjum uwielbia Chrystusa zmartwychwstałego i posyłającego Ducha Świętego, a szczytem modlitwy
wstawienniczej w Dzień Pański jest celebracja Eucharystii. Zarówno
w oficjum porannym, jak i w wieczornym schemat modlitwy przewiduje
przedstawienie Bogu własnych intencji (intenzioni libere), które można
dołączyć do proponowanych wezwań.
Kolejnym elementem struktury ekumenicznego oficjum celebrowanego w Bose jest modlitwa końcowa (orazione comune lub orazione
propria). Ma ona zwykle formę kolekty, która ukazuje charakter celebrowanej Godziny, przeżywanego okresu roku liturgicznego, uroczystości,
święta czy wspomnienia. Kolekty zamieszczone w Preghiera dei giorni
zostały zaczerpnięte zarówno z ksiąg liturgii rzymskiej, ze średniowiecznych i współczesnych źródeł monastycznych oraz z liturgii Kościołów
reformowanych.
Ważne miejsce w strukturze codziennej modlitwy Wspólnoty z Bose,
celebrowanej o poranku i wieczorem, zajmuje Modlitwa Pańska. Wprowadza do niej specjalnie dobrany werset z Nowego Testamentu. W liturgii w Bose wykorzystywana jest zarówno wersja Modlitwy Pańskiej
przekazana przez św. Mateusza (Mt 6, 9–13), jak i wersja św. Łukasza
(Łk 11, 2–4). Tekst św. Mateusza używany w oficjum Wspólnoty z Bose
w dwóch miejscach różni się od tradycyjnej włoskiej wersji Modlitwy
66 Wykaz źródeł modlitw wstawienniczych i kontemplacji: Preghiera dei giorni…,
dz. cyt., s. XXI–XXII.
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Pańskiej. Po pierwsze jest to tekst dłuższy, kończący się wezwaniem:
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli („Twoje jest Królestwo, Twoja potęga i chwała na wieki”). Po drugie zaś zwrot non ci indurre in tentazione („nie wódź nas na pokuszenie”) został zmieniony
na non ci abbandonare alla tentazione („nie opuszczaj nas w pokusie”).
Można się domyślać, że stało się tak zarówno ze względu na wierność
tekstowi oryginalnemu, jak i z powodów ekumenicznych. Modlitwa
Pańska w wersji św. Mateusza śpiewana jest w Bose w oficjum wieczornym i umieszczona jest po modlitwie końcowej. Wersja św. Łukasza
zawiera wezwanie Ducha Świętego67, według wczesnochrześcijańskiej
i chrzcielnej lektury tego fragmentu Ewangelii św. Łukasza. Tak wyraźne
podkreślenie wymiaru pneumatologicznego czyni tę wersję modlitwy
bardziej odpowiednią dla modlitwy porannej.
Ostatnim elementem struktury każdej z Godzin kanonicznych ekumenicznego oficjum Wspólnoty z Bose jest błogosławieństwo. Wypowiada je przewodniczący liturgii, którym nie zawsze jest kapłan. Tekst
błogosławieństwa jest zawsze Słowem Bożym i pochodzi ze Starego
Testamentu, z Listów Apostolskich lub z Apokalipsy.
Reasumując, należy podkreślić, że liturgia Wspólnoty z Bose jest
przede wszystkim skoncentrowana na Bożym Słowie, które dzierży
absolutny prymat w życiu każdego mnicha i każdej mniszki68. Ten
akcent na Słowo Boże nie wynika jedynie z ugruntowanych w Bose
przekonań ekumenicznych, ale także z wielkiej wagi, jaką przywiązuje
się tam do autentycznych tradycji monastycznych, pochodzących zarówno z chrześcijańskiego Zachodu, jak i Wschodu, a które to tradycje
jednomyślnie wskazują, że każda modlitwa chrześcijańska – zarówno
wspólnotowa, jak i indywidualna – rodzi się z postawy słuchania Słowa
Bożego zawartego w Piśmie Świętym69. W tym znaczeniu Wspólnota
67 Padre, sia santificato il Nome tuo, venga il tuo Spirito su di noi e ci purifichi… Por.
Preghiera dei giorni…, dz. cyt., s. XX.
68 Por. M. Torcivia, Il segno di Bose, dz. cyt., s. 71.
69 Por. G. Boselli, La liturgie de Bose…, dz. cyt., s. 105.
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z Bose ściśle przestrzega podstawowej zasady głoszącej, iż wszystko,
co mówi się i czyni w przestrzeni liturgicznej, winno mieć swoje uzasadnienie w Piśmie Świętym70. Właśnie dlatego w codziennym oficjum,
poza hymnami i prośbami, wszystkie inne odmawiane teksty pochodzą
z ksiąg Pisma Świętego. Bracia i siostry z Bose są świadomi, iż jedynie
Słowo Boże żyjące w liturgii i tworzące ją może być pokarmem, sensem
i warunkiem życia monastycznego.
Zatem liturgia celebrowana przez Wspólnotę z Bose z jednej strony
odbija tradycyjną dla duchowości Zachodu strukturę benedyktyńskiego
officium divinum, natomiast z drugiej strony jest owocem wielkiego
ekumenicznego otwarcia na braci i siostry z innych niż katolicki Kościołów chrześcijańskich. Będąc zatem oficjum ściśle monastycznym
we współczesnym tego słowa znaczeniu (po doświadczeniu odnowy biblijno-liturgiczno-patrystycznej), staje się zarazem propozycją
liturgicznej modlitwy dla wszystkich chrześcijan bez względu na ich
przynależność konfesyjną, bazującą jedynie na Słowie Bożym oraz na autentycznych źródłach liturgicznych Kościoła niepodzielonego. Uporządkowana w ten sposób struktura Preghiera dei giorni czyni z niej
prawdziwą i pełną księgę liturgiczną, z której (dzięki jej zakorzenieniu
ekumenicznemu, charakterystycznemu i przemyślanemu doborowi
poszczególnych tekstów, a także dystrybucji na całe Włochy) chętnie
korzystają inne wspólnoty chrześcijańskie oraz indywidualni wierni.
Tak więc Preghiera dei giorni staje się autentyczną księgą modlitwy całej
wspólnoty chrześcijańskiej, która pragnie rozważać Słowo Boże i modlić
się nim każdego dnia.

70 Por. G. Boselli, La liturgie de Bose…, dz. cyt., s. 106.
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3. Ekumeniczny charakter liturgii w Bose
Wspólnota z Bose nie jest wcale ziemią obiecaną. Jest ona
raczej górą Nebo, która pozwala zrozumieć i dostrzec jedność [której wszyscy pragną] oraz uświadomić sobie, że dążenie do jedności nie jest próżnym trudem, a sama jedność
Kościoła to nie tylko pobożny sen71.

Oparta ściśle na Słowie Bożym liturgia Wspólnoty z Bose jest liturgią
o charakterze ekumenicznym. Enzo Bianchi od samego początku był
jednoznacznie przekonany, iż już sam profil monastyczny założonej
przez niego wspólnoty zobowiązuje ją do poważnego zaangażowania
się w dialog i działalność ekumeniczną oraz do życia w tym duchu
na co dzień72. Jednak aby dążenie do jedności chrześcijan i poszukiwania ekumeniczne mnichów i mniszek były autentyczne i życiodajne,
muszą mieć swoje odbicie w liturgii, która przecież stanowi centrum
życia każdej wspólnoty monastycznej73. Dla mnichów i mniszek z Bose
charakter ekumeniczny modlitwy jednoznacznie wynika z ich sposobu
rozumienia i praktykowania życia monastycznego. Pisze wspomniany
wyżej Goffredo Boselli:
Liturgia ekumeniczna, którą celebruje wspólnota monastyczna z Bose,
jest efektem poszukiwań duchowych, i od samego początku była ukierunkowana na autentyczne życie chrześcijańskie, ożywiane przez Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym, oraz przez Tradycję wiary. Przekonanie, że tylko Ewangelia, i nic więcej, może uzasadniać wspólne
życie mężczyzn i kobiet pochodzących z różnych Kościołów chrześcijańskich, zbudowało to wspólne przedsięwzięcie, jakim jest życie mo-

71 Słowa prof. André Birmelégo, zaangażowanego w dialog ekumeniczny luterańskiego
pastora. Por. A. Birmelé, La comunità di Bose…, dz. cyt., s. 197.
72 Por. E. Bianchi, Monastic life and the ecumenical dialogue, dz. cyt., s. 8–9.
73 Por. G. Boselli, La comunidad monástica de Bose, dz. cyt., s. 138.
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nastyczne, którego celem jest tylko radykalne przeżywanie Ewangelii
w celibacie, modlitwie i ubóstwie74.

Ekumeniczny charakter liturgii Wspólnoty z Bose traktuje się jako
podstawowy wymiar konkretnej formy życia monastycznego i fundamentalny charyzmat Wspólnoty, ukazujący jej tożsamość i wyznaczający
jej misję w Kościele i w świecie. Celebrowana przez Wspólnotę liturgia,
szczególnie codzienne oficjum, skupia całe zaangażowanie mnichów
i mniszek na działalności ekumenicznej wynikającej z pragnienia jedności Kościoła Chrystusowego. Opisując liturgię omawianej wspólnoty,
można wyróżnić w niej pewne charakterystycznej aspekty, jak też dostrzec pionierski warsztat budowania wspólnoty liturgicznej.
3.1. Poziomy ekumeniczności liturgii

O ekumeniczności Wspólnoty z Bose, budowanej na gruncie codziennie
celebrowanej liturgii, świadczą szczególnie dwie misje życia braci i sióstr.
Pierwsza z nich dotyczy gościnności, a druga – posługi, jaką zaangażowanie braci i sióstr wnosi wobec różnych wspólnot Kościoła. Sami
mnisi w ten sposób określają swoje dwa najważniejsze zadania wobec
współczesnego świata: posługa gościnności (ministero dell’accoglienza
e dell’ospitalità)75 oraz służba na rzecz Kościołów (servizio alle chiese)76.
Misje te swoją pełnię osiągają w liturgii, która w Bose jest miejscem największej gościnności wobec drugiego oraz wielkiego błagania o jedność
wszystkich uczniów Chrystusa. Taka liturgia może być rozpatrywana
przynajmniej na trzech poziomach.
Po pierwsze, bracia i siostry bardzo wyraźnie zaznaczają, że od samego początku istnienia Wspólnoty codzienne oficjum ma taką formę
74 Por. G. Boselli, Ekumeniczne wspomnienie Maryi w liturgii wspólnoty z Bose, tłum.
J. Adamczyk, „Salvatoris Mater” 13 (2011) nr 1–2, s. 247.
75 Por. Comunità monastica di Bose (broszura o życiu i działalności Wspólnoty dostępna w Klasztorze), s. 17–19.
76 Por. Comunità monastica di Bose, dz. cyt., s. 19–21.
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i takie treści, dzięki którym katolicy, prawosławni i protestanci mogą
modlić się wspólnie77. Liturgia nie jest więc wyznaniowa, nie wyklucza
nikogo z modlitwy, lecz jest owocem konsekwentnego poszukiwania tego, co jest wspólne dla wszystkich chrześcijan i co dotyczy samych fundamentów prawdziwego życia Ewangelią78. Tym zaś, co łączy
uczniów Chrystusa na wspólnej modlitwie liturgicznej i pozaliturgicznej, jest przede wszystkim Słowo Boże oraz autentyczna tradycja Kościoła niepodzielonego, którego szczególnymi świadkami są Ojcowie
Kościoła i mnisi pierwszych wieków79. W tym kontekście świadoma
rezygnacja z pewnych form pobożności właściwych poszczególnym
wyznaniom umożliwia Wspólnocie z Bose podkreślenie i uwypuklenie tego, co rzeczywiście jest fundamentalne i co może poprowadzić
do jedności, koncentrując modlących się wspólnie chrześcijan na podstawowym znaku liturgicznym, jakim jest znak podwójnego stołu
Słowa i Eucharystii80.
Drugim poziomem ekumenicznego rozumienia liturgii z Bose jest
częstotliwość sprawowanej we Wspólnocie Eucharystii. Odwołując się
do tradycyjnej koncepcji życia monastycznego oraz do praktyki liturgicznej obecnej na chrześcijańskim Wschodzie, w Bose zrezygnowano
z codziennej celebracji Eucharystii. Wspólnota gromadzi się na Eucharystii jedynie w niedzielę oraz jeszcze jeden raz w ciągu tygodnia,
zwykle w czwartek, chyba że w danym tygodniu wypada święto lub
inne, istotne dla mnichów i mniszek, wspomnienie. Praktykowana w ten
sposób częstotliwość Mszy świętej w Bose sprawia, że Eucharystię rozumie się w jej pierwotnym znaczeniu, jako rzeczywistą statio, rodzaj
wiatyku, czyli pokarmu na drogę, którą chrześcijanin kroczy każdego
dnia swojego życia81. Bose jest ekumeniczną wspólnotą świeckich męż77 Por. M. Torcivia, Il segno di Bose, dz. cyt., s. 73.
78 Por. G. Boselli, La liturgie de Bose…, dz. cyt., s. 110.
79 Właśnie z tego przekonania wyrosło ogromne zainteresowanie braci i sióstr z Bose
studiami biblijnymi i patrystycznymi i z zakresu monastycyzmu chrześcijańskiego.
80 Por. G. Boselli, La comunidad monástica de Bose, dz. cyt., s. 138.
81 Por. G. Boselli, La liturgie de Bose…, dz. cyt., s. 113–114.
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czyzn i kobiet, którzy swoje powołanie mnisze opierają nade wszystko
na fundamencie powszechnego kapłaństwa wszystkich ochrzczonych,
dlatego w czasie Eucharystii nie praktykuje się koncelebracji. Celebruje
ją zawsze jeden mnich – prezbiter, a jeśli obecni są inni prezbiterzy (tak
mnisi, jak i goście Wspólnoty), to uczestniczą oni we Mszy świętej razem
z wiernymi, tworząc jedno zgromadzenie eucharystyczne82. W czasie
Eucharystii do Komunii świętej przystępują wszyscy bracia i siostry,
niezależnie od wyznania, dzięki ciągłemu pozwoleniu ordynariusza
miejsca (kolejnych biskupów diecezji Biella), wydanego na podstawie
zarówno kan. 844, §4 Kodeksu prawa kanonicznego, jak i Dyrektorium
ekumenicznego z roku 1993 (nr 130–131)83.
Trzeci poziom przeżywania liturgii w wymiarze ekumenicznym
dotyczy własnego kalendarza liturgicznego Wspólnoty. W porównaniu
z kalendarzem rzymskim jest on dużo uboższy i liczy tylko 82 celebracje84. Podkreślono w nim poszczególne okresy roku liturgicznego,
uroczystości i święta zgodnie z kalendarzem rzymskim, lecz zdecydowano się ograniczyć wspomnienia świętych i zrezygnować z niektórych
celebracji, aby skupić się jedynie na tych, które mogą być obchodzone
przez wszystkich chrześcijan85. Warto w tym miejscu dodać, że wśród
świętych, których wspomina się we Wspólnocie z Bose, znajdują się
także święci starotestamentalni, jak Abraham, Mojżesz czy Eliasz86,
oraz osoby, które nie zostały jeszcze oficjalnie kanonizowane przez
82 Por. K. F. Pecklers, Worship…, dz. cyt., s. 212.
83 Por. K. F. Pecklers, Worship…, dz. cyt., s. 211. Mnisi i mniszki pochodzący z Kościołów niekatolickich posiadają także pozwolenie własnych władz umożliwiające
im przyjmowanie Eucharystii w Kościele katolickim.
84 Wśród nich są celebracje nieznane liturgii rzymskiej (np. 30 czerwca obchodzone
jest święto Kolegium Apostolskiego) oraz inne, których nazwa została zmieniona
(np. 25 stycznia w miejsce Nawrócenia św. Pawła celebruje się święto Objawienia
się Jezusa Chrystusa św. Pawłowi Apostołowi).
85 Por. G. Boselli, La liturgie de Bose…, dz. cyt., s. 112.
86 Liturgia Wspólnoty 9 października czci Abrahama jako „ojca wszystkich wierzących
w jedynego Boga” (padre di tutti i credenti nel Dio unico), a 20 lipca Eliasza wraz
ze wszystkimi świętymi prorokami.
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Kościół87. Należy zaznaczyć także, że w liturgii Wspólnoty znajduje się
miejsce także dla świętych prawosławnych88 oraz dla współczesnych
świadków wiary, którzy nie uczestniczyli w pełnej komunii z Kościołem
katolickim89. Spośród świąt maryjnych we Wspólnocie z Bose wspomina
się jedynie Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, Nawiedzenie oraz
Wniebowzięcie pod nazwą Transitus (Transito della beata Vergine Maria) i wspomnienie Świętej Bożej Rodzicielki. W miejsce uroczystości
Niepokalanego Poczęcia, również z powodów ekumenicznych, mnisi
i mniszki ustanowili i obchodzą święto Maryi Córy Syjonu (Beata
Vergine Maria, figlia di Sion).
Oficjum Wspólnoty z Bose – centrum jej życia oraz źródło i szczyt
charyzmatu – wyraża więc samą ideę realizowanej duchowości. Jest ona
gościnna, otwarta, służebna wobec Kościoła, a równocześnie zakorzeniona bardzo głęboko w autentycznej tradycji monastycznej i oparta
na źródłach pochodzących zarówno z chrześcijańskiego Wschodu, jak
i Zachodu. Oficjum to można więc nazwać ekumenicznym w pełnym
tego słowa znaczeniu.
3.2. Liturgia jako „laboratorium ekumeniczne”

Właściwie spojrzenie na życie liturgiczne Wspólnoty z Bose jest możliwe jedynie w świetle jej początków oraz zrozumienia, czym dla Enzo
Bianchiego oraz dla jego braci i sióstr jest życie monastyczne we współczesnym świecie i jak założona przez niego Wspólnota pojmuje kwestie ekumeniczne90. Powiązanie ekumenizmu z życiem monastycznym
w najbardziej tradycyjnym tego słowa znaczeniu najlepiej i najwy87 Np. Siostra Maria di Campello (5 września). Wspomnienie bł. abp. Oscara Romero
(24 marca) znajdowało się w kalendarzu Wspólnoty, zanim jeszcze został on ogłoszony błogosławionym w Kościele katolickim.
88 Św. Sylwan z góry Athos (24 września) oraz św. Sergiusz z Radoneża (8 października).
89 Dietrich Bonhoeffer (9 kwietnia) i brat Roger Schutz z Taizé (16 sierpnia), Atenagoras, patriarcha Kościoła w Konstantynopolu (7 lipca).
90 Por. K. F. Pecklers, Worship…, dz. cyt., s. 209.
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raźniej ukazuje codzienna liturgia Wspólnoty, ponieważ to właśnie
ekumeniczny charakter Wspólnoty zadecydował o formie, strukturze
i treści modlitwy liturgicznej. Obserwując życie mnichów i mniszek,
można bez wątpienia zauważyć, że liturgia jest dla braci i sióstr z Bose
pewnego rodzaju „laboratorium ekumenicznym”91.
Oficjum celebrowane we Wspólnocie z Bose ma wypracowany swój
własny charakter, dostosowany do potrzeb i profilu wspólnoty zarówno monastycznej, jak i ekumenicznej. Księga liturgiczna Wspólnoty
Preghiera dei giorni (we wszystkich jej sześciu wydaniach) jest bowiem
nie tylko owocem codziennej celebracji liturgii monastycznej, mocno
osadzonej na wielkich pragnieniach ekumenicznych, ale także jest wynikiem głębokich studiów biblijno-historyczno-liturgicznych. Nie oznacza
to zatem, że „oficjum ekumeniczne” z Bose jest oderwane od liturgicznej tradycji Kościoła. Założyciel Wspólnoty – Enzo Bianchi, we wstępie do pierwszego wydania Preghiera dei giorni wyraźnie stwierdza,
że oficjum Wspólnoty w żaden sposób nie staje w opozycji do odnowionego po Soborze Watykańskim II rzymskiego officium divinum.
Zaznacza jednocześnie, że jest to modlitwa jednorodna, organiczna
i kompletna, która przede wszystkim pragnie być wyrazem różnorodności liturgicznej, w oczekiwaniu na osiągnięcie widzialnej jedności
Kościoła92.
Takie rozumienie ekumenizmu, odwołującego się do autentycznych
źródeł chrześcijańskiej duchowości i teologii oraz możliwego do zbudowania na gruncie modlitwy liturgicznej, pozwoliło ze spokojem i po
otrzymaniu pozwolenia władzy kościelnej na wypracowanie nowej
i właściwej sobie formy wspólnotowej modlitwy liturgicznej, różnej
od rzymskiej Liturgii godzin, chociaż w wielkiej mierze na niej opartej93. Warto w tym miejscu podkreślić, że próba stworzenia własnego
91 Por. F. Bigatti, L’esperienza di Bose…, dz. cyt., s. 71.
92 Por. E. Bianchi, Introduzione, [w:] Preghiera dei giorni…, dz. cyt., s. 9–10.
93 W wydaniu Modlitwy dni z 2011 roku zamieszczono trzy pisma biskupów Piemontu
odpowiedzialnych za Wspólnotę oraz za ekumenizm.
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oficjum o charakterze ekumenicznym, odwołującego się do szerszej – niż
tylko rzymska – tradycji modlitwy liturgicznej, nie jest pierwszą taką
próbą w Europie Zachodniej XX wieku. Enzo Bianchi we wprowadzeniu do szóstego wydania Preghiera dei giorni podaje (jako inspirujące dla skomponowania własnego oficjum Wspólnoty z Bose) kilka
wcześniejszych schematów modlitw liturgicznych, funkcjonujących
we wspólnotach o charakterze ekumenicznym, a powstałych na łonie
Kościołów i wspólnot reformowanych oraz na styku eklezjalnych tradycji
wschodnich i zachodnich94.
Ekumeniczny wymiar duchowości związanej z Bose należy niewątpliwie do znaków czasu, jakie Pan daje dzisiaj swojemu Kościołowi.
Jednym z nich jest posoborowa odnowa liturgii, dokonująca się od lat
sześćdziesiątych XX wieku. Bose od wielu lat konsekwentnie prezentuje
własny, oryginalny – czasami nawet kontrowersyjny – wkład w rozwój
odnowy liturgicznej w Kościele. Zaangażowanie mnichów i mniszek
w tę kwestię jest widoczne w kilku obszarach.
Pierwszy obszar działalności ekumenicznej Wspólnoty z Bose to odważny głos w żywej dyskusji na temat organizacji przestrzeni liturgicznej
i orientacji samej modlitwy. Dla braci i sióstr z Bose ogromnie ważna jest
w liturgii koncepcja piękna95. Dlatego kościół klasztorny, wszystkie sprzęty,
gesty oraz ruch w przestrzeni liturgicznej są znakiem „szlachetnej prostoty” (nobilis simplicitas), o której mówił Sobór Watykański II w Konstytucji
o liturgii świętej96 i która umożliwia autentyczne spotkanie z Panem

94 Źródłami inspiracji dla redakcji oficjum Wspólnoty z Bose były między innymi:
Ceremoniał Bractwa des Veilleurs powstałego w roku 1923 (Francja), oficjum ruchu
Église et liturgie z lat czterdziestych (Szwajcaria), oficjum Taizé i Pomeyrol (Francja)
z lat sześćdziesiątych oraz Prière orienale des églises Jeana Corbon z roku 1974
(Liban). Por. E. Bianchi, Prefazione del priore di Bose alla sesta edizione, [w:] Preghiera dei giorni…, dz. cyt., s. V. Szerzej na temat tzw. nowych wspólnot powstałych
po Soborze Watykańskim II, ich duchowości i charyzmatu zob. O. Landron, Les
communautés nouvelles…, dz. cyt.
95 Por. E. Bianchi, La bellezza è costitutiva della liturgia?, Magnano 2012.
96 Por. KL 34.
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w celebracji97. Przestrzeń liturgiczna kościoła w Bose została tak zorganizowana, aby celebracja oficjum i Eucharystii wyrażała jak najpełniej
sens liturgii monastycznej. Podobnie jak w tradycyjnych wspólnotach
mniszych Wspólnota z Bose przyjmuje podział na dwa chóry (w tym
przypadku męski i żeński) umieszczone naprzeciw siebie. Punktem centralnym w organizacji przestrzeni modlitwy jest apsyda lub ambona –
to w tych kierunkach zwracają się mnisi w odpowiednich momentach
oficjum. Z ambony czytane są teksty zarówno biblijne, jak i pozabiblijne.
Ołtarz umieszczony jest w apsydzie, w której dominuje prosty krzyż oraz
trzy niewielkie okna dające światło całej konstrukcji. Apsyda skierowana
jest jednak w stronę zachodu. Według braci i sióstr z Bose taka struktura przestrzeni liturgicznej kościoła, prosta, pozbawiona właściwie elementów rozpraszających uwagę i bezpośrednio nawiązująca do estetyki
cysterskiej sprawia, iż w liturgii objawia się bardzo jednoznacznie absolutny prymat Słowa Bożego nad jakąkolwiek inną kategorią liturgiczną98.
Drugi obszar ekumenicznego zaangażowania Wspólnoty z Bose
to ogromny wkład w opracowywanie tekstów liturgicznych. Własne
tłumaczenie psalmów, ich kompozycja oraz dobór hymnów okazały
się bardzo udanym przedsięwzięciem, do tego stopnia, że Konferencja
Biskupów Włoch (CEI) kilka lat temu wyraziła pragnienie, aby przygotowywane nowe wydanie Liturgii godzin w języku włoskim zawierało
także hymny pochodzące bezpośrednio z Psałterza z Bose99. Widać
w tym bardzo wyraźnie, iż jakość tekstów liturgicznych jest fundamentalna dla jakości modlitwy. Właśnie dlatego zarówno Preghiera dei giorni,
jak i Salterio di Bose (psałterz) oraz Innario di Bose (hymnarz) używane
są nie tylko w piemonckim klasztorze, ale stały się podstawowymi księgami liturgicznymi, na których swoją codzienną modlitwę opiera wiele
wspólnot i osób indywidualnych we Włoszech oraz poza ich granicami.
97 Por. E. Bianchi, Discorso di apertura del convegno, [w:] L’altare. Mistero di presenza,
opera dell’arte, a cura di G. Boselli, Magnano 2005, s. 12.
98 Por. G. Boselli, La direzione della preghiera nella liturgia della Comunità di Bose,
„Rivista di Pastorale Liturgica” 39 (2001) no. 1, s. 73.
99 Por. K. F. Pecklers, Worship…, dz. cyt., s. 216.
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Trzeci obszar to podjęcie przez mnichów i mniszki pracy naukowej
nad źródłami teologii Wschodu i Zachodu, ekumenizmu, liturgii, monastycyzmu i duchowości. Szczególnie ważne w tym miejscu stają się
zagadnienia liturgiczne. W Bose powstają edycje i tłumaczenia tekstów
źródłowych dotyczących liturgii100 oraz wydawane są pozycje książkowe
z dziedziny historii, teologii i duchowości liturgicznej chrześcijańskiego
Wschodu i Zachodu101. Wydawnictwo Qiqajon systematycznie publikuje
także akta międzynarodowych kongresów liturgicznych, które corocznie
odbywają się w Bose i dotyczą poszczególnych elementów organizacji
przestrzeni liturgicznej oraz relacji pomiędzy liturgią a pięknem. Wśród
mnichów znajduje się ponadto dwóch specjalistów z dziedziny liturgii,
którzy zajmują się działalnością ściśle naukową i dydaktyczną102.
Niewątpliwie klasztor z Bose nie jest jedynym miejscem, w którym
ekumeniczność jest oddechem życia monastycznego i można ją przeżyć
także w liturgii. Ruch ekumeniczny w Kościele rozpoczął się właśnie
w klasztorach benedyktyńskich zachodniej Europy i wciąż w wielu z nich
praca nad jednością Kościoła w kontekście liturgii jest bardzo mocno
zaangażowana, czego najlepszym przykładem jest ciągle żywa działalność ekumeniczna benedyktynów z belgijskiego opactwa w Chevetogne. Pomimo wielu głosów krytycznych nie ulega wątpliwości, że Bose
zajmuje bardzo ważne miejsce zarówno w dialogu, jak i działalności
ekumenicznej oraz w dyskusji na temat odnowy liturgicznej.
100 Por. Segno di unità. Le più antiche eucaritie delle chiese, a cura di E. Mazza, Magnano
1996; Entrare nei misteri di Cristo. Mistagogia della liturgia eucaristica attraverso
i testi dei padri greci e bizantini, a cura di L. d’Ayala Valva, Magnano 2012.
101 Jako przykłady można podać klasyczną pozycję: L. Bouyer, Architettura e liturgia,
Magnano 1994 [wyd. pol.: Architektura i liturgia, tłum. P. Włodyga OSB, Kraków
2009], a także inne: F. Cassingena-Trévedy, La bellezza della liturgia, Magnano 2003;
P. De Clerck, Liturgia viva, Magnano 2008; A. Gerhards, La liturgia della nostra
fede, Magnano 2010; G. Boselli, Il senso spirituale della liturgia, Magnano 2011;
S. Heid, La preghiera dei primi cristiani, Magnano 2013.
102 Są nimi: Goffredo Boselli, znany we Włoszech profesor liturgiki, i Emanuele Borsotti odpowiedzialny za bibliotekę klasztorną. Wywiad autorski przeprowadzony
z br. Emmanuele Borsottim, Bose, 10.04.2015.
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Wspólnota z Bose przyjmuje ekumenizm jako jeden z wielu znaków czasu otrzymanych od Boga i odczytywanych w tym konkretnym
momencie życia Kościoła, jaki wyznacza Sobór Watykański II. Ekumenizm Wspólnoty z Bose z jednej strony stanowi fundament jej istnienia,
a z drugiej – jest ściśle złączony z życiem monastycznym Wspólnoty,
gdyż właśnie w tym sposobie życia i służby w Kościele odczytuje ona sens
istnienia oraz swoje najgłębsze powołanie i moc świadectwa. Tak więc
ekumeniczny wymiar Wspólnoty z Bose integruje jej tożsamość monastyczną oraz misję we współczesnym Kościele i świecie. Dla mnichów
i mniszek z Bose życie monastyczne jest uprzywilejowaną przestrzenią
dla ekumenizmu, gdyż zakłada ono wspólnotę życia, a ta z kolei nie
jest możliwa bez wzajemnego poznania się oraz nieustannego szukania dróg pojednania. Monastycyzm w pewnym sensie chroni dążenia
i wysiłki ekumeniczne przed niebezpieczeństwem subiektywizmu, który
niechybnie sprowadziłby pojednanie między Kościołami na bezdroża103.
Na koniec należy zauważyć, że w liturgii z Bose widoczne jest bardzo
wyraźnie jej jednoznaczne i wyłączne oparcie się na Słowie Bożym,
jako jedynym źródle modlitwy wspólnotowej i indywidualnej. W ten
sposób zgromadzenie liturgiczne staje się miejscem, w którym Pismo
Święte nieustannie odradza się na nowo jako Słowo Boga objawione
w „dzisiaj” wspólnoty chrześcijańskiej104. „Oficjum ekumeniczne” z Bose
w kreatywny sposób wykorzystuje liturgiczne tradycje różnych Kościołów tak, aby możliwa była wspólnotowa i liturgiczna modlitwa braci
i sióstr, którzy prowadzą życie oparte na Ewangelii, chociaż wywodzą
się i należą do wspólnot chrześcijańskich, niemogących jeszcze cieszyć
się pełną komunią eklezjalną105.

103 Por. R. Masson, Bose. La radicalità…, dz. cyt., s. 52–53; G. Boselli, La comunidad
monástica de Bose, dz. cyt., s. 137.
104 Por. G. Boselli, La liturgie de Bose…, dz. cyt., s. 109.
105 Por. A. Mainardi, Ecumenismo e preghiera, „Fogli Campostrini” 5 (2013) no. 1, s. 253.
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Monastyczne
Wspólnoty Jerozolimskie
(Fraternités Monastiques
de Jérusalem)
Wśród nowych wspólnot życia ewangelicznego powstałych po Soborze
Watykańskim II szczególne miejsce zajmują Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie. Należą one, wraz ze Wspólnotą z Taizé i Monastyczną Wspólnotą z Bose, do grupy wspólnot odwołujących się do starożytnej tradycji
monastycznej. W przypadku Wspólnot Jerozolimskich chodzi o szczególny rodzaj życia monastycznego, o tzw. monastycyzm miejski. Życie monastyczne nie jest bowiem przywilejem konkretnego Kościoła należącego
do tradycji wschodniej lub zachodniej, lecz jest wspólnym dziedzictwem
zarówno dla Wschodu, jak i dla Zachodu oraz wielkim bogactwem duchowym wszystkich Kościołów. Praktyka życia monastycznego wyrosła
z doświadczenia życia pierwszych wspólnot chrześcijańskich i w ciągu
wieków przybierała różnorodne formy, z których najbardziej wymowne
i trwałe okazały się te żyjące według Reguły św. Bazylego (chrześcijaństwo
wschodnie) i Reguły św. Benedykta (chrześcijaństwo zachodnie).
Życie monastyczne w swojej istocie jest życiem w komunii, jednak
w dziejach Kościoła bardzo mocno odcisnęły się na nim trudne doświadczenia podziałów. Przez jakiś czas Kościół żył jakby w uśpieniu, zgadzając się niejako na zaistniałe podziały. Jednak na początku XX wieku
pojawili się prekursorzy wzajemnego pojednania, tacy jak kard. Desiré
Felicien François Joseph Mercier czy ks. Paul Couturier, którzy ekumenizm rozumieli jako życie w duchu nawrócenia i konwersji1. Wśród
1

Fr. Christian-Marie, Oecumenisme et vie monastique…, „Sources Vives” (1984)
no. 1, s. 42–43.
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nich bardzo ważne miejsce zajmuje Dom Lambert Beauduin OSB, założyciel Amay, przyszłego klasztoru w Chevetogne. Wraz z nim życie
monastyczne otworzyło się na misję pojednania pomiędzy Kościołami,
gdyż stał się on pionierem odnowy liturgicznej i ruchu ekumenicznego.
Bardzo wiele mu zawdzięczają Rozmowy w Malines i obrady Soboru
Watykańskiego II.
Jednak dużo wcześniej, bo w połowie XIX wieku, Caroline Malvesin2
odkryła wewnętrzne wezwanie do prowadzenia życia zakonnego w duchu ekumenicznym. Ten element monastycyzmu wybrzmiewa również
bardzo wyraźnie w charyzmacie Wspólnoty z Taizé i Wspólnoty z Bose.
W tę grupę wpisują się także powstałe w Paryżu w połowie lat siedemdziesiątych Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie. W niniejszym rozdziale pragniemy odpowiedzieć na pytanie, do jakiego stopnia duchowość
chrześcijańskiego Wschodu wywarła swój wpływ na osobistą modlitwę
mnichów i mniszek jerozolimskich i na sprawowaną przez nich liturgię.

1. Motywy powstania i natura Wspólnoty
Gdzie w dzisiejszym świecie znajduje się prawdziwa pustynia? Czy nie w samym środku miast, metropolii? Czy to nie
jest miejsce głodu, pragnienia, samotności i anonimowości?
Po trochu wzrastała we mnie pewność: prawdziwa pustynia
jest dziś faktycznie w mieście. A więc tam mam się udać 3.

Podstawą dla zrozumienia historii i charyzmatu Wspólnot Jerozolimskich jest Księga Życia Jeruzalem4 (Livre de Vie Jerusalem), stanowiąca
2
3
4

Caroline Malvesin (1806–1889) – świecka protestantka, która wraz z pastorem
Antoine’em Vermeilem założyła zakon protestancki Diakonis de Reuilly.
P. M. Delfieux, Jak modlić się w „gwarze miasta”?, tłum. A. Kuryś, Kraków 2004, s. 88–90.
Reguła życia Wspólnot w języku polskim została wydana dwukrotnie. Po raz pierwszy pod tytułem Źródło na pustyni miast, w tłumaczeniu i z wprowadzeniem s. Kingi
Strzeleckiej OSU (P.-M. Delfieux, Źródło na pustyni miast, tłum. K. Strzelecka, Warszawa 1990). Po raz drugi wydano ją w roku 2012 pod tytułem Jeruzalem Księga
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fundament ich duchowości, oraz inne publikacje autorstwa o. Pierre-Marie Delfieux, ich założyciela, który przebywając na pustyni, odkrył,
że prawdziwe „pustynie” są w mieście. Dlatego głównym założeniem
Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich jest prowadzenie życia monastycznego w sercu wielkich miast i modlitwa, szczególnie liturgia (przy
jednoczesnym odwoływaniu się do starożytnych praktyk monastycznych)5. Zgodnie z zamysłem założyciela, by w ramach Kościoła lokalnego
starać się budować jedność w różnorodności – „Jeruzalem” tworzy kilka
wspólnot: Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie, Wspólnoty Świeckie
oraz Wspólnoty Apostolskie.
1.1. Rys historyczny

Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie zrodziły się z pragnienia i duchowego doświadczenia ks. Pierre-Marie Delfieux, duszpasterza paryskiej Sorbony6, który po dziesięciu latach kapłaństwa udał się na Saharę,
gdzie przez dwa lata przebywał w wybudowanej przez siebie pustelni,
którą nazwał „Betlejem” (niedaleko pustelni bł. Karola de Foucauld),
szukając odpowiedzi na nurtujące go pytania. Tam przeczytał artykuł z gazety, w którym arcybiskup Paryża, kard. François Marty, wołał
o „mnichów roku 2000”, którzy na pustyni wielkich miast będą oazą

5

6

Życia w nowym przekładzie jednej z sióstr ze Wspólnoty (Monastyczne Wspólnoty
Jerozolimskie, Księga Życia Jeruzalem, Ząbki 2012).
Starożytny monastycyzm koncentrował się w miastach i wokół miast. Bazyli Wielki
organizował życie monastyczne w Cezarei, Marcin jako pierwszy na Zachodzie
czuwał nad życiem mnichów w Tours, podobnie jak Jan Kasjan w Marsylii, Ambroży
w Mediolanie, Augustyn w Hipponie, a Efrem w Edessie. Już w pierwszym tysiącleciu tętniącymi życiem ośrodkami monastycznymi były Rzym, Konstantynopol,
Jerozolima i wiele innych miast na Wschodzie i Zachodzie. Por. P.-M. Delfieux,
Miasto w sercu Boga, tłum. Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie, Kraków 2007,
s. 130; P.-M. Delfieux, Liturgie sur la ville, „Sources Vives” (1996) no. 70, s. 11.
Pierre-Marie Delfieux (ur. 4.12.1934) po studiach teologicznych i filozoficznych
w 1961 roku przyjął święcenia kapłańskie, a w 1975 roku założył Monastyczne
Wspólnoty Jerozolimskie, których był przełożonym. Zmarł 21 lutego 2013 roku.
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modlitwy i zorganizują miejsce liturgii dla zabieganych, zagubionych
mieszkańców aglomeracji miejskich7. Zrozumiawszy, że prawdziwą
pustynią we współczesnym świecie jest wielkie miasto, Pierre-Marie
powrócił do Paryża z pragnieniem stworzenia monastycznej wspólnoty
miejskiej:
W jakimś sensie uśpione było we mnie marzenie życia zakonnego, ale
bez klauzury, hierarchii zakonnej czy gospodarstwa na wsi. Czy nie
można więc spróbować być mnichem w środku miasta? 8.

Kardynał Marty, udzieliwszy swojej zgody, przekazał nowej wspólnocie kościół Saint-Gervais, usytuowany w samym sercu Paryża, i ustanowił Pierre-Marie Delfieux pierwszym odpowiedzialnym za nowo
powstałą wspólnotę, który miał stwierdzić: „pragnienie serca stało się
wezwaniem Kościoła”9.
Prawdziwym założycielem jest Chrystus. Ja jestem tylko instrumentem Opatrzności Bożej. Założyciel to starszy brat, to ten, który określa
kierunek, wybiera spośród wielu możliwości, jest to ten, kto czyni
jedność poprzez swój autorytet i kierownictwo duchowe. Ażeby móc
cokolwiek zrealizować na początku rozpoczęliśmy z małą grupą przyjaciół i braci10.

Za datę powstania Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich przyjmuje się dzień 1 listopada 1975 roku. Tego dnia po raz pierwszy oficjalnie
odbyła się liturgia Wspólnoty, celebrowana w kościele Saint-Gervais
w Paryżu przez dwunastu pierwszych braci: „Dzień ten został świadomie
  7 Por. P.-M. Delfieux, Medytacje nad Tajemnicą Wcielenia, wstęp i tłum. Mniszka
Jerozolimska, Ząbki 2013, s. 5–7.
  8 F. Lenoir, Nowe wspólnoty, dz. cyt., s. 251.
  9 Wywiad autorski przeprowadzony z mniszką jerozolimską, Warszawa, 2.02.2017.
10 Por. G. Somorjai, Le monachisme dans la ville. La Communaute de Saint-Gervais
a Paris, Universite Catholique de Lille 1990–1991, s. 25 [mps, tłum. własne].
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wybrany, ponieważ w tym dniu Kościół przypomina nam, że wszyscy
jesteśmy wezwani do świętości”11. Wybierając Uroczystość Wszystkich
Świętych na święto patronalne, Wspólnota pragnęła zaznaczyć, że aby
prowadzić życie monastyczne, nie ma potrzeby uciekać od wymogów
życia codziennego i wycofywać się z rzeczywistości miejskiej, lecz można
w niej mieszkać, żyjąc według prawdziwych wartości ewangelicznych.
Taki sposób życia jest odpowiedzią na wezwanie Jezusa, który prosił
swoich uczniów, aby nie wycofywali się ze świata, lecz aby strzegli się
zła (por. J 17, 6).
Bardzo ważnym dla ks. Delfieux było celebrowanie pięknej i godnej
liturgii, która mogła realizować się właściwie jedynie we wspólnocie, i to
o charakterze monastycznym, gdyż w większości francuskich parafii panował wówczas ogromny kryzys w tej dziedzinie związany ze sposobem
wprowadzania w życie odnowy liturgicznej12. Rok później, 8 grudnia,
do braci żyjących we wspólnocie o charakterze cenobitycznym dołączyły siostry13. Wspólnota rozrastała się w dynamiczny sposób. W 1996
roku arcybiskup Paryża, kard. Jean-Marie Lustiger, za zgodą Stolicy
Apostolskiej, erygował Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie jako dwa
„Instytuty zakonne o charakterze monastycznym”. Od tego czasu bracia
i siostry należą do dwóch autonomicznych wspólnot zakonnych tworzących tę samą rodzinę jerozolimską. Posiadają oddzielne, choć bardzo
podobne konstytucje, zachowują autonomię mieszkania, zarządzania,
rozeznawania i finansowania14. Corocznie razem przeżywają rekolekcje.
Do Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich szybko dołączyły także osoby świeckie, które tworzą tzw. Fraternie Świeckich (Fraternités
laïques de Jerusalem)15. Żyją one duchowością „Jeruzalem” według jasno
11
12
13
14
15

F. Lenoir, Nowe wspólnoty, dz. cyt., s. 251.
Por. O. Landron, Les Communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 96.
Por. F. Lenoir, Nowe wspólnoty, dz. cyt., s. 262–263.
Księga Życia, 156.
W Warszawie fraternię świecką Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich tworzą:
Wspólnoty Ewangeliczne, Wspólnota Rodzin, Wspólnota Adoramus (grupa adoracyjna), Atelier św. Eliasza (dla osób pragnących zgłębiać sztukę ikonopisania)
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określonych wymogów, które pomagają im lepiej wypełniać swoje zadania
w życiu rodzinnym, zawodowym i apostolskim. Przynależność do Fraterni Świeckich obejmuje następujące zobowiązania: cotygodniowe spotkanie wspólnoty, częste uczestnictwo w Eucharystii, modlitwa liturgiczna
przeżywana trzy razy dziennie w łączności z mnichami i mniszkami jerozolimskimi, kwartalne skupienie modlitewne, coroczne ośmiodniowe rekolekcje, prostota życia i przynajmniej raz w życiu pielgrzymka
do Jerozolimy. Wymogi te bardzo dobrze określają kierunek formacyjny.
Obok Monastycznej Wspólnoty istnieją również Wspólnoty Apostolskie, które tworzą bracia i siostry żyjący w sposób czynny tym samym
charyzmatem jerozolimskim. Z punktu widzenia prawa kanonicznego
stanowią oni publiczne stowarzyszenie wiernych. Szczególnie ważne
miejsce w codziennym życiu znajduje milczenie, adoracja i praktyka
lectio divina, jednak ich pierwszym powołaniem jest ewangelizacja.
Pozostając w ścisłej łączności z biskupem miejsca, starają się budować
jedność w ramach Kościoła lokalnego i podejmując posługę parafialną,
obejmują swoją troską katechizację i sprawowanie sakramentów. Obecnie Wspólnoty Apostolskie mają pod swoją opieką parafię w Tarbes
(Francja) oraz parafię w Pistoia (Włochy).
Wszystkie te wspólnoty, żyjąc tą samą duchowością i charyzmatem,
tworzą jedną wielką rodzinę Wspólnot Jerozolimskich. Istnieje pięć filarów, dzięki którym można rozpoznać przynależność do Wspólnot Jerozolimskich. Są to: Księga Życia16 – stanowi duchową regułę i pozwala żyć
wspólnotom w tym samym duchu; nazwa – oznacza ten sam charyzmat
monastyczny; liturgia – wyraża tę samą duchowość kontemplacyjną;
strój liturgiczny (we wspólnotach monastycznych i apostolskich) – wskazuje na tę samą konsekrację i przynależność; oraz koordynacja centralna –
służy harmonijnemu ustalaniu zasad obowiązujących we wspólnotach17.
oraz Katechumenat dla Dorosłych. W Montrealu wspólnota świeckich zapewnia
24-godziną adorację.
16 Fraternités monastiques de Jérusalem. Livre de Vie, Paris 1984 [wyd. pol.: Monastyczne
Wspólnoty Jerozolimskie. Księga Życia, tłum. Mniszka Jerozolimska, Ząbki 2012].
17 Por. Księga Życia, 156.
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Znakiem przynależności do rodziny jerozolimskiej jest symbol margerytki18. W centrum tego znaku znajduje się Chrystus i Jego Krzyż, który
rozwija się w płatki margerytki symbolizujące różne wspólnoty:
Jeruzalem tworzą płatki, które się wzajemnie przenikają, tworząc
jedność. Jest płatek sióstr monastycznych – mniszek jerozolimskich,
braci – mnichów jerozolimskich, płatek wspólnot apostolskich i płatek
osób świeckich19.

Nazwę „Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie” bracia i siostry
odczytali na modlitwie. Oficjalnie została ona nadana i potwierdzona
w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 1978 roku. Założyciel Wspólnot,
Pierre-Marie Delfieux, tak o tym pisze:
Nie wybraliśmy sobie tego imienia. Otrzymaliśmy je. Zostało nam
ono dane, poprzez serię zbiegów okoliczności, w modlitwie osobistej
i wspólnej, w zadziwiającej jedności zarówno wśród braci jak i sióstr 20.

Nazwa Wspólnot w sposób wyczerpujący wyraża główne ich założenia. Z jednej strony wskazuje na ich zamieszkanie w mieście, natomiast z drugiej – ukazując charyzmat założyciela – mówi o powołaniu
do świętości, co staje się codziennym programem braci i sióstr. Już samo
odniesienie w nazwie do Jerozolimy ukazuje troskę i pragnienie jedności
tkwiące głęboko w sercach mnichów i mniszek.
Imię Jerozolima jest programem, określa nasze powołanie. Jerozolima
to pierwsze miasto, które patronuje wszystkim miastom. To imię przypomina nam, że jesteśmy mieszkańcami miasta 21.

18
19
20
21

Zob. Aneks.
Wywiad autorski przeprowadzony z mniszką jerozolimską, Warszawa, 2.02.2017.
F. Lenoir, Nowe wspólnoty, dz. cyt., s. 252.
F. Lenoir, Nowe wspólnoty, dz. cyt., s. 252.
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Jerozolima to przede wszystkim miasto „dane przez Boga ludziom
i zbudowane przez ludzi dla Boga”22. Tam modlił się, nauczał, umarł
i zmartwychwstał Jezus Chrystus. W Jerozolimie Duch Święty zstąpił
na Apostołów i stamtąd wyszli oni na cały świat, aby głosić Ewangelię.
Jerozolima to także miasto pierwszych wspólnot chrześcijańskich, które
są źródłem, ideałem i punktem odniesienia dla wszystkich wspólnot
monastycznych. Ważny w kontekście charyzmatu Wspólnot jest fakt,
iż Jerozolima jest miejscem życia „dramatycznie podzielonych” trzech
wielkich religii monoteistycznych23. To także miasto eschatologiczne,
ostateczna perspektywa ziemskiej pielgrzymki, gdzie będą zebrane
wszystkie ludy bez względu na przynależność narodową i religijną. Dlatego Księga Życia wzywa mnichów i mniszki jerozolimskie do przeżywania ekumenizmu w „żywych więzach jedności”24.
Monastycyzm w nazwie także ma swoje znaczenie. Termin ten przez
wieki bowiem odnosił się jedynie do rzeczywistości związanych lub wypływających z duchowości tradycyjnych zakonów. Wspólnoty Jerozolimskie otrzymały więc możliwość używania tej nazwy w odniesieniu
do siebie, ze względu na wyraźne nawiązanie do autentycznej tradycji monastycznej, przeżywanej we współczesnej rzeczywistości wielkich miast:
Kongregacja do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego, do których
też się zaliczamy, doradziła nam, by dodać, że nie tylko powołanie
to jest „powołaniem o inspiracji monastycznej”, ale że również „Wspólnoty Jerozolimskie są nazywane monastycznymi z powodu swojego
zakorzenienia w tradycji monastycznej” 25.

Zatem żyjących w sercu miast jerozolimskich mnichów i mniszki
można uznać za przedstawicieli nowego rodzaju monastycyzmu, jakiego
22
23
24
25

Księga Życia, 161.
Księga Życia, 163.
Księga Życia, 162.
Por. P.-M. Delfieux, Mnich w mieście, tłum. Mniszka Jerozolimska, Warszawa 2010,
s. 46.
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potrzebuje współczesny świat. Także założyciel mówił o swoich współbraciach jako o „nowych mnichach”26.
Równie ważny w nazwie jest termin „Wspólnoty”. Użyta w nim liczba
mnoga kieruje uwagę przede wszystkim na fakt istnienia dwóch gałęzi życia monastycznego i dwóch oddzielnych instytutów życia konsekrowanego: męskiego i żeńskiego. Ponadto nazwa odwołuje się także
do pierwotnych gmin chrześcijańskich oraz do początków życia monastycznego. Pierre-Marie Delfieux pisze: „Nie mówimy o klasztorze, ale
raczej o wspólnotach, za przykładem św. Bazylego Wielkiego, by zawsze
pamiętać, że wszyscy jesteśmy braćmi, wezwani, by służyć sobie wzajemnie, jak czynił to ten, który stał się dla nas sługą i pierworodnym
między wielu braćmi”27. Jak to zostało zauważone przez autorów, idea
wspólnotowości rozumianej jako równość i jedność jest także odzwierciedleniem procesów społecznych, jakie dokonały się w Europie po 1968
roku, kiedy to doszło do rozkwitu i powstania tak wielu nowych wspólnot w Kościele28. Pisze o tym sam założyciel Wspólnot: „Maj 1968 […]
przypomniał wszystkim owo głębokie dążenie większego braterstwa
w prostocie”29.
Obecnie do Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich należy około
150 mnichów i mniszek różnej narodowości. Mają swoje domy we Francji
(kościół Saint Gervais w Paryżu i kościół św. Jana Chrzciciela w Strasburgu), we Włoszech (La Badia we Florencji i do niedawna kościół
Trinità dei Monti w Rzymie), w Belgii (kościół św. Idziego w Brukseli),
w Kanadzie (Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Montrealu) oraz
w Niemczech (kościół św. Marcina w Kolonii). W 2010 roku Wspólnoty
otworzyły swój pierwszy dom w Polsce i prowadzą obecnie życie monastyczne w klasztorze przy kościele pw. Matki Bożej Jerozolimskiej
w Warszawie. Ponadto bracia i siostry opiekują się dwoma francuskimi
26
27
28
29

P.-M. Delfieux, Mnich w mieście, dz. cyt., s. 37.
P.-M. Delfieux, Mnich w mieście, dz. cyt., s. 47.
Por. O. Landron, Les Communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 59.
P.-M. Delfieux, Mnich w mieście, dz. cyt., s. 47.
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miejscami pielgrzymkowymi: Vézelay i Mont Saint-Michel. Posiadają
także swoje domy rekolekcyjne w Magdali, koło Blois we Francji oraz
w Gamogna we włoskiej Toskanii.
Od 1985 roku Wspólnoty Jerozolimskie wydają miesięcznik „Sources
Vives”, poświęcony formacji duchowej.
1.2. Monastycyzm miejski

Ponowne odkrycie w latach siedemdziesiątych, że pośród gwaru miasta
można znaleźć przestrzeń dla rozwoju duchowego, było wręcz rewolucyjne. Pierre-Marie Delfieux wspomina: „Odkryłem, że można modlić
się i spotkać Boga poprzez miasto, które nas otacza. Tu można odnaleźć
ogromną duchowość. Nie jesteśmy tu po to, aby tylko smakować Boga,
chcemy Go głosić, chcemy się dzielić Bogiem”30. W innym miejscu pisze on:
Wybierając modlitwę w sercu miasta, pragniesz zaznaczyć, że twoje
życie jest w sercu Boga. Nie poślubiłeś monastycyzmu miejskiego z racji solidarności, apostolstwa czy nawet chęci dawania świadectwa,
lecz przede wszystkim dlatego, aby bezinteresownie kontemplować
Boga w najpiękniejszym Jego obrazie, którym jest miasto ludzi, będących Obliczem Oblicza Bożego i odblaskiem Ikony Chrystusa. Będąc
mnichem, mniszką jerozolimską, jesteś w sercu Miasta – Boga 31.

Obecność mnichów i mniszek w centrum miast jest wyraźnym świadectwem, że życie monastyczne może być prowadzone pośrodku współczesnych procesów urbanistycznych: „Monastycyzm w mieście przyzywa
bojowników”32. Stąd podstawę tożsamości członków Wspólnot Jerozolimskich stanowią określenia „mnich w mieście” i „mniszka w mieście”.
Kardynał Marty w czasie swojej pierwszej wizyty w kościele Saint-Gervais
30 F. Huguenin, Ph. Fusellier, P.M. Delfieux. Prier au coeur des villes [film], Paris 2010, DVD.
31 Księga życia, 14.
32 P.-M. Delfieux, Źródło na pustyni miast, dz. cyt., s. 123.

Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie…157

będącym pod opieką braci miał ich poprosić, aby byli „czuwającymi i budzącymi” i pragnęli „czuwać przed Bogiem dzień po dniu, aby przebudzić Miasto Boga; w ciągu dnia spotykać Chrystusa w najciemniejszych
zakamarkach miasta, aby wyrażać Go samym swoim życiem”33.
Właściwy Wspólnotom Jerozolimskim typ monastycyzmu posiada
trzy cechy charakterystyczne. Pierwsza z nich to ścisłe odniesienie się
do reguły, która nosi nazwę Księga Życia Jeruzalem. Drugą jest harmonia i równowaga pomiędzy życiem wspólnotowym, liturgią, modlitwą
osobistą oraz pracą. Wreszcie trzecia cecha to otwartość i gościnność.
Tak rozumiany monastycyzm jest z jednej strony całkowicie zanurzony
w autentycznej tradycji Kościoła, a z drugiej – ukazuje zupełną nowość
poprzez otwarcie się na współczesny świat i współczesnego człowieka.
Księga Życia Jeruzalem jest wyznacznikiem duchowym dla braci
i sióstr oraz, w ścisłym sensie, regułą życia. W oparciu o nią zostały
ustalone Konstytucje. Wobec tego można stwierdzić, że wszyscy członkowie rodziny jerozolimskiej kroczą tą samą drogą duchową prowadzącą do świętości. Struktura Księgi Życia układa się w duchowy tryptyk
wyjaśniający nazwę Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich. Zawiera
trzy rozdziały, a każdy z nich obejmuje pięć punktów określających
program wspólnot:
1. „Wspólnoty” – opisuje cechy, jakie charakteryzują życie braterskie we
wspólnocie, czyli miłość braterska, modlitwa, praca, milczenie, gościnność34.
2. „Monastyczne” – ukazuje istotę życia monastycznego, wyjaśnia
sposób praktykowania rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa oraz mówi o pokorze35.
3. „Jerozolimskie” – wyjaśnia nazwę „Jeruzalem”, ukazuje, że monastyczny rytm życia w sercu miasta, w sercu świata i w sercu Kościoła
jest sensem życia każdego brata i siostry36.
33
34
35
36

P.-M. Delfieux, Jak modlić się w „gwarze miasta”, dz. cyt., s. 109.
Por. Księga życia, 1–49.
Księga życia, 50–127.
Księga życia, 128–182.
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Żyjąc według wytycznych Księgi Życia, Wspólnoty Jerozolimskie
starają się o zachowanie harmonii pomiędzy życiem w miłości braterskiej a modlitwą osobistą i liturgiczną, pomiędzy pracą zarobkową
a pracą duszpasterską, pomiędzy ciszą a gościnnością. Są to cechy, które
można odnaleźć w każdym życiu kontemplacyjnym i monastycznym
wschodnim i zachodnim.
Nie wybrałeś oddzielenia modlitwy od życia, lecz jednoczenie ich. Wybrałeś wnoszenie modlitwy w miasto i przyjmowanie miasta w twoją
modlitwę; przeżywanie więzi pomiędzy działaniem i kontemplacją,
pracą i kontemplacją, ulicą i kontemplacją. Tak jak czynił to Jezus, Maryja, Apostołowie i tylu mnichów […]37.

W życiu codziennym mnisi i mniszki pragną łączyć modlitwę z działaniem. Ponadto, zgodnie z wielowiekową tradycją monastyczną, Wspólnoty Jerozolimskie opierają swój charyzmat na idei pustyni. Wspólnota
posiada zwyczaj poniedziałkowego „dnia pustyni”, czyli czasu, w którym jej członkowie w sposób szczególny mają możliwość przebywania
sam na sam z Bogiem. Mnisi i mniszki podejmują pracę na pół etatu.
Jest to praca zarobkowa: „Chcemy pracować, ale chcemy też pozostawiać dużą część życia pewnym wymogom, czyli: życiu wspólnotowemu, modlitwie (trzy-cztery godziny liturgii wspólnej dziennie), czas
modlitwy osobistej, lectio divina”. W następujących słowach ujmuje to
Księga Życia:
Poprzez swoją pracę wyrazisz także solidarność ze światem miasta
i z tłumem jego pracowników, którzy żyją pracą, szukają jej, wykonują
ją lub też znoszą jej ciężar38.
Pracując w czasie skróconym i często za niewielkim wynagrodzeniem, przypominaj temu światu – nie słowami, lecz twym życiem –
37 Księga życia, 14.
38 Księga życia, 25.

Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie…159

o równoległych wartościach modlitwy, bezinteresowności, ciszy, życia
braterskiego, pełnej pokoju gościnności, o oddawaniu Bogu chwały 39.

Obok pracy ogromną rolę w życiu wspólnot przypisuje się gościnności
i otwartości, które są jednymi z najbardziej charakterystycznych cech
starożytnego życia monastycznego opartego na Regule św. Benedykta.
Przyjmuj innych. […] Przyjmuj mieszkańców miasta. Ludzie, którzy cię
otaczają, których spotykasz i gościsz, ci, którzy modlą się z tobą, spragnieni są wody żywej, są naznaczeni zmęczeniem, niepokojem, samotnością, anonimowością, hałasem. Staraj się dzielić z nimi oazę modlitwy i pokoju40.

Liturgie Wspólnoty są więc otwarte na wszystkich, a bracia i siostry
po ich zakończeniu często wychodzą, aby się spotkać i porozmawiać
z ludźmi. A przecież gościnność i szeroko pojęta życzliwość to fundament postawy ekumeniczności, która jest ważna i widoczna w życiu
mnichów i mniszek jerozolimskich41. Wszystko to jednak ma się dokonywać w komunii z ludźmi – mieszkańcami miasta, w którego sercu
żyją i modlą się Wspólnoty.
Bądź przede wszystkim mnichem, ale mnichem w mieście. Jedynie
mnichem czy mniszką, ale w sercu miast. Pracuj w mieście, módl się
w mieście, pracuj i módl się dla miasta. Płacz i śpiewaj wraz z miastem
[…] Bądź zorientowany, uważny na krzyk miasta – także i w ten sposób
masz przeżywać komunię42.

39
40
41
42

Księga życia, 26.
Księga życia, 41.
Por. D. Szczerba, Nowe wspólnoty w Polsce, dz. cyt., s. 19.
Księga życia, 132, 133.
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Życie braci i sióstr opiera się na pięciu podstawowych zasadach, które
są uznawane za szczególne cechy Wspólnot43. Pierwsza z nich to łączność
z miastem, w którym mieszkają. Wszyscy oni są jego mieszkańcami,
dlatego modlą się razem ze wszystkimi, którzy pragną przyjść i dzielić
z nimi doświadczenie modlitwy liturgicznej. Ich kościoły są „otwarte na miasto”. Druga zasada to praca zarobkowa na pół etatu, dzięki której łączą się i solidaryzują z większością osób, żyjących dzisiaj
w świecie. Celem pracy jest utrzymanie się, a nie zysk44. Trzecia zasada
to rezygnacja z posiadania nieruchomości. Wszędzie są gośćmi lub
lokatorami. Czwarta zasada to brak klauzury papieskiej, jednak z zachowaniem klauzury konstytucyjnej. Mnisi i mniszki, pamiętając przede
wszystkim o klauzurze serca, bardzo dbają o czas i miejsce na ciszę,
pustynię, modlitwę osobistą, noszenie habitu. Piąta zasada to łączność –
komunia z Kościołem lokalnym i z biskupem miejsca. Przybywają
wszędzie na zaproszenie biskupa45. Tak rozumiane życie monastyczne
w miastach jest rzeczywistą nowością w Kościele, ukazującą piękno
chrześcijańskiego i ewangelicznego życia w każdej epoce i w każdym
miejscu.

43 Por. Broszura w języku polskim pt. Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie. „W sercu
miast w sercu Boga”, udostępniona w klasztorze w Warszawie.
44 F. Huguenin, Ph. Fusellier, P.M. Delfieux. Prier au coeur des villes, dz. cyt., DVD.
45 Por. D. Szczerba, Nowe wspólnoty w Polsce, dz. cyt., s. 18.
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2. Ekumeniczność monastyczna
Żyj ekumenizmem w sercu własnego życia – człowiek zjednoczony w sobie wprowadza jedność.
Żyj ekumenizmem w łonie swej własnej wspólnoty –
poprzez radosną i twórczą akceptację jej różnorodności.
Żyj ekumenizmem w ramach całego chrześcijaństwa, aby
wszyscy uczniowie Chrystusa, ciągle jeszcze podzieleni,
coraz bardziej stawali się braćmi.
Najskuteczniejszym ekumenizmem
jest ekumenizm modlitwy46.

Monastycyzm, istniejący niejako w sercu ekumenizmu, stał się w Kościele swoistym znakiem czasów. Dlatego jedną z ważniejszych cech
charakteryzujących Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie jest postawa otwarcia się na to, co jest wspólne wszystkim chrześcijanom.
W swoim myśleniu członkowie Wspólnot wracają do autentycznego
i pierwotnego życia mniszego w oddaleniu od świata, jednocześnie
będąc całkowicie zanurzonymi w świecie, który dla nich stanowi miasto
oraz jego mieszkańcy. Aby pogodzić ze sobą tę biegunowość, mnisi
i mniszki jerozolimskie bardzo wielką wagę przykładają do zharmonizowania swojego życia z życiem współczesnego miasta. Poprzez
miłość braterską i modlitwę, troskę o piękno przestrzeni liturgicznej
i dbałość o liturgię oraz przez wykorzystywanie elementów wschodnich we własnych celebracjach liturgicznych – miasto staje się dla nich
pierwszym terenem tak rozumianej ewangelizacji. „Krzyczeć Ewangelię
całym życiem”47 – to pierwsza misja i posługa mnichów i mniszek
jerozolimskich wobec świata.

46 Księga Życia, 174.
47 Wywiad autorski przeprowadzony z mniszką jerozolimską, Warszawa, 2.02.2017.
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2.1. W mieście i z miastem

Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie narodziły się w mieście i powstały, aby prowadzić życie monastyczne w miastach, a nawet „w sercu
miast”. Założyciel Wspólnot pisał o tym w następujących słowach:
W tej „pustyni” samotności, niepokoju, poszukiwań obojętności, rozbiegania, anonimowości, w tym miejskim świecie spragnionym prawdy i złaknionym miłości, jednocząc się z dzisiejszym człowiekiem takim, jaki jest i gdzie jest, chcemy spróbować stworzyć „oazę”. Powołać
do życia przestrzeń modlitwy, która byłaby jednocześnie miejscem
przyjmowania i dzielenia się. A także miejscem darmowości, gdzie życie jest ważniejsze od działania i mówienia 48.

Starożytna koncepcja ucieczki od świata w życie mnisze nie do końca
jednak sprawdzała się we współczesnych warunkach. Bardzo wyraźnie
podkreślali to mnisi i mniszki jerozolimskie, mówiąc, że „zanim się
przed współczesnym światem ucieknie, czy nim wzgardzi, powinno się
go pokochać […] z głębokim współczuciem i pełną delikatności troską”49. Pierre-Marie często powtarzał, że gdyby miał ująć w jedno zdanie
charyzmat Wspólnot Jerozolimskich posłużyłby się słowami modlitwy
Jezusa: „Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego”
(J 17, 15). Dlatego pierwszym zadaniem, jakie stawiają sobie Wspólnoty
Jerozolimskie, jest nade wszystko cierpliwa i otwarta na wszystkich
modlitwa „w sercu miast”, aby świat zobaczył, że uczniowie Chrystusa
kochają go takim, jakim jest, że pragną przywracać mu zagubioną ufność
poprzez miłosierne towarzyszenie. Mnisi nigdy zresztą nie żyli poza
światem i obok świata, ale wraz z innymi grupami społecznymi tworzyli
rzeczywistość miast i wiosek, przyczyniając się do ich rozwoju. Dlatego
mnisi i mniszki jerozolimskie pragną szukać i odnajdywać właściwe
48 Por. P.-M. Delfieux, Mnich w mieście, dz. cyt., s. 26–27.
49 P.-M. Delfieux, Mnich w mieście, dz. cyt., s. 54.
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im miejsce w takim świecie, jaki jest dzisiaj, i tam, gdzie Pan Bóg ich
stawia50. Otwartość na miłość świata – miasta – jest konkretnym przejawem ekumeniczności, czyli postawy praktycznego wyjścia do każdego
człowieka i ukazania mu potęgi Bożej miłości w celu budowania jednego
domu (oikoumene). To jeden z ważniejszych wymiarów charyzmatu Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich oraz ich zadanie ewangelizacyjne.
Aby obecność Wspólnot w centrum miasta była owocna, mnisi
i mniszki jerozolimskie pragną poznać jego mieszkańców, ich sposób
życia, wartości, jakimi się kierują, i pragnienia, jakie realizują51. Zróżnicowanie i bogactwo spotykanych osób staje się dla nich ogromną
przestrzenią dla ewangelizacji. Zwyczajne bycie z mieszkańcami miast
poprzez rozmowy, wysłuchanie, zaproszenie na liturgię, wychodzenie
naprzeciw – także podczas krótkich spotkań po zakończeniu codziennych celebracji – jest elementem postawy wielkiej otwartości na każdego
człowieka, który przychodzi, by w ciszy własnego serca odnaleźć jedność ze sobą i z Bogiem. Takie zaangażowanie w życie miasta i w jego
ewangelizację wynika z głębokiego wewnętrznego przekonania założyciela Wspólnot o potrzebie postawy, która będzie jednoczyła wszystkich
chrześcijan, a którą w tym miejscu możemy nazwać „ekumenicznością
serca”. Pierre-Marie stwierdzał bowiem: „jutrzejszy świat będzie światem
chrześcijańskim, jeśli chrześcijańskie będą miasta”52.
Znaki tak rozumianej ekumeniczności monastycznej są bardzo
klarowne. Pierwszym z nich jest zharmonizowanie rytmu liturgii

50 P.-M. Delfieux, Mnich w mieście, dz. cyt., s. 56.
51 Por. P.-M. Delfieux, Mnich w mieście, dz. cyt., s. 28. Warto zacytować w tym miejscu refleksję Założyciela o współczesnym mieście rozumianym jako przestrzeń
duchowości i miejsce ewangelizacji. Pisze on: „Często powtarzam, że największym
kościołem Paryża jest metro. Gdybyśmy wiedzieli, ile modlitw jest tam codziennie
odmawianych, zanim zacznie świtać. Mógłbym tu przytoczyć wiele świadectw. Ależ
zdziwimy się w niebie, odkrywając tych wszystkich ludzi, których uświęciło metro,
autobus, taksówka i wszystkie prywatne samochody stojące w sznureczku jak paciorki różańca”. P.-M. Delfieux, Jak modlić się w „gwarze miasta”, dz. cyt., s. 98.
52 Por. P.-M. Delfieux, Mnich w mieście, dz. cyt., s. 28.
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monastycznej z życiem miasta i jego dynamiką53. Liturgia Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich jest przede wszystkim otwarta na człowieka, a gościnność monastyczna rozciąga się głównie na gościnność
liturgiczną. Każdy może wejść do kościoła na „liturgię miejską” – jak
nazywane są nabożeństwa Wspólnot ze względu na ich związek z miastem – i modlić się z mnichami. Każdy przechodzień jest zaproszony,
aby rano, w południe i wieczorem uczestniczyć w nabożeństwie, wejść
w relację z Bogiem i jego miłością. Liczne momenty milczenia w samej
celebracji zdają się wychodzić naprzeciw wielkiej tęsknocie zabieganych
mieszkańców miast za prawdziwym pokojem i ciszą54. Podczas gdy tradycja monastyczna mówi o modlitwie siedem razy dziennie, Wspólnoty
Jerozolimskie wpisują niejako te siedem monastycznych godzin w „trzy
czasy”, zgodnie z rytmem, jakim żyje miasto. Sens potrójnej modlitwy
w ciągu dnia Księga Życia tłumaczy w następujący sposób:
Módl się rano wraz z braćmi i siostrami, zanim pójdziesz do pracy,
wraz z tymi, co idą do pracy […]. Módl się w południe pośród zajęć
wraz z tymi, którzy pracują […]. Módl się wieczorem z powracającymi z pracy; u progu nocy i na początku czuwań, z wszystkiego czyniąc Eucharystię 55.

Drugim przejawem ekumeniczności monastycznej Wspólnot jest
ich solidarność z miastem poprzez pracę. Mnisi jerozolimscy żyją blisko miasta i jego mieszkańców, dzieląc z nimi codzienną troskę o zapewnienie sobie utrzymania oraz biorąc czynny udział w jego rozwoju.
Pierre-Marie często powtarzał, aby „modlić się przynajmniej tyle, ile się
pracuje”56. W formule ślubów mnisi i mniszki przyrzekają dążyć do nieustannej modlitwy, aby żyć w nieustannej obecności Bożej. Ogromnie
53
54
55
56

Por. P.-M. Delfieux, Liturgie de Saint-Gervais, „Sources Vives” (1996) no. 70, s. 46.
Por. Sœur Marie-Laure, Liturgie pour la ville, „Sources Vives” (1996) no. 70, s. 28–29.
Księga życia, 20.
Wywiad autorski przeprowadzony z mniszką jerozolimską, Warszawa, 2.02.2017.
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ważną dla Wspólnot jest szczególna modlitwa za miasto, którą podejmują wszystkie klasztory Wspólnot, tworząca więzi i budująca bliskość.
2.2. Otwarcie na chrześcijański Wschód

Zakorzenieni w mieście, mnisi i mniszki jerozolimskie proponują
mu piękną liturgię, która w sposób umiejętny i harmonijny łączy dziedzictwo wspólnotowej pobożności chrześcijańskiego Wschodu z życiem,
tradycją monastyczną i duchowością zachodnią – łacińską. Siostra Kinga
Strzelecka we wstępie do pierwszego polskiego wydania Księgi życia
w następujący sposób opisała swoje doświadczenie z liturgią Wspólnot
w kościele Saint-Gervais w Paryżu:
W kościele St. Gervais panuje atmosfera Wschodu i Zachodu. Liturgia
zasadniczo rzymska ma elementy bizantyńskie. Melodie zapożyczono
z benedyktyńskiego, ekumenicznego opactwa w Chevetogne i od ojca
André Gouzesa, dominikanina, który z talentem i entuzjazmem francuski język zaadaptował do muzyki wschodniej, wykonując ją ze swoim zespołem na koncertach i festiwalach57.

Głównym powodem, dla którego założyciel Monastycznych Wspólnot
Jerozolimskich chciał, aby liturgia – celebrowana przez Wspólnoty –
otwierała się na duchowe bogactwa chrześcijańskiego Wschodu, było
pragnienie Jezusa: „Aby byli jedno” (J 17, 21). Następnym motywem
była odpowiedź na powtarzane przez Jana Pawła II wezwanie do tego,
aby Kościół oddychał dwoma płucami kultury i duchowości, Wschodu
oraz Zachodu58. Pierre-Marie często powtarzał: odwołujmy się do tego,
57 K. Strzelecka, Wprowadzenie, [w:] P.-M. Delfieux, Źródło na pustyni miast, dz. cyt.,
s. 5–6.
58 Po raz pierwszy alegorii dwóch płuc w odniesieniu do chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu Jan Paweł II użył 31 maja 1980 roku w Paryżu, podczas spotkania
z przedstawicielami chrześcijańskich wspólnot niekatolickich, wspominając swoje
spotkanie z Patriarchą Konstantynopola w Stambule w 1979 roku. Je dois aussi
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co było przed podziałem59. Ku chrześcijańskiemu Wschodowi skierowały założyciela także trzy wielkie postacie: Mikołaj Kabasilas (druga
połowa XIV wieku), jeden z najwybitniejszych teologów wschodnich
późnego średniowiecza, Sergiusz z Radoneża (+1392) z klasztoru Świętej Trójcy, przez którego Wspólnoty mogły wejść w kontakt z tradycją
hezychazmu60, i zakonnik Andriej Rublow (+1430), pisarz ikon, który
doprowadził ikonografię do świetności i duchowej pełni. Wszystko
to skierowało tradycję osobistej modlitwy monastycznej ku wspólnie
sprawowanej Bożej liturgii.
Odniesienia do liturgii wschodniej, tak bardzo widoczne w celebracjach Wspólnot Jerozolimskich, według założyciela miały także swoje
inne źródła61. Pierwszym z nich było ekumeniczne otwarcie się Kościoła
na ruch odnowy zapoczątkowany przez opactwo mnichów w Chevetogne oraz fakt wydania przez nich płyt z pieśniami i muzyką liturgiczną o inspiracji bizantyjskiej. Kolejną inspiracją były praktyki modlitewne sióstr betlejemitek (Sœurs de Bethléem), które jeszcze przed
odnową zapoczątkowaną przez Sobór Watykański II zwróciły uwagę
Kościoła powszechnego na ekumeniczny wymiar życia monastycznego.
Wreszcie ogromne znaczenie dla liturgii Wspólnot Jerozolimskich miała
działalność dominikanina André Gouzes’a62, który w Tuluzie stworzył

59
60
61
62

dire que ma visite fraternelle au Patriarche œcuménique de Constantinople m’a
donné beaucoup d’espérance. Je me suis trouvé très bien dans cette atmosphère, dans
ce milieu qui évidemment constitue une grande réalité spirituelle. Une réalité complémentaire: on ne peut pas respirer en chrétien, je dirai plus, en catholique, avec
un seul poumon; il faut avoir deux poumons, c’est-à-dire oriental et occidental. Por.
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/1980/may/documents/hf_jp-ii_spe_19800531_altre-confessioni.html (10.06.2016).
Wywiad autorski przeprowadzony z mnichem jerozolimskim, Warszawa, 2.12.2014.
Rodzaj modlitewnego skupienia, żarliwej kontemplacji.
Por. P.-M. Delfieux, L’éveil á l’Orient chrétienne. Fratrnités Monastiques de Jérusalem,
„Bulletin de Littérature ecclésiastique” 112 (2011), s. 136–137.
André Gouzes (ur. 1943) – od dzieciństwa stykał się ze śpiewem gregoriańskim,
bo jego twórczość naznaczyła tradycja prawosławna. Najpierw pisał muzykę dla
oo. dominikanów. Założył czterogłosowy chór w klasztorze w Tuluzie. Zaczął pisać
testy i muzykę do Nieszporów. Twórczość tę ubogacił jego kontakt z Kościołem
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wspólnotę poszukiwań liturgicznych w oparciu o powrót do korzeni
muzyki liturgicznej. To tam powstawała muzyka o wyraźnie wschodnich
inspiracjach. Od 1975 roku o. A. Gouzes osiadł w ośrodku liturgicznym
w Sylvanès63. Jego kompozycje o wyraźnej proweniencji chrześcijańskiego Wschodu (szczególnie bizantyjskiej) wywarły wpływ na muzykę
liturgiczną Wspólnot Jerozolimskich.
Przebywając na pustyni Pierre-Marie odkrył potrzebę pięknej liturgii,
dobrze skonstruowanej nie tylko dla niego i dla braci, którzy z nim żyli,
ale dla wiernych, dla zgromadzenia liturgicznego. Chcąc pięknej liturgii, wiele zaczerpnął z liturgii wschodniej, bizantyjskiej 64.

Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie pragną zwrócić się ku bogactwu liturgii wschodniej, a jednocześnie wchodzić w duchowość
chrześcijańskiego Zachodu. Jednak czerpiąc obficie z obu tradycji, przez
swoje celebracje świadczą o podstawowej przynależności do Kościoła
rzymskiego. Ta świadomość wyraża się w łacińskiej strukturze poszczególnych oficjów. Do nich zostały dołączone jedynie pewne elementy
duchowości i mistyki wschodniej, które w sposób najbardziej trafny odpowiadają realizowanemu charyzmatowi. Należy zaznaczyć, że Delfieux
bardzo wyraźnie podkreślał, iż wrażliwość Wspólnot Jerozolimskich
na liturgię, teologię, duchowość i mistykę Wschodu nie oznacza zabawy
w „fałszowanie prawosławnych” przez naśladowanie ich liturgii. Chodzi
jedynie o wprowadzenie pewnych elementów i obrzędów, które mogą
zmienić duchowy klimat modlitwy65.
prawosławnym, gdyż ojciec uznał, że prawosławna muzyka jest przesiąknięta
ogromną siłą życia wewnętrznego. Por. Fr. Matthieu, Frère André Gouzes o.p.,
„Sources Vives” (2014) no. 176, s. 42 [tłum. własne].
63 Wywiad autorski przeprowadzony z mniszką jerozolimską, Vézelay, 5.08.2015.
64 Wywiad autorski przeprowadzony z mnichem jerozolimskim, Vézelay, 5.08.2015.
65 Quelques petites modifications ou additions cependant suffisent à instaurer un climat
spirituel particulier. Comme une lumière changeante révélerait un paysage différent.
P.-M. Delfieux, L’éveil á l’Orient chrétienne…, dz. cyt., s. 138.
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Gesty, znaki, śpiewy oraz szczególna wrażliwość na muzykę liturgiczną zaczerpnięte z liturgii wschodniej mają ubogacić celebracje Wspólnoty, otwierając serca wiernych na bogactwa chrześcijańskiego Wschodu.
Pierwszym znakiem jest bez wątpienia kierunek modlitwy liturgicznej.
W kościołach, w których liturgię sprawują mnisi i mniszki jerozolimskie, wszyscy zwróceni są w stronę prezbiterium, ołtarza i krzyża. Mnisi
zajmują miejsca po lewej stronie, a mniszki po prawej. Nie ma zatem
klasycznego łacińskiego chóru ani mnichów zwróconych do siebie twarzami w czasie śpiewania oficjów. Kierunek modlitwy wyznacza ołtarz
i znaki z nim związane, co symbolicznie nawiązuje do starożytnej zasady zwracania się ku wschodowi w czasie liturgii66. Postawą liturgiczną
mnichów jest postawa stojąca charakteryzująca paschalną świadomość
chrześcijan pierwszych wieków, którzy w ten sposób podkreślali z jednej strony własną kondycję zmartwychwstałych razem z Chrystusem,
a z drugiej – gotowość i oczekiwanie na przyjście Pana. Są to także dwa
nierozdzielne elementy życia monastycznego, gdyż mnich czy mniszka
to osoby zanurzone w Paschę Chrystusa oraz mające wzrok skierowany
ku eschatologii.
Delfieux, mówiąc o elementach liturgii pochodzących z tradycji
wschodniej, podkreśla także wolność, jaką zachowują wierni w czasie
oficjum. Każdy z uczestników może przyjmować taką pozycję ciała, jaka
mu odpowiada: siedząc, klęcząc czy dotykając twarzą ziemi, „w wolności
synów, którzy mieszkają w domu Ojca”67. Bardzo ważne i typowe dla
monastycyzmu zarówno wschodniego, jak i zachodniego jest zaangażowanie w liturgii wszelkich możliwych sfer życia i osobowości człowieka – cielesnych i duchowych. Postawy ciała, głębokie ukłony (metanie),
uporządkowane procesje, zapach i dym kadzideł, odpowiednio skiero66 Więcej na ten temat: J. Ratzinger, Duch liturgii, tłum. E. Pieciul, Poznań 2002;
L. Bouyer, Architektura i liturgia, tłum. P. Włodyga, Kraków 2008; J. A. Jungmann,
Liturgia pierwotnego Kościoła, tłum. T. Lubowiecka, Kraków 2013; J. Superson,
Krzyż – ołtarz – orientacja zanoszonych modlitw, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”
65 (2012) nr 3, s. 243–260.
67 Por. Soeur Marie-Laure, Liturgie pour la ville, dz. cyt., s. 30–31.
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wane światło, piękne i odpowiadające miejscu ikony, menora za ołtarzem
i jasne płomienie świec, proste i wymowne szaty liturgiczne – wszystko
to w sposób naturalny sprawia, że liturgia staje się doświadczeniem
mistycznym. Pomaga uczestniczyć w liturgii, buduje wzajemną jedność,
a poprzez swoje piękno staje się miejscem epifanii sacrum.
Wspólnota pragnie zaproponować uczestnikom liturgii odpowiedni
klimat liturgiczny, w którym są obecne razem: płuco wschodnie i zachodnie. Wspólnota śpiewa liturgię łacińską, ale liturgia zawiera także symbole wschodnie: gesty, pieśni, okadzenia, ikony. Duże znaczenie
ma także orientacja: wszyscy są zwróceni ku ikonie Chrystusa, która
znajduje się przed ołtarzem. Wspólnota jest zgromadzona wokół ołtarza, żeby podkreślić obecność Chrystusa w swoim Ciele 68.

Szczególne miejsce w duchowości i liturgii Wspólnot Jerozolimskich zajmują ikony. Delfieux bardzo precyzyjnie opisuje ich miejsce
w przestrzeni liturgicznej. W centrum winna zawsze znajdować się
ikona Chrystusa – Pantokratora ze stojącymi obok św. Janem i Maryją.
U stóp schodów prowadzących do prezbiterium ustawia się ikonę odpowiadającą przeżywanemu okresowi liturgicznemu lub będącą figurą
świętego z konkretnego dnia. Każdy może do niej podejść i oddać cześć
w duchu pobożności wschodniej.
Dobór odpowiednich tekstów i śpiewów liturgicznych wskazuje
na fakt, że duchowość i estetyka wschodnia dobrze odpowiada charyzmatowi Wspólnot Jerozolimskich i uzupełnia się z całym bogactwem
duchowego doświadczenia chrześcijańskiego Zachodu, w którego realiach Wspólnoty Jerozolimskie powstały i rozwijają się. Bardzo wyraźnie tę komplementarność widać w czytaniach patrystycznych Liturgii
godzin. Obok Ojców zachodnich, takich jak Augustyn, Leon Wielki czy
Bernard z Clairvaux, mnisi i mniszki jerozolimskie słuchają tekstów Atanazego, Bazylego, Jana Chryzostoma, Efrema czy Maksyma Wyznawcy,
68 Wywiad autorski przeprowadzony z mnichem jerozolimskim, Vézelay, 5.08.2015.
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sięgając także chętnie po pisma takich autorów prawosławnych jak Mikołaj Kabasilas czy Serafin z Sarowa69. Założyciel Wspólnot Jerozolimskich
podkreśla jednoznacznie, że repertuar pieśni liturgicznych zawdzięczają
one pracy benedyktynów z Chevetogne oraz o. André Gouzes’a. Dzięki
nim mnisi i mniszki jerozolimskie mogą w języku francuskim śpiewać
bizantyjskie tropariony70, hymny, śpiewy eucharystyczne, Trisagion71,
aklamacje czy Akatyst72. Wszystkie śpiewy liturgiczne wykonywane
są bez akompaniamentu instrumentalnego, na cztery głosy73. Modlitwa wyraża dążenie do jedności. Dwie wspólnoty monastyczne: męską
i żeńską, łączy liturgia, która jednoczy głosy w polifonii:
Polifonia w liturgii nie jest czymś dodatkowym. Polifonia wyraża pełnię. Dostrajanie głosów nie jest tylko aspektem technicznym. Należy
dostroić również struny duszy. Ale taką jedność można osiągnąć tylko
wtedy, kiedy wspólnota żyje w harmonii ze sobą. Nie wystarczy być
obecnym, konieczne jest, aby jedni byli obecni wobec drugich. Wspólny śpiew to przede wszystkim akt komunii braterskiej 74.

69 Por. P.-M. Delfieux, L’éveil á l’Orient chrétienne…, dz. cyt., s. 139.
70 Troparion – prosty poetycki śpiew liturgiczny obrządku bizantyjskiego, przybliża
on historię i zbawcze znaczenie danego święta. Troparia pojawiły się w liturgii
w V wieku jako rozwinięcie psalmodii. Por. O. Jurewicz, Historia literatury bizantyńskiej, Wrocław 1984, s. 83–84; Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, Poznań 2006,
s. 1632.
71 Trisagion (gr. triságios ‘trzykroć święty’) – hymn pochwalny na cześć Trójcy Świętej.
Por. Leksykon liturgii, dz. cyt., s. 1631.
72 Akatyst (gr. akathistos, od a ‘nie’ i kathiden ‘siedzieć’) – rodzaj hymnu liturgicznego,
typowego dla chrześcijańskiego Wschodu. Akatyst składa się zazwyczaj 13 kondakionów i 12 ikosów. Treścią hymnu jest pochwała Jezusa Chrystusa, Bogurodzicy
bądź świętego. Akatysty są śpiewane na stojąco. Najstarszy akatyst pochodzi z pierwszej połowy IV wieku i był poświęcony Bogurodzicy. Por. M. Chmielewski, Akatyst,
[w:] Leksykon duchowości katolickiej, Lublin–Kraków 2002, s. 40–42; Leksykon
liturgii, dz. cyt., s. 58.
73 Por. P.-M. Delfieux, L’éveil á l’Orient chrétienne…, dz. cyt., s. 139.
74 Fr. Matthieu, Frère André Gouzes o.p., dz. cyt., s. 50–51.
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Bardzo ważną rolę odgrywają śpiewy do Ducha Świętego rozpoczynające każde oficjum. W Jutrzni śpiewane są hymny do Ducha Świętego, w modlitwie w ciągu dnia – bizantyjski Roi de ciel Consolateur
(Królu niebieski, Pocieszycielu) i w Nieszporach Feu et Lumière (Ogniu
i Światło).
Podsumowując, można stwierdzić, że muzyka liturgiczna Wspólnot
Jerozolimskich czerpie z bardzo różnych źródeł. Można ich wymienić
przynajmniej kilka: źródła bizantyjskie, szczególnie dzięki publikacjom
klasztoru w Chevetogne; inne źródła wschodnie (np. ormiańskie), śpiewy z Sylvanès; dzieła wielkich kompozytorów klasycznych, takich jak Jan
Sebastian Bach czy Haendel; kompozycje osób związanych ze Wspólnotami; nowe pieśni liturgiczne, tradycyjne utwory gregoriańskie oraz muzyczna twórczość mnichów i mniszek jerozolimskich75. Różnorodność
obecna w liturgii harmonizuje z charyzmatem życia i modlitwy mnichów
i mniszek żyjących w sercu miast oraz z ich otwartością ekumeniczną,
szczególnie z chrześcijańskim Wschodem.

3. Liturgia w jedności z rytmem miasta
Liturgia wypływa z charyzmatu życia monastycznego, który
pochodzi z tradycji monastycznej. Pierwszą zasadą życia
członków Wspólnot jest bycie liturgiem76.

Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie zrodziły się w bardzo szczególnym okresie historii Kościoła. Kończył się Sobór Watykański II, a liturgia
łacińska, umieszczona wcześniej w sztywnych kanonach, otwierała się
na nowe możliwości. Kluczowym słowem stało się aggiornamento Jana
XXIII, które zachęcało, aby dostosować życie do warunków współczesnego świata. Liturgia Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich jest
zatem liturgią Kościoła katolickiego, rzymskiego, w schemacie struktury
75 P.-M. Delfieux, Liturgie de Saint-Gervais, dz. cyt., s. 39.
76 Wywiad autorski przeprowadzony z mniszką jerozolimską, Vézelay, 4.08.2015.
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liturgii łacińskiej, dostosowaną jednocześnie do wymogów kanonów
współczesnych77. Jej celebracja ma ogromne znaczenie dla mnichów
i mniszek jerozolimskich, którzy są przede wszystkim liturgami. Jest
to ich dzieło wspólne i pierwsze zajęcie, jakiemu poświęcają swoje życie.
Delfieux skomentował je w następujący sposób:
Dajemy jej [liturgii] pierwsze miejsce […] Najpierw dlatego, że jest centrum każdego życia chrześcijańskiego. To tutaj najlepiej przyjmujemy
i pozwalamy, by słowo, które jest duchem i życiem, nas kształtowało.
To tutaj celebrujemy i dzielimy się Eucharystią, która jest zmartwychwstaniem i życiem. To tutaj przyjmujemy sakramenty, które prostują
nasze drogi, budują Kościół, Lud Boży. W liturgii możemy odnaleźć źródło-wspólne korzenie tradycji biblijnej – judeo-chrześcijańskiej, które
pozwalają przekraczać różnorodność naszych kultur; liturgia łączy
je wszystkie w tajemnicy „komunii” 78.

Zgodnie z charyzmatem Wspólnot Jerozolimskich liturgia z jednej
strony ma być otwarta na współczesny świat i miasto, natomiast z drugiej – ma być jednocześnie zanurzona w najbardziej autentycznej tradycji
Kościoła. Z tych racji w liturgii Wspólnot Jerozolimskich – podobnie
jak w innych Wspólnotach przedstawianych w niniejszej pracy – można
spotkać wiele odniesień do liturgii wschodnich, które zostały wprowadzone pomiędzy łaciński schemat modlitwy liturgicznej79, gdyż, jak

77 W 2012 roku powstała we Wspólnotach Jerozolimskich sześcioosobowa Komisja
Liturgiczna (złożona z trzech braci i trzech sióstr), mająca za zadanie przybliżanie
swoim członkom zagadnień związanych ze sprawowaną liturgią, a także mająca
stanowić pomoc w zrozumieniu intuicji założyciela i poznaniu historii Wspólnoty
od strony liturgicznej.
78 F. Lenoir, Wywiad z założycielem – o. Pierre-Marie Delfieux, [w:] F. Lenoir, Nowe
wspólnoty, dz. cyt., s. 258.
79 Notre liturgie est donc occidentale et latine, mais tout en se souvenenat qu’elle a ses
racines dans le judaïsme er sa source première dans l’Orient chrétien. P.-M. Delfieux,
Liturgie de Saint-Gervais, dz. cyt., s. 39.
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określił to jeden z mnichów: liturgia „to taki styl modlitwy, która musi
wyrazić ekumeniczne dążenie do jedności”80.
3.1. Codzienne oficjum i Eucharystia

Codzienne oficjum oraz Msza święta we Wspólnotach Jerozolimskich
mają własny schemat, rytm oraz właściwe sobie obrzędy. Delfieux podkreślał, że liturgia została Wspólnotom dana jako dar, którego należy
strzec, przechowywać i nim żyć81. Dlatego wszędzie jest ona celebrowana
w taki sam sposób. Obecnie, od kilku lat działa sześcioosobowa Komisja
liturgiczna Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich, w skład której
wchodzą trzej bracia i trzy siostry. Jej zadaniem jest m.in. opracowanie
teologicznych fundamentów celebrowanej przez mnichów i mniszki
liturgii. Okazało się bowiem, że tradycja i zwyczaje liturgiczne praktykowane od wielu lat powinny otrzymać podbudowę teologiczną, aby stały
się rzeczywistym miejscem formacji i wzrostu dla wszystkich członków
i członkiń Wspólnot82.
Opisując liturgię celebrowaną przez mnichów i mniszki ze Wspólnot
Jerozolimskich w kościele Saint-Gervais w Paryżu, warto ponownie
sięgnąć do słów s. Kingi Strzeleckiej:
W prezbiterium stoją, klęczą lub siedzą mnisi i mniszki. Oni po lewej,
one po prawej. Bielą się długie kukulle braci, peleryny i chusteczki
sióstr. Obłok kadzidła snuje się w powietrzu, z wolna unosząc się pod
sklepienia. Słychać śpiew chóralny, czterogłosowy. Melodie stare,
wschodnie – bizantyńskie, syryjskie, rosyjskie. To wolno i śpiewnie,
to szybkim rytmem jak w prawosławiu; to pełnym głosem, to piano
pianissimo. Psalmy, hymny, antyfony.
80 Wywiad autorski przeprowadzony z mnichem jerozolimskim, Warszawa, 2.12.2014.
81 La liturgie ne s’invente pas, elle se reçoit. Mais elle se reçoit pour être vécue. Elle est
donc enracinée dans toute une tradition, et se traduit par une expression d’où n’est pas
exclue une certaine création. P.-M. Delfieux, Liturgie de Saint-Gervais, dz. cyt., s. 39.
82 Wywiad autorski przeprowadzony z mnichem jerozolimskim, Vézelay, 5.08.2015.
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Przybywający tu paryżanie – zresztą nie tylko oni – kochają tutejszy styl liturgii i muzyki. Są doskonale zgrani z siostrami i braćmi. Jeden z nich podczas liturgii mszalnej, gdy śpiewa cały kościół, dyryguje
częściami stałymi. Jedna z sióstr – częściami zmiennymi, gdy śpiewają
mnisi i mniszki […].
W czasie liturgii w St. Gervais czas jakby staje. Nikt się tu nie spieszy. Długie przerwy po czytaniach wypełnia cicha muzyka organowa,
niekiedy z fletem lub skrzypcami. Doprawdy, trzeba było być artystą,
żeby powołać do istnienia te wspólnoty i tę liturgię. Ale bo też artystą
jest Duch Święty, który posłużył się człowiekiem wrażliwym na piękno wszelkiego rodzaju – i estetyczne, i moralne, i duchowe 83.

Taki opis liturgii Wspólnot Jerozolimskich zwraca uwagę na jej piękno, zakorzenienie w tradycji Kościoła, otwartość na świat oraz wielkie
oddziaływanie duszpasterskie.
Struktura codziennego oficjum celebrowanego we Wspólnotach jest
strukturą rzymską, do której zostały wprowadzone pewne elementy pochodzące z tradycji bizantyjskiej. Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie
modlą się Liturgią godzin trzykrotnie w ciągu dnia: rano, w południe
i wieczorem. Są to pory modlitwy dostosowane zarówno do sposobu
życia mnichów i mniszek, jak i do rytmu funkcjonowania miasta. Oficja śpiewane są w kościele dostępnym dla wszystkich. Codzienny rytm
modlitwy zmienia się nieznacznie w soboty i niedziele, kiedy to Jutrznia celebrowana jest o godzinę później, oraz w poniedziałki, będące
we wszystkich domach Wspólnot „dniami pustyni”, a wówczas nie
ma celebracji wspólnych ani otwartych dla wiernych. Przez wspólnie
sprawowaną liturgię wspólnota nawiązuje do starożytnego monastycyzmu oraz do współczesnego życia, w którym mężczyźni i kobiety żyją
i pracują razem, w ten sposób modli się cały człowiek, gdyż jak pisał Jan

83 K. Strzelecka, Wprowadzenie, [w:] P.-M. Delfieux, Źródło na pustyni miast, dz. cyt.,
s. 5–6.
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Paweł II: „mężczyzną i niewiastą stworzył ich”84. Przed oficjami mnisi
i mniszki modlą się dłuższy czas w ciszy, ponieważ uważają, że aby
słuchać słowa Bożego i modlić się nim, potrzebne jest odpowiednie
przygotowanie serca. Zwyczaj medytacji i ciszy przed oficjum Delfieux
zaczerpnął z tradycji karmelitańskiej85. Ojciec André Gouzes zauważa,
że należy „mieć odwagę szukać i kultywować to, co w liturgii najlepsze.
Nie może być ona rodzajem jakiegoś obowiązku, to przede wszystkim –
ofiarowanie samego siebie. Legalizm zabija duszę liturgii, która musi
pozostać momentem zaślubin z misterium Boga. Trzeba czekać, żeby
śpiewać z drżeniem, z radością”86.
Wspólnoty przywiązują też bardzo wielką wagę do znaków liturgicznych, starając się, aby były one prawdziwie. Bracia i siostry mówią,
że modlitwie liturgicznej grożą zawsze dwie pokusy: brak prawdy znaków oraz nadużywanie ludzkich słów zamiast słuchania słowa Bożego.
Liturgia monastyczna musi być prawdziwa, stąd wielka dbałość o znaki
liturgiczne i o należne miejsce dla słowa Bożego87. Założyciel Wspólnot
określa to w następujący sposób:
Liturgia powinna być miejscem piękna nie estetyki. Trzeba żyć Bogiem,
głosić Boga poprzez piękno. To jest także świadectwo radości. Piękno
może też ewangelizować. Kiedy jest piękna liturgia w pięknym w kościele, to są zachowane wszystkie formy piękna: piękna architektura,
piękno śpiewu, piękno ubioru, piękno światła, całe przesłanie, które
przechodzi przez piękno, instrumenty, piękno Słowa Bożego, piękno
misterium88.

Wszystkie oficja Wspólnot Jerozolimskich są śpiewane, i to w polifonii głosów, z uwzględnieniem momentów ciszy oraz dyskretnego
84
85
86
87
88

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, red. T. Styczeń, Lublin 2011.
Por. P.-M. Delfieux, Liturgie de Saint-Gervais, dz. cyt., s. 46.
Fr. Matthieu, Frère André Gouzes o.p., dz. cyt., s. 50–51.
Por. P.-M. Delfieux, Liturgie de Saint-Gervais, dz. cyt., s. 43.
F. Huguenin, Ph. Fusellier, P.M. Delfieux. Prier au coeur des villes, dz. cyt., DVD.
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towarzyszenia muzyki (skrzypce, altówka, flet, cytra). Muzyka ma pomóc w medytacji usłyszanego Słowa. W śpiewie oficjum mnisi i mniszki
posługują się własnym wydaniem psałterza wraz z hymnami i kantykami89. Wszystkie godziny liturgiczne celebrowane przez mnichów i mniszki, czyli Jutrznia, Modlitwa Południowa oraz Nieszpory, zasadniczo mają
taką samą strukturę:
1. Wprowadzenie do Oficjum
2. Inwokacja do Ducha Świętego
3. Dłuższa chwila modlitwy w ciszy
4. Invitatorium i hymn (jutrznia)
5. Lucenarium (podczas nieszporów)
6. Psalmodia (psalmy z antyfonami)
7. Czytania i homilie
8. Kantyk Zachariasza (jutrznia), Magnificat (nieszpory)
9. Modlitwa litanijna
10. Trisagion
11. Modlitwa Pańska
12. Kolekta
13. Formuła rozesłania
Jutrznia (w dni powszednie, od wtorku do piątku) celebrowana jest
zwykle o godz. 7.00. Rozpoczyna się zwykłym, dla rytu rzymskiego,
wersetem wprowadzającym: Panie, otwórz wargi moje (Seigneur, ouvre
mes lèvres). Po wprowadzeniu następuje wezwanie do Ducha Świętego.
Kolejnymi elementami struktury Jutrzni są: psalm wezwania, hymn
zaczerpnięty ze wspomnianego wyżej bogatego repertuaru twórczości
hymnicznej Ojców Wschodu i Zachodu oraz psalmodia, składająca
się z trzech psalmów z antyfonami i kantyku ze Starego Testamentu.
Wyjątkowe miejsce w modlitwie porannej zajmują czytania. Pierwsze
z nich to tekst z pism Ojców Kościoła lub innych pisarzy kościelnych.
Po pierwszym czytaniu następuje chwila ciszy. Medytacja kończy się
śpiewem Alleluja z wersetem oraz proklamacją Ewangelii. Następnie
89 Fraternités Monastiques de Jérusalem, Psaumes, hymnes & cantiques de Jérusalem, 2010.
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intonuje się kantyk Zachariasza. Zamiast zwykłych próśb, obecnych
w liturgii rzymskiej, Wspólnoty Jerozolimskie śpiewają Trisagion z odpowiednio dobranym wersetami wschodnimi, które zamykają modlitwą
Ojcze nasz. Na koniec celebrans odmawia orację i rozsyła zgromadzenie.
Modlitwa południowa jest o wiele prostsza w swej strukturze, jednak
zawiera najważniejsze elementy oficjum90. Rozpoczyna się zwykłym
wersetem wprowadzającym Dieu, viens à mon aide („Boże, wejrzyj
ku wspomożeniu memu”) oraz wezwaniem Ducha Świętego, po czym
śpiewa się hymn, trzy psalmy oraz kantyk zaczerpnięty ze Starego Testamentu. Po psalmodii następuje czytanie tekstu współczesnych teologów,
a następnie jest czas na medytację przy akompaniamencie muzyki lub
chwila ciszy. Kolejno czyta się pierwsze czytanie z dnia, po którym
wygłasza się komentarz91. Dalej odmawia się modlitwy wstawiennicze
i Trisagion, po czym śpiewa się modlitwę Ojcze nasz. Celebrans wykonuje orację końcową, po której następuje Anioł Pański.
Oficjum Nieszporów otwiera zwykły dla rytu rzymskiego werset
wprowadzający, po czym śpiewa się hymn do Ducha Świętego, najczęściej Feu et lumière i jeden z hymnów z repertuaru Wspólnot Jerozolimskich. Po hymnie odbywa się obrzęd liturgii światła, tzw. Lucernarium,
nawiązujący do liturgii pierwszych wieków92. Turyferariusz podchodzi
do celebransa po błogosławieństwo podczas śpiewu Psalmu 141. Okadza
się znaki obecności Chrystusa w Kościele, czyli ołtarz, krzyż, Ewangeliarz, ikony oraz zgromadzenie wiernych. Następnie do celebransa
podchodzi po błogosławieństwo siostra ceroferariuszka ze świecą, którą
kolejno zapala się świece na ołtarzu, menorze oraz przed ikonami, a prezbiterium zostaje stopniowo oświetlone. Wówczas śpiewa się jeden z najstarszych hymnów chrześcijańskich Radosna światłości (Phos hilaron)93.
90
91
92
93

Por. P.-M. Delfieux, Liturgie de Saint-Gervais, dz. cyt., s. 54.
Wywiad autorski przeprowadzony z mnichem jerozolimskim, Vézelay, 5.08.2015.
Por. P.-M. Delfieux, L’éveil á l’Orient chrétienne…, dz. cyt., s. 140.
W Psałterzu Wspólnot Jerozolimskich znajdują się dwie wersje tego hymnu: Lumière
Joyeuse oraz Joyeuse Lumière. Por. Fraternités Monastiques de Jérusalem, Psaumes,
hymnes & cantiques de Jérusalem, dz. cyt., s. 29–30.
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Celebracja obrzędu Lucernarium prowadzi do psalmodii zawierającej
jeden lub dwa psalmy oraz kantyk pochodzący z Nowego Testamentu. Następuje czytanie patrystyczne, po którym jest czas na medytację.
Kolejnym elementem struktury Nieszporów jest modlitwa próśb lub
uwielbienia. Pierre-Marie często wskazywał na to, że zadaniem mnichów
i mniszek jerozolimskich jest wznoszenie ku Bogu dwóch rąk: uwielbienia i modlitwy wstawienniczej94. W Księdze Życia czytamy: „W sercu
miasta wznoś w górę dwa ramiona uwielbienia i błagania. Co dzień
przyzywaj nań błogosławieństwo Boże. Wysławiaj Pana i wszystkich
świętych, którzy w tym mieście mieszkają i uświęcają je”95. Po modlitwie
wykonuje się Trisagion oraz hymn Magnificat. Następnie, bezpośrednio
po Nieszporach, rozpoczyna się Eucharystia z homilią.
Podczas obrzędu Lucernarium możemy zauważyć dwa ważne znaki,
które można nazwać ekumenicznymi, gdyż są obecne właściwie w każdej
tradycji chrześcijańskiej. Jest to znak kadzidła, przywołujący ideę modlitwy wznoszącej się do Boga oraz znak światła mający zawsze charakter
paschalny i wskazujący na zmartwychwstałego Chrystusa. Istotnym
elementem liturgii Wspólnot Jerozolimskich jest menora, która jest zapalana codziennie podczas wieczornej liturgii światła, ale także podczas
wszystkich oficjów w niedzielę, święta i w uroczystości96. Obrzęd Lucer94 Wywiad autorski przeprowadzony z mniszką jerozolimską, Warszawa, 2.02.2017.
95 Księga Życia, 130.
96 Menora była używana nie tylko w judaizmie, ale także wpierwszych wiekach
chrześcijaństwa. Hebrajskie słowo menorah składa się ze słowa Mé wskazującego
na pochodzenie jakieś rzeczy i słowa Nour – światło, oznacza więc „kto pochodzi
od światła”. Według mistyki żydowskiej światło oznacza Shekinach – obecność
Boga. W Starym Przymierzu menora jest świecznikiem o siedmiu ramionach, który
został zlecony przez Boga Mojżeszowi na pustyni, najpierw jako część wyposażenia
Namiotu Spotkania, a potem Świątyni Jerozolimskiej; menora świadczyła o stałej
relacji pomiędzy Bogiem a ludem. Forma menory odsyła do kwiatów płomiennych,
które rosły na górze Moriah. Można widzieć w menorze stylizację migdałowca,
który według tradycji talmudycznej uosabia rajskie drzewo życia. Siedem lampek
stanowią oczy Pana, obejmujące całą ziemię. Cyfra siedem oznacza shabbat, pełnię
lub Mesjasza, na którym spoczywa Duch Święty z siedmioma darami. Mesjasz
jest przedstawiony przez pojemnik na oliwę. Dla judaizmu menora symbolizuje
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narium jest tak wymowny i ważny z ekumenicznego punktu widzenia,
że wiele nowych wspólnot życia ewangelicznego przejęło go i uczyniło elementem własnej liturgicznej modlitwy wieczornej, przykładem
tu może być chociażby Wspólnota Błogosławieństw.
Warto zaznaczyć, że dla Wspólnot Jerozolimskich ogromnie ważne
znaczenie ma Słowo Boże proklamowane w liturgii. W czasie Jutrzni czyta się Ewangelię. Podczas modlitwy południowej natomiast wybrzmiewa
pierwsze czytanie. W ten sposób przygotowani wszyscy podczas Eucharystii mogą usłyszeć w pełni Słowo Boże, jakie Kościół wyznacza na dany
dzień. Według braci i sióstr takie miejsce słowa Bożego w strukturze
codziennego oficjum ma wymiar duszpasterski, gdyż nie jest skierowane
jedynie do mnichów i mniszek, ale do wszystkich włączających się w celebracje Wspólnot. Dla Pierre-Marie Delfieux troska duszpasterska o wiernych była czymś naturalnym i ważnym nawet w życiu monastycznym97.
Zgodnie z najstarszą tradycją chrześcijańskiego monastycyzmu
we Wspólnotach celebruje się także wigilie ważnych wydarzeń zbawczych. W zależności od uznania i możliwości poszczególnych wspólnot
można je obchodzić w przededniu poszczególnych uroczystości, świąt
lub wspomnień ku czci świętych bądź na rozpoczęcie kolejnych okresów
liturgicznych. Wigilie Wspólnot Jerozolimskich nawiązują do koncepcji nokturnów, typowej dla nocnej modlitwy Kościoła przed Soborem
Watykańskim II.

obecność Boga w całym stworzeniu, pojemnik na oliwę to miłosierdzie Boga, który
podtrzymuje wszystko, siedem lampek to światło Boga, które oświeca wszystko.
W Nowym Przymierzu menora jest obecna w księdze Apokalipsy, gdzie przed
tronem Boga pali się siedem lampek gorejących, które są siedmioma duchami
Boga, a Chrystus jest tym, który ma siedem duchów i siedem gwiazd (Ap 4, 5).
Ojcowie Kościoła widzą w menorze obraz Ducha o siedmiu darach, świecznik
siedmioramienny jest symbolem wiecznego i prawdziwego Światła, tzn. Ducha
Świętego, który oświeca nieustannie całe Ciało Kościoła poprzez rozliczne łaski. Por.
Sr. Clémense, La Menorah, “Gardons nos lampes allumés”, „Sources Vives” (2014)
no. 176, s. 106–109 [tłum. własne].
97 Wywiad autorski przeprowadzony z mnichem jerozolimskim, Vézelay, 5.08.2015.
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Eucharystia, mająca ogromne znaczenie w życiu mnichów i mniszek,
sprawowana jest tylko wieczorem, gdyż – jak zostało to już powiedziane
wcześniej – taka pora bardziej harmonizuje z życiem współczesnego
miasta. Dzięki temu można cały przeżyty dzień zawrzeć w modlitwie
eucharystycznej poprzedzonej długim czasem wspólnej medytacji i ciszy.
Ogromne znaczenie dla ekumenicznego wymiaru liturgii Wspólnot
ma znak pokoju przekazywany podczas Mszy świętej. Mnisi i mniszki
przechodzą przez cały kościół, podchodząc do każdego uczestnika liturgii z serdecznym uściskiem obiema dłoniami i głębokim spojrzeniem
w oczy. Gest ten jest znakiem wielkiej otwartości mnichów i mniszek
na każdego człowieka, wyrażającym pragnienie, by współczesnemu
światu prawdziwie przekazać pokój Chrystusowy. Dla wielu osób jest
to moment dotknięcia szczególnej łaski Bożej i nawrócenia98.
Wymownym momentem w czasie Eucharystii w kościołach Wspólnot
Jerozolimskich jest również udzielenie Komunii świętej. Aby podkreślić
jedność pomiędzy sobą, wszyscy bracia i siostry po wezwaniu „Oto Baranek Boży” ustawiają się wokół ołtarza, tworząc tzw. „koronę komunii”99.
Każdy otrzymuje Ciało Chrystusa, a następnie kielich z Krwią Pańską.
Komunia święta członków Wspólnoty odbywa się w tym samym czasie, co komunia kapłanów, gdyż cała Wspólnota pragnie przyjąć Ciało
i Krew Chrystusa, równocześnie stając się jednym ciałem. Następnie
kilkoro mnichów i mniszek, będąc nadzwyczajnymi szafarzami Komunii
świętej, rozdziela wiernym Ciało i Krew Pańską w różnych miejscach
kościoła100.

  98 Wywiad autorski przeprowadzony z mniszką jerozolimską, Warszawa, 2.02.2017.
  99 Wywiad autorski przeprowadzony z mniszką jerozolimską, Warszawa, 2.02.2017.
100 Wyjaśnienie i w pewnym sensie usprawiedliwienie praktyki udzielania Komunii
św. w kościołach Wspólnot przedstawił sam założyciel w artykule opublikowanym
w roku 1996. Por. P.-M. Delfieux, De quelle manière peut-on communier?, „Sources Vives” (1996) no. 70, s. 61–74; Wywiad autorski przeprowadzony z mnichem
jerozolimskim, Vézelay, 5.08.2015.
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3.2. Inne celebracje liturgiczne i pozaliturgiczne

Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie czas przeżywają w rytmie roku
kościelnego, ukazując całe bogactwo liturgii i pobożności ludowej
miejsc, w których się zakorzeniły. Okres Narodzenia Pańskiego daje
ku temu szczególną okazję. W okresie Bożego Narodzenia poprzez
obchodzenie wigilii wielu świąt oraz śpiewy pochodzenia wschodniego podkreśla się szczególnie np. celebrację Uroczystości Objawienia
Pańskiego, ukazując jej trzy najbardziej charakterystyczne aspekty teologiczno-biblijne: chrzest Jezusa, wizytę Mędrców oraz wesele w Kanie
Galilejskiej.
W czasie Wielkiego Postu we Wspólnotach wykonywany jest Wielki
Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety (asceta żyjący na przełomie VII
i VIII wieku), który jest obecny zawsze w Wielkim Poście w tradycji
prawosławnej101. Ze względu na jego długość w liturgii Wspólnoty
dzieli się jego tekst i kilka strof śpiewa się jako hymn Jutrzni każdego dnia Wielkiego Postu. Dzięki tej codziennej praktyce przedmiotem medytacji staje się biblijna wizja pokuty102. Również Triduum
Paschalne ma wiele odniesień do tradycji wschodniej i zachodniej.
W Wielki Czwartek obrzęd mandatum ma własny przebieg, gdyż
umywane są ręce wszystkich uczestników liturgii103. Tropariony bizantyjskie łączą się harmonijnie z łacińskim oficjum Wielkiego Piątku,
do którego dołączony zostaje obrzęd złożenia Chrystusa do grobu.
Jednocześnie na ołtarzu kładzie się figurę Chrystusa lub krucyfiks
owinięte całunem, a u stóp ołtarza palą się świece i kadzidło. Po całej
świątyni rozchodzi się zapach wonności, zaś obrzędowi towarzyszy
śpiew troparionu o Józefie z Arymatei. W Wielką Sobotę celebruje
się oficjum zstąpienia do piekieł, kiedy to proklamuje się starożytną
101 W świątyniach prawosławnych Wielki Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety odczytywany jest w pierwszym i piątym tygodniu Wielkiego Postu. Por. http://orthodox.
fm/wielki-kanon-pokutny-sw-andrzeja-z-krety (17.01.2017).
102 Por. P.-M. Delfieux, L’éveil á l’Orient chrétienne…, dz. cyt., s. 141.
103 Por. P.-M. Delfieux, Liturgie de Saint-Gervais, dz. cyt., s. 58.
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homilię paschalną przypisywaną Epifaniuszowi z Salaminy (†403).
Wreszcie, w dniach Oktawy Wielkanocnej w czasie Eucharystii śpiewa
się kondakiony104 Romana Pieśniarza105 wychwalające zmartwychwstanie
Chrystusa.
W liturgicznym rytmie życia mnichów i mniszek jerozolimskich warto
podkreślić znaczenie niedzieli jako Dnia Pańskiego i najważniejszego
święta chrześcijańskiego. Najbardziej wymownym obrzędem liturgicznym jest poranne Oficjum Zmartwychwstania, które nawiązuje do bizantyjskiego Oficjum Myrofor (Office des myrrophores), czyli wspomnienia
przyjścia do grobu kobiet niosących wonne olejki, aby namaścić ciało
Chrystusa. Struktura Oficjum Zmartwychwstania obejmuje: invitatorium, hymn, psalmodię, czytanie patrystyczne, troparion wielkanocny
śpiewany na jeden z tonów bizantyjskich, czytanie biblijne, Alleluja, proklamację jednej z jedenastu Ewangelii paschalnych, podczas śpiewu pieśni
o Zmartwychwstaniu oddanie czci ikonie Zmartwychwstania (Anastasis),
Benedictus, Trisagion, Modlitwę Pańską, Konkluzję i potrójne Alleluja.
W ten sposób niedziela nabiera wymiaru paschalnego i jest dniem
paschalnej radości. Ukoronowaniem Dnia Pańskiego jest Eucharystia,
celebrowana zwykle o godz. 11.00. Rozpoczyna się gestem zaczerpniętym
z liturgii bizantyjskiej. Mnisi i mniszki śpiewają: „Ci, którzy w Chrystusie są Wy ochrzczeni, w Chrystusa są przyobleczeni” (por. Ga 3, 27),
przy czym trzykrotnie pochylają się głęboko, dotykając rękoma ziemi,
a gdy się prostują, czynią znak krzyża. Jest to gest metanii, typowy dla
104 Kondakion (kontakion) – hymn liturgiczny Kościoła bizantyjskiego, będący rodzajem poetyckiej homilii. Najsłynniejszym twórcą kondakionów był św. Roman
Melodos (Pieśniarz). Pozostałoscią po dawnych kontakionach są akatysty.
105 Św. Roman Melodos (Pieśniarz) – znany bizantyjski hymnograf, poeta i muzyk.
Uważany jest za patrona śpiewaków cerkiewnych. Według bizantyjskiej tradycji
we śnie otrzymał dar układania kontakionów i śpiewania. W świątyni objawiła
mu się Bogurodzica, dała zwój i poleciła go spożyć. Po przebudzeniu się Roman
Melodos zaśpiewał Dziewica dziś rodzi. Przypisuje się mu około tysiąca kontakionów, z których w rękopisach zachowało się około 80. Por. H. Paprocki, Śpiewając
z aniołami. Podstawy teologii muzyki sakralnej w prawosławiu, „Pro Musica Sacra”
13 (2015), s. 85–97.
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tradycji bizantyjskiej106. Dotknięcie ziemi wskazuje na postawę uniżenia się i pamięci, że człowiek jest tylko prochem, jednak przez śmierć
i zmartwychwstanie Chrystusa jest odkupiony i zbawiony107.
Z charakterystycznych dla Wspólnot Jerozolimskich obrzędów należy
wymienić cotygodniową nocną adorację Najświętszego Sakramentu
z czwartku na piątek, która jest wyrazem łączności z Chrystusem modlącym się w Getsemani. Dla mnichów i mniszek jerozolimskich jest
to też czas szczególnej modlitwy wstawienniczej za miasto108.
Podsumowując, możemy zauważyć, że sposób życia mnichów i mniszek jerozolimskich oraz charyzmat Wspólnoty ukazuje, że liturgia
jest dla nich miejscem doświadczenia i przeżycia komunii w bardzo
szerokim sensie. Nie dotyczy to ekumenizmu w ścisłym tego słowa
znaczeniu, tzn. działania w celu powrotu do jedności Kościoła Chrystusowego, ale raczej postawy nazwanej tu „ekumenicznością”, która
sprawia, że Wspólnoty Jerozolimskie przyciągają do siebie wiele osób
poszukujących jedności, duchowości, milczenia i Boga w „gwarze wielkich miast”. Ekumeniczność liturgii Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich ma zatem kilka wymiarów.
Przede wszystkim to postawa bardzo szeroko rozumianej otwartości. Pierwszy poziom tej otwartości to wspólna modlitwa braci i sióstr,
co jest powrotem do dawnych źródeł: ewangelicznych i monastycznych.
Właściwa obydwu gałęziom autonomia liturgii wyraża się w jedności
modlitwy o poranku, w południe i wieczorem. Jedność ta ukazuje zarazem odrębność i komplementarność mnichów i mniszek, co jeszcze
bardziej ubogaca ich liturgię i otwiera ją na świat. Jedność braci i sióstr
widoczna jest również w polifonicznym śpiewie podczas nabożeństw,
w słuchaniu Słowa Bożego i Komunii eucharystycznej.
106 Sœur Clémence, Le Trisagion. Une louange trinitaire, „Sources Vives” (1996) no. 70,
s. 109.
107 Por. P.-M. Delfieux, L’éveil á l’Orient chrétienne…, dz. cyt., s. 137; św. Izaak z Niniwy,
Gramatyka życia duchowego, tłum. J. Słomka, Kraków 2010, s. 181.
108 Por. P.-M. Delfieux, Liturgie de Saint-Gervais, dz. cyt., s. 57–58.
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Drugi poziom to postawa otwartości wobec wszystkich osób przychodzących na liturgię, którym mnisi i mniszki umożliwiają czynne
uczestnictwo w liturgii i z którymi spotykają się i rozmawiają po zakończeniu oficjów. Należałoby tu przywołać słowa o. Pierre-Marie na temat
znaczenia liturgii, która ma budować jedność:
uważam, że nic nie może tak przybliżyć człowieka do Boga, nic nie
może lepiej zbliżyć ludzi między sobą, nic nie może lepiej nas uzdrawiać, prowadzić, jednoczyć i napełniać światłem niż właśnie liturgia.
[…] Przede wszystkim chcemy być tymi, którzy sprawują liturgię.
Taka jest istota naszego powołania do życia w sercu Paryża. Temu
oddajemy życie. W zimie czy w upale, co dzień, trzy razy dziennie […]
jesteśmy tutaj. Ośmielę się powiedzieć, że – jeśli Bóg będzie tak chciał –
aż do śmierci. Na tym polega nasze zadanie w Kościele i chcemy je wypełnić109.

Trzeci poziom, jeden z najbardziej charakterystycznych dla Wspólnot
Jerozolimskich i decydujący o wierności ich charyzmatowi, to otwartość
na miasto i jego mieszkańców. Miasto ma ważne i niezastępowalne
miejsce w modlitwie i liturgii mnichów i mniszek, a jego mieszkańcy
są ich prawdziwymi braćmi i siostrami, z którymi dzielą pracę i modlitwę oraz wchodzą w relacje.
Wspólnota liturgiczna jest otwarta także na tych wszystkich, którzy
do kościoła już nie przychodzą, którzy boją się lub nie mają odwagi
wejść, czują się wykluczeni z liturgii albo ich rany są tak głębokie, że nie
pozwalają złączyć się z tymi, którzy wierzą110. Wszyscy ci mieszkańcy
miasta są objęci modlitwą Wspólnoty i zawsze zostaną przez nią przyjęci i zaakceptowani. Wreszcie czwarty poziom otwartości – prowadzi
ku chrześcijańskiemu Wschodowi. To dzięki dokumentom Kościoła,
począwszy od Soboru Watykańskiego II, takie otwarcie na liturgię, du109 F. Lenoir, Wywiad z założycielem…, dz. cyt., s. 258.
110 Sœur Marie-Laure, Liturgie pour la ville, dz. cyt., s. 35.
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chowość, teologię i mistykę wschodnią stało się możliwe w rzymskim
Kościele katolickim. Szczególną rolę w ugruntowaniu się wschodniej
wrażliwości o. Pierre-Marie oraz jego braci i sióstr odegrał List apostolski
Orientale Lumen Jana Pawła II z 1995 roku. Głównie dzięki temu dokumentowi włączanie do liturgii bizantyjskich troparionów i kondakionów,
Trisagionu i Akatystu, metanii i okadzeń, Lucernarium i wschodnich
obrzędów Triduum Paschalnego, a także obecność ikon w prezbiterium
oraz wykorzystanie melodii i śpiewu tradycji bizantyjskiej – uzyskały
ostateczne poparcie.
Drugi wymiar ekumeniczności liturgii celebrowanej w Monastycznych Wspólnotach Jerozolimskich to harmonia będąca owocem wymienionej wyżej otwartości. Harmonia i uporządkowanie dotyczą wszystkich
elementów związanych z celebrowaną liturgią. Tym, co przede wszystkim rzuca się w oczy w czasie celebracji oficjów w każdym kościele,
gdzie modlą się mnisi i mniszki jerozolimskie, jest śpiew. Jego źródła
zostały opisane wyżej, ale na szczególną uwagę zasługuje dobór odpowiednich kompozycji i sposób ich wykonania. Czterogłosowe śpiewy
ukazują głębię celebrowanych w liturgii misteriów, a połączenie elementów zachodnich ze wschodnimi jest harmonijne i naturalne. Ten
ład – tak charakterystyczny w Bożym dziele stworzenia – widać także
w uporządkowaniu przestrzeni liturgicznej. Ołtarz, ambona, menora,
ikony, tabernakulum, prezbiterium, miejsca dla mnichów i mniszek
to przestrzenie dokładnie przemyślane i odpowiadające charyzmatowi
Wspólnot. Wreszcie miasto i jego rytm życia są tak ważne, że z jego
potrzebami i pragnieniami zharmonizowano nawet godziny poszczególnych oficjów. Do ładu w liturgii należy zaliczyć także koncepcję piękna,
która w celebracji zawsze kojarzy się z uporządkowaniem, hierarchicznością i korporacyjnością (w znaczeniu wspólnotowości)111. Oddanie
piękna i głębi misteriów jest zatem jedną z najważniejszych trosk mnichów i mniszek jerozolimskich.
111 Por. T. Bać, Sacrum liturgii, [w:] Studia Liturgiczne, t. 9: Reforma i odnowa liturgii
po Soborze Watykańskim II, red. C. Krakowiak, W. Pałęcki, Lublin 2013, s. 133.
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Trzeci wymiar ekumeniczności w liturgii Monastycznych Wspólnot
Jerozolimskich to konsekwencja w ukazywaniu, iż w liturgii uczestniczy
cały człowiek, jego dusza, ciało, zmysły i emocje. Dlatego w celebracjach
mnichów i mniszek bardzo mocno podkreśla się znaki liturgiczne i ich
prawdziwość, bo jedynie takie mogą dotknąć ludzkiego serca. Rolę ciała
w liturgii podkreślają przyjmowane postawy i procesje. Rolę zmysłów
natomiast – ikony, odpowiednie oświetlenie, zapach kadzidła, właściwie dobrane dźwięki. Emocje wzbudzają pięknie celebrowane obrzędy,
a także śpiewy112.
Wielką rolę odgrywa tu piękno głęboko przeżywanej liturgii inspirowanej duchowością chrześcijańskiego Wschodu. Dlatego wielu
katolików odnalazło we Wspólnotach Jerozolimskich miejsce prawdziwej modlitwy, dobrze czuje się tu także każdy, kto tęskni za czytelnym
i pięknym duchowym przeżyciem, w którym nasyca się szlachetnością
oraz staje wobec sacrum dyskretnie przyciągnięty powściągliwą, wysublimowaną formą. Wielkim darem dla Kościoła i świata podarowanym
przez Wspólnoty Jerozolimskie w jej ekumenicznym wymiarze liturgii
jest harmonia, syntonia obejmująca nie tylko samą akcję liturgiczną,
ale całego człowieka wraz z jego kontekstem życiowym, symbolicznie
ukrytym pod hasłem „miasto”.

112 Sœur Marie-Laure, Liturgie pour la ville, dz. cyt., s. 30–32.
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Wspólnota
Błogosławieństw
(La Communauté des Béatitudes)
Jedną z najważniejszych i najbardziej wyrazistych tzw. nowych wspólnot
o zróżnicowanych powołaniach (communauté plurivocationnelle) powstałych w łonie Kościoła francuskiego po Soborze Watykańskim II i wyrosłych z doświadczenia odnowy charyzmatycznej jest bez wątpienia
Wspólnota Błogosławieństw (Communauté des Béatitudes). U fundamentów jej tożsamości i apostolstwa znajdujemy umiłowanie liturgii,
dbałość o jej piękno i właściwą celebrację. Ekumeniczność Wspólnoty
Błogosławieństw objawia się w tym, że od samego początku jej modlitwa liturgiczna – łacińska w swym schemacie i źródłach – ubogacana
jest przez odważne i hojne sięganie do tradycji Kościołów wschodnich.
Ponadto niektóre, bardzo charakterystyczne dla niej celebracje zostały
oparte na źródłach odwołujących się do tradycji modlitewnej i liturgicznej Izraela. W niniejszym rozdziale zostaną opisane najbardziej
charakterystyczne elementy ekumeniczne obecne w liturgii Wspólnoty
Błogosławieństw w kontekście jej historii i charyzmatu.
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1. Motywy powstania i natura Wspólnoty
Nie chodzi nam o instytucjonalne budowanie jedności pomiędzy chrześcijanami. Staramy się żyć jako chrześcijanie
w taki sposób, aby móc żyć w jedności z protestantami poprzez rozważanie Słowa Bożego i aby móc żyć we wspólnocie serca z Kościołem wschodnim. Jedność staje się owocem
naszego życia i naszej duchowości1.

Istota i charakter Wspólnoty Błogosławieństw są nierozerwalnie związane z doświadczeniem i drogą duchową jej założyciela – Gérarda
Croissanta, znanego powszechnie jako brat Efraim. Chociaż u początku
istnienia Wspólnoty i w ciągu wielu następnych lat Efraim był postacią
bardzo znaczącą dla braci i sióstr, to jednak charyzmat Wspólnoty Błogosławieństw należy odczytać w dużo szerszym kontekście eklezjalnym
i duchowym.
1.1. W drodze do Kościoła katolickiego

Gérard Croissant urodził się w 1949 roku w Nancy w rodzinie protestanckiej i został ochrzczony w Kościele ewangelicko-reformowanym.
Jak sam pisze, już w bardzo wczesnym wieku przeżył doświadczenie
duchowe, w którym Bóg objawił mu swoją miłość: „Tamto przeżycie
stało się podstawą wielu późniejszych wyborów, zawsze na korzyść miłości, coraz większej miłości”2. Okres młodości był dla niego czasem
poszukiwań, które zaprowadziły go najpierw do Akademii Sztuk Pięknych, a następnie na Wydział Teologii Protestanckiej w Montpellier3.
W poszukiwaniu Boga poznał wiele ówczesnych wspólnot o różnej pro1
2
3

Wywiad autorski przeprowadzony we Wspólnocie Błogosławieństw, Okoličné,
11.03.2015.
Brat Efraim, Deszcze jesienne, tłum. A. Liduchowska, Kraków 1992, s. 14.
Por. P. Barylak, H. Stawniak, Udział Wspólnoty Błogosławieństw w posłannictwie
Kościoła, „Prawo Kanoniczne” 45 (2002) nr 1–2, s. 196.
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weniencji: od hippisowskich i marksistowskich, poprzez doświadczenie
kibuców, aż po różnego rodzaju ruchy chrześcijańskie. Wszędzie tam
szukał ludzi, którzy żyją w sposób autentyczny4. Siebie samego określał
mianem „syna marnotrawnego”, który jednak „nigdy nie będzie wierzyć
w nic poza Bogiem”5. Wewnętrzny pokój znalazł dopiero we Wspólnocie
Arka, założonej przez charyzmatycznego francuza Lanzę del Vasto6.
Wspólnota Arki i postać Lanzy del Vasto stała się punktem odniesienia dla wszystkich późniejszych działań i poszukiwań duchowych
Croissanta: „Ten książę – patriarcha o nieprzeniknionej głębi spojrzenia,
przywiódł mnie od niepokojów jakie targały światem po roku 1968,
ku Bogu, pracy nad sobą i pragnieniu zachowania siebie dla Królestwa”7.
Pobyt w Arce zaowocował ważnymi doświadczeniami i odkryciami
w życiu duchowym, które później stanęły u podstaw założonej przez
niego Wspólnoty Błogosławieństw8. Po pierwsze zrozumiał tam, że pogodzenie życia małżeńskiego ze wspólnotowym „jest nie tyle możliwe,
4
5
6

7
8

Por. F. Lenoir, Nowe wspólnoty, dz. cyt., s. 110–111.
Brat Efraim, Deszcze jesienne, dz. cyt., s. 14.
Lanza del Vasto to pseudonim Giuseppe Lanzy di Trabia-Branciforte, francuskiego
arystokraty o włoskich korzeniach, pisarza i filozofa urodzonego w 1901 roku.
Był jedną z czołowych postaci francuskiego katolicyzmu XX wieku. Nazywano
go również katolickim uczniem Gandhiego, ze względu na szerzenie w środowisku
chrześcijańskim idei odrzucenia przemocy (non-violence) oraz zainteresowanie
Indiami, w których bywał w latach trzydziestych ubiegłego stulecia. Pod wpływem
Lanzy Del Vasto soborowa konstytucja dogmatyczna o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes podjęła właśnie ten temat (por. KDK 5). W roku 1945 Lanza
del Vasto założył wspólnotę o nazwie l’Arche (Arka), która łączyła we wspólnym
sposobie życia osoby samotne oraz rodziny z dziećmi. Osobiste doświadczenie
założyciela sprawiło, iż Arka zaznaczyła się w wyrazisty sposób w dialogu międzyreligijnym XX wieku, w dążeniach ekumenicznych, w działalności na rzecz pokoju
oraz w podkreśleniu roli ludzi świeckich w Kościele. Lanza del Vasto wywarł również
wielki wpływ na wielu założycieli nowych wspólnot, szczególnie tych zrodzonych
z doświadczenia odnowy charyzmatycznej. Szerzej zob. O. Landron, Lanza del
Vasto i Marta Robin – nowe Wspólnoty we Francji, „Poznańskie Studia Teologiczne”
21 (2007), s. 165–171.
Brat Efraim, Deszcze jesienne, dz. cyt., s. 15.
Por. F. Lenoir, Nowe wspólnoty, dz. cyt., s. 111.
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co korzystne, a wręcz zbawienne”9, stąd komunia różnych stanów życia
jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech życia wspólnotowego we Wspólnocie Błogosławieństw. Po drugie, Lanza del Vasto i jego
Wspólnota Arka umocniły w Gérardzie przekonanie o konieczności
pracy nad sobą i wysiłku woli w odniesieniu do rozwoju duchowego.
Wreszcie tam spotkał swoją przyszłą żonę i towarzyszkę życia w mającej
powstać Wspólnocie – Josette, zwaną zdrobniale Jo10.
Właściwy początek Wspólnoty Błogosławieństw to dzień 25 maja 1973
roku. Wtedy Gérard i Jo Croissant, bogaci w doświadczenie odnowy
charyzmatycznej, oraz Jean-Marc i Mireille Hammel podjęli decyzję
o wspólnym zamieszkaniu i życiu11:
Podczas kolacji ktoś rzucił propozycję: A gdybyśmy żyli we wspólnocie? Cała czwórka odebrała to jako wewnętrzny rozkaz. W takich
nienadzwyczajnych okolicznościach Duch Święty zrodził „pomysł”
na nowe dzieło w Kościele12.

W ciągu dwóch pierwszych lat we Wspólnocie zamieszkało jeszcze
jedno małżeństwo, szwagier Efraima – Philippe Madre i jego żona Evelyne Madre. Wszyscy jej członkowie doświadczyli Bożego działania oraz
mocy modlitwy. Przez kolejne lata Gérard Croissant pełnił funkcję pastora w różnych miejscach we Francji oraz korzystał ze stypendiów, które
umożliwiły mu kontynuację studiów. W czasie stypendium w Stanach
Zjednoczonych Gérard poznał amerykańskie środowiska charyzmatyczne i, jak sam pisze, nauczył się żyć, powierzając się całkowicie Bożej
Opatrzności z braku zabezpieczonych środków do życia13. Właściwe
życie wspólnotowe rozpoczęło się w 1974 roku, a powstająca wspólnota,
  9
10
11
12

Brat Efraim, Deszcze jesienne, dz. cyt., s. 16.
Por. Brat Efraim, Deszcze jesienne, dz. cyt., s. 15.
Por. D. Szczerba, Nowe wspólnoty w Polsce, Warszawa 2012, s. 139.
Por. P. Barylak, H. Stawniak, Udział Wspólnoty Błogosławieństw w posłannictwie
Kościoła, dz. cyt., s. 247.
13 Por. Brat Efraim, Deszcze jesienne, dz. cyt., s. 26–27.
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po znalezieniu siedziby w Cordes-sur-Ciel koło Tuluzy, w 1975 roku
przyjęła nazwę Communauté du Lion de Juda et de l’Agneau Immolé
(„Wspólnota Lwa Judy i Baranka Paschalnego”), chociaż, sam Założyciel od początku pragnął, aby nosiła ona nazwę Wspólnoty Błogosławieństw14. W tym czasie Gérard Croissant przyjął także imię Efraim,
pod którym jest znany.
Bardzo szybko członkowie młodej wspólnoty zaczęli odkrywać
Kościół katolicki i bogactwo jego tradycji, co nieuchronnie zaczęło
zbliżać ich do katolicyzmu. Wtedy to na duchowej drodze Efraima pojawiła się postać Marty Robin (1902–1981), XX-wiecznej stygmatyczki nazywanej też Mistyczką z Drôme. Jej rola okazała się niezwykle
ważna w procesie przechodzenia Efraima i jego pierwszych towarzyszy z protestantyzmu na katolicyzm. Zbliżanie się młodej wspólnoty
do Kościoła katolickiego dokonywało się jednak stopniowo. Najpierw
Efraim i pierwsi członkowie Wspólnoty Lwa Judy zaczęli odkrywać
Eucharystię oraz rolę Najświętszej Maryi Panny w Kościele: „Stopniowo odkrywaliśmy adorację, piękno Kościoła katolickiego, Eucharystię,
Maryję”15. Do tych dwóch wymiarów katolickości doszedł jeszcze trzeci,
czyli przekonanie o roli Ojca Świętego – Następcy św. Piotra, którą
Efraim bardzo wyraźnie i wymownie zrozumiał w czasie swojego pobytu w Rzymie na Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w 1975 roku
z okazji światowego spotkania odnowy charyzmatycznej z papieżem
Pawłem VI 16.
Po powrocie z Rzymu Efraim był właściwie gotów wejść do Kościoła katolickiego, ale obawiał się, iż tym krokiem nie tyle zniweluje,
ile jedynie pogłębi podziały w łonie Kościoła. Jednak Marta Robin
rozwiała te obawy17, zachęcając go do przejścia na katolicyzm18. Sam
14 Por. F. Lenoir, Nowe wspólnoty, dz. cyt., s. 112.
15 Wywiad autorski przeprowadzony we Wspólnocie Błogosławieństw, Roccantica,
18.04.2014.
16 Por. Brat Efraim, Deszcze jesienne, dz. cyt., s. 82.
17 Por. F. Lenoir, Nowe wspólnoty, dz. cyt., s. 126.
18 Por. O. Landron, Lanza del Vasto i Marta Robin…, dz. cyt., s. 173.
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założyciel Wspólnoty Błogosławieństw wspomina, iż wręcz „zażądała tego” od niego19. Bez wpływu Marty Robin Wspólnota Lwa Judy
stałby się z pewnością, jak zauważył sam założyciel, „małym Taizé”,
czyli grupą monastyczną, być może bliską Kościołowi katolickiemu, ale
zakorzenioną w tradycji protestanckiej i fundamentalnie jej wierną20.
Z tego powodu Marcie Robin Wspólnota Błogosławieństw zawdzięcza zarówno swoje miejsce w Kościele katolickim, jak i ekumeniczne
otwarcie na chrześcijan innych wyznań. To właśnie ona powiedziała
wprost do Efraima: „będziecie przyciągać protestantów, będziecie ich
chłonąć”21. Spotkanie z Mistyczką z Drôme wywarło ogromny wpływ
na Efraima, za co był jej autentycznie i głęboko wdzięczny22. Można
powiedzieć, że była ona drugą osobą, która obok Lanzy del Vasto zaważyła nie tylko na formacji duchowej Efraima, ale także na kształcie
i charyzmacie powstającej wspólnoty. Od tej pory we Wspólnocie Błogosławieństw mówi się o trzech światłach (fr. trois blancheurs) Kościoła,
którymi są Eucharystia, Maryja i Ojciec Święty. Każdy z pierwszych
członków wspólnoty pochodzący z Kościoła i tradycji protestanckiej
doszedł do katolicyzmu jedną z tych dróg, jednocześnie odkrywając,
że dopełniają się one wzajemnie23.
Konsekwencją przejścia Efraima i jego pierwszych towarzyszy na katolicyzm był list, jaki młoda Wspólnota Lwa Judy wystosowała do
abpa Roberta Coffy’ego, ordynariusza diecezji Albi, gdzie znajdowała
się siedziba Wspólnoty, z prośbą o przyjęcie jej członków do Kościoła katolickiego. Arcybiskup delegował o. Jean-Michela Garrigue oraz
o. Alberta de Monléon, dominikanów związanych z odnową charyzmatyczną, do zbadania motywacji protestanckiej grupy pragnącej przejść
19
20
21
22

Por. Brat Efraim, Deszcze jesienne, dz. cyt., s. 82.
Por. F. Lenoir, Nowe wspólnoty, dz. cyt., s. 114.
Por. Brat Efraim, Deszcze jesienne, dz. cyt., s. 82.
Poświęcił jej nawet książkę: Brat Efraim, Marta Robin. To co o niej wiem, tłum.
M. Dobiecka, Kraków 2004. Por. O. Landron, Les Communautés nouvelles…, dz. cyt.,
s. 124–125.
23 Por. F. Lenoir, Nowe wspólnoty, dz. cyt., s. 114.
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na katolicyzm24. Po otrzymaniu pozytywnej opinii abp Coffy przyjął pod
swoje skrzydła powstającą wspólnotę, a jej pierwsi członkowie złożyli
katolickie wyznanie wiary w kaplicy Małych Braci od Jezusa w Tuluzie. Sam Efraim wszedł do Kościoła katolickiego 4 października 1976
roku, wyznając wiarę i otrzymując sakrament bierzmowania z rąk abpa
Coffy’ego25. W roku 1978 Efraim przyjął także święcenia diakonatu.
Przez pierwszych siedem lat Wspólnota Lwa Judy była wspólnotą o charakterze kontemplacyjnym, powoli i stopniowo odkrywającą
żydowskie korzenie chrześcijaństwa oraz tradycję monastyczną połączoną z bardzo mocnym nastawieniem charyzmatycznym. Stopniowo
też wspólnota zaczęła otwierać się na bogactwo Kościoła wschodniego.
Na początku lat osiemdziesiątych wspólnota odkryła powołanie do apostolstwa, tworząc wiele dzieł26. W tym czasie powstawały coraz to nowe
domy we Francji i poza jej granicami, a niektórzy spośród jej członków
podejmowali zobowiązania do życia w celibacie oraz przyjmowali święcenia kapłańskie.
Tak dynamicznie rozwijająca się nowa rzeczywistość, jaką była
Wspólnota Błogosławieństw, musiała działać na jasno określonych
podstawach prawnych. Jej Statuty zostały po raz pierwszy zatwierdzone już w 1979 roku, a w roku 1985 abp Coffy erygował Wspólnotę Lwa
Judy i Baranka Paschalnego jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych
z osobowością prawną. W roku 1991 zmieniono nazwę Wspólnoty.
Ze Wspólnoty Lwa Judy i Baranka Paschalnego stała się ona Wspólnotą
Błogosławieństw. W związku z nową nazwą przyjętą przez Wspólnotę
w 1991 roku nowy arcybiskup Albi, Roger Meindre, zaaprobował zmianę
24 Por. O. Landron, Lanza del Vasto i Marta Robin…, dz. cyt., s. 174.
25 Por. P. Barylak, H. Stawniak, Udział Wspólnoty Błogosławieństw w posłannictwie
Kościoła, dz. cyt., s. 199.
26 Ze Wspólnotą Błogosławieństw wiążą lub wiązały się bardzo ściśle: tzw. Przyjaciele Baranka, Uczniowie Baranka, Błogosławieństwo Świętej Rodziny, Przyjaciele
Wspólnoty. Dziełami Wspólnoty były lub są między innymi: Éditions des Beatitudes,
miesięcznik „Feu et Lumière”, Maria Multi Media, Alliances Internationales, Abbaye
Blanche Expos.
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Statutów. W 1994 roku zostały zatwierdzone nowe Statuty ad experimentum. Po upływie pięciu lat Statuty zostały ponownie zatwierdzone
i przedstawione Papieskiej Radzie ds. Świeckich z prośbą o ich aprobatę
i o uznanie Wspólnoty Błogosławieństw za Prywatne Stowarzyszenie
Wiernych na prawie powszechnym27. Lata dziewięćdziesiąte i początek
XXI wieku to czas dynamicznego rozwoju Wspólnoty Błogosławieństw
oraz związanych z nią dzieł. Przyjmuje się, że Wspólnota liczyła wówczas ponad 1500 członków żyjących w wielu domach na całym świecie.
W 2002 roku Stolica Apostolska przyjęła wspomnianą prośbę, zatwierdzając Statuty na pięć lat i przedłużając to zatwierdzenie w 2007 roku
na kolejne dwa lata. Stan taki trwał aż do czasu zatwierdzenia obecnych
Statutów w 2015 roku28.
W 2002 roku autorzy jednego z artykułów mogli napisać, iż rozwój
Wspólnoty Błogosławieństw wydaje się pewny29. Jednak rzeczywistość
okazała się o wiele bardziej trudna i skomplikowana. W latach 2007–
2011 Wspólnota Błogosławieństw stanęła wobec kryzysu, który zmusił
ją do zrewidowania sposobu życia, charyzmatu i statutów. W kolejnych
latach dokonała się odnowa i reforma własnego charyzmatu, której
owocem była publikacja odnowionych Statutów30 oraz ponowne jej
zatwierdzenie jako Publicznego Stowarzyszenia Wiernych na prawie
diecezjalnym przez abpa Tuluzy Roberta Le Gall, który obecnie jest opiekunem Wspólnoty z ramienia Kościoła. Wydaje się, że kryzys w łonie
Wspólnoty Błogosławieństw został zażegnany, czego potwierdzeniem
było zwołanie Kapituły Generalnej, w czasie której zostali wybrani nowi
przełożeni Wspólnoty. Przewodniczącą Wspólnoty 24 października
2015 roku została Niemka, s. Anna-Katharina Pollmeyer. Wspólnota
27 Por. P. Barylak, H. Stawniak, Udział Wspólnoty Błogosławieństw w posłannictwie
Kościoła, dz. cyt., s. 201–202.
28 Por. Préambule, [w:] Communauté des Béatitudes, Statuts et Directoires 2015, Nouan
le Fuzelier 2015, s. 8.
29 Por. P. Barylak, H. Stawniak, Udział Wspólnoty Błogosławieństw w posłannictwie
Kościoła, dz. cyt., s. 216.
30 Communauté des Béatitudes, Statuts et Directoires 2015, dz. cyt.
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Błogosławieństw jest dzisiaj obecna na pięciu kontynentach, w 44 domach i liczy około 800 członków31.
1.2. Otwartość ekumeniczna

Sercem charyzmatu od początku istnienia Wspólnoty Błogosławieństw,
jak bardzo wyraźnie i jednoznacznie określają to Statuty opublikowane w 2015 roku, jest doświadczenie pentekostalne (wyrażane w „życiu
w Duchu Świętym”) i wymiar eschatologiczny, komunia stanów życia
oraz apostolstwo. Powstała w nurcie odnowy charyzmatycznej Wspólnota pragnie nieustannie otwierać się i pozwalać prowadzić Duchowi
Świętemu. Istotą życia Wspólnoty jest zatem ogłaszanie w tym świecie Królestwa, które nadejdzie niebawem, dlatego pragnie ona czuwać
i modlić się32. Właśnie dlatego do istoty charyzmatu Wspólnoty Błogosławieństw należą: życie w Duchu Świętym, wspólnota stanów życia
oraz zaangażowanie apostolskie33. Podstawowym wyrazem duchowości
paschalnej jest przeżywanie Małego Triduum, które jest cotygodniowym
wchodzeniem w tajemnicę Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
(będzie o tym mowa w kolejnym punkcie). Znakiem duchowości paschalnej jest również kolor habitu braci i sióstr konsekrowanych, który
oznacza przejście od tego, co jest ciemne i grzeszne (brązowy kolor
szkaplerza), do tego, co jest światłością i świętością (biały kolor habitu).
Rzeczywistość ta przenoszona jest na grunt liturgii: „oddychamy dwoma
płucami: zachodnim, akcentującym krzyż i wschodnim, akcentującym
bardziej zmartwychwstanie”34.
Według Statutów życie w Duchu Świętym we Wspólnocie Błogosławieństw obejmuje następujące rzeczywistości: zjednoczenie z Bogiem dzięki nieustannej modlitwie na wzór chrześcijańskiego Wschodu
31
32
33
34

Por. http://wspolnotablogoslawienstw.pl (6.08.2016).
Statuts généraux, nr 5.
Statuts généraux, nr 6.
Wywiad autorski przeprowadzony we Wspólnocie Błogosławieństw, Okoličné,
11.03.2015.
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i duchowości karmelitańskiej; regularne życie sakramentalne; celebrację
liturgii; praktykę modlitwy uwielbienia i życie otrzymanymi charyzmatami; oddanie się Najświętszej Maryi Pannie; wspólnotę modlitwy z ludem
Izraela oraz prośbę o wypełnienie się planu Bożego wobec niego i wobec innych narodów; gorącą modlitwę o pełną jedność wśród uczniów
Chrystusa35. Należy podkreślić bardzo duży nacisk, jaki w charyzmacie
Wspólnoty położony jest na troskę o piękno liturgii, na zaangażowanie
braci i sióstr w dążenie do jedności Kościoła oraz na modlitwę za Izrael
i z Izraelem, jako narodem wybranym. Otwarcie ekumeniczne jest zatem jednym z fundamentów charyzmatu Wspólnoty Błogosławieństw.
Cechą charakterystyczną dla Wspólnoty Błogosławieństw jest różnorodność powołań, co także posiada swoje odniesienie ekumeniczne.
Wspólnota powstała z zamiarem prowadzenia wspólnego życia (wspólnej liturgii i pracy) wszystkich stanów na wzór pierwszych chrześcijan.
Jej członkowie to prezbiterzy, diakoni, osoby konsekrowane i świeccy,
zwykle małżeństwa, żyjący wspólnie i realizujący ten sam charyzmat.
Wspólnota stanów życia należy zatem do istoty Wspólnoty Błogosławieństw, rozumie ją bowiem jako z jednej strony dążenie do doskonałej
komunii realizującej się w Trójcy Świętej, a z drugiej jako obraz najgłębszej natury Kościoła będącego Ludem Bożym36. Dlatego, według
obecnych Statutów, Wspólnota Błogosławieństw składa się z trzech
gałęzi żyjących wspólnie i realizujących wspólny charyzmat i duchowość,
z których każda zachowuje autonomię.
Pierwszą z nich jest gałąź męska, której członkowie, bracia, są osobami konsekrowanymi. Niektórzy z nich przyjmują święcenia prezbiteratu
lub diakonatu. Przełożonym tej gałęzi jest zawsze prezbiter. Drugą gałąź
tworzą siostry, którymi kieruje osobna przełożona. Trzecia gałąź to osoby świeckie, małżeństwa lub celibatariusze, oraz diakoni stali. Gałąź
świecka posiada własne Statuty oraz wybiera własnego przełożonego.

35 Statuts généraux, nr 7.
36 Statuts généraux, nr 8.
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Całą Wspólnotą zarządza Przewodniczący, którym może zostać tylko
osoba konsekrowana – brat lub siostra.
Promieniowanie apostolskie Wspólnoty Błogosławieństw obejmuje
zarówno pełnienie dzieł miłosierdzia, jak i głoszenie Słowa Bożego
w różnych wymiarach i przy różnych okazjach. Jest to wyrazem bardzo
konkretnego zaangażowania się braci i sióstr w misję współczesnego
Kościoła oraz w dzieło nowej ewangelizacji37. Życie chrześcijańskie
na wzór pierwotnego Kościoła – mające być ideałem Wspólnoty Błogosławieństw – obejmuje zatem autentyczne praktykowanie rad ewangelicznych oraz relację z Kościołem powszechnym i partykularnym,
któremu bracia i siostry mają służyć, włączając się w różne dzieła apostolskie i charytatywne.
Przez wiele lat Wspólnota Błogosławieństw nie posiadała swojego
domu w Polsce, mimo że wśród jej członków są także Polacy. Przez
pewien czas w Warszawie istniała tzw. Fraternia Przyjaciół Wspólnoty Błogosławieństw skupiająca osoby, które zetknęły się ze Wspólnotą
we Francji oraz zainteresowane i pociągnięte jej charyzmatem38. Właściwa obecność Wspólnoty w Polsce rozpoczęła się dopiero w 2015 roku,
kiedy to w Strzelcach Opolskich powstał jej pierwszy dom, który otrzymał nazwę Domu Jezusa Miłosiernego. Jest to dom sióstr, w którym
mieszkają cztery osoby konsekrowane prowadzące życie wspólnotowe.
Charakter ich pracy obejmuje: obecność modlitewną w diecezji opolskiej,
zaangażowanie w nową ewangelizację, głoszenie rekolekcji dla różnych stanów w Kościele, zaangażowanie ekumeniczne, międzyreligijne
(zwłaszcza w odniesieniu do Izraela) oraz kulturalne, organizowanie
czuwań i spotkań o charakterze modlitewnym, a także upowszechnianie
etyki katolickiej w życiu rodziny i innych grup społecznych39. Charyzmat Wspólnoty Błogosławieństw jest zatem obecny także w warunkach
Kościoła polskiego.
37 Statuts généraux, nr 9.
38 Por. D. Szczerba, Nowe wspólnoty w Polsce, dz. cyt., s. 143.
39 Por. http://wspolnotablogoslawienstw.pl/w-polsce (10.09.2016).
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Podstawą charyzmatu Wspólnoty Błogosławieństw jest życie braterskie na wzór Chrystusa, do którego zaproszeni są wszyscy jej członkowie. Miejscem, w którym realizuje się życie braterskie we Wspólnocie,
są tzw. Ogniska (Foyers communautaires) składające się z domu braci,
domu sióstr i domu gałęzi świeckiej lub z domu jednej spośród gałęzi
życia konsekrowanego i domu gałęzi świeckiej40. Chociaż w każdym
Foyer winny być miejsca wspólne (kaplica, miejsca spotkań i pracy, biblioteka itp.), gdzie spotykają się członkowie wszystkich gałęzi, to jednak
każda gałąź powinna posiadać oddzieloną przestrzeń na prowadzenie
właściwego sobie życia. Przełożony Foyer nazywany jest koordynatorem
(fr. coordinateur). Poza Foyer mogą powstawać także autonomiczne
domy każdej z gałęzi Wspólnoty41.
Jednym z fundamentów charyzmatu Wspólnoty Błogosławieństw
jest jej ekumeniczna otwartość. Według jednej z wersji Księgi życia
Wspólnoty Błogosławieństw (z lat 2005–2007) Wspólnota wybrała dla
siebie trzech świętych patronów, którzy w sposób szczególny wyrażają
charyzmat Wspólnoty. Święty Józef, stróż Świętej Rodziny, podtrzymuje modlitwę za naród izraelski i za rodziny, św. Jan Maria Vianney
świadczy o miłości do Kościoła katolickiego i do kapłanów, a św. Serafin z Sarowa, mnich eremita, jest wzorem życia konsekrowanego oraz
zachęca do modlitwy za Kościół wschodni i zachodni42. Wspólnota
Błogosławieństw mówi o trzech wymiarach, które świadczą o przynależności do rzymskiego Kościoła katolickiego, a które jednocześnie
stanowią fundament duchowości Wspólnoty: Eucharystia, Maryja,
Matka Boża, i życie w Kościele, wyrażające się w posłuszeństwie Ojcu
Świętemu. Eucharystia przedłużona w całodziennej adoracji stanowi
źródło i szczyt życia wspólnotowego. Wspólnota Błogosławieństw mówi
o sobie, że należy do Najświętszej Maryi Panny. Przynagla to Wspól40 Statuts généraux, nr 162–173.
41 Statuts généraux, nr 156.
42 Comunità delle Beatitudini, Libro di Vita, Versione 2005–2007. Per consultazione,
s. 11 [tłum. własne].
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notę do wybrania „drogi maryjnej” i do całkowitego powierzenia się
Opatrzności Bożej.
Duchowość Wspólnoty Błogosławieństw wyraża się także poprzez
różnego rodzaju akty pobożności prywatnej, włączając w tradycyjne
formy pobożności Kościoła katolickiego odniesienia do duchowości
chrześcijańskiego Wschodu. Wśród praktykowanych aktów pobożności,
wywodzących się z duchowości łacińskiej, należy wyróżnić adorację
Najświętszego Sakramentu, modlitwę Anioł Pański oraz różaniec. Odniesienia do duchowości wschodniej w tym kontekście nie tyle dotyczą
pobożności prywatnej, co szeroko rozumianego życia duchowego. Z elementów duchowości, pobożności i mistyki wschodniej dla Wspólnoty
Błogosławieństw szczególnie ważne są: duchowość św. Serafina z Sarowa, prawosławna koncepcja „pustyni” oraz praktyka tzw. modlitwy
Jezusowej.
Eucharystia we Wspólnocie Błogosławieństw jest centrum życia każdego domu. Dla Założyciela, brata Efraima, doświadczenie i odkrycie
rzeczywistej obecności Chrystusa w sakramencie Eucharystii było tak
wielkim przeżyciem, że właściwie od samego początku dołączył adorację Najświętszego Sakramentu do fundamentów zakładanej przez
siebie Wspólnoty43. Bardzo mocno akcentowano modlitwę adoracyjną
w pierwszych latach istnienia, kiedy to Wspólnota Lwa Judy pragnęła
prowadzić życie kontemplacyjne. Dzisiaj codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu i osobista modlitwa stanowią przedłużenie celebracji liturgii oraz przygotowanie do niej, zgodnie z tym, co w adhortacji
apostolskiej Sacramentum caritatis napisał Ojciec Święty Benedykt XVI:
Przyjęcie Eucharystii oznacza postawę adoracji wobec Tego, którego
przyjmujemy. Właśnie dlatego i tylko dlatego stajemy się jedno z Nim
i w pewien sposób kosztujemy zadatku piękna liturgii niebieskiej. Akt
adoracji poza Mszą św. przedłuża i intensyfikuje to, co się dokonało
43 Por. N. Leal de Sá, L’Orient chretien et son influence dans la prière de la Communauté
des Béatitudes, „Bulletin de Littérature Ecclésiastique” 112 (2011) no. 2, s. 203.
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podczas samej celebracji liturgicznej. W rzeczywistości „tylko przez
adorację można dojrzeć do głębokiego i autentycznego przyjęcia Chrystusa. I właśnie w tym akcie osobowego spotkania z Panem dojrzewa
także posłannictwo społeczne, zawarte w Eucharystii, które ma na
celu przełamanie barier nie tylko między Panem a nami, ale także
i przede wszystkim barier odgradzających nas od siebie nawzajem 44.

Adoracja ma zatem ogromne znaczenie dla budowania jedności wśród
uczniów Chrystusa, a co za tym idzie, realnie wpływa na postawę otwartości ekumenicznej. Pisze dalej Benedykt XVI:
Chciałbym wyrazić mój głęboki szacunek oraz poparcie dla tych
wszystkich instytutów życia konsekrowanego, których członkowie
poświęcają znaczną część swego czasu na adorację eucharystyczną.
W ten sposób dla wszystkich są przykładem tych, którzy pozwalają
się kształtować przez realną obecność Pana. Tak samo pragnę dodać
otuchy stowarzyszeniom wiernych, jak również bractwom, które podejmują tę praktykę jako swoje szczególne zadanie, stając się zaczynem
kontemplacji dla całego Kościoła i przypominając o centralnym miejscu Chrystusa w życiu poszczególnych ludzi oraz wspólnot 45.

Praktyka adoracji eucharystycznej jest żywą odpowiedzią braci i sióstr
na pragnienie Kościoła, aby Chrystus był centrum życia w każdej wspólnocie chrześcijańskiej, szczególnie skupiającej osoby konsekrowane.
Drugim aktem pobożności prywatnej jest modlitwa Anioł Pański, odmawiana trzykrotnie w ciągu dnia. Jej wymiar chrystologiczny i biblijny
otwiera Wspólnotę na to, co jest wspólne dla całego chrześcijaństwa.
Wspólnota odnosi się w tym względzie do adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini, który zalecił wspólnotom istniejącym w Kościele tę praktykę, ukazując jej nierozerwalny związek ze słowem Bożym:
44 SCar 66.
45 SCar 67.
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Synod zalecił propagowanie wśród wszystkich wiernych odmawiania
modlitwy Anioł Pański. Jest to prosta i głęboka modlitwa, która pozwala nam „wspominać codziennie Wcielone Słowo”. Byłoby dobrze,
aby lud Boży, rodziny i wspólnoty osób konsekrowanych byli wierni
tej modlitwie maryjnej, do której odmawiania o świcie, w południe
i przy zachodzie słońca zachęca nas tradycja. W modlitwie Anioł Pański prosimy Boga, aby za wstawiennictwem Maryi również nam było
dane wypełniać, tak jak Ona, wolę Boga i przyjąć do swego wnętrza
Jego Słowo46.

Ten sam biblijny i chrystologiczny wymiar posiada różaniec, który
we Wspólnocie Błogosławieństw jest jedną z naturalnych praktyk duchowych od samego początku jej istnienia.
Podobnie jak w Monastycznych Wspólnotach Jerozolimskich, w duchowości Wspólnoty Błogosławieństw bardzo wyraźnie i mocno obecna
jest wschodnia koncepcja pustyni. Duchowość ta objawia się poprzez postać św. Serafina z Sarowa, przez doświadczenie „pustyni” w rozumieniu
prawosławnym oraz przez praktykę tzw. modlitwy Jezusowej47. Każdy
brat i siostra zobowiązuje się do tzw. „dnia pustyni”, czyli wycofania się
z życia wspólnotowego w celu spotkania się z Bogiem i z sobą samym.
Tak rozumiana „pustynia” otwiera na drugiego człowieka oraz pozwala
na odnowienie więzi wspólnotowych. W tym znaczeniu doświadczenie
to nie jest tylko kilkunastogodzinnym materialnym odejściem ze wspólnoty, ale spotkaniem w ciszy i w blasku Słowa Bożego oraz stanem
serca, w którym doświadcza się obecności Boga w każdej dziedzinie
46 VD 88.
47 Postacią św. Serafina z Sarowa (1759–1833) Efraim zafascynował się ze względu
na jego ogromną otwartość na Ducha Świętego. Doświadczenie odnowy charyzmatycznej pozwoliło mu zrozumieć to, o czym nauczał święty starzec, czyli obecność
i działanie Ducha Świętego w każdym wymiarze ludzkiego życia. Według Nilsona
Leal de Sá św. Serafin z Sarowa w duchowości wschodniej odpowiada św. Franciszkowi Salezemu, który jako pierwszy mówił o drodze do świętości możliwej
w różnych stanach życia. Por. VD 88.
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życia48. Życie kontemplacyjne oraz życie apostolskie uzupełniają się
w ten sposób i są dostępne dla wszystkich, zarówno dla duchownych,
jak i dla świeckich. Podobny wymiar posiada praktyka modlitwy Jezusowej, jednej z najbardziej wymownych tradycji duchowości i mistyki
wschodniej – rosyjskiej49.
Należy koniecznie podkreślić, że pobożność prywatna we Wspólnocie Błogosławieństw jest jednoznacznie podporządkowana liturgii
i odgrywa wielką rolę w duchowości i formacji członków Wspólnoty.
Adoracja, będąca przedłużeniem Eucharystii w jej wymiarze komunijnym, modlitwa różańcowa i Anioł Pański nawiązujące wprost do Słowa
Bożego i Jego aktualności, uwydatnionej w liturgii, a inspirującej życie
codzienne, stanowią fundamentalne elementy kultu i motywacji Wspólnoty. Swoje inspiracje zgodnie z charyzmatem czerpie ona z szeroko
rozumianej tradycji Kościoła zarówno zachodniego – łacińskiego, jak
i wschodniego – rosyjskiego. W ten sposób pobożność prywatna uzupełnia liturgię i harmonizuje się z nią, tworząc uświęcone środowisko
egzystencji, kontekst objawienia się owoców Ducha Świętego, który
uświęca i jednoczy.

48 Por. N. Leal de Sá, L’Orient chretien et son influence dans la prière de la Communauté
des Béatitudes, dz. cyt., s. 208.
49 We Wspólnocie Błogosławieństw bracia i siostry często używają rosyjskich „czotek”
w czasie modlitwy, a nawet je produkują i rozprowadzają w swoich domach. Por.
N. Leal de Sá, L’Orient chretien et son influence dans la prière de la Communauté
des Béatitudes, dz. cyt., s. 206–207.
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2. Liturgia wyrazem syntezy tradycji Kościoła
Pragniemy oddychać dwoma płucami: płucami zachodnimi, które są rzymsko-katolickie, które akcentują tajemnicę
krzyża i pokutę oraz płucami wschodnimi, które zachęcają,
aby żyć z nadzieją na zmartwychwstanie i w świetle zmartwychwstania50.

Cała liturgia Wspólnoty Błogosławieństw wypływa z duchowości
Wspólnoty i ze sposobu jej życia. Pragnienie autentycznego życia liturgią
i wejścia w relację z Bogiem we Wspólnocie Błogosławieństw od samego
początku miało charakter ekumeniczny i opierało się na poszukiwaniu
sensu, piękna, odkrywaniu bogactwa całej tradycji Kościoła oraz na ponownym przemyśleniu własnych doświadczeń duchowych założycieli
i pierwszych członków. Dzięki takiej otwartości na różne doświadczenia można mówić o czterech źródłach, z których czerpie dziedzictwo
liturgiczne Wspólnoty. Są nimi: misterium Izraela, liturgia wschodnia – bizantyjska, doświadczenie protestanckie założycieli i pierwszych
członków oraz liturgia łacińska.
2.1. Ekumeniczne źródła liturgii

Dla Wspólnoty Błogosławieństw od początku ważna była świadomość
korzeni judeochrześcijańskich Kościoła i liturgii oraz odkrywanie misterium Izraela51. Inspiracją do tego była niewątpliwie dla Wspólnoty
soborowa Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich
Nostra aetate:
50 Wywiad autorski przeprowadzony we Wspólnocie Błogosławieństw, Okoličné,
11.03.2015.
51 Jedna z głównych książek Efraima nosi tytuł Jezus – Żyd praktykujący i ukazuje
Jezusa w kontekście kulturowym, społecznym i religijnym swoich czasów. Por. Brat
Efraim, Jezus – Żyd praktykujący, Kraków 1994.
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Kościół bowiem Chrystusowy uznaje, iż początki jego wiary i wybrania znajdują się według Bożej tajemnicy zbawienia już u Patriarchów,
Mojżesza i Proroków. Wyznaje, że w powołaniu Abrahama zawarte
jest również powołanie wszystkich wyznawców Chrystusa, synów
owego Patriarchy według wiary, i że wyjście ludu wybranego z ziemi niewoli jest mistyczną zapowiedzią i znakiem zbawienia Kościoła.
Przeto nie może Kościół zapomnieć o tym, że za pośrednictwem owego
ludu, z którym Bóg w niewypowiedzianym miłosierdziu swoim postanowił zawrzeć Stare Przymierze, otrzymał objawienie Starego Testamentu i karmi się korzeniem dobrej oliwki, w którą wszczepione zostały gałązki dziczki oliwnej narodów52.

Takie spojrzenie na źródła chrześcijaństwa pozwoliło, aby Wspólnota
Błogosławieństw kultywowała pewne zwyczaje liturgiczne nawiązujące
wprost do tradycji liturgiczno-modlitewnych Izraela. Dlatego, jeśli jest
to możliwe, w domach Wspólnoty co piątek uroczyście świętuje się rozpoczęcie szabatu, natomiast każdego dnia (oprócz niedzieli) w Jutrzni,
zamiast zwykłych rzymskich preces, śpiewa się żydowskie Osiemnaście
Błogosławieństw. Warto w tym miejscu wspomnieć, że u początków
Wspólnoty oficjum poranne otwierały niggunim, czyli tradycyjny śpiew
synagogalny Izraela. Celebracja „wejścia w szabat” ma charakter liturgii
domowej (fr. liturgie domestique) i w ten sposób obchodzona jest w domach Wspólnoty. Podczas sprawowania każdej liturgii wspólnotowej
w Kościele lub w kaplicy (Jutrznia, Nieszpory, Msza święta) zapala się
menorę. Jest ona umiejscowiona zawsze niedaleko tabernakulum53.
Drugim źródłem inspiracji, z którego bardzo obficie czerpie liturgia Wspólnoty Błogosławieństw, jest doświadczenie chrześcijańskiego
Wschodu, w tym wypadku szczególnie tradycji bizantyjskiej.
52 DRN 4.
53 Wywiad autorski przeprowadzony ze Wspólnotą Błogosławieństw, Strzelce Opolskie, 16.12.2014. Więcej na ten temat: S. Lacout, Le shabbat biblique. Temps pour
Dieu, repos de l’homme, respect de la création, Nouan le Fuzelier 2009; S. Lacout,
Le Shabbat et la Terre, Nouan le Fuzelier 2015.
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Wiedzieliśmy, że chcemy czerpać ze wschodnich źródeł, ale z drugiej
strony jesteśmy rzymskimi katolikami ze wszystkim co dotyczy struktury liturgii i nie chcemy przyjmować w całości liturgii, która dziś istnieje w tradycji greckiej czy prawosławnej54.

We Wspólnocie bardzo mocno zaznacza się piękno bizantyjskich
śpiewów polifonicznych oraz wschodnia koncepcja piękna. To właśnie
w kontekście otwarcia na wschodnie elementy w liturgii można zrozumieć zachwyt Efraima nad swego rodzaju liturgią totalną, ogarniającą
całego człowieka, w której mogą brać udział wszystkie ludzkie zmysły,
a wymiar sakralny ukazuje się także w elementach wizualnych, takich
jak światło i jego różnorodność, kolory, ikony, blask świec czy zapach
kadzidła.
Szczególnie ekumeniczny wymiar przestrzeni liturgicznej podkreślają odpowiednio dobrane ikony. Chociaż w kościołach i kaplicach
Wspólnoty Błogosławieństw nie ma klasycznego ikonostasu, to jednak
jego przestrzeń wyznaczają dwie najważniejsze ikony. Przed ołtarzem
po lewej stronie, zgodnie z tradycją bizantyjską, znajduje się ikona Bogurodzicy, a po prawej ikona Zbawiciela. Ich linia wyznacza tzw. bramę
królewską lub carskie wrota, które pełnią rolę liturgiczną w celebracji
Nieszporów. Trzecią ikoną obecną w prezbiterium jest zawsze ikona
wskazująca na dany dzień, misterium, wspominanego świętego lub
obchodzony okres liturgiczny. W każdy dzień tygodnia, szczególnie
w czasie cotygodniowego Triduum, w każdą uroczystość, święto czy
w poszczególnych okresach liturgicznych Wspólnota umieszcza w prezbiterium konkretne ikony odwołujące się do celebrowanego i przeżywanego aktualnie misterium55.
54 Wywiad autorski przeprowadzony we Wspólnocie Błogosławieństw, Okoličné,
11.03.2015.
55 Kalendarz liturgiczny Wspólnoty obejmuje dziewięć obchodów własnych. Patronami Wspólnoty są św. Józef, św. Serafina z Sarowa, którego Wspólnota czci
14 stycznia i św. Jan Vianney. Taki wybór patronów pozwala dostrzec głębokie zakorzenienie Wspólnoty w Kościele (św. Józef), wyrażające się w otwartości zarówno
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Ikony pomagają nam wyrazić charakterystykę tych dni. Każdy dzień
tygodnia ma swojego patrona: W poniedziałek są to Święci Aniołowie
i Archaniołowie, we wtorek jest to Jan Chrzciciel, w środę Święty Józef,
w czwartek Świeci Apostołowie, ale wieczorem już pojawia się ikona
Getsemani, w piątek rano jest ikona Ukrzyżowania, ale już wieczorem
jest ikona złożenia Jezusa do Grobu, która pozostaje aż do soboty wieczora, kiedy to ustawia się ikonę Zmartwychwstania, która jest obecna
przez całą niedzielę. Kiedy jest wspomnienie Matki Bożej, wystawia
się jej ikonę56.

Przy wejściu do kościoła lub kaplicy umieszcza się zwykle ikonę Maryi Bramy Niebios. W każdą sobotę podczas Nieszporów bizantyjskich
okadza się w sposób uroczysty wszystkie ikony znajdujące się w kościele
lub kaplicy. Podczas sprawowania liturgii bizantyjskiej (nieszpory sobotnie i poranna liturgia niedzielna), kiedy Wspólnota śpiewa Trisagion:
„Boże Święty, Boże mocny, Boże nieśmiertelny”, wykonywane są głębokie pokłony z towarzyszącym im znakiem krzyża. Wyrażają one cześć
oddawaną Jedynemu Bogu w Trójcy Świętej. Pokłon ze znakiem krzyża
wykonywany jest także podczas śpiewu do Maryi, kiedy w tekście występuje słowo „Bogurodzica”, ze względu na cześć do Bożej Rodzicielki.
Pokłony bez znaku krzyża wykonywane są wobec ikon przedstawiających świętych patronów wspólnoty. Ostatni pokłon wykonywany jest
na koniec liturgii57.

na chrześcijański Wschód (św. Serafin), jak i na tradycję zachodnią (św. Jan Vianney).
Pozostałe obchody własne Wspólnoty Błogosławieństw to uroczystość Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia); święto Matki Bożej Królowej (22 sierpnia); święto
św. Teresy od Jezusa, duchowej mistrzyni Wspólnoty na (15 października); wspomnienie zmarłych członków Wspólnoty (8 listopada); święto św. Jana od Krzyża,
duchowego mistrza Wspólnoty (14 grudnia). Wspólnota świętuje również rocznicę
powstania Wspólnoty – 25 maja.
56 Wywiad autorski przeprowadzony we Wspólnocie Błogosławieństw, Okoličné,
11.03.2015.
57 Tenże.
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U samych początków Wspólnota Błogosławieństw (pod pierwszą
nazwą Wspólnota Lwa Judy i Baranka Paschalnego) utrzymywała bardzo bliski kontakt ze Wspólnotą Krzyża Świętego (Communauté de la
Sainte Croix)58, Wspólnotą Teofania (Communauté de la Théophanie)59
oraz powstałą w 1981 roku Wspólnotą Chwalebnego Krzyża (Communauté de la Croix Glorieuse) – również otwartymi na tradycję, teologię i liturgię wschodnią. W latach 1975–1976 w Izraelu podjęto nawet
próby prowadzenia życia wspólnotowego w duchu tradycji wschodniej.
To otwarcie na chrześcijański Wschód pozwoliło Wspólnocie Błogosławieństw na wprowadzenie praktyki systematycznej celebracji Nieszporów z inspiracji bizantyjskiej, które już od połowy lat siedemdziesiątych
XX wieku są jednym z elementów najbardziej charakterystycznym dla
jej liturgii.
Ponadto źródłem i inspiracją dla liturgii Wspólnoty Błogosławieństw
okazało się doświadczenie Kościołów protestanckich. Wniósł je do
Wspólnoty sam założyciel, ale nie bez znaczenia była także specyfika
francuskiego chrześcijaństwa, w którym ruch ekumeniczny miał zawsze
szeroką przestrzeń do oddziaływania. Dzięki tradycji protestanckiej
we Wspólnocie Błogosławieństw dużą wagę przywiązuje się do takich
elementów jak modlitwa uwielbienia i modlitwa spontaniczna, a także
otwartość na charyzmatyczny wymiar Kościoła, który jako pierwsze
podkreśliło i wyraziło środowisko protestanckie60.
58 Wspólnotę Świętego Krzyża na początku lat siedemdziesiątych założył Jacky Parmentier, który później – podobnie jak brat Efraim – został diakonem stałym (w diecezji Grenoble). Podobnie jak Wspólnota Błogosławieństw, Wspólnota Theophanie
oraz Pain de Vie – Wspólnota Świętego Krzyża powstawała pod wpływem spotkania
założyciela z Arką Lanzy del Vasto. Została rozwiązana w 1983 roku. Por. O. Landron, Les Communautés nouvelles…, dz. cyt., s. 122.
59 Wspólnota Teofania wybrała inną drogę niż Wspólnota Błogosławieństw. Podczas
gdy Efraim oraz jego bracia i siostry zakorzenili się w katolicyzmie, członkowie
Teofanii przyjęli prawosławie wraz z jego liturgią. Por. N. Leal de Sá, L’Orient chretien
et son influence dans la prière de la Communauté des Béatitudes, dz. cyt., s. 197.
60 Wywiad autorski przeprowadzony z bratem Bernardem i bratem Emmanuelem-Marie od Świętego Serca, Nouan le Fuzelier, 5.08.2015.
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Ostatnim i najważniejszym źródłem dla liturgii celebrowanej
we Wspólnocie Błogosławieństw jest tradycja łacińska. Wspólnota zakorzeniona jest w Kościele katolickim – łacińskim, a wszystkie jej oficja
w swojej strukturze i treści odwołują się do łacińskiej tradycji liturgicznej. Dużą wagę bracia i siostry przywiązują do śpiewu gregoriańskiego,
który mocno wybrzmiewa w celebracji Triduum Paschalnego, a codziennie także w czasie Komplety61. Organizacja przestrzeni liturgicznej
we Wspólnocie Błogosławieństw jest zasadniczo typowa dla kościołów
łacińskich, gdyż celebruje się w niej liturgię rzymską62. W centrum jest
zawsze ołtarz, na którym lub obok którego stawia się świece i krzyż.
Obok ołtarza znajduje się ambona, z której głosi się Słowo Boże. Jedną
z najważniejszych praktyk duchowych braci i sióstr jest adoracja Najświętszego Sakramentu, dlatego ważne miejsce w przestrzeni liturgicznej
zajmuje tabernakulum. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że każdy
kościół i każda kaplica w domach i foyer bardzo wyraźnie nawiązuje
do liturgii i tradycji wschodniej. Elementem łączącym zachodnią – łacińską, i wschodnią – bizantyjską, wrażliwość braci i sióstr w organizacji
przestrzeni liturgicznej jest obecność odpowiednio dobranych i rozmieszonych ikon oraz tzw. carskie lub królewskie wrota (les portes royales)63.
W bogatych i różnorodnych asymilacjach Wspólnota Błogosławieństw szuka najcenniejszych motywów dla budowania ducha komunii,
61 Według braci i sióstr ze Wspólnoty Efraim umiłowanie chorału gregoriańskiego zaczerpnął z Arki Lanzy del Vasto, który wraz ze swoją żoną Chanterelle przywiązywali
bardzo wielką wagę do śpiewu, piękna, świętowania i obecności. Wywiad autorski
przeprowadzony z bratem Bernardem i bratem Emmanuelem-Marie od Świętego
Serca, Nouan le Fuzelier, 5.08.2015.
62 Paramenty liturgiczne używane we Wspólnocie Błogosławieństw są zasadniczo
łacińskie i przygotowane zgodnie z zasadami zawartymi w Ogólnym Wprowadzeniu
do Mszału Rzymskiego Wspólnota zwraca mocną uwagę na to, aby także w szatach
używanych do liturgii uwidoczniało się to, co Kościół nazywa nobile simplicitas.
Często w ornamentyce szat liturgicznych widoczne są elementy i motywy wschodnie.
Por. N. Leal de Sá, L’Orient chretien et son influence dans la prière de la Communauté
des Béatitudes, dz. cyt., s. 215.
63 Por. N. Leal de Sá, L’Orient chretien et son influence dans la prière de la Communauté
des Béatitudes, dz. cyt., s. 212–214.
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niejako pamiętania o braciach i siostrach w odmiennych denominacjach
i tradycjach, szanowania ich odkryć, przekonań, postaw duchowych
i sposobów wyznawania wiary. W takim podejściu, na pozór eklektycznym, widoczne jest przywiązanie i docenienie dotychczasowego
skarbca Kościoła, który w różnych okresach swojej drogi wiary, wzlotów
i rozłamów, odkryć i rozczarowań, zaznaczał zawsze swoje niezmienne
odniesienie do Boga, Stórcy i Przewodnika Ludu, Odkupiciela, który
rozproszone dzieci gromadzi w jedno. W tym kontekście rodzi się własna linia duchowa Wspólnoty.
2.2. Poszukiwania liturgiczne

Źródła liturgii Wspólnoty Błogosławieństw są wyraźnie określone, ale
do tej pory nie opublikowała ona własnych, ostatecznych ksiąg liturgicznych i w celebracji na co dzień używa się materiałów tymczasowych.
Całe dziedzictwo liturgiczne Wspólnoty Błogosławieństw ukształtowało
się w latach 1976–1997. Już wtedy liturgia celebrowana we Wspólnocie
miała własną strukturę, lecz właściwe dla niej elementy dopiero się
kształtowały. Układ codziennych oficjów był zasadniczo ustalony. Do codziennego oficjum należały: Jutrznia, w której bardzo widoczne były elementy zaczerpnięte z liturgii synagogalnej i wschodniej, oraz codzienna
Eucharystia. Dwa razy w tygodniu (w środy i soboty) celebrowane były
bizantyjskie Nieszpory ze słowem odpowiedzialnego za dom (fr. berger).
Praktyką Wspólnoty były również nocne adoracje, a tam, gdzie było
to możliwe – adoracje wieczyste64. Jednak rytm poszczególnych domów
zawsze różnił się od siebie w zależności od apostolatu, jaki sprawowano.
We Wspólnocie Błogosławieństw zawsze wielką wagę przywiązywano
do roli muzyki i śpiewu w liturgii. W tym właśnie czasie powstało wiele
pieśni ukazujących inspiracje, duchowość i wrażliwość braci i sióstr. Były
to hebrajskie niggun, często improwizowane, pieśni maryjne, adoracyjne,
64 Wywiad autorski przeprowadzony z bratem Bernardem i bratem Emmanuelem-Marie od Świętego Serca, Nouan le Fuzelier, 5.08.2015.
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inspirowane duchowością św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz innych
świętych ważnych dla Wspólnoty. Należy także podkreślić, że Wspólnota ma w swoim dziedzictwie liturgicznym wiele pieśni w języku hebrajskim. Kompozytorami ówczesnych pieśni liturgicznych Wspólnoty
byli sam Efraim, brat Pierre-Étienne oraz inne osoby zarówno spośród
braci i sióstr (s. Rachel), jak i spoza Wspólnoty. Podobnie jak w Monastycznych Wspólnotach Jerozolimskich, szczególną rolę w kształtowaniu
tożsamości muzyczno-liturgicznej Wspólnoty odegrał André Gouzes
i jego interpretacja muzyki bizantyjskiej w środowisku francuskim. Również w pierwszym dwudziestoleciu istnienia Wspólnoty żywą ideą stało
się zaczerpnięcie ze wspólnego dla całego chrześcijaństwa źródła, które
identyfikowano z doświadczeniem liturgii synagogalnej i judeochrześcijańskiej oraz z wiarą i dynamizmem ewangelicznym Kościoła pierwszych
wieków. Nie chodziło zapewne o tzw. archeologizm liturgiczny, ale raczej o wymiar anamnetyczny Kościoła, obejmujący szeroko rozumianą
historię Bożego działania w ludzkich dziejach.
We Wspólnocie Błogosławieństw odkryto wówczas, że to właśnie
śpiew liturgiczny pozwala na sięgnięcie do owych wspólnych korzeni
(fr. tronc commun). Tradycyjne rodzaje śpiewu liturgicznego (synagogalny, bizantyjski, gregoriański, a także mozarabski czy ambrozjański) są po
prostu wyrazem tego samego działania Ducha Świętego, który otwiera
na charyzmaty i w każdej epoce ukazuje młodość Kościoła65. Liturgia
ukazuje w najlepszy sposób, że Kościół nieustannie żyje „pomiędzy
tradycją i oczekiwaniem”, jak napisał Jan Paweł II w liście apostolskim
Orientale lumen (por. OL 8). W duchowości i charyzmacie Wspólnoty
Błogosławieństw ta fundamentalna relacja pomiędzy dziedzictwem
tradycji, porywem profetycznym a napięciem eschatologicznym jest
zatem obecna już od samego początku, a objawia się najwyraźniej właśnie w liturgii.
Rok 1997 otwiera kolejny etap w historii kształtowania się liturgii
we Wspólnocie Błogosławieństw. Wtedy to zdecydowano się dokonać
65 Por. Bernard, notatki przekazane 5.08.2015 w Nouan le Fuzelier.
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pewnych bilansów i podsumowań na poziomie całej Wspólnoty, ponieważ po dwudziestu latach jej istnienia i dojrzewania konieczna okazała się głębsza refleksja na temat jej liturgii. Bardzo ważne okazało się
pragnienie, aby liturgia była rzeczywistą przestrzenią jedności w rozrastającej się dynamicznie rzeczywistości Wspólnoty. Wtedy właśnie
dokonało się to, co określane jest we Wspólnocie terminem „zwrot
ku rytowi łacińskiemu”66. Można wymienić dwa motywy tego zwrotu.
Pierwszy to właśnie rozrastanie się i dojrzewanie Wspólnoty, które wymusiło niejako pewne decyzje dotyczące większej regularności oficjów
oraz rewizji ich struktury. Uczyniono to przede wszystkim ze względu
na prezbiterów, osoby konsekrowane oraz seminarzystów, których liczba
w tym czasie bardzo wyraźnie wzrosła i którzy byli zobowiązani przez
prawo do codziennej celebracji Liturgii godzin. Przyjęcie zatem całego
bogactwa liturgicznej tradycji łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem piękna psalmów i głębi tekstów patrystycznych stało się naturalną konsekwencją dokonanych wyborów. Drugi motyw owego zwrotu
ku rytowi łacińskiemu – rzymskiemu – to troska o pewną jasną strukturę,
na której można oprzeć całość dziedzictwa liturgicznego Wspólnoty.
Najbardziej odpowiednią wydała się struktura modlitwy Kościoła łacińskiego, w którym Wspólnota Błogosławieństw powstała i realizuje
swoje powołanie i posłannictwo67.
W tym samym roku 1997 ówczesny przełożony generalny Wspólnoty Błogosławieństw (Modérateur général) Fernand Sanchez powołał
do życia Komisję Liturgiczną Wspólnoty (Commission liturgique de la
66 Un tournant: l’entrée dans rite latin. Wywiad autorski przeprowadzony z bratem
Bernardem i bratem Emmanuelem-Marie od Świętego Serca, Nouan le Fuzelier,
5.08.2015.
67 Ojciec Święty Jan Paweł II w przesłaniu do Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych z 27 maja 1998 roku wyraźnie powiedział, że przez ostatnie lata samoświadomość nowych ruchów i wspólnot stała się dojrzalsza oraz podkreślił jedność
pomiędzy wymiarem instytucjonalnym i charyzmatycznym Kościoła. Ciekawe jest
to, iż słowa papieża padły rok po decyzji Wspólnoty Błogosławieństw o przyjęciu
rytu łacińskiego jako własnego, co było także wyrazem jej większej łączności z Kościołem – Matką.
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Communauté des Béatitudes), która pracowała od 1997 do 2004 roku,
dokonując prawdziwej reformy liturgicznej, której sensem było zakorzenienie się w tradycji liturgicznej Kościoła łacińskiego68. Struktura i treść
oficjów miała pozostać łacińska, z zachowaniem elementów i rytów własnych, które już wcześniej weszły do liturgicznego dziedzictwa Wspólnoty. Prace Komisji Liturgicznej dotyczyły takich zagadnień jak struktura
poszczególnych oficjów, dobór czytań, opracowanie własnego psałterza,
rewizja dotychczasowych tekstów Osiemnastu Błogosławieństw, dobór
lub kompozycja odpowiednich hymnów i antyfon. Owocem pracy Komisji Liturgicznej Wspólnoty Błogosławieństw były: własny podział
psalmów w Liturgii godzin dostosowany do tzw. Małego Triduum (Petit triduum hebdomadaire) celebrowanego w każdym tygodniu, nowa
wersja tekstu Osiemnastu Błogosławieństw w oficjum Jutrzni, nowe
hymny w Nieszporach, oficjum wieczorne czwartku (Office de Jeudi soir),
poranne oficjum soboty (Office de Samedi matin) oraz zręby własnego
kalendarza liturgicznego69.
W roku 2000 opublikowano Psałterz Wspólnoty (Psautier communautaire)70 z pierwszą francuską wersją liturgiczną tłumaczenia psalmów,
w której podział na wersety został wykonany w ten sposób, aby można
było łatwiej i lepiej modlić się śpiewem. Każdy psalm został podzielony
na cztery wersy, które miały tworzyć jedną strofę. Tłumaczenia psalmów
na język francuski dokonał Joseph Galineau SJ. Psałterz ten używany jest
przez Wspólnotę do dzisiaj. Niestety, podczas prac Komisji Liturgicznej
nie udało się stworzyć całego Brewiarza Wspólnoty. Kapituła Generalna
Wspólnoty (Assemblée Générale) z 2004 roku poświęciła liturgii nieco
miejsca, a w jej aktach można znaleźć dokument, który ostatecznie potwierdza przyjęcie przez Wspólnotę Błogosławieństw schematu liturgii
łacińskiej, podając trzy motywy takiej decyzji.
68 Wywiad autorski przeprowadzony z bratem Bernardem i bratem Emmanuelem-Marie od Świętego Serca, Nouan le Fuzelier, 5.08.2015.
69 Por. Brat Bernard, notatki przekazane 5.08.2015 roku w Nouan le Fuzelier.
70 Psautier à l’usage des frères et sœurs de la Communauté des Béatitudes, Nouan
le Fuzelier 2000.
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Po pierwsze liturgia łacińska odpowiada najlepiej tożsamości Wspólnoty, która żyje i działa w Kościele katolickim – łacińskim. Po drugie
liturgia łacińska pozwala na wyrażanie w liturgii duchowości i wrażliwości typowych dla Wspólnoty Błogosławieństw. Wreszcie po trzecie
dla Wspólnoty ważna jest regularność, zwięzłość i prostota typowe dla
liturgii łacińskiej71. W tym samym dokumencie można znaleźć zachętę
do kreatywności w przygotowaniu i komponowaniu repertuaru muzyczno-liturgicznego Wspólnoty, do głębszej refleksji nad rolą elementów
bizantyjskich i gregoriańskich w liturgii, do otwartości na inne liturgie
wschodnie i zachodnie oraz na modlitwę żydowską i charyzmatyczną,
wreszcie do czuwania nad formacją kantorów72.
W lutym 2012 roku komisarz papieski o. Donneaud powołał na nowo
Komisję Liturgiczną Wspólnoty Błogosławieństw, w celu ponownego
opracowania norm i zasad dotyczących liturgii w perspektywie dogłębnej odnowy życia wspólnotowego. Po kilkunastu latach od zmian dokonanych w roku 1997 podkreślono, że być może były one zbyt radykalne,
szczególnie w odniesieniu do muzyki i śpiewu. Na poziomie struktury
oficjów i tekstów w nich zawartych nie było żadnych wątpliwości, że reforma z 1997 roku przyniosła dobre owoce, ale na poziomie muzyki
i śpiewu zauważono znaczne odejście od tożsamości i pierwotnego
charyzmatu Wspólnoty Błogosławieństw73. Z tego względu kierunek,
jaki został przyjęty w odnowie liturgicznej Wspólnoty po 2012 roku,
to powrót do jej źródeł, czyli do melodii bizantyjskich w oficjum.
Struktura oficjum pozostaje wciąż łacińska, lecz rozwój melodii idzie
w sposób bardziej radykalny w kierunku stylu wypracowanego przez
o. André Gouzes’a w Sylvanès, charakteryzujących się bardzo mocnym
nawiązaniem do tradycji bizantyjskiej w muzyce liturgicznej. Od 2015
roku we Wspólnocie używa się wersji ad experimentum Nieszporów.
71 Por. Extrait des Actes de l’AG 2004. La liturgie [mps]. Materiał udostępniony przez
foyer Wspólnoty Błogosławieństw w Nouan le Fuzelier, 5.06.2015.
72 Por. Extrait des Actes de l’AG 2004. La liturgie [mps].
73 Por. Wywiad autorski przeprowadzony z bratem Bernardem i bratem Emmanuelem-Marie od Świętego Serca, Nouan le Fuzelier, 5.08.2015.
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Jej pierwsze oceny wewnątrz Wspólnoty były bardzo pozytywne, gdyż
według braci i sióstr lepiej odpowiadają tożsamości i ideałowi Wspólnoty Błogosławieństw. Obecnie trwają przygotowania do zatwierdzenia
definitywnego schematu i treści Nieszporów74.

3. Ekumeniczne aspekty celebracji
Chcemy szukać wspólnych korzeni. Znajdujemy je zarówno
w liturgii prawosławnej, jak i greckiej – i adoptujemy je do
warunków rzymskiej liturgii. W naszej liturgii powracamy
do chrześcijaństwa, które było przed schizmą75.

Liturgia Wspólnoty Błogosławieństw jest w ciągłym procesie kształtowania się i rozwoju, który od czterdziestu lat towarzyszy jej dziejom.
Bracia i siostry przede wszystkim pragną w celebrowanej przez siebie
liturgii uwielbić Boga, będąc wierni wielkiej tradycji Kościoła. Właśnie
dlatego Wspólnota Błogosławieństw wypracowała właściwe dla siebie
obrzędy oraz sposób celebracji, wyrażający się w codziennym oficjum,
w przeżywaniu każdego tygodnia tzw. Małego Triduum, w obchodzeniu
poszczególnych okresów liturgicznych, uroczystości, świąt i wspomnień
we wrażliwości na muzykę, sztukę oraz organizację przestrzeni liturgicznej. Z każdego z tych elementów wypływa otwarcie ekumeniczne
Wspólnoty Błogosławieństw. Cała liturgia wyraża bogactwo Kościoła
wschodniego i rzymskiego.
3.1. Codzienne oficjum

Sercem modlitwy wspólnotowej we Wspólnocie Błogosławieństw jest
codzienne oficjum. W jego skład wchodzi przede wszystkim celebracja
74 Por. Relacja brata Emmanuela-Marie z dnia 29.10.2016.
75 Wywiad autorski przeprowadzony we Wspólnocie Błogosławieństw, Okoličné,
11.03.2015.
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Jutrzni i Nieszporów, głównych godzin kanonicznych przeżywanych
we wspólnocie każdego dnia. Struktura całego oficjum jest zasadniczo
łacińska, ale jego treść odwołuje się bardzo wyraźnie do tradycji bizantyjskiej oraz do źródeł judaistycznych, o czym świadczy bogaty zestaw
tekstów liturgicznych pochodzących z różnych tradycji i zmieniających
się wraz z biegiem roku liturgicznego.
Jutrznia we Wspólnocie Błogosławieństw76 rozpoczyna się Wersetem wprowadzającym (Introduction), śpiewanym trzykrotnie przez
celebransa: „Panie, otwórz wargi moje”, na co wszyscy również trzykrotnie odpowiadają: „A usta moje będą głosić Twoją chwałę”77. Jest
to zwykły werset rozpoczynający codzienne oficjum w rycie rzymskim.
Zaraz potem jako element fakultatywny występuje wezwanie Ducha
Świętego (Invocation au St-Esprit). Materiały liturgiczne Wspólnoty
podają dwa teksty takiego wezwania: Viens ô Père des lumierès78 (autorstwa św. Ludwika Marii Grignon de Montfort) oraz Ardeur du feu79
(autorstwa Wspólnoty). Muzyka do obydwu utworów powstała w łonie
Wspólnoty Błogosławieństw. Wezwanie Ducha Świętego jest zgodne
z zachętą obecną w Liturgii godzin, aby poprzez modlitwę przygotować
się do celebracji Liturgii godzin80. Następnie śpiewa się Psalm wezwania
(Psaume Invitatoire), który wybiera się spośród zwykłych dla łacińskiej
Liturgii godzin psalmów 24, 67, 95 lub 100. Wspólnota Błogosławieństw
proponuje aż sześćdziesiąt jeden różnych kompozycji hymnicznych,
z których większość to wielkie hymny tradycji łacińskiej (np. Splendor
Paternae gloriae i Aeterne rerum conditor św. Ambrożego lub Victimae
Paschali laudes), opracowane muzycznie i tekstowo przez Wspólnotę.
Inne zaś to nowe kompozycje, których zarówno teksty, jak i melodie
76 Opis celebracji pochodzi z broszury Wspólnoty Błogosławieństw udostępnionej
w Nouan le Fuzelier: Communauté des Béatitudes, Office de laudes [mps].
77 Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta louange.
78 „Przybądź, Ojcze światłości” [tłum. własne].
79 „Żar ognia” [tłum. własne].
80 N. Leal de Sá, L’Orient chretien et son influence dans la prière de la Communauté
des Béatitudes, dz. cyt., s. 206–207.
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powstały we Wspólnocie Błogosławieństw. Następnie Office de Laudes
(jutrznia) Wspólnoty Błogosławieństw podaje teksty i melodie antyfon
towarzyszących psalmom. Ogromna większość to klasyczne antyfony
biblijne, tzn. zaczerpnięte bezpośrednio z tekstów Pisma Świętego, a jedynie teksty niektórych z nich opracowano we Wspólnocie.
Psalmodia, jak jest to w Liturgii godzin rytu rzymskiego, zawiera
trzy jednostki: psalm poranny, hymn ze Starego Testamentu oraz psalm
chwały – uwielbienia. Każdej z tych jednostek towarzyszy śpiew antyfony.
Sposób śpiewu psalmów odpowiada zaleceniom Ogólnego Wprowadzenia do Liturgii godzin (por. OWLG 122)81. Zależnie od rodzaju literackiego
psalmu bracia i siostry śpiewają go albo na dwa chóry, albo wszyscy
na przemian z solistą, albo cała wspólnota, albo sam solista. Psalmodia
zamyka się krótkim czytaniem biblijnym wykonywanym przez jednego
z braci lub jedną z sióstr z ambony, według niedawno przygotowanego
i zatwierdzonego Lekcjonarza Wspólnoty82, po czym następuje aklamacja na cześć słowa Bożego (Acclamation de la Parole). Na ten moment
liturgii Office de Laudes proponuje trzy kompozycje. Są to dwie wersje
Gloire à toi, Seigneur83 oraz Louange à toi84. Kantyk Zachariasza (Benedictus) rozpoczyna celebrans, podczas gdy wszyscy uczestnicy czynią
w tym czasie znak krzyża. W uroczystości i święta stosuje się obrzęd
81 OWLG podaje motywację różnorodności sposobów odmawiania psalmów: „Różne mogą być sposoby odmawiania psalmów. Będzie to uzależnione od rodzaju
literackiego psalmu i jego długości, od tego czy jest odmawiany po łacinie lub
w języku narodowym; od tego zwłaszcza, czy go odmawia jedna lub wiele osób
czy też liturgię odprawia się z udziałem wiernych. Trzeba bowiem, by uczestnicy
lepiej odczuli duchowe piękno psalmów. Nie chodzi tu o długość modlitwy, lecz
o dobór psalmów oraz ich zróżnicowanie jak też swoisty charakter każdego psalmu
z osobna”. OWLG 121.
82 Communauté des Béatitudes, Lectionnaire communautaire. Laudes et Vepres. Księgę
tę opracowała Komisja Liturgiczna Wspólnoty, dostosowując czytania proklamowane w liturgii do liturgicznego przekładu Pisma św. przygotowanego dla krajów
języka francuskiego.
83 „Chwała Tobie, Panie” [tłum. własne].
84 „Uwielbiam Ciebie” [tłum. własne].
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okadzenia ołtarza. We Wspólnocie wypracowano także kilka melodii
Benedictus śpiewanych w różnych okresach liturgicznych85.
W miejsce modlitwy wstawienniczej (dla rzymskiej Liturgii godzin)
próśb Wspólnota Błogosławieństw od samego początku swego istnienia
umieszcza modlitwę Osiemnastu błogosławieństw, ukazując wyraźnie,
że idea błogosławieństwa, charakterystyczna i typowa dla judaizmu,
może znacząco ubogacić chrześcijańską Liturgię godzin. Office de laudes
zawiera wiele zestawów błogosławieństw przeznaczonych na poszczególne okresy liturgiczne oraz na uroczystości, święta i wspomnienia86.
Po dośpiewaniu Błogosławieństw cała wspólnota śpiewa Modlitwę
Pańską z wprowadzeniem celebransa: „Błogosławiony jesteś, Panie,
którego Duch łączy się z naszym duchem, by śpiewać Twoją chwałę”87.
Zakończeniem Modlitwy Pańskiej jest modlitwa wypowiadana przez
celebransa. Jedynie w obecności prezbitera lub diakona modlitwę można poprzedzić wezwaniem Módlmy się88. Po zakończeniu modlitwy
końcowej może odbyć się śpiew wschodniego troparionu wyznaczonego na konkretny dzień oraz śpiew ku czci Najświętszej Maryi Panny.
Office de laudes podaje do wyboru teksty i melodie kilkunastu śpiewów
maryjnych. Jutrznia zamyka się również zwykłym dla Liturgii godzin
błogosławieństwem końcowym oraz rozesłaniem wspólnoty: „Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki”89.
85 Oficjum Wspólnoty Błogosławieństw zawiera dość obfity zbiór hymnów oraz melodii antyfon i responsoriów odpowiadający poszczególnym okresom roku liturgicznego. Office de Laudes zawiera melodie Benedictus na okres zwykły, na Adwent,
na Boże Narodzenie, dwie na Wielki Post, dwie na okres wielkanocny do Wniebowstąpienia, na okres wielkanocny po Wniebowstąpieniu. Własną melodię Benedictus
posiadają także teksty wspólne o Najświętszej Maryi Pannie.
86 W czasie Jutrzni tekst Osiemnastu Błogosławieństw zmienia się ze względu na celebrowane święta i przeżywane okresy liturgiczne. Por. Wywiad autorski przeprowadzony z bratem Bernardem i bratem Emmanuelem-Marie od Świętego Serca,
Nouan le Fuzelier, 5.08.2015.
87 Tłum. własne. Tekst francuski: Tu est béni, Seigneur, toi dont l’Esprit se joint à notre
esprit pour te chanter.
88 Prions le Seigneur.
89 Bénissons le Seigneur. Nous rendons grace à Dieu.
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Wieczorna modlitwa Wspólnoty Błogosławieństw – Nieszpory, posiada strukturę podobną do Jutrzni. Jednak celebracja tej godziny liturgicznej o wiele wyraźniej ukazuje elementy zaczerpnięte z doświadczenia
i tradycji Kościoła niepodzielonego, wpływy wschodnie oraz nawiązania
do liturgii synagogalnej90. Struktura Nieszporów jest łacińska. Oficjum
wieczorne rozpoczyna się zwykłym dla rytu rzymskiego wersetem wprowadzającym: „Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz
ku ratunkowi memu”, połączonym z klasyczną doksologią trynitarną91.
Fakultatywnym obrzędem jest śpiew Wezwania do Ducha Świętego
(Invocation au St-Esprit). Oficjum Vêpres Latines sprzed 2015 roku zawierało dwa teksty i melodie Wezwania: O Roi Céleste92 i Viens Esprit
Saint93, natomiast oficjum Nieszporów ad experimentum używane
w liturgii Wspólnoty od 2015 roku ma na razie jedno takie wezwanie:
Roi du ciel consolateur94.
Charakterystycznym momentem podczas Nieszporów we Wspólnocie Błogosławieństw (podobnie jak w Monastycznych Wspólnotach
Jerozolimskich) jest obrzęd Lucernarium, nawiązujący do tradycyjnego
i uniwersalnego dla całego chrześcijaństwa sposobu rozpoczynania wieczornej modlitwy Kościoła. Lucernarium Wspólnoty Błogosławieństw
ma ściśle określony przebieg i obejmuje trzy sekwencje rytualne. Pierwszą z nich jest śpiew odpowiedniego hymnu (Hymne – Lucernaire).
Vêpres Latines sprzed 2015 roku zawierały aż pięćdziesiąt dwie kompozycje hymniczne pochodzące z bardzo różnych źródeł, zarówno wschodnich, jak i zachodnich, wybieranych zgodnie z przeżywanym okresem
liturgicznym. Druga sekwencja rytualna Lucernarium to zapalenie świec
w przestrzeni liturgicznej. Jedna z sióstr zapala swoją świecę od światła
90 Opis celebracji pochodzi z dwóch broszur Wspólnoty Błogosławieństw, udostępnionych w Nouan le Fuzelier: Communauté des Béatitudes, Vêpres Latines [mps].
Communauté des Béatitudes, Vêpres. Ad experimentum [mps].
91 Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père…
92 „Królu niebieski” [tłum. własne].
93 „Przyjdź, Duchu Święty” [tłum. własne].
94 „Królu nieba, Pocieszycielu” [tłum. własne].
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płonącego przed figurą – ikoną Maryi, i rozpala najpierw siedem świec
menory, świece na ołtarzu oraz świece tzw. drzwi królewskich. Wreszcie
trzecia sekwencja rytualna Lucernarium to okadzenie. Tym razem jeden
z braci, przechodząc znów przez drzwi diakońskie, nakłada kadzidło,
po czym składa dymiącą kadzielnicę na ołtarzu i wraca na swoje miejsce.
W obrzędzie tym należy zauważyć nawiązania do źródeł synagogalnych
(menora), wschodnich i zachodnich (melodie, okadzenia, rozpalanie
świec). Można zatem powiedzieć, że codzienne wieczorne Lucernarium
jest elementem z jednej strony mocno osadzonym w tradycji Kościoła,
a z drugiej dobrze wyrażającym istotę charyzmatu Wspólnoty Błogosławieństw.
Psalmodia Nieszporów, tak jak jest to obecne w tradycji łacińskiej,
zawiera trzy jednostki psalmiczne, z których dwie pierwsze to psalmy,
a trzecia to kantyk zaczerpnięty z Nowego Testamentu. Każdy psalm
otwiera i zamyka antyfona. Sposób wykonywania psalmów w Nieszporach odpowiada sposobowi wykonywania psalmów w Jutrzni. Psalmodia kończy się czytaniem Słowa Bożego wykonywanym przez jednego
z braci lub sióstr z ambony95. Oficjum Vêpres Latines sprzed 2015 roku
zawierało po czytaniu śpiew aklamacji biblijnej Tes paroles Seigneur
(por. J 6, 63)96 lub Ta parole est la lumière (por. J 1, 9)97. W Nieszporach
ad experimentum z 2015 roku miejsce aklamacji zajęło responsorium
(Repons). Vêpres Latines proponowały wiele antyfon do Magnificat
pochodzących z różnych tradycji liturgicznych lub skomponowanych
we Wspólnocie. W Nieszporach ad experimentum każdy dzień tygodnia
(do środy) ma swoją własną antyfonę do Magnificat, a także sama Pieśń
Maryi śpiewana jest na odpowiadającą jej melodię. Po zakończeniu
śpiewu Magnificat celebrans wprowadza w śpiew Próśb (Litanie d’intercession).

95 Por. Communauté des Béatitudes, Lectionnaire communautaire. Laudes et Vepres.
96 „Twoje słowa, Panie” [tłum. własne].
97 „Twoje słowo jest światłem” [tłum. własne].
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Do 2015 roku materiały liturgiczne Wspólnoty proponowały kilka
refrenów, będąc odpowiedzią wiernych na kolejne prośby śpiewane
przez diakona lub kantora. W Nieszporach ad experimentum postanowiono pozostać jedynie przy różnych melodiach Kyrie eleison, nawiązujących jednak do tradycji bizantyjskiej. Kolejnym elementem struktury
Nieszporów Wspólnoty Błogosławieństw jest Modlitwa Pańska, której
do 2015 roku towarzyszyło wprowadzenie nawiązujące do Rz 8, 15: „Nie
otrzymaliśmy ducha, który nas zniewala, abyśmy dalej pozostawali
w lęku, ale otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, dzięki któremu
wołamy: Abba Ojcze!”98. Nieszpory ad experimentum dodają inne
wprowadzenia do Ojcze nasz, w zależności od przeżywanego okresu
liturgicznego. Po końcowej modlitwie następują dwa elementy fakultatywne, którymi są troparion oraz pieśń ku czci Najświętszej Maryi
Panny, po czym następuje rozesłanie.
Struktura oficjum Komplety jest również łacińska, co wyraźnie podkreśla śpiew gregoriański w jej trakcie99. Kompleta otwiera się wersetem
wprowadzającym, po którym następuje rachunek sumienia i akt pokuty.
Następnie śpiewa się hymn O Christ tu es la lumière100. W Adwencie,
Wielkim Poście i okresie wielkanocnym śpiewa się klasyczne łacińskie
hymny, odpowiednio: Conditor almae siderum, Audi benigne conditor oraz Ad Cenam Agni. Kolejnymi elementami struktury Komplety
są psalm oraz czytania z gregoriańskim responsorium In manus tuas,
Domine. Tradycyjnemu dla Komplety śpiewowi Kantyku Symeona Nunc
dimittis towarzyszy gregoriańska antyfona Salva nos, Domine, a całe
oficjum kończy śpiew antyfony maryjnej. We Wspólnocie Błogosławieństw śpiewa się wówczas klasyczne antyfony ku czci Najświętszej
  98 Tłum. własne. Tekst francuski: Nous n’avons pas reçu un esprit qui nous rende
esclave pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d’adoption
par lequel nous crions: Abba Père!
  99 Opis celebracji pochodzi z broszury Wspólnoty Błogosławieństw, udostępnionej
w Nouan-le-Fuzelier: Communauté des Béatitudes, Complies. Office du jeudi soir.
Matines, Nouan le Fuzelier [mps].
100 „Chryste, Ty jesteś światłem” [tłum. własne].
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Maryi Panny: Salve Regina, Alma Redemptoris Mater, Ave Regina caelorum, a w okresie wielkanocnym Regina caeli.
Przedstawiony powyżej dość szczegółowy opis codziennego oficjum
celebrowanego we Wspólnocie Błogosławieństw pozwala zauważyć
kilka bardzo charakterystycznych dla niej elementów. Nade wszystko
oficjum to ukazuje, że modlitwa liturgiczna jest wyrazem duchowości
i charyzmatu Wspólnoty. Elementy własne są tak dobrane, aby modlący się bracia i siostry wyrazili w liturgii swoją tożsamość i otwartość
na wielość tradycji tworzących Kościół. Ponadto ekumeniczność oficjum
objawia się w wielu elementach liturgii, które odwołują się do tradycji
wschodniej, synagogalnej i charyzmatycznej. Ich punktem spotkania jest
jednak zawsze tradycja łacińska, w której Wspólnota Błogosławieństw
jest całkowicie zanurzona. Należy także zauważyć, że poszukiwanie
właściwego charyzmatowi kształtu oficjum sprawia, że dokonywane
wybory są coraz bardziej dojrzałe i lepiej zakorzenione w szeroko rozumianej tradycji Kościoła.
3.2. Le Pet it Triduum hebdomadaire („Małe Triduum”)

Tak jak Kościół powszechny przeżywa Święte Triduum Paschalne raz
do roku, tak We Wspólnocie Błogosławieństw każdego tygodnia dni
od czwartkowego wieczoru do niedzieli przeżywane są w bardzo charakterystyczny sposób jako tzw. Małe Triduum (le Petit Triduum hebdomadaire). W ten sposób Wspólnota przygotowuje się do przeżycia
niedzieli jako najważniejszego dnia tygodnia. Jest to związane z duchowością Wspólnoty:
W czwartek idziemy z Panem Jezusem razem do Ogrodu Oliwnego. Jest
to liturgia, która przypomina grzech świata, ból świata. Przeżywamy
całonocną adorację. Posiłek przeżywany jest w ciszy. Piątek ma charakter postny, wieczorna liturgia ilustruje żydowski szabat. Jezus jest
w tym czasie w grobie, a my przypominamy sobie o szabacie. W sobotę wieczorem przeżywamy wigilię Wielkanocy. Tymi Nieszporami
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przechodzimy do świętowania Zmartwychwstania. Tymi nieszporami przypominamy sobie że fundamentem życia chrześcijańskiego jest
życie z Chrystusem cierpiącym i zmartwychwstałym. Żyć w świetle
zmartwychwstania. Nie tylko raz w roku, ale w każdą niedzielę przeżywamy zmartwychwstanie, Niedziela daje nam siły do przeżywania
piątku, męki krzyża101.

W skład Małego Triduum wchodzi: czwartkowe nabożeństwo Getsemani i nocna adoracja, post do piątku wieczorem, piątkowe przeżywanie
dnia w ciszy będące rozważaniem męki Jezusa, sobotnia liturgia: Jutrznia
z elementami mającymi przypominać czas oczekiwania na Zmartwychwstanie, Nieszpory Zmartwychwstania w rycie bizantyjskim, uroczysta
kolacja Zmartwychwstania i tańce izraelskie, jako wyrażenie radości
ze Zmartwychwstania. Całość kończy się uroczystym świętowaniem
Dnia Pańskiego z celebracją niedzielnej Liturgii godzin.
Małe Triduum rozpoczyna się w czwartek wieczorem specjalnie przygotowanym oficjum (Office de jeudi soir, na początku którego wygłasza
się zwykły werset wprowadzający, po którym następuje hymn. Spośród
wielkiego bogactwa chrześcijańskiej hymnologii Wspólnota Błogosławieństw wybrała najbardziej odpowiadające tej celebracji. Są wśród
nich na przykład: In Monte Oliveti, O Dieu Saint (rozbudowana wersja
Trisagionu), kantyk z Pierwszego Listu św. Piotra: C’est par tes souffrances102, a także Père, sauve-moi de cette heure103 oraz Je vous donne
un commandement104 i Où sont amour et charité105. Po zakończeniu
hymnu następuje śpiew fragmentu Ps 119, czytanie Słowa Bożego z responsorium oraz litania błagalna (Litanie d’intercession). Kontynuacją
czwartkowego oficjum jest czuwanie i modlitwa wraz z Chrystusem
101 Wywiad autorski przeprowadzony we Wspólnocie Błogosławieństw, Okoličné,
11.03.2015.
102 „Przez Twoje cierpienia” [tłum. własne].
103 „Ojcze, ocal mnie od tej godziny” [tłum. własne].
104 „Daję wam przykazanie” [tłum własne].
105 „Tam, gdzie miłość jest i dobroć” [tłum własne].
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w nawiązaniu do agonii w Getsemani, której częścią jest adoracja Najświętszego Sakramentu o zbawienie całego świata106.
Charakterystyką piątku we Wspólnocie Błogosławieństw jest zawsze
odniesienie do krzyża i post. W piątek wieczorem Wspólnota uroczyście
„wchodzi w szabat”. Jest to bardzo ważny moment jedności z Izraelem,
czyli Ludem Pierwszego Przymierza. Szabat w domach Wspólnoty Błogosławieństw celebrowany jest w języku hebrajskim podczas uczty-agapy
i nie ma charakteru ściśle liturgicznego107. Celebrację tę można nazwać
liturgią domową, dzięki czemu nawiązuje ona jeszcze mocniej do zwyczajów Narodu Wybranego108.
Szabat nie nawiązuje do zwyczajów Narodu Wybranego, ale jest zwyczajem Narodu Wybranego! Dla potrzeb Wspólnoty strukturę „wejścia w szabat” trochę zmodyfikowaliśmy, ale trudno mówić o nawiązywaniu do…, ale trzeba raczej mówić o celebrowaniu tego nabożeństwa
we Wspólnocie109.

W sobotę rano celebrowana jest Jutrznia o strukturze łacińskiej, lecz
ze śpiewami pochodzącymi z tradycji wschodniej (do liturgii szabatu
nawiązuje także sobotni prehymn). Bardzo wymownym i ważnym dla
Małego Triduum momentem jest sobotni wieczór, kiedy to Wspólnota
celebruje Nieszpory Zmartwychwstania (Vêpres de la Résurrection),
których układ i struktura nawiązują bezpośrednio do Nieszporów tradycji bizantyjskiej. Otwierają się one śpiewem Trisagionu i uwielbieniem
106 Por. N. Leal de Sá, L’Orient chretien et son influence dans la prière de la Communauté
des Béatitudes, dz. cyt., s. 203–204.
107 Por. D. Szczerba, Nowe wspólnoty w Polsce, dz. cyt., s. 141. Teksty używane w celebracji otwarcia szabatu zawarte są w broszurze Wspólnoty Błogosławieństw SHABBAT,
udostępnionej 5.08.2015 w Nouan le Fuzelier.
108 Por. Wywiad autorski przeprowadzony z bratem Bernardem i bratem Emmanuelem-Marie od Świętego Serca, Nouan le Fuzelier, 5.08.2015.
109 Wywiad autorski przeprowadzony we Wspólnocie Błogosławieństw, Okoličné,
11.03.2015.
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Trójcy Świętej, po czym Wspólnota śpiewa zestaw psalmów, z których
dwa, czyli Ps 104 i 141, są stałe. W czasie śpiewu wieczornego Ps 141
dokonują się okadzenia przy użyciu wschodniej kadzielnicy z dzwoneczkami. Następnie śpiewa się modlitwy o charakterze litanijnym (ektenie)
z powtarzającym się refrenem Kyrie eleison.
Proklamacja Słowa Bożego poprzedzona zostaje obrzędem Lucernarium, a rozpaleniu światła towarzyszy odpowiedni śpiew (prokimen).
Oficjum Nieszporów Zmartwychwstania zamyka się Modlitwą Pańską,
błogosławieństwem oraz śpiewem odpowiednich troparionów ku czci
Chrystusa, Maryi lub świętych110. Szczególną częścią świętowania nocy
Zmartwychwstania Chrystusa jest radosna i spontaniczna modlitwa
o charakterze charyzmatycznym, w której nie brakuje elementów modlitwy wstawienniczej111. Całość liturgii kończą tańce izraelskie, które
mają wyrażać radość całego człowieka, jego duszy i ciała, ze Zmartwychwstania Chrystusa112. Poranne oficjum niedzieli ma charakter bizantyjski (orthros) wraz z troparionami, prokimenami, stichirami i innymi
elementami charakterystycznymi dla Jutrzni bizantyjskiej113.
Cotygodniowe Triduum z jednej strony ma za zadanie przygotować
Wspólnotę do przeżycia niedzieli jako dnia radości ze Zmartwychwstania Chrystusa i najbardziej podstawowego święta chrześcijan, a z drugiej
ukazuje również bardzo wyraźnie ekumeniczną otwartość braci i sióstr
na pełnię tradycji liturgicznych Kościoła oraz na jego żydowskie korzenie. W kontekście ekumeniczności ma znaczenie również to, że w Małe
Triduum to czas liturgii (poprzez uroczyste oficja), liturgii domowej
(wejście w szabat) pobożności prywatnej (modlitw, adoracja, post) oraz
110 Por. N. Leal de Sá, L’Orient chretien et son influence dans la prière de la Communauté
des Béatitudes, dz. cyt., s. 208–209.
111 Modlitwa spontaniczna jest obecna w każdym z nabożeństw Wspólnoty Błogosławieństw, natomiast modlitwa wstawiennicza jest używana tylko podczas specjalnych
okazji.
112 Por. D. Szczerba, Nowe wspólnoty w Polsce, dz. cyt., s. 141.
113 Por. Wywiad autorski przeprowadzony z bratem Bernardem i bratem Emmanuelem-Marie od Świętego Serca, Nouan le Fuzelier, 5.08.2015.
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spontanicznego wyrażania emocji związanych z celebrowanym misterium (tańce, śpiew i modlitwa uwielbienia)114.
Swą ekumeniczną otwartość Wspólnota Błogosławieństw wyraża
także w przeżywaniu i celebrowaniu Triduum Paschalnego. Liturgia
Triduum Paschalnego opiera się zasadniczo na schemacie rzymskim,
ale w ciągu Wielkiego Tygodnia celebrowanych jest kilka obrzędów,
których pochodzenia należy szukać zarówno w tradycji wschodniej, jak
i zachodniej. Przykładami takich oficjów i obrzędów są tzw. Ciemne
Jutrznie (Officium tenebrarum; Office des Ténèbres) w Wielki Piątek
i Wielką Sobotę, będące wielkim dziedzictwem liturgicznej modlitwy
Kościoła łacińskiego oraz Oficjum Pogrzebu Chrystusa, odwołujące się
wprost do przeżywania Triduum w duchu tradycji bizantyjskiej.
Liturgię Wielkiego Triduum zaczynamy przez oficjum Niedzieli Palmowej. W Wielki Poniedziałek wspominamy namaszczenie Jezusa
w Betanii. W Wielki Wtorek ma miejsce pokutna liturgia wspólnotowa. W Wielką Środę sprawujemy obrzęd przypominający żydowską
wieczerzę seder. W Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii wchodząc w tajemnicę Getsemani. Wielki Piątek jest dla nas
czasem całkowitego milczenia. Oprócz zwykłych dla Wielkiego Piątku
obrzędów liturgicznych Kościoła łacińskiego, w domach Wspólnoty
tego dnia sprawuje się obrzęd złożenia Jezusa do grobu. Każdy z uczestniczących w liturgii posypuje ikonę kwiatami i namaszcza wonnymi
olejami. Sobota jest dniem ciszy. Wieczorem rozpoczyna się liturgia
Zmartwychwstania115.

Officium tenebrarum w domach Wspólnoty ma tradycyjną formę
łacińską i jest połączeniem Matutinum z Jutrznią. Rozpoczyna się ono
114 Por. N. Leal de Sá, L’Orient chretien et son influence dans la prière de la Communauté
des Béatitudes, dz. cyt., s. 208–209.
115 Wywiad autorski przeprowadzony we Wspólnocie Błogosławieństw, Okoličné,
11.03.2015.
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lekturą fragmentu Lamentacji Jeremiasza i śpiewem nokturnów, których
struktura odpowiada tradycyjnej liturgii rzymskiej. W czasie śpiewu
psalmów – również zgodnie z rzymską tradycją – gasi się poszczególne
świece. Modlitwie towarzyszą czytania biblijne i wybrane teksty patrystyczne oraz śpiewy o charakterze litanijnym. Śpiewy w czasie Officium
tenebrarum są zasadniczo gregoriańskie116.
Charakterystycznym momentem liturgicznym Wielkiego Piątku
w domach Wspólnoty Błogosławieństw jest bizantyjskie Oficjum pogrzebu Jezusa Chrystusa (L’office de l’Ensevellissement; Ufficio della
Sepoltura del Nostro Signore)117. Składa się ono z bardzo wymownych
obrzędów. Oficjum rozpoczyna się procesją wejścia przy śpiewie odpowiednich troparionów118, w czasie której diakon lub kapłan wnosi
ikonę Złożenia Chrystusa do grobu. W procesji wejścia wnosi się także
białe płótno, kosze z kwiatami oraz naczynie z wonnościami. Płótno
rozkłada się na ołtarzu, a na nim składa się ikonę, która zostaje okadzona i częściowo przykryta przyniesionym płótnem. Następnie czyta
się fragment z J 19, 38–42, po czym następuje obrzęd złożenia do Grobu (Mise au Tombeau), zaczerpnięty z tradycji bizantyjskiej. W czasie śpiewu Venez et bénissons119 jedna z sióstr składa pięć czerwonych
róż na ikonie w miejscu Serca i ran Chrystusa, po czym całuje płótno
okrywające ikonę, składa na niej płatki róż i skrapia ją przyniesionymi
w procesji wejścia wonnościami. Następnie każdy z uczestników liturgii
w ten sam sposób oddaje cześć ikonie Złożenia Chrystusa do Grobu.
116 Przebieg celebracji na podstawie broszury udostępnionej w Nouan le Fuzelier,
5.08.2016: Communauté des Béatitudes, Semaine Sainte. Liturgie du Vendredi Saint.
Liturgie du Samedi Saint, Nouan le Fuzelier [mps].
117 Przebieg celebracji na podstawie broszur Wspólnoty Błogosławieństw: Communauté des Béatitudes, Semaine Sainte. Liturgie du Vendredi Saint. Liturgie du Samedi
Saint, Nouan le Fuzelier [mps], udostępnionej w Nouan le Fuzelier 5.08.2016 oraz
Ufficio della Sepoltura di Nostro Signore udostępniony w nieistniejącym już foyer
Wspólnoty w Roccantica w dniach 17–20 kwietnia 2014 roku.
118 Le noble Joseph („Czcigodny Józef ”, tłum. własne) oraz Près du sépulcre („Obok
grobu”, tłum. własne).
119 „Przyjdźcie i błogosławmy” [tłum. własne].
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W czasie adoracji śpiewa się odpowiednie stichyry, Trisagion i strofy. Na zakończenie nabożeństwa diakon unosi ikonę i składa ją u stóp
ołtarza, stawiając obok płonącą lampkę. Wszyscy wykonują wówczas
specjalny wschodni śpiew ku czci Bogurodzicy z refrenem Marie, Marie,
Mère de la Vie120. Celebrację kończy się w milczeniu. Wigilia Paschalna
i Msza św. w dzień Wielkanocy sprawowana jest według rytu rzymskiego,
z własnymi śpiewami Wspólnoty.
Analiza ekumenicznych elementów liturgii celebrowanej we Wspólnocie
Błogosławieństw pozwala na wysnucie dwu podstawowych wniosków
dotyczących jej otwartości połączonej z jasną świadomością własnych
korzeni, powołania i apostolstwa. Nade wszystko w liturgii wyraża się
charyzmat Wspólnoty Błogosławieństw. Powstała ona bowiem w bardzo konkretnym momencie historycznym i środowisku eklezjalnym,
a doświadczenie wiary założycieli, ich droga do Kościoła katolickiego
oraz poszukiwanie w nim własnego miejsca odcisnęły się mocno na jej
obliczu. Cztery źródła liturgii Wspólnoty, czyli otwarcie na misterium
Izraela, obfite czerpanie z tradycji wschodniej – bizantyjskiej, doświadczenie charyzmatyczne oraz zakorzenienie w Kościele katolickim są jednocześnie fundamentami jej charyzmatu. Z tego względu modlitwy
liturgicznej i celebrowanych obrzędów nie można oddzielić od tego,
co jest konstytutywne dla Wspólnoty Błogosławieństw. Liturgia Wspólnoty Błogosławieństw jest w ciągłym procesie kształtowania się, aby
lepiej wyrażała jej powołanie i miejsce w Kościele. W ten sposób liturgia staje się rzeczywistością dynamiczną, bliską życiu i doświadczeniu
celebrujących ją braci i sióstr. Poszczególne obrzędy własne Wspólnoty
mocno wrosły już w jej tradycję i są częścią życia członków Wspólnoty.
Bogactwem liturgii celebrowanej we Wspólnocie Błogosławieństw
jest jej zakorzenienie w Kościele katolickim połączone z otwartością
na inne tradycje, obrządki i ryty. Można zatem powiedzieć, że ekumeniczność Wspólnoty Błogosławieństw i celebrowanej w niej liturgii
120 „Maryjo, Maryjo, Matko Życia” [tłum. własne].
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polega na świadomości jej fundamentu łacińskiego – katolickiego, połączonego z doświadczeniem i bogactwem innych tradycji chrześcijańskich – szczególnie wschodnich121. Ściśle łaciński schemat codziennego
oficjum i jego treść nie zamyka drogi wschodnim śpiewom ani obrzędom, które w bardzo wielu wypadkach należą do wspólnego dziedzictwa
liturgicznego chrześcijaństwa niepodzielonego.
Można również dostrzec pewnego rodzaju komplementarność pomiędzy liturgiczną modlitwą Kościoła a obrzędami związanymi z celebracją hebrajskiego szabatu, mającą charakter domowy, a nie ściśle
liturgiczny. Liturgia łacińska, tradycja wschodnia i świadomość, że korzenie chrześcijaństwa znajdują się w Starym Testamencie to wielkie
bogactwo charyzmatu Wspólnoty Błogosławieństw. Dzięki integracji
i komplementarności rytu rzymskiego i innych tradycji liturgicznych
Kościoła jej ekumeniczność jest rzeczywistością najbardziej dostrzegalną
w celebrowanej przez braci i siostry liturgii. Nie można pominąć faktu,
że bogata kompilacja elementów z innych tradycji tworzy niepowtarzalną duchową syntezę w rodzącej się otwartości serca dla wszystkich.
W tym sensie liturgia przyczynia się do powstania wewnętrznej postawy
serca, dyspozycyjności ekumenicznej, którą inni nazywają „gościnnością
duchową”, a w tym wypadku mamy do czynienia z pełnym otwarciem
aż po identyfikację, jak na przykład w przypadku domowej liturgii szabatu.
Koncentracja na Misterium Paschalnym, wyrażająca się w cotygodniowym celebrowaniu „Małego Triduum”, kieruje naszą uwagę jednoznacznie w stronę Odkupienia, „przyciągnięcia” wszystkich
do Chrystusa – tych, których dał Mu Ojciec (por. J 12, 32). Ekumeniczny
i zbawczy wymiar liturgicznego życia Wspólnoty Błogosławieństw skupia
się w centralnym miejscu, jakim jest Ofiara Syna Bożego za wszystkich
członków rodzaju ludzkiego, aby każdy miał życie wieczne, niezależnie
od rasy, wyznania i pochodzenia.
121 Wywiad autorski przeprowadzony z bratem Bernardem i bratem Emmanuelem-Marie od Świętego Serca, Nouan le Fuzelier, 5.08.2015.
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Wspólnota Chemin Neuf
(Nowa Droga)
Chemin Neuf jest katolicką wspólnotą o powołaniu ekumenicznym. Jej
misją jest ewangelizacja i praca na rzecz jedności chrześcijan. Wspólnota
Chemin Neuf próbuje wprowadzać w życie słowa Jana Pawła II wypowiadane często w oficjalnych wystąpieniach: „Wszystko, co możemy
uczynić razem, czyńmy razem”. „Nowa droga” (chemin neuf), jaką kroczą członkowie Wspólnoty, polega na uprzedzaniu widzialnej jedności
chrześcijan poprzez wspólne przeżywanie wszystkiego, co – pomimo
podziałów – chrześcijanie mogą dzisiaj przeżywać razem. Wspólnota
opiera swoje działania na zasadzie jedności: jedności chrześcijan, jedności ludzi (zwłaszcza pomiędzy różnymi kulturami i narodami), jedności
par i rodzin.
Idea pojednania, jaką promuje, wyraża się przez współistnienie
w obrębie jednej wspólnoty różnych stanów życia (rodzin, osób niezamężnych i konsekrowanych). Do Wspólnoty należą bowiem nie tylko
katolicy, ale także protestanci i prawosławni. Poprzez modlitwę, służbę,
formację, budowanie relacji braterskich i zaangażowanie ewangelizacyjne pragną oni świadczyć o tym, jak wiele łączy chrześcijan wszystkich
wyznań i że jest możliwe pomiędzy nimi przebaczenie i zjednoczenie1.

1

Por. K. Błażyca, Ekumenizm jest koniecznością, http://gosc.pl/doc/1428833.Ekumenizm-jest-koniecznoscia (30.04.2016).
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1. Motywy powstania i natura Wspólnoty
Dopóki będą małżeństwa, które potrzebują się pojednać,
dopóki chrześcijanie będą podzieleni, będą także mężczyźni
i kobiety z wielu wyznań chrześcijańskich, czujący powołanie do oddania swego życia dla tej wielkiej sprawy, tak
cennej, tak koniecznej, jaką jest Jedność!2.

Wspólnota Chemin Neuf jednoczy wszystkie stany życia w obrębie jednej wspólnoty. Jej duchowość charakteryzuje synteza ewangelicznego
dynamizmu i jezuickiego rozeznawania. Chemin Neuf nie posiada oficjalnych materiałów dotyczących jej prezentacji. Jednym z ważniejszych
źródeł są Konstytucje Publicznego Stowarzyszenia Wiernych „Wspólnota
Chemin Neuf ”, które są dokumentem wewnętrznym, oraz obszerny
folder zawierający zarówno główne przesłanie, jak i zakres działalności3.
Dobrze opracowana jest oficjalna i dostępna w wielu językach strona
internetowa Wspólnoty Chemin Neuf przedstawiająca jej charyzmat
i działalność4. Ogromną pomocą dla niniejszej pracy były wywiady
autorskie przeprowadzone podczas spotkań z jej członkami.
1.1. Charyzmatyczne początki

Początków katolickiej wspólnoty o powołaniu ekumenicznym Chemin
Neuf (Nowa Droga) należy szukać we Francji, w jezuickim seminarium
duchownym w Lyonie. W 1971 roku kleryk Laurent Fabre5 poznaje
studenta, amerykańskiego jezuitę Mike’a Cawdreya, który zapoznaje
go z ruchem odnowy charyzmatycznej w USA, zapraszając na week2
3
4
5

Por. Wspólnota Chemin Neuf, folder wspólnotowy, Lyon 2011, s. 26.
Por. Wspólnota Chemin Neuf, folder wspólnotowy, Lyon 2011.
Zob. strona internetowa: www.chemin-neuf.org.
Laurent Fabre (ur. 1940) wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1961 roku. W 1973
roku założył ekumeniczną Wspólnotę Chemin Neuf. Od 1994 roku jest członkiem
Kleryckiego Instytutu Zakonnego Chemin Neuf.
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end modlitewny do Le Touvet. Podczas tego spotkania Laurent Fabre,
w towarzystwie francuskiego jezuity Bertranda Lepesanta (późniejszego
założyciela Wspólnoty Studnia Jakuba), poznaje dwóch młodych Amerykanów z Kościoła episkopalnego jeżdżących na spotkania do Taizé:
Marka Hoffmana oraz obecnego brata Eliasza. Podczas tego weekendu
francuscy jezuici przeżywają doświadczenie chrztu w Duchu Świętym.
To niezwykłe wydarzenie staje się dla nich potwierdzeniem istnienia
i działania Ducha Świętego ponad podziałami Kościoła6. Fabre wspominał:
Myślę, że wtedy przeżyłem najważniejszy moment w moim życiu…
I od tamtego momentu chrzest w Duchu Świętym i odnowa charyzmatyczna nie były już dla mnie żadnym problemem, bo dotknąłem istoty,
tego, że przed Bogiem jestem grzesznikiem, ale Bóg mnie kocha. Byłem
zanurzony w miłosierdziu Boga7.

Młodzi jezuici, kontynuując studia teologiczne w Lyonie, postanawiają założyć grupę modlitewną Odnowy w Duchu Świętym. Podczas
cotygodniowych spotkań wiele osób przeżywało swoje nawrócenie
i uzdrowienie, działy się znaki i cuda, toteż grupa szybko się powiększała.
Wraz ze wzrostem liczby jej członków (spotkania gromadziły około
sześćdziesięciu osób), w sercu Fabre’a rosło pragnienie częstszych spotkań, a nawet wspólnego życia. Mówił on do przyjaciela: „Marzę o tym,
aby żyć razem ze świeckimi. Nigdy mi na to nie pozwolą. Już samo życie
razem mężczyzn i kobiet, cóż to oznacza dla młodego kapłana… Nawet
nie warto żebym pytał”8.
W 1973 roku, po przyjęciu święceń kapłańskich, ks. Fabre otrzymał jednak zgodę przełożonych na założenie nowej Wspólnoty.
6
7
8

Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym ze Wspólnoty Chemin
Neuf, Warszawa-Wesoła, 13.12.2014.
L. Fabre, Le petit commencement de la Communauté du Chemin Neuf, „Net for
God” [film], Lyon 2013, DVD.
L. Fabre, Le petit commencement de la Communauté du Chemin Neuf, dz. cyt., DVD.
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W październiku 1973 roku siedem osób, w tym ks. Laurent Fabre, (trzy
kobiety i czterech mężczyzn w wieku od 24 do 35 lat), rozpoczęło
wspólne życie. Pierwszy dom Wspólnoty powstał w Lyonie pomiędzy
katedrą a bazyliką, na wzgórzu Fourvire, przy ulicy 49 Montée du Chemin Neuf, z której Wspólnota wzięła swoją nazwę. Już w dzień święceń
kapłańskich o. Fabre z kilkoma osobami oglądał dom, w którym mieli
rozpocząć „nową drogę”:
W dzień moich święceń po raz pierwszy z moimi przyjaciółmi, przyszłymi braćmi i siostrami ze Wspólnoty Chemin Neuf, z moją rodziną
przyszliśmy tutaj. Wyszliśmy z domu jezuitów, który był na wzgórzu
i po raz pierwszy zwiedzaliśmy to miejsce. Nad Lyonem pojawiła się
wtedy przepiękna tęcza, znak przymierza 9.

Jedną z siedmiu pierwszych osób, które zakładały Wspólnotę, była
dawna postulantka karmelitanek, s. Jacqueline Coutellier10:
Kiedy zwiedzaliśmy to miejsce, wydawało mi się, że dom jest za duży.
Wszyscy pracowaliśmy zawodowo, więc złożyliśmy razem nasze
oszczędności, bo dom wymagał remontu. Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, było urządzenie miejsca modlitwy. Mieliśmy małe oratorium
na dole i na pierwszym piętrze 11.

We wrześniu 1978 roku Chemin Neuf liczy już trzydzieści osób dorosłych mieszkających w trzech domach prywatnych i wspólnotowych
(dwa w Lyonie oraz jeden w Beaujolais) oraz dwadzieścioro dzieci żyjących bez przynależności do wspólnoty. Obecnie przy ulicy Montée
du Chemin Neuf znajduje się pięć domów Wspólnoty:
  9 L. Fabre, Le petit commencement de la Communauté du Chemin Neuf, dz. cyt., DVD.
10 Obecnie s. Jacqueline Coutellier jest odpowiedzialną za Wspólnotę Chemin Neuf
w Ziemi Świętej.
11 J. Coutellier, Le petit commencement de la Communauté du Chemin Neuf, „Net for
God” [film], Lyon 2013, DVD.
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Rozpoczęliśmy tutaj, na Montée du Chemin Neuf pod numerem 49,
a potem był numer 53, 55, 59, dalej 61. Wszystkie te budynki są dla nas
jak świadectwo realności Opatrzności: jeśli dzielisz się swoimi dobrami,
będziesz miał wszystko, czego potrzebujesz dla ewangelizacji 12.

W 1973 roku Wspólnota Chemin Neuf została uznana przez kardynała
Alexandre’a Renarda. 20 kwietnia 1984 roku kardynał Albert Decourtray,
arcybiskup Lyonu, erygował ją jako Publiczne Stowarzyszenie Wiernych
na prawie diecezjalnym13:
Tak się stało, że to na ulicy Chemin Neuf, co znaczy „nowa droga”, dokonano nowego odkrycia tej nowiny i zbyt się nie wysilając, postanowiliście, drodzy przyjaciele, nazwać się Wspólnotą Chemin Neuf. Pozwólcie, że ten fakt uznamy za dyskretny znak obecności Boga. Oto, co nas
dzisiaj raduje, żebyśmy przyjmowali tę nowość, żebyśmy szli do końca,
każdy taki, jaki jest, w swojej wierze, tam gdzie jest, oczywiście. I w tej
Wspólnocie Chemin Neuf, uznanej przez nasze Kościoły, każdy próbuje iść do końca w wierności tej ponownie odkrytej nowości poprzez
sposób życia, styl życia, który zatwierdzamy14.

Podczas uroczystości członkowie Wspólnoty rozdali obecnym Manifest Wspólnotowy:
Ponieważ Jezus zaangażował całe swoje życie, aby dać nam życie; my
z kolei, świadomi naszych słabości, radykalnie angażujemy nasze życie.

12 L. Fabre, Le petit commencement de la Communauté du Chemin Neuf, dz. cyt., DVD.
13 Status prawny Wspólnoty Chemin Neuf zależy od prawa danego kraju, w której jest
powoływana. We Francji Wspólnota Chemin Neuf została uznana prawnie dekretem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Planowania Przestrzennego Republiki Francuskiej
z datą 23 lipca 1993 roku, opublikowanym w „Journal Officiel” z dnia 30 lipca 1993
roku. Adres jej siedziby to: 49, Montée du Chemin Neuf, 69005 Lyon, Francja.
14 A. Decourtray, Le petit commencement de la Communauté du Chemin Neuf, „Net
for God” [film], Lyon 2013, DVD.
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Ponieważ jako siostry i bracia konsekrowani lub żyjący w związku małżeńskim, pragniemy życia zgodnego z Miłością Bożą, liczymy
na pomoc naszych braci, aby wzrastać w wierności. Wobec nędzy tych,
którzy umierają z głodu, nie ma innego wyjścia niż nasze dzielenie.
Ponieważ nie wystarczy jedynie marzyć o sprawiedliwszym i bardziej braterskim społeczeństwie, to od teraz, już dzisiaj, dzielimy się
naszymi dobrami.
Ponieważ nasze dzieci kochają życie wspólnotowe, a wiele innych
dzieci jest biednych i nagich, pragniemy przekazać im sens i rzeczywistość lepszego świata, zatem wybieramy dzielenie się naszymi spadkami.
Ponieważ prawda jest bezcenna, a kłamstwo jest monetą powszechnie stosowaną, ponieważ prawda nas wyzwoli, staramy się być prawdziwi i szczerzy między sobą.
Ponieważ podział między chrześcijanami jest największą przeszkodą dla ewangelizacji, ponieważ wierzymy, że modlitwa Jezusa o jedność: „Aby wszyscy byli jedno, aby świat uwierzył” zostanie wysłuchana, to razem: prawosławni, protestanci i katolicy, nie zwlekając już
dłużej, wchodzimy na pokorną drogę wspólnego życia na co dzień.
Ponieważ chcemy być dyspozycyjni dla żniwa, które jest wielkie
i ponieważ Jezus zbawia świat przez swoje posłuszeństwo, decydujemy się na życie w posłuszeństwie i w poddaniu braterskim.
Ponieważ moc Ducha Świętego jest udzielana na miarę problemów
naszych czasów i ponieważ moc Boża zwycięża w naszej słabości, prosimy o pomoc Ducha Świętego.
Ponieważ żyjemy w miłości, ponieważ radość jest najsilniejsza, składamy śluby wieczyste we Wspólnocie Chemin Neuf, w posłudze Kościoła i Jedności chrześcijan.
Ponieważ Jezus, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie,
do końca ich umiłował…15.
15 Manifest Wspólnotowy Chemin Neuf. Uroczystość złożenia ślubów wieczystych we
Wspólnocie, Katedra prymasowska św. Jana Chrzciciela w Lyonie, Wielkanoc 1986.
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Osiem lat później, 24 czerwca 1992 roku, w uroczystość Jana Chrzciciela, ten sam kardynał Decourtray w ramach Wspólnoty erygował
na prawach diecezjalnych Instytut Zakonny Chemin Neuf dla kapłanów i braci ze Wspólnoty. 14 września 2009 roku Instytut Chemin
Neuf został zatwierdzony na prawie papieskim przez kardynała Franca
Rodé, prefekta Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Watykanie. Domem generalnym
Instytutu zostało Opactwo Hautecombe we Francji. Kapłani należący
do Wspólnoty nie stają się automatycznie członkami Instytutu Chemin Neuf. Mogą zdecydować się na pozostanie kapłanami diecezjalnymi16.
W 1992 roku w ramach Wspólnoty Chemin Neuf powstaje apostolskie ciało Komunii Chemin Neuf zrzeszające osoby, które chcą żyć duchowością Wspólnoty bez podejmowania wszystkich zobowiązań. Jej
zadaniem stało się umożliwianie modlitwy, pracy i ewangelizacji chrześcijanom różnych wyznań razem ze Wspólnotą Chemin Neuf. Członkowie należący do Komunii utożsamiają się z powołaniem Wspólnoty oraz
z duchem jej Konstytucji i uczestniczą we wszystkich jej misjach. Posiadają oni „Kartę Komunii” obejmującą sześć „punktów zaangażowania”:
życie modlitewne, życie braterskie, towarzyszenie duchowe, poddanie
braterskie, dzielenie finansowe, formację oraz misję17. Zaangażowanie
w Komunii trwa dwa lata, z możliwością odnawiania.
Od początku istnienia Wspólnoty szczególny kierunek działalności
apostolskiej stanowiła konkretna i bezpośrednia posługa w Kościołach
16 Emmanuel Payen (ur. 1936) – proboszcz Duchère, w 1982 roku we współpracy
z Chemin Neuf założył chrześcijańskie Radio Fourvièr (FCR), którego był dyrektorem. Po wstąpieniu do Wspólnoty pozostał kapłanem diecezji Lyon.
17 Por. Konstytucje Publicznego Stowarzyszenia Wiernych „Wspólnota Chemin Neuf ”
erygowanego przez Alberta Kardynała Decourtray arcybiskupa Lyonu, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Francji w dniu 20 kwietnia 1984 roku, wydanie IV przyjęte jednomyślnie przez Kapitułę Generalną Wspólnoty Chemin Neuf
w Opactwie Hautecombe w dniu 13 sierpnia 202 roku, zatwierdzone przez Jego
Ekscelencję Philippe Barbarin, arcybiskupa Lyonu w dniu 22 października 2002
roku, s. 14.
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lokalnych (duszpasterstwo w szpitalach, duszpasterstwo rodzin, odpowiedzialność za parafie)18. Z biegiem czasu Chemin Neuf straciła swój
typowo francuski charakter. Wielu biskupów katolickich i anglikańskich
powierzyło Wspólnocie Chemin Neuf odpowiedzialność za parafie zarówno w samej Francji, jak i na całym świecie. Jako pierwszy uczynił to w 1978 roku arcybiskup Marsylii Roger Etchegaray, powierzając
Wspólnocie parafię Saint-Roch w Mazargues w Marsylii. Biskupi prosili
Wspólnotę nie tylko o prowadzenie parafii od strony administracyjnej,
ale także o animowanie codziennej modlitwy liturgicznej.
Obecnie Wspólnota prowadzi śpiew Nieszporów w Katedrze NMP
w Chartres, w Katedrze św. Jana w Lyonie, w Bazylice Ecce homo w Jerozolimie, w rezydencji anglikańskiego arcybiskupa w Lambeth Palace. Od 1980 roku jest obecna w Afryce, gdzie ma pod opieką parafię,
szkołę i centrum dla dzieci ulicy. Wspólnota została zaproszona także
do Burgundii, gdzie na Mszę świętą uczęszcza około 15 tysięcy osób.
Otrzymując propozycję prowadzenia parafii, Wspólnota Chemin Neuf
wysyła tam kilkuosobową grupę, tzw. fraternię, składającą się z sióstr
konsekrowanych, rodzin i jednego lub kilku księży (w tym proboszcza).
Utworzone w ten sposób fraternie parafialne gromadzą setki małżeństw
i osób konsekrowanych, które w każdej parafii modlą się i włączają
w misje duszpasterskie razem ze Wspólnotą Chemin Neuf19. Oprócz
zobowiązań typowo parafialnych Wspólnota wprowadziła po raz pierwszy we Francji kurs Alfa.
W Polsce Wspólnota Chemin Neuf obecna jest od 1994 roku poprzez
organizowane przez siebie rekolekcje dla małżeństw „Kana”. W 1998
roku ksiądz biskup Kazimierz Romaniuk powierzył jej prowadzenie
Domu Rekolekcyjnego w Wesołej, przy parafii Opatrzności Bożej,
a od 2011 roku zlecił prowadzenie tej parafii. W 2005 roku kardynał
18 Otwieranie nowych domów Publicznego Stowarzyszenia Wiernych lub Instytutu
Zakonnego w diecezjach odbywa się, zgodnie z prawem kanonicznym, za zgodą
miejscowego biskupa. Por. Wspólnota Chemin Neuf, folder wspólnotowy, Lyon
2011, s. 10–11.
19 Por. Wspólnota Chemin Neuf, folder wspólnotowy, Lyon 2011, s. 36.
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Józef Glemp, Arcybiskup Metropolita Warszawski, erygował Publiczne
Stowarzyszenie Wiernych Wspólnota Chemin Neuf na terenie archidiecezji warszawskiej, a w czerwcu 2010 roku arcybiskup Henryk Hoser
SAC – na terenie diecezji warszawsko-praskiej, powierzając Wspólnocie
prowadzenie Ośrodka Duszpasterskiego pw. Matki Bożej Fatimskiej
w Mistowie20. Od 2007 roku Wspólnota prowadzi Dom Studencki
(akademik) w centrum Łodzi. Obecnie w Polsce gromadzi ona osiemdziesiąt osób (małżeństwa, osoby konsekrowane, osoby stanu wolnego)
mieszkających głównie w Warszawie i w Łodzi, a także w Kutnie,
Łowiczu, Łącku i Lublinie. Większość jej członków żyje we „fraterniach dzielnicy”, niektórzy zaś we „fraterniach życia” (w Warszawie,
Warszawie-Wesołej, w Łodzi, w Mstowie k. Mińska Mazowieckiego,
w Śmiłowie k. Lublina).
Charakter ekumeniczny – co ma ogromne znaczenie – mają dwa
opactwa należące obecnie do Wspólnoty Chemin Neuf: pocysterskie opactwo Notre Dame w Dombes (koło Lyonu) i pobenedyktyńskie –
w Hautecombe. Zwłaszcza pierwsze z nich od dawna jest szczególnym
miejscem ekumenizmu. Przez kilkadziesiąt lat (do 1997 roku) cystersi
gościli tam ekumeniczną Grupę z Dombes, która rokrocznie organizowała spotkania naukowe, wnosząc ważny wkład na rzecz przezwyciężenia podziałów i zrozumienia kwestii, które były źródłem konfliktów
pomiędzy chrześcijanami. W 2000 roku – ze względów praktycznych –
cystersi powierzyli odpowiedzialność za opactwo ekumenicznej Wspólnocie Chemin Neuf21. Już w 2001 roku, we współpracy z Uniwersytetem
Katolickim w Lyonie (UCLy) i w porozumieniu z Wydziałem Teologii
Protestanckiej Uniwersytetu w Strasburgu (UdS), Wspólnota założyła
w Dombes Instytut Teologiczny (ITD), proponując formację biblijną,
20 W Polsce Wspólnota Chemin Neuf posiada osobowość prawną jako kościelna
osoba prawna. Regulują to przepisy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej.
21 Nie chcąc, aby katolicka Wspólnota Chemin Neuf uważana była za część Grupy
z Dombes, członkowie Grupy z Dombes zdecydowali przenieść swoje spotkania
do opactwa Sióstr Benedyktynek w Pradine.
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teologiczną i filozoficzną22 oraz umożliwiając studentom połączenie
nauki z modlitwą i życiem braterskim we wspólnocie:
Kiedy przyjechaliśmy do Dombes, wiedząc o całym ekumenicznym
dziedzictwie tego miejsca, od razu zaczęliśmy organizować Instytut
Teologiczny, w którym chcieliśmy prowadzić formację ekumeniczną.
W każdym roku jest kilka wykładów prowadzonych przez profesorów
niekatolików23.

W Dombes Wspólnota Chemin Neuf prowadzi Międzynarodowe
Centra Formacyjne24, które proponują cykle formacji biblijnej, teologicznej i wspólnotowej, trwające trzy miesiące (cykl A) lub dziewięć
miesięcy (cykl C). Każdego roku korzysta z niej ponad sto osób (młodzieży i małżeństw) różnych wyznań chrześcijańskich pochodzących
z wielu kontynentów. Formacja biblijna i teologiczna, codzienna lektura
Biblii oraz wykłady (kurs biblijny, wstęp do teologii, historia Kościoła
i różnych tradycji kościelnych) umożliwiają poznanie najważniejszych
etapów Objawienia i odkrycie tego, co stanowi centrum tajemnicy
chrześcijaństwa. Ten czas formacji dzięki modlitwie, towarzyszeniu
duchowemu, życiu wspólnotowemu oraz odprawieniu ćwiczeń duchowych wg św. Ignacego z Loyoli (8-dniowych lub 30-dniowych) staje
się szczególnym miejscem poznawania Chrystusa oraz rozeznawania
22 Instytut funkcjonuje na zasadzie współpracy z katolickim uniwersytetem w Lyonie
(dyplomy wydaje się na bazie formacji w Lyonie i w Dombes). Ukończenie trzyletniego cyklu studiów pozwala na uzyskanie dyplomu uniwersyteckiego Studiów
Teologicznych (DUET) oraz licencjatu, a następnie magisterium. W wykładach
proponowanych przez Instytut mogą uczestniczyć także wolni słuchacze. Por.
Wspólnota Chemin Neuf, folder wspólnotowy, Lyon 2011, s. 42. Wywiad autorski
przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła, 13.12.2014.
23 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła,
13.12.2014.
24 Międzynarodowe centra formacyjne: Francja: Opactwo Hautecombe (Sabaudia),
Dom w Pothieres (Lyon); Wybrzeże Kości Słoniowej: Tyberiada. Każdego lata
Wspólnota prowadzi także cykle formacyjne (cykl A) w innych krajach.
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swego powołania w Kościele. W ten sposób międzynarodowe centra
formacyjne pomagają rozpoznać swoje powołanie i przygotować się
do posługi Kościołowi i światu25. W 2002 roku w opactwie Dombes
otworzono warsztaty pisania ikon Atelier de Saint Luc, podczas których
łotewscy artyści Kaspars i Ruta Poikans, członkowie Wspólnoty Chemin
Neuf, uczą sztuki pisania ikon, którą poznali w prawosławnym klasztorze
Miroja w Rosji26. Ponadto Atelier de Saint Luc wykonuje freski, mozaiki,
emalie, rzeźby w drewnie i płaskorzeźby oraz projektuje kościoły i kaplice. W 2016 roku we współpracy z Colette Combe wydali oni książkę
L’icône par la porte du rêve („Ikona drzwiami snów”)27.
Podczas przejmowania opactwa Dombes zaproponowano Wspólnocie Chemin Neuf wznowienie farmy zbudowanej przez mnichów
trapistów. Doprowadziło to do powstania Atelier du Chemin Neuf obejmującej produkcję i dystrybucję produktów rolnych. Natomiast dzięki obecności Wspólnoty w Ziemi Świętej (w Nazarecie i Jerozolimie)
formację uniwersytecką w Dombes wzbogacają proponowane przez
Wspólnotę różnego rodzaju rekolekcje, pielgrzymki i cykle formacyjne,
pozwalające na poznanie żydowskich korzeni wiary chrześcijańskiej28.
W 1992 roku Wspólnota Chemin Neuf przyjęła odpowiedzialność
za benedyktyńskie opactwo Hautecombe znajdujące się w Sabaudii,
na południowym wschodzie Francji29. Propozycja objęcia opactwa wy25 Por. Wspólnota Chemin Neuf, folder wspólnotowy, Lyon 2011, s. 40.
26 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła,
13.12.2014.
27 C. Combe, K. i R. Poikans, L’icône par la porte du rêve. Art, psychanalyse et spiritualité, Nouvelle Cité 2015.
28 Por. Wspólnota Chemin Neuf, folder wspólnotowy, Lyon 2011, s. 43.
29 Budowę opactwa Hautecombe rozpoczęli w 1137 roku benedyktyni, którzy po wizycie mnicha Bernarda z Clairvaux, wielkiego reformatora ruchu monastycznego,
postanowili osiedlić się jako cystersi nad jeziorem Bourget. Do XV wieku opactwo
było ośrodkiem duchowego oddziaływania. W czasie rewolucji francuskiej Hautecombe zostało upaństwowione, ograbione i opuszczone na 17 lat. W XIX wieku
król Piemontu Karol Feliks kupił opactwo i zlecił jego odrestaurowanie włoskiemu
architektowi Ernesto Melano, z myślą stworzenia w nim nekropolii poświęconej jego
przodkom. W 1826 roku Karol Feliks sprowadził cystersów, przywracając opactwu
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szła od arcybiskupa Chambéry Claude’a Feidta i opata benedyktynów
Michela Pascala, który, ze względu na duży napływ turystów, postanowił
przenieść opactwo benedyktynów do Ganagobie, by móc tam kontynuować życie monastyczne. Odwiedzając po raz pierwszy opactwo Hautecombe, Fabre, założyciel Wspólnoty Chemin Neuf, od razu miał na myśli
trzy projekty: „można tu zrobić ośrodek formacyjny, międzynarodowe
centrum dla młodych z całego świata oraz ośrodek ekumeniczny, gdzie
moglibyśmy pracować dla jedności chrześcijan”30.
Począwszy od 1992 roku, pozostając wiernym swojemu powołaniu
jako miejsca ciszy i modlitwy, opactwo stanowi centrum formacyjno-duchowe Wspólnoty Chemin Neuf, która przyjmuje tysiące ludzi różnych narodowości i różnych wyznań chrześcijańskich. W opactwie
odbywa się także doroczny międzynarodowy festiwal i rekolekcje dla
młodych, sesje Kana dla małżeństw i rodzin oraz konferencje ekumeniczne. Opactwo jest stałą siedzibą Międzynarodowego Ośrodka Formacyjnego, gdzie około sześćdziesięciu młodych ludzi z wszystkich
kontynentów i z różnych Kościołów odbywa wspólną, trwającą od trzech
do dziewięciu miesięcy formację biblijną, teologiczną i wspólnotową,
nazywaną cyklem A lub cyklem C31. Formacja ta ma na celu przygotowanie do podjęcia misji w służbie Kościołowi i światu. Każdego tygodnia
w ośrodku odbywają się wykłady prowadzone przez specjalistów różjego pierwotny charakter – miejsca poświęconego modlitwie i ciszy. W 1922 roku
cystersów zastąpili benedyktyni. Jednak ze względu na dużą liczbę turystów mnisi
postanowili opuścić opactwo, ale wcześniej musieli znaleźć wspólnotę zakonną, która mogłaby ich zastąpić w Hautecombe. Aby podjąć właściwą decyzję, opat Michel
Pascal wziął udział w rekolekcjach prowadzonych przez Wspólnotę Chemin Neuf.
Tam spotykał s. Jacqueline, współzałożycielkę Wspólnoty. W 1991 roku opat Pascal
i arcybiskup Chambéry Claude Feidt poprosili założyciela i przełożonego Wspólnoty
Chemin Neuf Laurenta Fabre’a o możliwość osiedlenia się Wspólnoty Chemin Neuf
w tym miejscu. Por. L. Fabre, „Que tous soient Un”. L’Abbaye d’Hautecombe, „Net
for God” [film], Lyon 2013, DVD.
30 L. Fabre, „Que tous soient Un”…, dz. cyt., DVD.
31 Cykl A trwa 3 miesiące: od października do grudnia; cykl C trwa 9 miesięcy: od października do czerwca.

Wspólnota Chemin Neuf…241

nych dziedzin, wprowadzające w problematykę biblistyki, teologii oraz
historii Kościoła. Podejmując ważne współczesne problemy, pomagają
one młodym odnaleźć się w świecie jako chrześcijanie.
Jednym z fundamentów proponowanej przez ośrodek formacji jest
codzienna modlitwa osobista i lektura Biblii. Dzięki towarzyszeniu duchowemu oraz rekolekcjom ignacjańskim trwającym tydzień lub miesiąc, młodzi mogą rozeznać swoje powołanie, które pozwoli im lepiej
służyć Kościołowi i światu. W Opactwie odbywają się również sesje
Kana, pozwalające narzeczonym i rodzinom odkryć na nowo w dzisiejszym świecie sens życia, małżeństwa i rodziny oraz posiąść umiejętność
rozwiązywania małżeńskich problemów. Życie wspólnotowe przebiega
w atmosferze radości i wolności. Małe grupy (8–10 osobowe) pozwalają na lepsze poznawanie odmiennych kultur i narodowości, pośród
wspólnego przygotowywania posiłków, prac domowych i wspólnego
podejmowania misji w parafiach i podczas sesji. Opactwo utrzymuje
się z pracy32. Centrum formacji w Hautecombe zawiera w sobie wszystkie projekty Wspólnoty Chemin Neuf. Wspólnota organizuje wieczory,
weekendy, szkolenia oraz sympozja ekumeniczne33.
Niewątpliwie ważnym wydarzeniem ekumenicznym, a zarazem historycznym krokiem ku jedności chrześcijan, było zaproszenie w 2014
roku przez anglikańskiego arcybiskupa Canterbury Justina Welby’ego
katolickiej Wspólnoty Chemin Neuf do jego głównej rezydencji Lambeth Palace w Londynie. Arcybiskup Welby poznał ją dużo wcześniej,
bo nie będąc jeszcze księdzem. Współpracował już z nią, zanim został
ustanowiony arcybiskupem Canterbury. Dzięki tej współpracy poznał
32 Opactwo w Hautecombe jest administrowane przez Wspólnotę i posiada statut
Fundacji. Od 1992 roku przełożony generalny Instytutu Chemin Neuf jest prezesem
Zarządu Fundacji, która składa się z członków Chemin Neuf.
33 Chemin Neuf jest silnie związane z chrześcijańskim, założonym przez protestantów
w 1971 roku ekumenicznym centrum Gagniers, Gard. Chemin Neuf jest członkiem
zarządu centrum, a także uczestniczy w corocznych międzywyznaniowych konwencjach charyzmatycznych, które odbywają się od 1968 roku z inicjatywy ks. Welsha
Thomasa Robertsa.
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Kościół katolicki oraz duchowość ignacjańską. Wydarzenie to nabiera
szczególnej wagi tym bardziej, że od czasu podziału pomiędzy katolikami a anglikanami żaden członek Kościoła katolickiego nie mieszkał
w tym miejscu (wcześniej przebywało tam zgromadzenie anglikańskie).
Arcybiskup zaprosił do siebie katolicką Wspólnotę Chemin Neuf, aby
w oficjalnym kontekście anglikańskim kontynuowała tradycję modlitwy
o jedność:
Obecność Wspólnoty Chemin Neuf w tym miejscu to coś więcej niż
symbol jedności, to żywa rzeczywistość. W Chrystusie już jesteśmy
jedno. Naszym zadaniem nie jest poszukiwanie jedności, ona już jest,
trzeba nią tylko żyć34.

Od stycznia 2014 roku w Lambeth Palace zamieszkały cztery osoby
ze Wspólnoty Chemin Neuf: małżeństwo anglikańskie, luteranin formujący się na pastora oraz katolicka siostra Urszula Michlowicz z Polski35.
W październiku 2015 roku Wspólnota (fraternia Kana, fraternia lekarzy, fraternia młodych i inne) liczyła 1831 członków ze wszystkich
wyznań chrześcijańskich w około 30 krajach, z czego 1246 osób żyje
w małżeństwie (623 pary), natomiast 340 osób przygotowuje się do celibatu (158 mężczyzn i 182 kobiet). W stałej przynależności do Wspólnoty
było ponad 716 osób (316 dorosłych: 110 kobiet, 98 mężczyzn i 54 pary,
i 400 dzieci) w 26 krajach. Instytut Zakonny Chemin Neuf w 2015 roku
liczył około 158 osób zaangażowanych w celibacie: 91 księży i ponad
50 seminarzystów.

34 J. Welby, Le petit commencement de la Communauté du Chemin Neuf, „Net for God”
[film], Lyon 2013, DVD.
35 Wywiad autorski przeprowadzony ze Wspólnotą Chemin Neuf, Rzym, 22.04.2014.
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1.2. Dwa filary duchowości

Charyzmatu katolickiej wspólnoty o powołaniu ekumenicznym Chemin
Neuf (Nowa Droga) należy szukać w ramach ruchu Odnowy w Duchu
Świętym, który już kilka lat po Soborze Watykańskim II otworzył Kościół katolicki na charyzmatyczny wymiar przeżywania wiary. Siedem
osób z grupy modlitewnej po doświadczeniu chrztu w Duchu Świętym
postanowiło zamieszkać razem, by dzieląc się wszystkim, tak jak w czasach Dziejów Apostolskich, całkowicie oddać się do dyspozycji Kościoła
i modlić się o jedność chrześcijan. Można stwierdzić, że Wspólnota Chemin Neuf nie powstała dla konkretnego dzieła apostolskiego. Otwierając
się na prowadzenie Ducha Świętego, pragnęła odczytywać znaki czasu
i odpowiadać na potrzeby Kościoła powszechnego:
To, co nas naprawdę zgromadziło, to grupa modlitewna. I bardzo szybko
stała się ona niezwykłym miejscem powoływania. Wspólny mianownik, który nas gromadził, to było doświadczenie chrztu w Duchu Świętym w różnych grupach modlitewnych we Francji. I wspólne pragnienie, by odczytywać wolę Bożą, by robić to, o co Pan nas prosi. Tak więc
jednym z punktów, które nas łączyły, było pragnienie odnalezienia
naszego osobistego powołania. Innym było pragnienie, aby naprawdę
ewangelizować, odpowiedzieć na potrzebę naszych czasów w sercu
Kościoła. Specjalne znaczenie miało dzielenie, także z najuboższymi 36.

Główne założenia Wspólnoty Chemin Neuf to: naśladowanie Jezusa,
głoszenie Dobrej Nowiny, umiłowanie (pasja) jedności i sprawiedliwości.
Ponieważ Wspólnota ma swoje korzenie w charyzmatycznej grupie modlitewnej, której założycielem jest jezuita, duchowość Wspólnoty opiera
się na dwóch filarach: tradycji ignacjańskiej (ćwiczenia i rekolekcje
ignacjańskie) oraz na spotkaniach modlitewnych Odnowy w Duchu
36 J. Coutellier, Le petit commencement de la Communauté du Chemin Neuf, „Net for
God” [film], Lyon 2013, DVD.
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Świętym. Bardzo ważne miejsce w życiu wspólnotowym i liturgicznym
Wspólnoty Chemin Neuf ma modlitwa charyzmatyczna i doświadczenie „chrztu w Duchu Świętym”. Jest to zwyczaj zaczerpnięty z tradycji
zielonoświątkowej, znany w Kościele katolickim i praktykowany przez
Odnowę w Duchu Świętym. Doświadczenie chrztu w Duchu Świętym
jest jednym z fundamentalnych kroków życia duchowego Wspólnoty
i jest konieczne dla życia we Wspólnocie Chemin Neuf:
Chrzest w Duchu Świętym, obecny w życiu i misji Wspólnoty, tak samo
jak Ćwiczenia Duchowe św. Ignacego, jest świadomym „tak” na nowo
wypowiedzianym przez każdą osobę wobec Ducha Świętego otrzymanego podczas Chrztu.
Poprzez „tak” wypowiedziane przez każdego wobec działania łaski,
Chrystus może w rzeczywisty sposób przemieniać nasze kamienne
serca i czynić z nas braci i siostry, odkrywających swą tożsamość dzieci
jednego Ojca, które bez lęku świadczą o miłości Boga do świata 37.

Każdy z członków Wspólnoty na pewnym etapie formacji powinien
przeżyć to doświadczenie. Polega ono na osobistym odnowieniu łaski
chrztu świętego, całkowitym oddaniu się Chrystusowi oraz podjęciu
konkretnej misji we Wspólnocie:
Pomiędzy sobą mówimy o totalnym, charyzmatycznym wylaniu Ducha Świętego, które wyzwala pragnienie podporządkowania swojego
życia Bogu. To jest doświadczenie spotkania z Panem w Duchu Świętym, odnowy swojego życia, nowe nawrócenie z dużym otwarciem
na prowadzenie przez Ducha Świętego, związane z przyjęciem daru
i dawaniem, czyli odkrywaniem, jak mogę tym darem służyć w Kościele, odkrywaniem swojego charyzmatu38.

37 Por. Wspólnota Chemin Neuf, folder wspólnotowy, Lyon 2011, s. 17.
38 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła,
13.12.2014.
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Doświadczenie chrztu w Duchu Świętym każdego brata i siostry jest
utrwalane i kształtowane przez duchowość ignacjańską, która przez
codzienną lekturę i medytację Słowa Bożego, towarzyszenie duchowe,
rekolekcje i ćwiczenia duchowe uczy, że rozeznawanie jest podstawą
zarówno dla modlitwy, jak i dla sposobu życia i działania. Wiedząc,
że solidność Wspólnoty zależy od osobistej relacji każdego z Jezusem,
zobowiązuje ona każdego z jej członków do regularnego odprawiania
ćwiczeń ignacjańskich. Osoby stanu wolnego mają obowiązek odprawienia w ciągu roku tygodniowych rekolekcji, natomiast bracia i siostry
żyjące w małżeństwie powinni odbyć tygodniowe rekolekcje co dwa lata.
Bracia i siostry konsekrowane odbywają „30-dniowe” ćwiczenia przed
ślubami wieczystymi39. W przekonaniu, że praca apostolska przynosić
będzie tym większe owoce, im bardziej będzie zakorzeniona w modlitwie, we Wspólnocie możliwe jest podjęcie na pewien czas życia
modlitewnego w ciszy i samotności.
Mając korzenie w tradycji ignacjańskiej, każdego roku Wspólnota
Chemin Neuf organizuje w swoich domach rekolekcyjnych około trzydziestu serii ośmiodniowych rekolekcji według Ćwiczeń Duchowych
św. Ignacego oraz kilka razy w roku proponuje tzw. wielkie rekolekcje
30-dniowe. Są to rekolekcje indywidualne, w ciszy, z codziennym towarzyszeniem duchowym w połączeniu z duchowością charakterystyczną
dla Odnowy Charyzmatycznej. W ekipie osób prowadzących ćwiczenia
zawsze jest kapłan Instytutu Zakonnego Chemin Neuf. Sposób praktykowania towarzyszenia duchowego bracia i siostry ze Wspólnoty czerpią
z ćwiczeń ignacjańskich i życia wspólnotowego, korzystając ze wzoru
trzech postaci z Nowego Testamentu: Jana Chrzciciela „przyjaciela Oblubieńca”, który wskazuje swoim uczniom Baranka Bożego (J 1, 29); Maryi,
„pokornej służebnicy”, która zgadza się na rodzenie Syna Bożego aż po
Krzyż (J 19, 25), i Jana Ewangelisty, którego bliskość z Mistrzem czyni
kontemplatykiem, który widzi Boga we wszystkim.
39 Por. Konstytucje Publicznego Stowarzyszenia Wiernych „Wspólnota Chemin Neuf ”,
dz. cyt., s. 17, 40.
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Ci trzej świadkowie uczą nas towarzyszenia duchowego, mówią,
co jest najważniejsze w towarzyszeniu: trwanie w obecności Pana i bycie Jego świadkiem. To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy
usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce (1 J 1, 1)40.

Formacja do towarzyszenia odbywa się we wspólnocie życia braterskiego i duchowego. Osoba towarzysząca jest jednym z braci. Towarzyszenie we Wspólnocie Chemin Neuf, które odbywa się raz w miesiącu,
jest czasem przyglądania się swojemu życiu modlitwy i sposobowi
przeżywania relacji. Życie braterskie pozwala odkryć umiejętność
wchodzenia w relacje z innymi, życie w komunii z nimi i cierpienie
z powodu braku porozumienia. Braterskie słuchanie przygotowuje
do tego, by później móc służyć, towarzysząc innym41. Duchowość
i pedagogika ćwiczeń we Wspólnocie Chemin Neuf stały się też inspiracją dla innych form rekolekcji, dostosowanych do różnych osób:
rekolekcji „Jerycho”, rekolekcji „Jana Chrzciciela”, rekolekcji „Modlitwa
i Post”, „Kana”, „Anamneza” i „Siloe”.
Doświadczana na modlitwie jedność z Bogiem skłania członków
Wspólnoty do podjęcia życia we wspólnocie, dzielenia się dobrami,
realizowania misji służby Kościołowi i światu oraz do zaangażowania
w pracy na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Od początku Wspólnota
odczuwała powołanie do dzielenia się tym, co ma, i tym, kim jest. Manifest Wspólnotowy upubliczniony w 1986 roku głosił:
Wobec nędzy tych, którzy umierają z głodu, nie ma innego wyjścia niż
nasze dzielenie. Ponieważ nie wystarczy jedynie marzyć o sprawie-

40 Por. J. Coutellier, La spiritualité ignatienne dans la Communauté du Chemin Neuf,
„Tychique” (2001) no. 151, s. 41–49, cyt. za: J. Coutellier, Towarzyszenie duchowe
we Wspólnocie Chemin Neuf , tłum. M. Orzepowska, „Zeszyty Odnowy w Duchu
Świętym” (2002) nr 8.
41 J. Coutellier, La spiritualité ignatienne dans la Communauté du Chemin Neuf, dz. cyt.
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dliwszym i bardziej braterskim społeczeństwie, to od teraz, już dzisiaj,
dzielimy się naszymi dobrami42.

Na początku myślano, że będzie to wspólnota, która zajmie się ludźmi
z marginesu, ale po krótkim czasie okazało się, że nie jest w stanie tego
udźwignąć. Założyciel Wspólnoty, ks. Fabre, pamiętał słowa wypowiedziane przez brata Rogera z Taizé:
To ważne, aby nasze nowe wspólnoty, nawet, jeśli są małe, są powołane do tego, aby wzrastały, by były miejscami, gdzie doświadczamy
dzielenia, aby były przypowieściami o dzieleniu. Bo nasz świat tak bardzo tego potrzebuje43.

Księdzu Fabre chodziło o coś więcej, o życie oparte na dzieleniu się
swoimi dobrami pomiędzy sobą – i osób konsekrowanych, i małżeństw:
To jest coś bardzo istotnego dla naszej Wspólnoty i przyszłości Kościoła:
uznać, że ci, którzy są konsekrowani w sakramencie małżeństwa, tak
jak ci, którzy są konsekrowani w celibacie – wszyscy jesteśmy powołani do doskonałości. Wszyscy jesteśmy powołani, by stać się świętymi 44.

W tym duchu ks. Fabre wypowiada się dalej:
To trochę jak rewolucja w Kościele katolickim. Myślimy, że to, co jest
możliwe dla braci i sióstr konsekrowanych jest też możliwe dla rodzin, nawet rodzin wielodzietnych, które mogą przeżywać powołanie
do dzielenia się swoimi dobrami… Czy to w czasie jutrzni, czy podczas
posług w domu, powoli zaczęliśmy tę pokorną drogę wspólnego życia opartego na dzieleniu. Im bardziej się dzielimy, tym bardziej od-

42 Manifest Wspólnotowy Chemin Neuf, Lyon 1986.
43 L. Fabre, Le petit commencement de la Communauté du Chemin Neuf, dz. cyt., DVD.
44 L. Fabre, Le petit commencement de la Communauté du Chemin Neuf, dz. cyt., DVD.
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krywamy rzeczywistość, prawdę i skuteczność Opatrzności… To jest
prorocki znak dla naszych czasów. I wierzymy, i doświadczamy tego
od 40 lat, że małżeństwa i rodziny mogą w pełni przeżywać życie wspólnotowe45.

W pierwotnym zamyśle Wspólnota Chemin Neuf miała gromadzić
tylko braci i siostry konsekrowane, którzy wybrali celibat dla Królestwa
Bożego. Jednak z czasem, kiedy do wspólnoty dołączały kolejne osoby,
zmieniał się także jej status. Otwarcie wspólnoty na nowych członków
spowodowało, że we wspólnocie zaczęły pojawiać się powołania zakonne
i kapłańskie. W krótkim czasie do osób konsekrowanych przyłączyły
się małżeństwa, także małżeństwa mieszane i całe rodziny. Ostatecznie
Wspólnota Chemin Neuf zgromadziła wszystkie stany życia obecne
w Kościele: osoby konsekrowane, samotne osoby świeckie i małżeństwa.
Ta różnorodność odczytana jest jako dar i zadanie. Wszyscy członkowie
podejmują dziesięć punktów zaangażowania we Wspólnocie Chemin
Neuf:
1. Modlić się i czytać Biblię codziennie.
2. Spotykać się regularnie z towarzyszem duchowym.
3. Uczestniczyć w cotygodniowej grupie modlitewnej i przeżywać
czas pustyni.
4. Odbywać formację biblijną, duchową i wspólnotową.
5. Dzielić się we fraterni.
6. Być dyspozycyjnym dla misji i posługi.
7. Żyć w poddaniu braterskim.
8. Upraszczać swoje życie i wchodzić stopniowo w dzielenie się dobrami.
9. Uczyć się pojednania.
10. Przeżywać z braćmi i siostrami czas uwielbienia i świętowania46.
45 L. Fabre, Le petit commencement de la Communauté du Chemin Neuf, dz. cyt., DVD.
46 Por. Konstytucje Publicznego Stowarzyszenia Wiernych „Wspólnota Chemin Neuf ”,
dz. cyt., s. 35.
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Bracia i siostry konsekrowani żyją według rad ewangelicznych (ubóstwa, czystości i posłuszeństwa) zapisanych w Konstytucjach. Kapłani
oraz bracia konsekrowani należą do Instytutu Zakonnego Chemin Neuf,
natomiast siostry konsekrowane są członkiniami Publicznego Stowarzyszenia Wiernych47 i przyjmują konstytucje Instytutu Zakonnego (poza
regułami dotyczącymi diakonatu i kapłaństwa). Poza trzema ślubami – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa – profesja zakonna zawiera
moment ofiarowania życia dla uobecnienia i wypełnienia modlitwy
Jezusa „Ojcze, aby byli jedno, aby świat uwierzył” (J 17, 21)48. Co roku
osoby konsekrowane zobowiązane są do odprawienia tygodniowych
rekolekcji, a wybór konsekracji domaga się wyboru fraterni życia, czyli
zamieszkania w domu wspólnotowym. Dlatego osoby konsekrowane
mają oddzielne piętro lub mieszkanie, podczas gdy małżeństwa zazwyczaj posiadają swoje mieszkanie. Podobnie jak małżeństwa, osoby
konsekrowane posługują we Wspólnocie, w domach rekolekcyjnych,
parafiach, domach studenckich oraz w centrach formacyjnych prowadzonych przez Wspólnotę.
Umiłowanie, wręcz pasję jedności Wspólnota wyrażała poprzez troskę
we wszystkich wymiarach swej działalności: od pracy na rzecz pojednania chrześcijan („Niewidzialny Klasztor”) po służbę dla budowania
zgody pomiędzy narodami. Od budowania jedności we własnym Kościele po utrwalanie tej jedności we Wspólnocie, w rodzinie i swoim
sercu. Od samego początku pierwszym braciom i siostrom towarzyszyło
przekonanie, że ewangelizacyjne dzieło Kościoła jest ściśle powiązane z kwestią jedności chrześcijan, ponieważ tylko chrześcijanie żyjący
w harmonii ze sobą mogą wiarygodnie głosić Chrystusa. W przeciwnym
wypadku, przekazując wiarę, przekazują również swoje uprzedzenia
i podziały.
47 Obecnie jest około trzystu braci i sióstr konsekrowanych: 150 księży i braci odbywających formację na drodze do kapłaństwa oraz 150 sióstr. Por. Wspólnota Chemin
Neuf, folder wspólnotowy, Lyon 2011, s. 8.
48 Por. Wspólnota Chemin Neuf, folder wspólnotowy, Lyon 2011, s. 9.
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Wierzymy, że ta modlitwa „aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat
uwierzył” (J 17, 21), ta wizja Jezusa pewnego dnia spełni się. Ośmielamy się wierzyć w widzialną jedność Kościoła i przyjmujemy jako naszą
misję, aby pracować nad nią z wszystkich naszych sił. Przygotowanie
powrotu Pana, przyspieszenie Jego przyjścia, konkretyzuje się dla nas
w darze swego życia za Jedność Jego Ludu49.

Już w pierwszym roku istnienia Wspólnoty dotknęło ją bolesne
doświadczenie śmierci najmłodszej z członkiń, która zmarła na raka.
Ksiądz Fabre wspominał: „Pierwszy rok naszej fundacji tutaj był naznaczony trudnym dla nas doświadczeniem… Jestem przekonany,
że Brigitte oddała swoje życie za jedność chrześcijan”50. Od początku
istnienia Wspólnoty osoby innych wyznań chrześcijańskich poczuły wezwanie do uczestniczenia w jej misji, aby poprzez życie wspólnotowe i ewangelizację oddać się na służbę Kościołowi i światu dla
sprawy jedności chrześcijan. Jako pierwsze we Wspólnocie zamieszkały siostry protestantki, a po nich chrześcijanie z Kościoła anglikańskiego, ewangelickiego, kalwini, luteranie (pastorzy z Kościoła
protestanckiego) i prawosławni51. Bracia i siostry ze Wspólnoty będący
członkami Kościoła katolickiego, Kościołów prawosławnych, Wspólnoty anglikańskiej, Kościołów luterańskich, reformowanych i ewangelicznych, wybierają wspólne życie, modlitwę i ewangelizację, nie
wyrzekając się własnej tożsamości i pozostając w komunii z własnym
Kościołem52.
49 Por. Konstytucje Publicznego Stowarzyszenia Wiernych „Wspólnota Chemin Neuf ”,
dz. cyt., s. 21.
50 Por. L. Fabre, Le petit commencement de la Communauté du Chemin Neuf, dz. cyt.,
DVD.
51 W przeważającej mierze do Wspólnoty dołączają osoby z Kościołów protestanckich. Należą do niej także osoby prawosławne (małżeństwa mieszane mieszkające
w Rosji), jednak Wspólnota nie posiada swojego domu we wschodniej Europie.
Wywiad autorski przeprowadzony ze Wspólnotą Chemin Neuf, Rzym, 22.04.2014.
52 Por. Wspólnota Chemin Neuf, folder wspólnotowy, Lyon 2011, s. 18.
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Ekumenizm proponowany przez Wspólnotę w przeważającej mierze dotyczy podejmowania praktycznych działań i rozwiązań. Bardziej
powszechną propozycją Wspólnoty stały się sesje formacyjne i wykłady w Instytucie Teologicznym w opactwie Dombes, Studium Filozofii
w Chartres oraz w Demokratycznej Republice Konga53.
Wspólnota Chemin Neuf jest przekonana, że umiłowanie jedności
odzwierciedla się przez umiłowanie własnego Kościoła i jego pasterzy.
Pomimo tak szerokiego otwarcia ekumenicznego Wspólnota Chemin
Neuf pozostaje wspólnotą katolicką: „Nasza Wspólnota ma powołanie ekumeniczne, chce być w pełni katolicka (powszechna)”54. Pragnie ona trwać w jedności ze zwierzchnikami wszystkich Kościołów
chrześcijańskich (biskupami, pastorami i patriarchami). Zdecydowaną
większość jej członków stanowią katolicy, ale także ci pochodzący
z innych Kościołów i związków wyznaniowych w sposób pełny uczestniczą w życiu Wspólnoty. Niektórzy z nich odgrywają szczególnie
ważną rolę w promowaniu ekumenizmu, zwłaszcza w środowisku
francuskim. Do Wspólnoty należą pastorzy protestanccy, kapłan anglikański, kobieta pastor z Kościoła menonitów, która od 2005 roku
jest również członkiem Grupy z Dombes, a od 2007 – Światowego
Forum Chrześcijańskiego i ponadto komisji „Wiara i Ustrój” Światowej
Rady Kościołów. Są też dwie inne kobiety pastorzy: w Villeurbanne
i Le Mans. Przyjmując w swoje szeregi braci i siostry innych wyznań,
Wspólnota Chemin Neuf troszczy się o to, aby, akceptując jej katolicki
status i stając się w równym stopniu członkami Wspólnoty, pozostawali

53 Wspólnota Chemin Neuf, w porozumieniu z Centre Sèvres (Fakultety Jezuickie w Paryżu), założyła w Chartres Studium Filozofii, pozwalające na uzyskanie bakalariatu
kanonicznego w dziedzinie filozofii. Podobnie, wraz z Fakultetem Jezuickim Saint
Pierre Canisius w Kinszasa, Wspólnota otworzyła Studium Filozofii w Demokratycznej Republice Konga. Por. Wspólnota Chemin Neuf, folder wspólnotowy, Lyon
2011, s. 43.
54 Por. Konstytucje Publicznego Stowarzyszenia Wiernych „Wspólnota Chemin Neuf ”,
dz. cyt., s. 21.
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oni w jak najściślejszej komunii z własnym Kościołem, nawet jeśli
wynikają z tego trudności i napięcia55.
Nowym wyzwaniem dla Wspólnoty staje się sytuacja, kiedy osoby
z innych Kościołów decydują się na konsekrację we Wspólnocie. Takie
wydarzenie jest dodatkowym pretekstem do podjęcia dialogu ekumenicznego z ich Kościołami56. Pierwszym miejscem głoszenia Dobrej
Nowiny jest jednak dla Wspólnoty ona sama i to w niej trzeba przede
wszystkim realizować misję opartą także na słowach św. Pawła z Listu
do Efezjan: „On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części
uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. […] wprowadzając pokój i (w ten sposób) jednych, jak i drugich znów pojednać
z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości”(Ef 2, 14–16). Budowanie relacji braterskich poprzez codzienne
życie pośród członków różnych wyznań chrześcijańskich jest bardzo
konkretnym sposobem realizacji pragnienia Chrystusa, „aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył” (J 17, 21). Jedność nie oznacza
wcale braku konfrontacji, lecz staje się umiejętnością przeżywania napięć
we wzajemnym zaufaniu i pokoju, który potem promieniuje na działania
apostolskie, stając się świadectwem Bożego działania:
Obecność braci z różnych wyznań na łonie tej samej Wspólnoty jest
dla nas potwierdzeniem i bodźcem w naszym powołaniu do Jedności,
wymagając od nas jednocześnie nieustannego oczyszczania naszych
postaw i intencji (nawet naszego języka) 57.

55 Konstytucje Publicznego Stowarzyszenia Wiernych „Wspólnota Chemin Neuf ”,
dz. cyt., s. 24.
56 Pierwsze śluby wieczyste protestantki odbyły się w katedrze w Lyonie przy jednoczesnym dialogu Wspólnoty z kardynałem Lyonu, który ówcześnie był prymasem
Francji i z prezydentem Francuskiej Federacji Kościołów Protestanckich. Wywiad
autorski przeprowadzony ze Wspólnotą Chemin Neuf, Rzym, 22.04.2014.
57 Por. Konstytucje Publicznego Stowarzyszenia Wiernych „Wspólnota Chemin Neuf ”,
dz. cyt., s. 24.
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Nawarstwione uprzedzenia i podziały są szczególnie widoczne w życiu codziennym, dlatego powszednim doświadczeniem członków międzynarodowej i międzywyznaniowej Wspólnoty jest „tarcie” wynikające
z istniejących różnic. Życie wspólne zmusza do przełamywania narosłych przez lata uprzedzeń i wzajemnej nieufności (zwłaszcza we wspólnotach Polaków wobec Rosjan i Niemców czy pomiędzy plemionami
Burundi: Tutsi i Hutu)58. Jednak czasami w życiu wspólnotowym bardziej
widać to, że katolika więcej dzieli z drugim katolikiem, który ma inną
wrażliwość, niż z protestantem czy prawosławnym, który idzie w tym
samym kierunku.
Bogactwem wynikającym z poczucia jedności jest ogromna różnorodność misji i sposobów życia w samej Wspólnocie. Każdy jej członek
należy do fraterni, której liczba – dla lepszej komunikacji – nie może
przekraczać dwunastu osób. Zależnie od powołania i od rodzaju podejmowanej pracy, wszyscy członkowie mają do wyboru dwa modele
wspólnego życia. Są to „fraternie życia”, złożone z osób żyjących w tym
samym domu (dom wspólnotowy) i fraternie „bloku” lub „dzielnicy”
(jej członkowie mieszkają w tym samym bloku lub w tej samej dzielnicy). Bracia i siostry należący do „fraterni życia” zobowiązani są do
uczestnictwa w codziennej modlitwie wspólnotowej oraz w cotygodniowych spotkaniach grupy modlitewnej. Członkowie Wspólnoty należący
do fraterni „bloku” lub „dzielnicy” – jeśli to możliwe – modlą się razem
codziennie i jeden raz w tygodniu spotykają się wszyscy na posiłku.
Obecnie w każdej fraterni żyje mniej więcej taka sama liczba członków
Wspólnoty59. Obie formy życia są traktowane na równi i możliwe jest
przejście z jednego rodzaju życia do drugiego.
Formą pośrednią pomiędzy tymi dwoma modelami życia są tzw. diaspory, do których należą członkowie Wspólnoty niemogący z różnych
58 Por. F. X. Maigre, Pour le Chemin-Neuf, l’unité n’a pas de frontiers, http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Pour-le-Chemin-Neuf-l-unite-n-a-pas-defrontieres-2013-05-16-994791 (15.03.2016).
59 Wywiad autorski przeprowadzony ze Wspólnotą Chemin Neuf, Rzym, 22.04.2014.
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powodów uczestniczyć we wszystkich spotkaniach wspólnotowych lub
mieszkający w dużej odległości od fraterni. Przewidziano także „fraternie studiujących”, w których rytm życia dostosowany jest do czasu
studiów60. Wszystkie fraternie Wspólnoty są miejscem modlitwy, dzielenia się i podejmowania misji. Jej członkowie utrzymują ze sobą bliskie
kontakty i spotykają się regularnie na tzw. „tygodniu wspólnotowym”
(rekolekcje, życie braterskie lub formacja) w kraju, gdzie Wspólnota się
znajduje, oraz podczas trzech weekendów w roku. Spotkania te pozwalają na lepsze poznanie się i umocnienie jedności Wspólnoty.
Podczas uroczystości liturgicznych i szczególnych wydarzeń wspólnotowych członkowie Chemin Neuf zakładają ubrania beżowe lub brązowe,
oznaczające ziemską kondycję człowieka, i białe, mające wskazywać
na przyszłe zmartwychwstanie. Na szyi zawieszają drewniany krzyż,
wykonany na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Kolor ubrań jest jednakowy
i dla małżeństw, i dla konsekrowanych członków Wspólnoty, zwłaszcza
mieszkających w domu misyjnym.
Szczególnym miejscem misji i walki o sprawiedliwość jest dla członków Wspólnoty Chemin Neuf życie zawodowe, bowiem każdy z nich
pracuje61. We wszystkich podejmowanych działaniach Wspólnota pragnie zawsze stać po stronie ubogich i najbardziej potrzebujących. Podział
dóbr odbywa się na poziomie całej Wspólnoty, a nie tylko danej fraterni.
Pozwala to zaspokoić konkretne potrzeby każdej grupy. I tak – bracia
i siostry należący do „fraterni życia” wszystkie dochody oddają na rzecz
Wspólnoty, natomiast osoby z „fraterni dzielnicy” i „fraterni diaspory”
przekazują Wspólnocie 10% swoich dochodów. Wszystkie aspekty życia
Wspólnoty: formacja duchowa i intelektualna, życie braterskie, liturgia,
60 Por. Konstytucje Publicznego Stowarzyszenia Wiernych „Wspólnota Chemin Neuf ”,
dz. cyt., s. 43–44.
61 Niewielka część osób pracuje stale na potrzeby Wspólnoty, inni zaangażowani
są w swoich zawodach lub w dziełach Wspólnoty: centrum formacyjnego, księgarni,
serwisu audiowizualnego, przy prowadzeniu bezpłatnych przychodni i ośrodków
medycznych oraz warsztatów pracy chronionej. Por. Wspólnota Chemin Neuf, folder
wspólnotowy, Lyon 2011, s. 28.
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miejsce zamieszkania, styl życia, podejmowane studia i zawody są we
Wspólnocie poddawane rozeznaniu i podporządkowane głównemu
celowi, jakim jest ewangelizacja i misja budowania jedności.

2. Praktyki ekumeniczne Wspólnoty
Nie czekając już dłużej: katolicy, protestanci i prawosławni,
angażujemy się na pokorną drogę przeżywania jedności
w codzienności.
Jesteśmy przekonani, że możemy być razem już teraz.
Razem żyć i pracować w imię Chrystusa, który nas uzdalnia
do bycia razem.
Możemy razem się modlić podczas Eucharystii, pomimo,
że nie ma jeszcze interkomunii, możemy razem prowadzić
różne misje i głosić Słowo62.

Ekumenizm, jaki proponuje Wspólnota Chemin Neuf, ma charakter
przede wszystkim duchowy i praktyczny, toteż członkowie Wspólnoty często powołują się na zapis umieszczony w Manifeście Wspólnoty:
„Wszystko, co możemy robić razem – róbmy razem”. Pragnienie Chrystusa dotyczące jedności Kościoła mobilizuje i przynagla członków do podejmowania z chrześcijanami innych wyznań tych wszystkich działań,
które dzisiaj są możliwe do realizacji wspólnych spotkań. Jedynie liturgie
celebrowano osobno, we własnych zgromadzeniach. To świadectwo
jedności staje się owocnym narzędziem ewangelizacji.
Wejście do Wspólnoty Chemin Neuf wiąże się z zaangażowaniem
w modlitwę i pracę na rzecz jedności chrześcijan. Dlatego mocno akcentuje się ekumeniczny wymiar formacji, proponując sesje formacyjne
i wykłady prowadzone przez wykładowców pochodzących z różnych
denominacji chrześcijańskich. Każdy członek Wspólnoty przyjmuje jako
62 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła,
13.12.2014.
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zobowiązanie realizację konkretnych praktyk ekumenicznych. Oprócz
oficjum brewiarzowego, codziennie przeżywana jest Eucharystia lub
nabożeństwo protestanckie, a w każdy czwartek, na pamiątkę Wielkiego
Czwartku, sprawowane jest „Oficjum o Jedność Chrześcijan”. Poniżej
zostanie przedstawiona ekumeniczna droga Wspólnoty zarówno w jej
wymiarze dnia powszedniego, jak i celebracji liturgicznych.
2.1. Ekumeniczna codzienność

Codzienność we fraterniach Chemin Neuf przebiega w rytmie modlitwy
i życia wspólnotowego. Wyrazem pracy na rzecz jedności chrześcijan
jest przyjęcie przez Wspólnotę pięciu orientacji ekumenicznych. Według
Konstytucji Wspólnoty Chemin Neuf są to:
1. Modlić się codziennie o jedność chrześcijan.
2. Uczestniczyć w nabożeństwach lub liturgii innego Kościoła.
3. Spotykać się z odpowiedzialnymi innych Kościołów.
4. Pracować i formować się.
5. Proponować dostosowane nabożeństwa na naszych zgromadzeniach63.
Praktyki modlitewne często związane są z miejscem, w którym
Wspólnota zakłada fraternię. Otrzymując dom od zgromadzenia zakonnego lub opactwa, Wspólnota przejmuje też jakąś część ich duchowości.
Na przykład dom studencki Chemin Neuf w Lyonie był domem Sióstr
od Adoracji. Od nich więc został przejęty zwyczaj całodziennej adoracji.
Niezwykle wymownym staje się fakt, że w kaplicy tych sióstr pionier
ekumenizmu Paul Couturier prowadził modlitwy o jedność. Podobnie
w opactwie Hautecombe Wspólnota przejęła od benedyktynów, którzy
wcześniej tam mieszkali, zwyczaj modlitwy, wprowadzając dwa oficja64.

63 Por. Konstytucje Publicznego Stowarzyszenia Wiernych „Wspólnota Chemin Neuf ”,
dz. cyt., s. 61.
64 Wywiad autorski przeprowadzony ze Wspólnotą Chemin Neuf, Rzym, 22.04.2014.
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W przekonaniu, że pierwszym krokiem wiarygodnego głoszenia Dobrej Nowiny jest jedność chrześcijan, podstawową praktyką we Wspólnocie Chemin Neuf jest codzienna modlitwa o jedność chrześcijan.
Wspólnota chce żyć jednością już teraz, tam, gdzie to jest możliwe. Ponieważ słuchanie Słowa Bożego i modlitwa nie stwarzają ekumenicznych
trudności, członkowie Wspólnoty spotykają się na wspólnej modlitwie
brewiarzowej i modlitwie charyzmatycznej. W domach wspólnotowych,
„fraterniach życia”, zwłaszcza tam, gdzie prowadzi się domy rekolekcyjne
i centra formacyjne, odprawia się trzy oficja dziennie: rano, w południe
i wieczorem. Rano i wieczorem sprawuje się oficjum brewiarzowe: Jutrzni i Nieszporów. Oficjum południowe zarezerwowane jest przeważnie
na Eucharystię lub nabożeństwo protestanckie. Codziennie, najczęściej
podczas Jutrzni, a także raz w tygodniu, w czwartek, podczas Nieszporów o jedność, odmawia się modlitwę w tej intencji:
Panie Jezu,
który modliłeś się, aby wszyscy byli jedno,
prosimy Cię o jedność chrześcijan
taką, jakiej Ty chcesz,
poprzez środki, jakie Ty wybierasz.
Niech Twój Duch Święty da nam doświadczyć cierpienia podziałów,
zobaczyć nasz grzech i mieć nadzieję ponad wszelką nadzieję. Amen 65.

Jej tekst został ułożony przez braci ze Wspólnoty Chemin Neuf w oparciu o modlitwę katolickiego księdza Couturiera i zawiera podstawowy
kierunek przeżywania ekumeniczności przez Wspólnotę Chemin Neuf:
Z jednej strony chodzi o doświadczenie cierpienia związanego z sytuacją, która jest oddalona od woli Chrystusa, bo nie jesteśmy razem
i musimy wyjść z obojętności wobec takiej sytuacji. Musi to zacząć cią65 Por. Konstytucje Publicznego Stowarzyszenia Wiernych „Wspólnota Chemin Neuf ”,
dz. cyt., s. 62.
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żyć i przeszkadzać chrześcijanom. A z drugiej strony musimy modlić się
mając nadzieję, że wolą samego Boga ta jedność się zrealizuje. To, co nasza Wspólnota może zrobić, to modlić się o tę jedność, gdyż o nią modlił
się Chrystus. Dlatego mamy przekonanie, że jest to coś możliwego 66.

Chemin Neuf jednoczy śpiew i muzyka. Ogromne znaczenie dla
Wspólnoty ma odpowiedni dobór pieśni, przy jednoczesnym otwarciu
na tradycje różnych Kościołów. Osoby odpowiedzialne za liturgię szukają, adaptują i komponują pieśni67. Podczas nabożeństw wszyscy używają
śpiewnika i psałterza. Śpiewnik zawiera schemat liturgii Wspólnoty, kanony z Taizé oraz pieśni Odnowy w Duchu Świętym. Ze względu na swój
charyzmatyczny charakter podczas spotkań modlitewnych Wspólnota
bardzo często sięga po biblijne pieśni zielonoświątkowców i ewangelików, choć chętnie czerpie również z tradycji wschodniej, np. jako
hymny Nieszporów śpiewa się kantyki protestanckie (np. Bacha), które
są także cenione w Kościołach katolickich. W użyciu jest też psałterz
ekumeniczny, wydawany w języku danego kraju68.
Wspólnota Chemin Neuf wywodzi się z grupy modlitewnej Odnowy
w Duchu Świętym, dlatego tak znacząca jest dla niej charyzmatyczna
modlitwa uwielbienia. W zależności od miejsca i czasu odbywa się ona
po hymnie, na początku porannego oficjum Jutrzni. Dołączają się do niej
także osoby z innych wyznań, modląc się oczywiście w swoim języku.
Każdego wieczoru jest czas (co najmniej półgodzinny) przeznaczony
na adorację Najświętszego Sakramentu dla katolików, natomiast protestanci modlą się wówczas w ciszy.

66 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła,
13.12.2014.
67 We Wspólnocie pieśni komponuje protestantka, która w swoim Kościele formuje
się na pastorkę, ma męża katolika. Wywiad autorski przeprowadzony ze Wspólnotą
Chemin Neuf, Rzym, 22.04.2014.
68 W Rzymie Wspólnota używa psałterza opracowanego przez ekumeniczną Wspólnotę Sant’Egidio. Por. Comunità di Sant’Egidio, Salterio corale, Roma 1992.
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Ważne dla charyzmatycznej duchowości Wspólnoty są również spotkania modlitewne, które od początku gromadzą we wtorki wieczorem
„fraternie życia” oraz członków Komunii Chemin Neuf. Również podczas
modlitwy uwielbienia i modlitwy wstawienniczej wszyscy członkowie
pochodzący z różnych Kościołów modlą się spontanicznie, każdy w swoim języku ojczystym. Ich różnorodność Wspólnota przyjmuje jako dar
ubogacający spotkania modlitewne i celebracje liturgiczne. Wtorek jest
dla Wspólnoty także „dniem pustyni”; czasem ciszy, osobistej modlitwy
i duchowego odpoczynku. Podczas tych spotkań Wspólnota namacalnie
doświadcza błogosławieństwa Bożego potwierdzającego, że Duch Święty
posługuje się także relacjami ekumenicznymi:
Na przestrzeni lat bardzo często nam się zdarza, że modląc się za siebie
nawzajem katolik za protestanta, protestant za katolika doświadczamy
działania Ducha Świętego. Także podczas rekolekcji, w towarzyszeniu
duchowym w tych miejscach, gdzie się spotykamy widzimy, że jest błogosławieństwo Boże69.

W większości domów wspólnotowych w każdy czwartek Wspólnota
przeżywa oficjum, liturgię lub inną wspólną modlitwę o jedność chrześcijan70. Ze względu na swoje zakorzenienie w różnorodności Kościołów
Wspólnota pragnie stopniowo wprowadzać także „nabożeństwo ekumeniczne”71. Uczestniczy też w animacji, rozpowszechnianego w 1936
roku przez ks. Couturiera, Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
W czwartek wieczorem w warszawskim domu Chemin Neuf, przed
rozpoczęciem Tygodnia o Jedność Chrześcijan, Wspólnota organizuje
własną liturgię o jedność chrześcijan72.
69 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła,
13.12.2014.
70 Więcej na temat Oficjum o Jedność Chrześcijan w punkcie 2.2.3.
71 Por. Konstytucje Publicznego Stowarzyszenia Wiernych „Wspólnota Chemin Neuf ”,
dz. cyt., s. 62.
72 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła, 13.12.2014.
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Życie wspólnotowe domaga się momentów pojednania, a cóż dopiero
wspólnotowe, gdzie członkowie wywodzą się z różnych wyznań chrześcijańskich. To może prowadzić do konfliktów i powodować zranienia.
Dlatego do istoty powołania Wspólnoty Chemin Neuf należą częste
(przynajmniej co miesiąc) nabożeństwa pojednania. Na Eucharystii,
podczas Liturgii Słowa, jest przerwa na adorację lub modlitwę w ciszy.
Członkowie Wspólnoty podchodzą do siebie, przepraszają się lub sobie wzajemnie dziękują. Wszyscy członkowie Wspólnoty są zapraszani
do korzystania z sakramentu pojednania zgodnie z przynależnością
do swojego Kościoła73.
Często doświadczamy tego, że można oddać życie za Kościół swoich
przyjaciół. Są siostry protestantki, które posługują katolikom, dla struktur Kościoła katolickiego. Kiedy pomagają katolikom odsyłają ich do liturgii i do modlitwy katolickiej, zachęcając np. do odmawiania różańca,
natomiast kiedy towarzyszą duchowo protestantom, odsyłają do liturgii protestanckiej. To nie jest przeciąganie z jednej strony na drugą 74.

Dla Wspólnoty Chemin Neuf ważny jest ekumenizm praktyczny,
oparty na zmaganiach z codziennością. Nie jest to ekumenizm budowany na wielkich ideach teologicznych, ale ekumenizm utrwalany krok
po kroku, w codzienności. Chodzi w nim o budowanie pojednania
z bratem protestantem czy prawosławnym podczas wspólnej modlitwy
i podczas wykonywania zwykłych czynności: przy wspólnym przygotowywaniu posiłku, myciu naczyń, śpiewie czy organizowaniu misji.
Istotnymi momentami życia wspólnego są świętowanie uroczystości
liturgicznych i wspólnotowych. Chodzi o dostrzeżenie, że brat czy siostra z innego Kościoła tak samo przeżywa Boga, ma takie same radości
i problemy75.
73 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła, 13.12.2014.
74 Wywiad autorski przeprowadzony ze Wspólnotą Chemin Neuf, Rzym, 22.04.2014.
75 Wywiad autorski przeprowadzony ze Wspólnotą Chemin Neuf, Rzym, 22.04.2014.
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W istocie chodzi nam o przeżywanie ekumenizmu przez cały czas,
24 godziny na dobę, a nie tylko przez tydzień na rok, w ramach Tygodnia Jedności Chrześcijan.
Owa codzienna praktyka ekumenizmu nie zawsze jest łatwa, ale
ma tę ogromną zaletę: wymaga prawdziwego nawrócenia. […]
To codzienne życie z braćmi z różnych Kościołów zmusza nas do koncentrowania się na tym, co najważniejsze i szukania w konkrecie dróg
jedności76.

Ściśle ekumeniczny charakter ma we Wspólnocie Chemin Neuf formacja. Polega ona na studiowaniu tekstów i dokumentów dotyczących
ekumenizmu i nawrócenia Kościołów („Dyrektorium ekumeniczne”,
oficjalne teksty i dokumenty soborowe dotyczące dialogu pomiędzy
Kościołami, Karty ekumeniczne)77, na poznaniu ich historii, podziałów,
historii ekumenizmu, a także na pogłębieniu znajomości żydowskich
źródeł wiary chrześcijańskiej. Wspólnota proponuje wszystkim ekumeniczną formację nie tylko w centrach formacyjnych, ale także w powierzonych sobie parafiach, chcąc rozbudzać u chrześcijan zainteresowanie
tym ważnym aspektem.
Możemy mieszkać razem w tym samym domu? Mieszkamy więc: katolicy – protestanci – prawosławni, razem, w tym samym domu. Możemy modlić się razem? Modlimy się więc razem. Nie jest nam zakazane
ewangelizować razem? Razem więc ewangelizujemy 78.

Każdego roku Wspólnota organizuje kilka wykładów prowadzonych
przez profesorów niekatolików. Ponadto osoby różnych wyznań podejmują odpowiedzialność za domy Wspólnoty, uczestniczą w układaniu
76 O. L. Fabre, Wspólnota życia a jedność Kościoła, http://ekai.pl/wydarzenia/x6807/
o-l-fabre-wspolnota-zycia-a-jednosc-kosciola/?print=1 (15.03.2016).
77 Por. Konstytucje Publicznego Stowarzyszenia Wiernych „Wspólnota Chemin Neuf ”,
dz. cyt., s. 64.
78 O. L. Fabre, Wspólnota życia a jedność Kościoła, dz. cyt.
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programów formacji oraz w posłudze duszpasterstw akademickich
i parafii powierzonych Wspólnocie. Ważne jest także poznawanie i odwiedzanie kościołów chrześcijańskich, uczestniczenie w nabożeństwach
danego Kościoła. Powszechną praktyką we Wspólnocie są spotkania
i propozycja współpracy skierowana do osób odpowiedzialnych z innych
Kościołów, w okolicy których Wspólnota zakłada fraternię. W zależności
od uwarunkowań Wspólnota Chemin Neuf proponuje na swoich zgromadzeniach liturgicznych, obok katolickiej Eucharystii, dostosowaną
liturgię innych Kościołów: prawosławną Boską Liturgię, nabożeństwo
reformowane lub luterańskie, spotkania uwielbienia lub inne, zgodne
z duchem danej wspólnoty79.
2.2. Liturgia eucharystyczna

W domach wspólnotowych Chemin Neuf Eucharystia sprawowana jest
codziennie, najczęściej w południe. Zachęca się, aby w Eucharystii każdy uczestniczył według parametrów swojego Kościoła, dlatego każdy
z członków Wspólnoty celebruje Eucharystię na swój sposób. Bracia
protestanci żyjący we Wspólnocie zapraszają katolików do uczestnictwa
w liturgii protestanckiej, zastrzegając jednak, że nie mogą oni w pełni
uczestniczyć w tym nabożeństwie. Także osoby konsekrowane wywodzące się z Kościoła protestanckiego uczestniczą w katolickiej Eucharystii jako w celebracji liturgicznej, nie przystępując do Komunii.
Wszystko to, co możemy czynić razem. Wszystko to, co nie jest nam
zakazane razem czynić, razem też czynimy. Istnieją pewne rzeczy,
których razem czynić nie możemy, tak jak na przykład przystępować
do komunii przy tym samym stole. […] Pozostajemy więc bardzo posłuszni naszym Kościołom80.

79 Por. Konstytucje Publicznego Stowarzyszenia Wiernych „Wspólnota Chemin Neuf ”,
dz. cyt., s. 65.
80 O. L. Fabre, Wspólnota życia a jedność Kościoła, dz. cyt.
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Eucharystia powinna być miejscem pełnej komunii pomiędzy
chrześcijanami. Niewątpliwie brak jedności przy wspólnym stole eucharystycznym staje się sytuacją, w której wspólnota o powołaniu ekumenicznym najboleśniej doświadcza podziałów Kościoła, ponieważ
przez posłuszeństwo swojemu Kościołowi wielu z członków Wspólnoty nie może uczestniczyć w komunii konsekrowanych Chleba i Wina.
Jedocześnie Wspólnota Chemin Neuf jest przekonana, że brak pełnej
komunii nie musi być przeżywany całkowicie negatywnie. Brak pełnej
jedności eklezjalnej nie oznacza przecież pozbawienia komunii duchowej. Głód eucharystyczny przeżywany w liturgii może być pozytywnym
doświadczeniem, dającym dobre owoce. Niemożność przeżycia znaku
mobilizuje duchowo, zmusza Wspólnotę do uznania, że relacje pomiędzy podzielonymi Kościołami potrzebują jeszcze uzdrowienia81.
Nie jesteśmy do końca razem, ale jednocześnie doceniamy to, że możemy żyć razem we wspólnocie. Możemy wspólnie ewangelizować,
wspólnie żyć na co dzień, wspólnie modlić się. Możemy prawie wszystko przeżywać razem, odkrywać razem, jednak oprócz tego, co dla nas
jest najważniejsze, dzielenia się Ciałem Chrystusa przy jednym stole
eucharystycznym. Podczas Eucharystii najbardziej widać, że żyjemy
w komunii realnej, ale niepełnej 82.

Podczas Eucharystii sprawowanej pośród samych katolików Wspólnota Chemin Neuf korzysta zazwyczaj z wszystkich formularzy wspomnień liturgicznych. Natomiast kiedy w Eucharystii uczestniczą osoby
z Kościołów protestanckich, Wspólnota, wychodząc im naprzeciw, rezygnuje ze wspomnień, gdyż bracia protestanci nie wzywają świętych83.
Zdarza się, że niektórzy bracia i siostry z Kościołów protestanckich
81 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła, 13.12.2014.
82 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła, 13.12.2014.
83 Dla protestantów modlitwa, której słowa są zwrócone bezpośrednio do świętych,
nie jest modlitwą biblijną, dlatego nie wzywają świętych podczas liturgii. Wywiad
autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła, 13.12.2014.
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stopniowo odkrywają i czczą świętych i sami nauczają, powołując się
na przykład na jakiegoś świętego, np. siostra protestantka (mennoitka)84
pisze doktorat o Maryi. Podczas rekolekcji wspólnotowych często bazuje
się na świadectwach wypowiadanych na żywo, wtedy przykład życia
świętego jest jak mocne świadectwo, które bracia protestanci przyjmują
z wdzięcznością85. Dla doświadczenia jedności w Słowie Wspólnota Chemin Neuf podczas niedzielnej Eucharystii zaprasza do głoszenia Słowa
duchownych z innych Kościołów chrześcijańskich86. Z kolei zachęca
katolików, aby po liturgii eucharystycznej uczestniczyli w modlitwach
innej wspólnoty chrześcijańskiej87.
Chemin Neuf, będąc wspólnotą o powołaniu ekumenicznym, pozostaje taktowna i delikatna w formułowaniu intencji modlitwy wstawienniczej i podczas katolickich liturgii eucharystycznych nie czyni żadnej
wzmianki o innych Kościołach chrześcijańskich88:
Podczas codziennej liturgii eucharystycznej modlimy się za Papieża
i za naszego Biskupa, za kapłanów, diakonów, za chorych…, ale nigdy
bezpośrednio za inne Kościoły, nigdy w jasny sposób za odpowiedzialnych innych Kościołów. Uważamy to za nienormalne i niezgodne
z owym „imperatywem”, z ową „pilną potrzebą” ekumenizmu 89.
84 Mennoici – wyznanie chrześcijańskie zaliczane do protestantyzmu powstałe w 1539
roku w Holandii. Jeden z nurtów anabaptyzmu, wywodzący nazwę od swego założyciela – Menno Simmonsa.
85 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła,
13.12.2014.
86 Episkopat Francuski w 2014 roku wydał dokument, w którym zaleca, aby parafie
katolickie miały doświadczenie głoszenia Słowa przez duchownych innych Kościołów chrześcijańskich.
87 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła,
13.12.2014.
88 Zwyczaj modlitwy podczas Eucharystii nie tylko za papieża i własnego biskupa, ale
także za przedstawicieli innych Kościołów wprowadził już ks. Couturier dla Grupy
z Dombes (por. rozdz. I). Wielu biskupów i kardynałów podejmuje ten zwyczaj
podczas niektórych celebracji.
89 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła, 13.12.2014.
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Dlatego podczas sprawowania każdej Eucharystii lub nabożeństwa
przed znakiem pokoju, kiedy kapłan, po modlitwie Ojcze nasz prosi
Boga o pokój i jedność dla Kościoła, obecni na liturgii księża, pastorzy
i diakoni modlą się głośno:
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom:
„Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję”.
Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła
i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem;
napełniaj pokojem: Kościoły wschodnie, Kościoły prawosławne
i ich patriarchów;
napełniaj pokojem: Kościoły powstałe z reformacji, Wspólnotę anglikańską,
Kościoły ewangeliczne, wszystkie społeczności chrześcijańskie,
które wzywają Twojego Imienia i odpowiedzialnych każdego z tych
Kościołów.
Spraw, aby skończyły się nasze podziały
i doprowadź nas do pełnej jedności.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen 90.

Tekst tej modlitwy powstał we Wspólnocie. Wypowiadają go wszyscy
księża z Instytutu Chemin Neuf, gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku
sprawują Eucharystię. Jest to modlitwa za różne wspólnoty niekatolickie
i katolicką, za ich odpowiedzialnych, z prośbą o jedność i pokój. W sposób zamierzony modlitwa ta nie jest umieszczona w miejscu Modlitwy
eucharystycznej, kiedy wypowiada się imiona biskupów żyjących w komunii, lecz znajduje się w miejscu, kiedy podczas Eucharystii kapłan
prosi o pokój i jedność91.
90 O. L. Fabre, Wspólnota życia a jedność Kościoła, dz. cyt.
91 Por. Konstytucje Publicznego Stowarzyszenia Wiernych „Wspólnota Chemin Neuf ”,
dz. cyt., s. 62.
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Ta modlitwa występuje w tym miejscu, gdzie podczas liturgii katolickiej modlitwy się o pokój, bo wiemy, że nie mamy tej pełnej jedności.
Tam ona nie miałaby racji bytu. Natomiast, kiedy modlimy się o pokój,
to chodzi przede wszystkim o budowanie tego pokoju w relacjach pomiędzy chrześcijanami. Modlimy się za Kościoły innych wyznań i za
ich odpowiedzialnych92.

Kiedy mówimy o liturgii przeżywanej w wymiarze ekumenicznym,
nie sposób nie dotknąć kwestii interkomunii. Jest to trudny punkt w poszukiwaniu jedności. Zwłaszcza w środowiskach ekumenicznych rodzi
się pokusa przeskoczenia etapów dochodzenia do pełnego, wspólnego
uczestniczenia w Komunii. Pomimo że Kościoły nie są jeszcze w pełnej jedności eklezjalnej, niektóre środowiska ekumeniczne praktykują
interkomunię, rozumiejąc ją jako prorocki znak, ku któremu Kościoły
zmierzają. Wspólnota Chemin Neuf, będąc świadoma, że interkomunia
nie jest wcale taka oczywista, często w tej kwestii także stoi na rozdrożu. W sprawie uczestnictwa w Eucharystii dostosowuje się do wytycznych biskupów Kościoła. Są jednak takie sytuacje, kiedy bracia
i siostry należący do innego wyznania podejmują ze spowiednikiem
lub z towarzyszem duchowym rozeznanie w sumieniu i w wyjątkowych
sytuacjach przystępują do Komunii. Są też biskupi, którzy zgadzają się
na interkomunię. Na przykład w domu Wspólnoty w Hautecombe (gdzie
znajduje się Dom Formacji Wspólnoty, Międzynarodowe Centrum
Formacji Młodzieży i Dom Nowicjatu Wspólnoty) od wielu lat kolejni
biskupi tej diecezji pozwalają Wspólnocie na przeżywanie jedności
eucharystycznej93.
Założyciel Wspólnoty, ks. Fabre, często powtarza słowa jednego z pionierów ekumenizmu, pastora Fishera, który mówił do niego:
92 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła,
13.12.2014.
93 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła,
13.12.2014.
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Trzymajcie się waszego radykalnego podejścia do Eucharystii, bo jeśli
powiecie, że możemy razem przyjmować Eucharystię, to dla protestantów to znaczy, że doszliśmy już do punktu dojścia, że nie ma potrzeby
dalszego dialogu. Bo jeśli możemy wspólnie przyjmować Eucharystię,
to resztę możemy przyjąć na zasadzie różnorodności w pełni uzasadnionej, dlatego nie ma co dalej pracować. Brak wspólnej komunii
zmusza protestantów do zastanowienia się, jaka jest ich wiara eucharystyczna, w co oni wierzą, gdyż w tej kwestii jest duża rozpiętość pomiędzy samymi protestantami94.

Nie jest bowiem oczywiste, by katolik zgodził się z protestantem
co do wiary eucharystycznej. W zrozumieniu tego, czym jest Eucharystia, zgadzamy się dzisiaj na poziomie fundamentalnym; łączy nas
idea pamiątki uobecniającej95. Żaden katolik nie powie, że w Eucharystii powtarzamy Mękę Chrystusa, która bez tego powtórzenia nie
byłaby pełna, ani żaden protestant nie powie już dzisiaj, że tylko przypominamy sobie wydarzenia z przeszłości. Natomiast problemem
dzisiaj jest rozumienie, czym jest Kościół i posługa duchowieństwa
w Kościele96.
2.3. Oficjum o Jedność Chrześcijan

Szczególnym dniem dla Wspólnoty i Komunii Chemin Neuf jest każdy
czwartek. Tego dnia we wszystkich domach Wspólnoty sprawuje się
94 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła,
13.12.2014.
95 Więcej na ten temat piszą: S. Nagy, Kościół na drogach jedności, Wrocław 1985;
Ł. Kamykowski, Pojęcie dialogu w Kościele katolickim. Wnioski z doświadczeń Kościoła w XX wieku, Kraków 2003; K. Karski, Ekumenizm dzisiaj – nasze trudności
i zadania – perspektywa ewangelicka, „Rocznik Teologiczny. Chrześcijańska Akademia Teologiczna” 34 (1992), s. 227–233.
96 Więcej na ten temat: S. C. Napiórkowski, Wierzę w jeden Kościół, Tarnów 2003;
W. Hryniewicz, Teologia i ekumenizm w obliczu kryzysu, „Więź” (1977) nr 4, s. 15–24.
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Oficjum o Jedność Chrześcijan. Motywem powstania tego oficjum stała
się wizja o. Couturiera z 1944 roku o „Niewidzialnym Klasztorze”:
Jeśli w każdy czwartek wieczór, na cotygodniową pamiątkę Wielkiego
Czwartku, coraz większa rzesza chrześcijan różnych wyznań utworzy jakby ogromną sieć otaczającą ziemię, jak rozciągający się szeroko
„Niewidzialny Klasztor”, w którym wszyscy będą zanurzeni w modlitwę Chrystusa za jedność – czyż nie byłby to świt Jedności Chrześcijan
podnoszący się nad światem? Czyż Ojciec nie oczekuje właśnie takiej
szczerej postawy, wspólnej głębokiej, żarliwej, ażeby spełnić Jedność
widzialną?97.

Wspólnota przyjęła tę ideę jako szczególne wezwanie i zadanie dla
siebie. Raz w tygodniu wszyscy członkowie Wspólnoty w różnych miejscach na świecie modlą się o tej samej porze na pamiątkę Wielkiego
Czwartku oraz ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa z intencją o jedność chrześcijan, wierząc, że taka modlitwa przyniesie owoce. Wieczorna
liturgia Wielkiego Czwartku we Wspólnocie Chemin Neuf posiada bardziej rozbudowaną modlitwę wiernych i liczniejsze modlitwy o jedność
chrześcijan. Podczas głoszenia Słowa Bożego dobitnie podkreśla się
konieczność dążenia do jedności Kościoła98.
Oficjum o Jedność Chrześcijan jest opublikowane w całości i udostępnione tylko na stronie internetowej Wspólnoty. W żadnym dokumencie
oficjalnym Wspólnoty nie ma szczegółów co do liturgii. Konstytucje
zawierają jedynie ogólne reguły, ponieważ układ oficjum jest jeszcze
bardzo płynny i zależnie od sytuacji bywa adaptowany. Struktura liturgii
jest bardzo prosta, opiera się na tradycyjnej Liturgii godzin:

97 Por. Konstytucje Publicznego Stowarzyszenia Wiernych „Wspólnota Chemin Neuf ”,
dz. cyt., s. 22.
98 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła,
13.12.2014.
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Otwarcie:
Wprowadzenie do modlitwy oraz do znaku pateny i kielicha
Otwarcie oficjum
Psalm 122 (121) (podczas ofiarowania pateny i kielicha)
Uwielbienie:
Spontaniczna modlitwa uwielbienia
Śpiew psalmów
Słuchanie:
Proklamacja fragmentu z Biblii
Komentarz do Słowa Bożego
Świadectwa
Przedstawienie jakiegoś Kościoła lub wydarzenia ekumenicznego
Teksty lub modlitwy ekumeniczne
Kantyk Zachariasza (podczas modlitwy porannej)
Kantyk Maryi (podczas modlitwy wieczornej)
Modlitwa prośby:
Modlitwa wstawiennicza, dziękczynna
Modlitwa o jedność chrześcijan
Posłanie:
Ojcze nasz
Modlitwa końcowa
Zakończenie:
„Błogosławmy Panu”

Członkowie Wspólnoty, ubrani w białe alby, gromadzą się w kaplicy
domowej lub w kościele. Oficjum rozpoczyna krótkie wprowadzenie
do modlitwy i wyjaśnienie znaku pateny i kielicha:
Codziennie modlimy się, by Duch Święty dał nam „doświadczyć cierpienia podziałów”. Ta pusta patena i kielich, złożone na ołtarzu, symbolizują nasze podziały i nasz grzech: ciągle jeszcze nie jesteśmy razem
przy wspólnym stole eucharystycznym. Ale codziennie modlimy się
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też: „byśmy mieli nadzieję ponad wszelką nadzieję”. Modląc się przed
tą pustą pateną i kielichem, wypowiadamy też naszą nadzieję: wierzymy, że pewnego dnia będziemy zjednoczeni przy jednym stole.

Następnie dokonuje się tzw. „otwarcie oficjum”:
Przyjmijmy pośród nas symbol pateny i kielicha, śpiewając słowa Psalmu 121:
Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
Pójdziemy do domu Pańskiego!
[…] Jerozolimo, zbudowana jak miasto,
gdzie wszystko stanowi jedno ciało.
Razem chcemy kroczyć ku realizacji tej obietnicy, ku temu miastu,
„w którym wszyscy będą zespoleni w jednym ciele”.
Pragniemy włączyć się w modlitwę Jezusa: „Aby wszyscy byli jedno
i usłyszeć dziś, co Duch mówi do Kościołów na drodze jedności chrześcijan”.

Podczas śpiewu na wejście stałym elementem liturgii jest procesyjne
wniesienie pustej pateny i pustego kielicha. Dla podkreślenia większej
różnorodności patenę i kielich mogą nieść: mężczyzna i kobieta lub
osoby pochodzące z różnych ras. Paramenty, które zwykle służą do sprawowania Mszy świętej, podczas Oficjum o Jedność Chrześcijan stawiane
są na ołtarzu puste. Jest to znak tego, że chrześcijanie są jeszcze w drodze ku jedności eucharystycznej, że dziś nie mogą spotkać się razem
przy stole Ciała i Krwi Pańskiej99, ale dążą do jedności, gdyż pragnie jej
sam Chrystus. Znak pustej pateny i kielicha wskazuje na podstawowy
kierunek przeżywania ekumenizmu przez Wspólnotę Chemin Neuf.
Za każdym razem, kiedy wnoszona jest pusta patena i pusty kielich,
Wspólnota chce doświadczać cierpienia związanego z sytuacją podzia99 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła,
13.12.2014.
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łu chrześcijan, która nie jest wolą Chrystusa. Z drugiej strony pragnie
modlić się o tę jedność, gdyż tylko to może dziś zrobić.
Procesyjne wniesienie pustej pateny i kielicha bywa zastąpione uroczystym wprowadzeniem ikony. Wtedy procesji wejścia towarzyszy
klasyczny hymn prawosławny, ułożony przez św. Efrema, skierowany
do Ducha Świętego Królu Niebieski. Podczas bardziej uroczystej celebracji Oficjum o Jedność Chrześcijan procesyjnie wnosi się jednocześnie
trzy symbole, wskazujące na poszczególne wyznania chrześcijańskie:
ikonę i kadzidło jako znak Kościoła prawosławnego, Biblię jako symbol
Kościołów protestanckich oraz pustą patenę i pusty kielich jako znak
katolickiej Eucharystii, której chrześcijanie nie mogą jeszcze celebrować
w pełni zjednoczeni100.
Po procesji wejścia następuje spontaniczna modlitwa uwielbienia,
pomagająca zebranym wejść w obecność Chrystusa oraz śpiew psalmów. Następnie czyta się Słowo Boże. Komentarzem do Słowa może
być tekst duchowy o jedności chrześcijan, fragment z Ojców Kościoła
lub rozważanie autora innego wyznania.
Ideą modlitwy wstawienniczej jest powierzenie Bogu konkretnego
wydarzenia ekumenicznego lub sytuacji na świecie zaprzeczającej jedności oraz prośba o błogosławieństwo dla członków Wspólnoty pochodzących z różnych Kościołów chrześcijańskich i za nich odpowiedzialnych.
Zdarza się, że Wspólnota Chemin Neuf prosi osoby z różnych wyznań,
aby modliły się za inny Kościół; by dziękowały za coś, co od niego
otrzymały, albo żeby prosiły o łaskę nawrócenia dla własnego Kościoła
w tym, co jest jakimś punktem jego słabości101. Modlitwa wstawiennicza
jest przygotowana przez poszczególne domy Wspólnoty (kolejnością
rozporządza Sekretariat) i kończy się najczęściej modlitwą o jedność,
odmawianą codziennie we Wspólnocie podczas jutrzni102.
100 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła,
13.12.2014.
101 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła,
13.12.2014.
102 Patrz: punkt 2.1.
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Troska o czynienie razem tego, co jest możliwe, łączenie elementów
dziedziczonych i wzajemnych (integracja duchowo-liturgiczna) i mobilizacja do wzajemnego wstawiennictwa i tym samym budowania jedności –
to bardzo konkretne motywy życia w duchu duchowego ekumenizmu
we Wspólnocie Chemin Neuf. Na podstawie przeprowadzanych analiz
możemy dojść do wniosku, że pierwszą przestrzenią działania Chemin
Neuf jest ona sama. Chodzi o jednoczenie się w obrębie jednej Wspólnoty osób różnego wyznania, należących do wszystkich stanów życia:
braci i sióstr konsekrowanych, osób stanu wolnego, małżeństw i rodzin.
Doświadczana we Wspólnocie komunia rodzi pragnienie misji.

3. Apostolat jedności
Naszą pasją jest jedność, jedność osoby ludzkiej i jedność
Kościoła. Pragniemy przeżywać ową „pasję”, owo umiłowanie Jedności Kościoła, Wspólnoty, naszej własnej rodziny
i w końcu nas samych z każdym człowiekiem, chrześcijaninem czy też nie, świadomi, iż Duch Święty działa naprawdę
na całym świecie103.

Wspólnota Chemin Neuf powstała w czasie, kiedy świat dotknęły podziały, wojny rasowe i etniczne (ludobójstwo). Jako wspólnota międzynarodowa i międzywyznaniowa rozpoznała ona swój charyzmat i powołanie
do budowania mostów pomiędzy ludźmi, pomiędzy różnymi kulturami
i podzielonymi narodami w oparciu o takie wartości jak: solidarność,
hojność, braterstwo i miłość104. W duchu często powtarzanych słów:
„Wszystko, co możemy czynić razem, róbmy razem”, działania Wspólnoty
ukierunkowywane są na wszystkie wymiary jedności: jedność pomiędzy
103 Por. Konstytucje Publicznego Stowarzyszenia Wiernych „Wspólnota Chemin Neuf ”,
dz. cyt., s. 28.
104 Konstytucje Publicznego Stowarzyszenia Wiernych „Wspólnota Chemin Neuf ”,
dz. cyt., s. 23.
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ludźmi (zwłaszcza pomiędzy rasami, różnymi kulturami i narodami),
jedność w Kościele katolickim i pomiędzy Kościołami (praktyki ekumeniczne), jedność w małżeństwie i w rodzinie (Misja Kana i Siloe), jedność
na poziomie osoby (formacja młodych i rekolekcje ignacjańskie)105.
Szczególnym narzędziem w pracy na rzecz jedności i pokoju pomiędzy Kościołami i krajami jest Międzynarodowa Fraternia Ekumeniczna
zrzeszająca wszystkich członków Wspólnoty. Uznając istniejące różnice,
członkowie Wspólnoty przyjmują bogactwo kultury w drugiej osobie, a międzynarodowy i międzywyznaniowy wymiar fraterni uważają
za przywilej i niezbędną pomoc w dążeniu do jedności.
3.1. Jedność małżeństwa i osoby – Misja „Kana” i „Siloe”

Jedną z charakterystycznych cech Wspólnoty Chemin Neuf jest bez
wątpienia wspólne życie i posługa małżeństw oraz osób konsekrowanych. Doświadczenie życia wspólnotowego pomaga małżeństwom
Chemin Neuf, by czuwali nad jednością i pokojem we własnej rodzinie,
troszcząc się o jej życie duchowe, pojednanie i umiejętność wspólnego świętowania. Małżeństwa należące do Wspólnoty mieszkają albo
we „fraterni życia” lub we „fraterni dzielnicy”. W każdym wypadku
rodzina posiada przeznaczone dla siebie miejsce (mieszkanie lub dom),
zachowując prywatność rodzinną i małżeńską. Chociaż zaangażowanie
we Wspólnocie dotyczy jedynie małżeństw, a nie ich dzieci, to także
i one korzystają z duchowej drogi swych rodziców, doświadczając,
że jest możliwa braterska wspólnota pomiędzy osobami w różnym wieku, pochodzącymi z różnych kultur i wyznań chrześcijańskich. Większość małżeństw będących członkami Wspólnoty prowadzi aktywność
zawodową i na różne sposoby angażuje się w życie społeczne. W pracy
apostolskiej małżeństwa i osoby konsekrowane podejmują te same zadania co bracia i siostry konsekrowane. W ten sposób praca i modlitwa

105 Wywiad autorski przeprowadzony ze Wspólnotą Chemin Neuf, Rzym, 22.04.2014.
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we Wspólnocie łączy osoby świeckie i konsekrowane we wspólnej
służbie dla Ewangelii106.
Dla Chemin Neuf każda rodzina jest szczególnym miejscem budowania jedności. Od początku istnienia Wspólnoty jednym z priorytetów
oddziaływania była troska o jedność małżeństwa i rodziny. Już w 1980
roku Wspólnota rozpoczęła swoją misję poprzez sesje „Kana”, czyli
tygodniowe rekolekcje dla małżeństw (nazwa „Kana” została zainspirowana pierwszym cudem Jezusa podczas wesela w Kanie Galilejskiej).
Sesje te są okazją do zatrzymania się i ponownego zbliżenia do siebie
małżonków. Dzięki głębokim rozmowom i modlitwie każde z nich może
odnowić i umocnić wzajemną relację. Poprzez drogę dialogu i pojednania małżeństwa przeżywają prawdziwy „renesans” swojego przymierza
i łaski płynącej z sakramentu małżeństwa. Podczas sesji różne posługi
obecne w Kościele – kapłańska, małżeńska i rodzicielska − uzupełniają
się, aby umożliwić formację i ewangelizację małżonków i rodzin. Sesja dla narzeczonych („Kana”) rozpoczęła się w 1980 roku, natomiast
w Polsce pierwsza sesja „Kana” dla małżeństw odbyła się w 1994 roku
w Wolborzu na zaproszenie łódzkich jezuitów oraz warszawskich grup
modlitewnych. Z czasem sesja „Kana” rozszerzyła się na: „Kana – Małżeństwa i Rodziny”, „Kana – Narzeczeni”, „Kana – Nadzieja”, „Kana –
Samaria” i „Kana – Kapłani”107.
Misja „Kana – Małżeństwa i Rodziny” skupia małżeństwa i rodziny
(od 2006 roku dotyczy również ewangelizacji dzieci i troski o ich udział
w życiu rodzinnym108). Po odbyciu sesji „Kana” Wspólnota proponuje
małżeństwom 2–3-letnie zaangażowanie do tzw. „Fraterni Kana”. Skupia
ona małżeństwa, które pragną pracować dla jedności osoby, rodziny, Kościoła, społeczeństwa. Środkami jej działania są: modlitwa, świadectwo
życia małżonków, solidna formacja chrześcijańska i zaangażowanie w ży106 Por. Wspólnota Chemin Neuf, folder wspólnotowy, Lyon 2011, s. 6.
107 Wspólnota Chemin Neuf, folder wspólnotowy, Lyon 2011, s. 30.
108 Od roku 2016 w parafii Warszawa-Wesoła przygotowuje się weekend „Tymoteusz” oraz animuje się inne spotkania dla dzieci. Wywiad autorski przeprowadzony
z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła, 16.01.2017.
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cie Kościoła. „Fraternia Kana” jest ruchem w Kościele, podlega Wspólnocie Chemin Neuf, funkcjonując w łączności z Kościołem lokalnym.
Misja „Kana – Narzeczeni” skierowana jest do mężczyzn i kobiet, którzy rozeznają swoje powołanie i podejmują decyzję o zawarciu związku
małżeńskiego w Kościele katolickim. Natomiast misja „Kana – Nadzieja”
dotyczy osób żyjących w separacji lub rozwiedzionych, ale żyjących
samotnie. Z kolei misja „Kana – Samaria” skierowana jest dla osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach. Podczas tych sesji często
obecni są biskupi. Sesje te koncentrują się na kwestii oficjalnego stanowiska Kościoła (zwłaszcza Kościoła katolickiego) w sprawie sakramentów.
Misja „Kana – Kapłani” obejmuje kapłanów, którzy pragną posługiwać
podczas sesji „Kana”, zwłaszcza przez sprawowanie sakramentu pojednania oraz Eucharystii. Jest to także dla nich okazja dla ożywienia ich
kapłańskiej posługi. Sesja „Kana” jest również miejscem pogłębienia
wymiaru duszpasterstwa rodziny dla seminarzystów.
Wspólnota Chemin Neuf pragnie, aby każda podejmowana przez
nią misja miała ekumeniczny charakter. Dlatego podczas sesji „Kana”
członkowie wszystkich Kościołów chrześcijańskich mogą skorzystać
z liturgii i celebracji własnego Kościoła. Jeśli wówczas obecny jest pastor
lub ksiądz anglikański, sprawuje on nabożeństwo dla członków swojego Kościoła w tym samym czasie, kiedy odbywa się liturgia katolicka.
Dla wszystkich uczestników sesji proponowane są także inne „kroki
ku pojednaniu”, takie jak pisanie listów do osób nieobecnych, spotkanie
z własnym pastorem itp.109
Od 1980 roku Wspólnota Chemin Neuf jest obecna w Afryce, podejmując specjalne działania na rzecz integracji rodzin. Od 2004 roku
w Kinszasie Wspólnota licząca 25 osób różnej narodowości pomaga
dziesiątkom dzieci porzuconych na ulicy (często pod zarzutem czarów)
w powrocie do ich własnych rodzin. Ponadto w Kinszasie Wspólnota
Chemin Neuf otworzyła szkołę dla ponad 1200 dzieci, która przez integrowanie ich w ich rodzinach i w szkole realizuje pedagogikę jedności
109 Wywiad autorski przeprowadzony ze Wspólnotą Chemin Neuf, Rzym, 22.04.2014.
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(fraternie nauczycieli)110. Misja ta jest obsługiwana i sponsorowana przez
SOS Children’s Villages111. Wspólnota prowadzi także Międzynarodowe
Centrum Szkoleniowe dla Rodzin w Chartreuse de Zaragoza (Hiszpania).
Poszukując jedności osoby, Wspólnota Chemin Neuf pragnie służyć
jej we wszystkich jej wymiarach: fizycznym, psychicznym i duchowym.
Dlatego szczególnym miejscem oddziaływania Wspólnoty Chemin Neuf
jest Centrum Siloe w Montagnieu, w którym lekarze, psycholodzy i osoby towarzyszące razem posługują w rekolekcjach uzdrowienia wewnętrznego. Wszystkie osoby, które poszukiwały uzdrowienia wewnętrznego
na początku Wspólnota przyjmowała w swoich domach wspólnotowych.
Jednak zrodziła się potrzeba stworzenia oddzielnego miejsca, w którym
osoby uczestniczące w rekolekcjach mogłyby otrzymywać także opiekę
psychologiczną i medyczną. Kiedy w 1980 roku przejęła dom „Maison
Forte” w Montagnieu, niedaleko Cremieu (Francja), przeznaczyła go tylko na ten cel.
Ludzie, którzy podarowali nam tę starą ufortyfikowaną posiadłość,
przeżyli w swoich rodzinach trudne doświadczenia i pragnęli, aby
dom, który nam ofiarowali, służył uzdrowieniu. Również ci, którzy
pracowali przy remoncie, naprawdę chcieli pomóc w realizacji projektu związanego z uzdrowieniem osoby112.

Nazwa „Siloe” odwołuje do fragmentu Ewangelii według św. Jana,
w którym jest mowa o niewidomym oczekującym uzdrowienia przy
sadzawce Siloe. Misja Siloe powstała jako owoc długoletniej współpracy
110 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Adamem Strojnym, Warszawa-Wesoła,
13.01.2017.
111 SOS Children’s Villages – pozarządowa organizacja dobroczynna, założona w 1949
roku przez Hermanna Gmeinera w Austrii. Pomaga opuszczonym i osieroconym
dzieciom. Działa w 135 krajach.
112 Por. J. Coutellier, La spiritualité ignatienne dans la Communauté du Chemin Neuf,
dz. cyt., s. 41–49.
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pomiędzy osobami towarzyszącymi duchowo oraz lekarzami, psychiatrami i terapeutami. Szczególną jej cechą jest całościowe podejście
do osoby ludzkiej, aby również zdrowie było podporządkowane łasce
zbawienia.
Gdy ukończyliśmy remont domu w Montagnieu, rozpoczęliśmy tam
organizowanie rekolekcji według Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego
Loyoli. Prowadząc rekolekcje zauważyliśmy, że ich uczestnicy mają
problemy z modlitwą i ze słuchaniem słowa Bożego związane z ich lękami, z ich historią. Pomyśleliśmy wówczas, że dobrze byłoby organizować sesje, podczas których człowiek na nowo mógłby odczytać swoją historię życia, czyli sesje uzdrowienia wewnętrznego 113.

Centrum Siloe proponuje rekolekcje pojednania z historią swojego
życia „Anamneza” (jest to czas rozpoznania doznanych krzywd, dostrzeżenia w nich też własnej winy, uzdrowienia duchowego) oraz tzw.
„Cykl Siloe”, który odbywa się w trzech etapach, dwu–trzydniowych,
rozłożonych w ciągu jednego roku. Cykl Siloe jest skierowany do osób
przeżywających trudności zdrowotne na wielu płaszczyznach. Jednak
chodzi w nim nie tyle o terapię psychologiczną czy psychiczną, lecz
przede wszystkim – o pomoc duchową. Dla Wspólnoty ważne jest to,
że żyją w niej osoby towarzyszące duchowo: księża, psychologowie, psychiatrzy, lekarze interniści, pielęgniarki. Centrum Siloe prowadzi także
ćwiczenia duchowe św. Ignacego Loyoli, pozwalające osobom „uzdrowionym” rozeznać powołanie i uformować się duchowo.
W wielu krajach Wspólnota proponuje sesje uzdrowienia wewnętrznego (odczytanie na nowo swojej historii życia), rekolekcje „Anamneza” oraz cykl „Siloe”, który odbywa się w trzech etapach w ciągu roku.
Centrum Siloe przyjmuje na krótszy lub dłuższy pobyt osoby szukające
wewnętrznego pojednania. Z czasem ośrodek w Montagnieu stał się nie
113 J. Coutellier, La spiritualité ignatienne dans la Communauté du Chemin Neuf,
dz. cyt., s. 41–49.
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tylko domem rekolekcyjnym, ale także miejscem formacji i refleksji nad
wszystkimi kwestiami dotyczącymi człowieka. Każdego roku odbywa się
tam międzynarodowa konferencja lekarzy, terapeutów oraz osób towarzyszących duchowo, mająca na celu pogłębienie konkretnego tematu
związanego ze zdrowiem114.
Od 2007 roku Misja Siloe w Polsce na stałe współpracuje ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczną „Pracownia Dialogu”. W 2009
roku arcybiskup diecezji warszawsko-praskiej Henryk Hoser powierzył
Wspólnocie Chemin Neuf Ośrodek Duszpasterski w Mistowie koło
Mińska Mazowieckiego. Oprócz parafialnej posługi duszpasterskiej
Wspólnota prowadzi tam w ramach Misji Siloe pięciodniowe rekolekcje pojednania z historią swojego życia „Anamneza” oraz rekolekcje
uzdrowienia wewnętrznego „Siloe”.
3.2. Jednoczenie młodzieży i misja JE T

Wspólnota Chemin Neuf – gdziekolwiek się znajduje – pełni szczególną misję wobec młodzieży, proponując jej, w zależności od wieku,
udział w szerokiej gamie projektów formacyjnych i ewangelizacyjnych.
Poprzez towarzyszenie duchowe i udział w rekolekcjach ignacjańskich
Wspólnota uczy młodych ludzi umiejętności wglądu w siebie i rozeznawania duchowego. Ponadto proponuje im udział w wieczornych
lub weekendowych cyklach formacyjnych, w cyklu Jana Chrzciciela
i w rekolekcjach Jerycho.
W 1980 roku Wspólnota rozpoczęła cykl spotkań „Misja 14–18”,
skierowanych do młodzieży w wieku od 14 do 18 lat. Opierają się one
na trzech filarach: braterstwo, modlitwa, świętowanie. Tygodnie lub
weekendy proponowane młodym ludziom mają konkretny temat: „Budować na Skale”, „Stań się tym, kim jesteś”. Zajęcia składają się z różnych
form: śpiew, taniec, gry, katechezy, świadectwa. Jest też czas na modlitwę,

114 Por. Wspólnota Chemin Neuf, folder wspólnotowy, Lyon 2011, s. 38–39.
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a także szczere rozmowy w małych grupach (tzw. grupy dzielenia)115. Ten
rodzaj aktywności umożliwia potem młodym udział w misjach letnich,
trwających od sześciu do ośmiu tygodni, zazwyczaj w Afryce.
W 1980 roku Wspólnota rozpoczęła misję skierowaną do studentów
i młodzieży pracującej – „Misja 18–30”. Od początku swojego istnienia Wspólnota prowadzi też Domy Studenckie (w większych miastach
Europy i świata), w których zapewnia nie tylko miejsce sprzyjające
nauce i budowaniu dobrych relacji międzyludzkich, ale daje możliwość
pogłębienia wiary poprzez solidną formację chrześcijańską (weekendy
formacyjne, spotkania wieczorne, rekolekcje Jerycho). W ciągu ostatnich
lat biskupi powierzyli Wspólnocie Chemin Neuf wiele duszpasterstw
akademickich (Chambery, Reims, Sophia Antipolis, Londyn, Bonn,
Madagaskar). W wielu miastach Wspólnota prowadzi także domy dla
młodzieży pracującej116. Od 2007 roku Wspólnota rozpoczęła misję
dla dzieci od 8 do 13 lat, opracowaną przez Kościół katolicki w Brazylii. Obecnie działalność ta ogranicza się do kilku weekendów w roku
we Francji i Brazylii.
W kilku krajach Europy (Niemcy, Francja, Wielka Brytania) Wspólnota Chemin Neuf posiada swoje szkoły językowe, w których proponuje młodzieży trzymiesięczne kursy języka niemieckiego, francuskiego
i angielskiego. Podczas tego kursu kładzie się też duży nacisk na życie
wspólnotowe i duchowe. Proponowana jest także formacja duchowa
lub udział w jednej z misji Wspólnoty. Młodzi mogą zaangażować się
w grupy dzielenia, projekty charytatywne czy spektakle ewangelizacyjne.
W 1996 roku, w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży,
które odbyły się w Paryżu w 1997 roku, Wspólnota Chemin Neuf zorganizowała Międzynarodowy Chór Chemin Neuf, który do dzisiaj daje
koncerty w wielu miastach Europy (Paryż, Rzym, Chartres, Kolonia,
Lourdes, Madryt). Wspólnota proponuje młodym udział w Międzynarodowych festiwalach w Hautecombe oraz wielu innych miastach Europy
115 Por. Wspólnota Chemin Neuf, folder wspólnotowy, Lyon 2011, s. 32.
116 Wspólnota Chemin Neuf, folder wspólnotowy, Lyon 2011, s. 33.
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i świata. Warto wspomnieć, że podczas każdego festiwalu jedna stacja
Drogi Krzyżowej poświęcona jest pojednaniu pomiędzy narodami117.
W 2016 roku, z okazji Światowych Dni Młodzieży, Wspólnota Chemin
Neuf zorganizowała Festiwal Paradise in the City w Łodzi. Przynajmniej
raz do roku organizuje też międzynarodowe festiwale gromadzące setki
młodych ludzi. W latach 1986–1992 miały one miejsce w opactwie Sablonceaux. Większe takie spotkania, zwłaszcza z okazji Światowych Dni
Młodzieży, odbywały się kolejno: w Perugi (2000), w Turyndze (2005),
w Lourd (2006) w Guadarramie (2011).
Szczególną propozycją Wspólnoty Chemin Neuf skierowaną do młodzieży jest udział w projekcie JET. Jest to akronim francuskiego terminu:
Jeune à l’ÉTranger („Młodzież za granicą”). JET oferuje młodym ludziom, zwłaszcza Europejczykom, międzynarodowy wolontariat (obecnie dotyczy również rodzin i osób samotnych), polegający na udziale
w misjach humanitarnych i społecznych Wspólnoty Chemin Neuf
(w Brazylii, w Burundi, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, we Włoszech,
na Madagaskarze, w Mauritiusie, w Demokratycznej Republice Kongo
i w Czadzie). W zależności od czasu trwania projekt JET daje możliwość
uczestniczenia w trzech różnych rodzajach misji: Młodym (od 17 do
25 lat) proponowana jest misja Frat’Voyage trwająca od trzech tygodni
do miesiąca. Polega ona na poznaniu przez młodych ludzi innej kultury
i pomocy w konkretnym projekcie. Misja Mini JET kierowana jest młodzieży w wieku 17 lat na okres od dwu do pięciu miesięcy. Polega ona
na integracji z lokalną wspólnotą przez modlitwę i życie wspólnotowe.
Misja JET trwa od sześciu miesięcy do dwóch lat. Oznacza ona formację
i pobyt na misjach w służbie rozwoju projektu i ewangelizacji w domu
Wspólnoty Chemin Neuf.
W 2005 roku, z okazji Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii, powstała wspólnota młodzieży szczególnie związana ze Wspólnotą Chemin
117 Por. F. X. Maigre, Pour le Chemin-Neuf, l’unité n’a pas de frontiers, http://www.lacroix.com/Religion/Actualite/Pour-le-Chemin-Neuf-l-unite-n-a-pas-de-frontieres-2013-05-16-994791 (15.03.2016).
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Neuf, która przyjęła nazwę „Młodzi Chemin Neuf ”. Jej program obejmuje
dwuletnią drogę formacyjną w łączności ze Wspólnotą.
3.3. Media w służbie jedności i pokoju − Net for God

W 2000 roku, z okazji Światowych Dni Młodzieży, Wspólnota Chemin
Neuf utworzyła Międzynarodową Fraternię Ekumeniczną (Fraternité Oecuménique Internationale, FOI), pod nazwą: Net for God („Sieć
dla Boga”). Należą do niej wszyscy członkowie Wspólnoty Chemin
Neuf, Komunii Chemin Neuf, Fraterni Kana i Kana – Nadzieja, młodzi
z „Misji Młodych”, „Misji 14–18” oraz wszystkie związane z nimi grupy
modlitewne i parafialne. Członkowie sieci Net for God tworzą na całym
świecie Międzynarodową Fraternię Ekumeniczną.
Odpowiadając na wezwanie Chrystusa i licząc na pomoc Ducha Świętego, podejmuję zobowiązanie przed Bogiem oraz moimi braćmi i siostrami do trwania w Międzynarodowej Fraterni ekumenicznej „Net for
God”. W sercu tego „klasztoru niewidzialnego” zobowiązuję się do modlitwy i pracy na rzecz jedności i pokoju między naszymi państwami
i kościołami w łączności ze Wspólnotą Chemin Neuf 118.

W nawiązaniu do wizji prekursora ekumenizmu o. Couturiera o „Niewidzialnym Klasztorze” członkowie Net for God podejmują modlitwę
wstawienniczą o jedność Kościoła, tworząc w ten sposób międzynarodową i międzywyznaniową sieć modlitewną, otaczającą Ziemię. Modlitwa i własna formacja mają na celu przygotować podejmujące je osoby
do ewangelizacji oraz do pracy w konkretnej fraterni na rzecz jedności
i pokoju pomiędzy Kościołami i narodami.
Każdego miesiąca członkowie Net for God realizują 30-minutowy
film na wybrany temat, dotyczący potrzeby pokoju i jedności na świecie.
118 Konstytucje Publicznego Stowarzyszenia Wiernych „Wspólnota Chemin Neuf ”,
dz. cyt., s. 17–40.
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Film ten tłumaczony jest na 26 języków i rozsyłany do ponad tysiąca
„punktów NET” istniejących w około 80 krajach. Film ten oglądany jest
na spotkaniach Net For God. Spotkania te są otwarte dla wszystkich.
Każdy „punkt NET” gromadzi osoby w różnym wieku i różnych wyznań
chrześcijańskich, którym na sercu leży wezwanie Chrystusa: „Aby wszyscy byli jedno” (J 17, 21)119. Ze względu na różnorodność kulturową i wyznaniową każde spotkanie Net For God ma inny przebieg, w zależności
od kraju czy regionu. Składa się ono z trzech części: wspólna modlitwa
o pokój i jedność między krajami i Kościołami, półgodzinny film, dyskusja. Spotkania rozpoczynają się i kończą modlitwą. W każdym miesiącu
wszystkim członkom Międzynarodowej Fraterni proponuje się modlitwę
w konkretnej intencji dotyczącej jedności chrześcijan i pokoju na świecie.
Filmy prezentują świadectwa życia ludzi, którzy oddali życie za jedność, pokój, poruszają także temat wiary, ekumenizmu, ale i spraw, które
dzielą chrześcijan. Następnie uczestnicy spotkania modlą się w ciszy
o pokój na świecie, a potem dzielą się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami na temat obejrzanego filmu120. Ksiądz Fabre zauważa bogactwo,
jakie wynika z międzywyznaniowego charakteru spotkań, które nie tylko
119 Obecnie wokół każdego filmu gromadzi się ponad 20 tys. osób, które pragną modlić
się i pracować na rzecz pokoju i pojednania pomiędzy narodami i Kościołami. Por.
Wspólnota Chemin Neuf, folder wspólnotowy, Lyon 2011, s. 20. Oprócz produkcji
filmów członkowie Wspólnoty Chemin Neuf od początku podejmowali konkretne
kroki mające na celu rozpowszechnianie myśli i kultury chrześcijańskiej. W latach
1975–2004 Wspólnota wydawała czasopismo „Tychique” (od 2004 roku jest to czasopismo „Wiara”). Gitarzysta i pasjonat rocka Philipp Berger wydał książkę Budowa
na skale, która podejmowała próbę zrozumienia interakcji pomiędzy muzyką rockową a poszukiwaniem Boga. Ksiądz Arnaud Goma w książce Siła i moc. Harry
ukazał chrześcijańskie spojrzenie na popularną serię o Harrym Potterze, wykazując
elementy zbieżne z chrześcijańskim kerygmatem. Ksiądz Stéphane Simon napisał
kilka powieści o życiu parafialnym. Przez wiele lat (do 2011 roku) członkiem Wspólnoty Chemin Neuf był węgierski malarz mieszkający we Francji Étienne (István)
Thuronyi, znany na Węgrzech z książek, kompozycji orkiestrowych i obrazów. Por.
K. Błażyca, Podłączeni do sieci, http://ekumenizm.wiara.pl/doc/705865.Podlaczeni-do-sieci (4.05.2016).
120 Wywiad autorski przeprowadzony ze Wspólnotą Chemin Neuf, Rzym, 22.04.2014.
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pozwala doświadczyć praktycznego ekumenizmu, ale uczy umiejętności rozmawiania o tym, co bywa przyczyną nieporozumień pomiędzy
wyznaniami: „Stawiając nam pytania w klimacie prawdy i braterskiego
zasłuchania, nasi protestanccy, ewangeliccy i zielonoświątkowi bracia
pomagają nam w wyrażaniu naszej własnej katolickiej wiary i w uzasadnianiu naszych religijnych praktyk”121.
Wspólnota Chemin Neuf od początku istnienia pojmuje swoją misję
włączenia się w ewangelizacyjne dzieło Kościoła jako ściśle powiązane z kwestią jedności chrześcijan i jedności w ogóle. Jest przekonana
bowiem, że tylko pojednani chrześcijanie mogą wiarygodnie głosić
Chrystusa, dlatego do istoty życia wspólnotowego należą częste nabożeństwa o pojednanie. Wejście do Wspólnoty wiąże się z zaangażowaniem do modlitwy i pracy na rzecz jedności chrześcijan, a każdy nowy
członek bierze na siebie zobowiązanie do realizacji konkretnych praktyk
ekumenicznych.
Jedność chrześcijańska, wyrażana we wspólnych formach kultu, jedności intencjonalnej, wstawienniczej, integracji duchowej, rodzi ducha
misyjnego, który objawia się w rozmaitych dziełach na rzecz jedności.
Począwszy od troski o jedność członków we Wspólnocie i w poszczególnych fraterniach, poprzez integrację rodzin, relacji międzyludzkich
i pomoc duchową w integracji wewnętrznej, ludzkiej, pojednaniu wewnętrznym z własną historią życia i dziedzictwem aż po zorganizowaną,
nawet medialnie, troskę o jedność globalną, duchową, religijną i kulturową. Zasięg tego apostolatu wyraża się w szeroko obecnych misjach,
jak też przez wykorzystanie środków medialnych, ogarniających osoby
różnych stanów i w różnym wieku. Wspólnota, która zrodziła się z nurtu
Odnowy w Duchu Świętym, dość spektakularnie objawia w dzisiejszych
czasach owoce autentycznego działania Ducha w ich życiu, bogate spektrum Daru jedności w Duchu Świętym.

121 O. L. Fabre, Wspólnota życia a jedność Kościoła, dz. cyt.
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Międzykulturowe Centrum
„Ezio Aletti”
Otwartość ekumeniczna w liturgii może się objawiać na różnych poziomach. Wspólnoty życia ewangelicznego i wspólnoty monastyczne
realizują ją poprzez życie w jedności i hojne czerpanie we własnych
celebracjach ze źródeł liturgicznych pochodzących z różnych tradycji
chrześcijańskich. Istnieją jednak pewne rzeczywistości eklezjalne, które
postawę ekumeniczności wyrażają poprzez sztukę i refleksję teologiczną,
która tworzy szeroko rozumiany kontekst żywego kontaktu z Bogiem,
jaki ma szczególny wyraz w liturgii. Międzykulturowe Centrum Badań
i Studiów „Ezio Aletti” w Rzymie nie jest w sensie ścisłym wspólnotą
życia, ale miejscem, w którym chrześcijanie Wschodu i Zachodu żyją
i tworzą razem, podejmując głęboką refleksję teologiczną nad pięknem
ukazującym się w liturgii. W ten sposób nowa sztuka liturgiczna zakorzeniona jest w prawdziwej tradycji Kościoła niepodzielonego oraz staje
się zarazem głęboko teologiczna i autentycznie pastoralna.
Międzykulturowe Centrum Badań i Studiów „Ezio Aletti” (dalej:
Centro Aletti) zostało utworzone w 1991 roku przy Papieskim Instytucie Wschodnim „Orientale” w Rzymie. Wyrosło ono z głębokiego pragnienia Jana Pawła II, aby po upadku totalitarnych reżimów w Rzymie
powstało miejsce, gdzie mogliby się spotykać intelektualiści różnych wyznań chrześcijańskich, pochodzący z Europy Wschodniej i Zachodniej.
Chodziło o zapewnienie uczonym i artystom wzajemnego kontaktu oraz
umożliwienie naukowej wymiany zarówno w obszarze specjalistycznej
wiedzy, jak i poznawania odmiennych tradycji:
Chciałem osobiście zainaugurować Centrum Badań i Studiów „Ezio Aletti”, ponieważ zostało założone jako część Papieskiego Instytutu Wschod-
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niego dla stworzenia uprzywilejowanych okazji do spotkań i wymiany
na płaszczyźnie wschodnioeuropejskiego chrześcijaństwa […] i poszukiwania głębszej jedności pomiędzy Kościołami 1.

Centro Aletti promuje i animuje badania nad dialogiem teologii Wschodu i Zachodu, doprowadzając do braterskiej konfrontacji
pomiędzy katolikami i prawosławnymi. Wspiera działania związane
z nową ewangelizacją w Europie, oferując pomoc w Kościele lokalnym,
szczególnie w dziedzinie duchowej formacji, oraz podejmuje studia nad
duchowością, kulturą i sztuką chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu.
Opierając się na źródłach duchowości, bada relacje pomiędzy wiarą,
kulturą i sztuką oraz prowadzi interdyscyplinarny dialog z problemami
współczesnego świata. Jako międzykulturowy ośrodek dialogu Centrum
organizuje sympozja, wykłady i seminaria naukowe, podejmując trudne
kwestie związane z tematem jedności chrześcijan, przez co przyczynia
się do kształtowania się na nowo duchowego oblicza Europy.

1. Misja Centro Aletti
W obecnych czasach nic nie jest tak bolesne w wizji człowieka i rzeczy – jak relacje personalne. Dlatego potrzeba
promowania duchowości, w której wiara, myśl i życie rosną
w sposób nierozłączny w ramach konkretnych Kościołów2.

Aktywność Centro Aletti skupia się wokół kilku uzupełniających się
wzajemnie obszarów działalności Instytutu Pastoralnego Duchowości
i Sztuki w Rzymie (IPSA). Do jego najważniejszych zadań należy praca
formacyjno-duszpasterska oraz badawczo-wydawnicza. Od 1995 roku
1

2

Jan Paweł II, Visita al Pontificio Istituto Orientale, Parole di Giovanni Paolo II in
occasione dell’inaugurazione del Centro di Studi e Ricerche „Ezio Aletti”, domenica,
12 Dicembre 1993, https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1993/
december/documents/hf_jp-ii_spe_19931212_centro-aletti.html (13.04.2015).
Por. M. I. Rupnik, Amici del Centro Aletti, no. 1, Pasqua 2004, s. 1.
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w ramach Centro Aletti działa L’Atelier dell’arte spirituale (Atelier Sztuki
Duchowej), którego zadaniem jest tworzenie środowiska, gdzie chrześcijańscy artyści, obok zdobywania wiedzy teologicznej i umiejętności
dotyczących technik artystycznych, prowadzą życie wspólne, razem
modlą się i pracują3.
W 2010 roku przy Centro Aletti powstała pracownia teologiczna
im. Kardynała Špidlíka: L’Atelier di teologia „Cardinal Špidlík”4. Tam,
we współpracy z innymi instytucjami, Centro Aletti organizuje sympozja, warsztaty i konferencje naukowe na temat dialogu ze współczesną
kulturą i sztuką w świetle liturgicznej tradycji Wschodu i Zachodu, a także rekolekcje ignacjańskie, kursy lectio divina i spotkania formacyjne.
Działalność naukową Centro Aletti od 1994 roku wspomaga Wydawnictwo Lipa, które publikuje wyniki badań przeprowadzanych przez
Centrum, dotyczących wzajemnych relacji pomiędzy teologią, liturgią
i sztuką. Wymienione obszary działalności (pracownia sztuki, pracownia
teologiczna i wydawnictwo) wyrastają z jednego korzenia, jakim jest
wspólnota Centro Aletti:
Wszystkie te trzy rzeczywistości mają pewną przestrzeń wspólną:
przestrzeń życia, studium i wspólnych poszukiwań, ponieważ te przestrzenie wzrastają z pnia drzewa, którym jest ekipa, komunia trzech
wspólnot: jezuitów, sióstr i gości […]. Są to trzy miejsca, poprzez które
wyraża się i komunikuje to, co dojrzewa pomiędzy nami 5.

3

4
5

W ramach tej pracowni, od 1999 roku do chwili obecnej, ekipa Centro Aletti wykonała mozaiki w dwunastu krajach Europy (Włochy, Słowenia, Czechy, Słowacja, Francja, Serbia, Hiszpania, Rumunia, Chorwacja, Portugalia, Austria, Polska),
w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone), w Ameryce Południowej (Kolumbia,
Brazylia) oraz w Syrii i w Libanie. Por. Arte spirituale, http://www.centroaletti.com/
ita/opere/data/2013.htm (25.05.2015).
Siedzibą Atelier di teologia „Cardinal Špidlík” jest Casa della Divina Sapienza w Rzymie.
Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Kraków, 30.05.2015.
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Do ekipy Centro Aletti należą tylko katolicy (ojcowie jezuici i siostry
zakonne), ale współpracują z nią także artyści pochodzący z innych
wyznań chrześcijańskich. Jego dyrektorem jest o. Marko Rupnik6 (artysta bizantyjskiej ikonografii i mozaiki), zaś wicedyrektorką Atelier
dell’Arte – prawosławna Serbka. Tak więc można śmiało powiedzieć,
że na artystycznej płaszczyźnie dochodzi do prawdziwego spotkania
w ekumenicznym wymiarze7. Siedziba Centrum mieści się w pobliżu
Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie8, zaś pierwszym jego afiliowanym ośrodkiem jest Centro Aletti Velehrad-Roma (CAVR)9. Podobnie jak
6

7
8

9

Marko Ivan Rupnik SJ urodził się w 1954 roku w miejscowości Zadlog na Słowenii.
Studiował filozofię, teologię i misjologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim
w Rzymie, obronił pracę doktorską z misjologii napisaną pod kierunkiem kardynała
Tomáša Špidlíka SJ. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Rzymie. Od września 1991
roku mieszka i pracuje w Centro Aletti w Rzymie, którego jest dyrektorem. Wykłada
w Papieskim Instytucie Wschodnim, Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie. Od 1999 do 2013 roku był
konsultantem Papieskiej Rady ds. Kultury; od 2012 roku jest konsultantem Papieskiej
Rady Popierania Nowej Ewangelizacji. W 2013 roku otrzymał doktorat honoris causa na Uniwersytecie Francisco de Vitoria w Madrycie, a w 2014 roku na Wydziale
Teologicznym w Lugano. Od 1995 roku jest dyrektorem Atelier Sztuki Sakralnej
Centro Aletti istniejącym przy Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie. Por.
Marko Ivan Rupnik, http://www.centroaletti.com/ita/persone/02.htm (27.04.2015).
Już w pierwszych miesiącach organizowania się Centro Aletti Jan Paweł II poprosił
o. Rupnika o zorganizowanie międzywyznaniowych spotkań pomiędzy uczonymi
ze Wschodu i Zachodu oraz o pokierowanie pracami nad wykonaniem mozaiki
w papieskiej kaplicy Redemptoris Mater na Watykanie.
Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Kraków, 5.06.2015.
Budynek ten, odziedziczony po mężu – Ezio Alettim, przekazała Towarzystwu Jezusowemu Anna Maria Gruenhut Bartoletti Aletti, z wyraźnym pragnieniem, aby stał
się on miejscem międzykulturowych spotkań. Generał Jezuitów, o. Peter Hans Kolvenbach, oddał dom w ręce rektora Papieskiego Instytutu Wschodniego w Rzymie,
Clarence’a Gallaghera SJ, dla potrzeb tworzącego się przy Instytucie Wschodnim
międzykulturowego ośrodka dialogu, które przyjęło nazwę Centro di Studi e Ricerche „Ezio Aletti”. Por. Fr Clarence Gallagher (1929–2013), http://hughie-scottishcatholicobservant.blogspot.com/2013/06/fr-clarence-gallagher-1929-2013.html
(15.04.2015).
Velehradzkie Centro Aletti mieści się w zabytkowym centrum Ołomuńca, w domu
przyznanym Kapitule Metropolitalnej św. Wacława w Ołomuńcu. Myśl utworzenia
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Centro Aletti w Rzymie, ośrodek badawczy w Velehradzie jest miejscem
spotkań i współpracy pomiędzy chrześcijanami w Europie. Przy nim
działa Wydawnictwo Refugium.
1.1. Ku jedności wiary i życia – L’Atelier dell’arte spirit uale

Duchowym ojcem wspólnoty Centro Aletti przez wiele lat był jeden
z najwybitniejszych teologów chrześcijańskiego Wschodu XX wieku –
Tomáš Špidlík SJ 10. To dzięki niemu kwestia wiary dla członków Centro Aletti nigdy nie była jedynie doktryną, lecz oznaczała nowe życie
w Chrystusie. Promowana przez o. Špidlíka wizja jedności wiary i życia
kształtowała i nadal kształtuje tożsamość, zasady postępowania i styl
działalności Centro Aletti. Ekipę Centrum, jak to zostało wspomniane,
tworzy zespół księży jezuitów i kobiet konsekrowanych oraz mieszkających tam czasowo gości. Są to naukowcy specjalizujący się w różnych
dziedzinach dotyczących teologii wschodniej oraz w badaniach służących promowaniu refleksji teologiczno-kulturalnej11. Regułę wspólCentrum w Velehradzie powstała w 1990 roku podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Czechach. Ostatecznie zostało ono założone w 1996 roku oraz afiliowane
do Centro Aletti w Rzymie, z którym od tego czasu dzieli wspólny program, sposób
życia i pracy.
10 Kardynał Tomáš Špidlík SJ (1919–2010) studiował filozofię i teologię na wielu uniwersytetach europejskich. Od 1954 roku rozpoczął wykłady teologii duchowości
patrystycznej i wschodniej w Papieskim Instytucie Wschodnim, na Papieskim
Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i na wielu innych wyższych uczelniach.
Ponad trzydzieści lat pełnił funkcję ojca duchownego Papieskiego Kolegium św. Jana
Nepomucena w Rzymie. Od 1991 roku mieszkał i pracował w Centro Aletti w Rzymie. Jan Paweł II w 2003 roku mianował go kardynałem Kościoła. Jako wybitny
znawca chrześcijańskiego Wschodu odegrał istotną rolę w nawiązywaniu relacji
z Kościołem prawosławnym, zwłaszcza w Rosji.
11 Zwykle wspólnota Centro Aletti mieszka i pracuje w L’Atelier dell’arte. Jednak,
ze względu na prowadzone wykłady, każdego tygodnia kilka osób z Centro Aletti
mieszka w L’Atelier di teologia. Przy Centro Aletti został otwarty dom gościnny
dla uczonych, artystów i współpracowników wspólnoty, pochodzących z różnych
wyznań chrześcijańskich.
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noty stanowi Statut życia zawierający najważniejsze zasady konieczne
do prowadzenia życia wspólnego:
Mieszkamy w tym samym domu, mamy chwile życia spędzane wspólnie i chwile przeżywane oddzielnie, aby pielęgnować swoją własną
tożsamość, ale zawsze ze świadomością, że te chwile współpracy, chwile wspólnej refleksji są bardzo cenne, ponieważ to właśnie tam tworzy
się wspólnota, która pracuje razem nad dziełem 12.

Szczególnym miejscem, w którym Centro Aletti uobecnia i promuje
wizję jedności wiary i życia, jest L’Atelier dell’arte spirituale (Atelier Sztuki Duchowej). Podczas czteroletniego kursu artyści z różnych Kościołów
mogą poznać podstawy sztuki, teologii i liturgii. Obok klasycznych
wykładów jest miejsce na praktykę i na doświadczenie życia wspólnotowego. „Tutaj nie tylko uczymy, nie tylko tworzymy sztukę. To są
elementy bardzo ważne, ale staramy się żyć razem i nadać konkretny
styl temu życiu wspólnotowemu”13.
Miał to być dom, w którym na pierwszym miejscu przeżywa się zdrowe relacje międzyludzkie, ponieważ Kościół jest Ciałem Chrystusa,
wspólnotą odkupionych – jest organicznie utkany z relacji […] i w takich relacjach dokonuje się wymiana darów.
Właśnie w tej wymianie darów zobaczyliśmy, jak ważne jest dzisiaj
wzajemne ubogacanie się także w dziedzinie sztuki liturgicznej. Dlatego podstawową cechą Centro Aletti jest dowartościowanie relacji
międzyosobowych14.

12 Por. Il colore dell’amore. L’arte di Marko Rupnik e del suo Atelier. Un giorno al Centro
Aletti [film], dir. M. A. Calò, Roma 2008, DVD.
13 Por. Il colore dell’amore…, dz. cyt., DVD.
14 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Centro Aletti, Rzym,
17.04.2014.
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W L’Atelier dell’arte spirituale wiedza i umiejętność spotykają się
z twórczością i życiem. Najważniejszym momentem dnia jest poranna
Eucharystia: „Msza święta jasno wyraża nasze życie i naszą prawdę,
którą potem w ciągu dnia staramy się żyć”15. Życie wspólnotowe i duchowe, dialog międzykulturowy, twórczość artystyczna, poszukiwania
teologiczne dotyczące tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu – wszystko to w Centro Aletti nie stanowi odrębnych rzeczywistości, ale tworzy jedność, którego centrum stanowi człowiek w relacji
do Boga16.
Każdy, kto tu przychodzi, bez względu na posiadany stopień naukowy,
ma do czynienia z rzeczami materialnymi: albo z mozaiką albo z konkretną organizacją domu, przygotowaniem jedzenia. To wpływa także
na sposób uprawiania teologii, ponieważ piękno, sztuka, konkretne
życie, realizm, wszystko idzie ze sobą w parze. Przygotowanie jedzenia czy poprowadzenie wykładu z teologii nie różni się ostatecznie tak
bardzo od siebie, o ile nauczanie jest związane z życiem 17.

Świadomi, że spotkanie sztuki i wiary nie może zaistnieć w sposób
czysto teoretyczny, lecz dokonuje się ono wewnątrz samego artysty,
członkowie Atelier nade wszystko dbają o miejsce, w którym powstaje
tego rodzaju „synteza”18:
Tworząc obrazy, przed którymi ludzie się modlą, płaczą, proszą o łaskę,
padają na kolana, trzeba prowadzić życie harmonizujące z tego rodzaju
sztuką. Dlatego przykładamy tak dużą wagę do życia wspólnotowego,
z którego czerpiemy siłę.
15 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Kraków, 30.05.2015.
16 Por. Formazione spirituale e pastorale, http://www.centroaletti.com/ita/formazione/
formaz01.htm (19.04.2015).
17 Por. Il colore dell’amore…, dz. cyt., DVD.
18 Por. L’Atelier – permanente cantiere comunitario, http://www.centroaletti.com/ita/
atelier/atelier01.htm (7.05.2015).
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Fundamentem życia wspólnego w Centro Aletti są przyjaźnie zawierane pomiędzy artystami w Centrum, pochodzącymi z różnych
wyznań chrześcijańskich. Te relacje stanowią potem podstawę do budowania relacji na wyższym poziomie – pomiędzy Kościołami 19.

Budowanie harmonii i jedności, podobnie jak modlitwa u prawosławnego ikonopisa, stanowią klimat powstawania ikony, która nie tylko
jest pięknym przedstawieniem, ale umieszczona w przestrzeni celebracji
liturgicznej – skłania do osobistego spotkania z Bogiem. Ta jedność
życia i wiary stanowi zarówno owoc liturgii, jak i postawę liturgiczną
na co dzień, budującą jedność pomiędzy ludźmi, niezależnie od wyznań.
Centro Aletti wyraźnie ukazuje, że nie doktryna jest ekumenią, ale
autentyczne życie w Chrystusie.
Mozaiki Centro Aletti wykonywane są przede wszystkim w przestrzeniach liturgicznych (sanktuaria, bazyliki, katedry, kościoły parafialne,
kaplice, krypty, zakrystie), ale także we wnętrzach ośrodków duchowości,
salach kapitulnych, domach zakonnych, wydawnictwach, hospicjach20.
1.2. Ku organicznej wizji teologii –
L’Atelier di teologia „Cardinal Špidlík”

Ważnym obszarem funkcjonowania Centro Aletti jest działalność badawczo-naukowa. Zadanie to realizuje L’Atelier di teologia „Cardinal
Špidlík”. W przekonaniu, że uczelnie nie są wystarczającym miejscem
19 Obecnie w Atelier pracuje piętnastu artystów z dziewięciu krajów. Są to: katolicy
łacińscy, grekokatolicy i prawosławni. Natomiast wicedyrektorką L’Atelier dell’Arte
spirituale jest prawosławna Serbka. Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko
Rupnikiem, Centro Aletti, Rzym, 17.04.2014.
20 W pracy artystycznej Centro Aletti współpracuje z rzeźbiarzem Oddi Alessandrio
z pracowni obróbki artystycznej rzeźby w kamieniu Lavorazioni Artistiche Monumentali in Pietra oraz ze studiem artystycznym Lo Studio Dettagli Architettura,
które pomaga w projektowaniu mozaiki i jej adaptacji liturgicznej. Por. Collaboratori,
http://www.centroaletti.com/ita/atelier/atelier07.htm (25.05.2015).
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dla solidnego przekazu wiary, Centro Aletti stworzyło miejsce, w którym studia i poszukiwania naukowe posiadają swoje odzwierciedlenie
w realiach codzienności. Patronat kardynała Špidlíka nad pracownią
teologiczną wydaje się zrozumiały. Był on nie tylko duchowym ojcem
Centro Aletti, ale nauczycielem i przewodnikiem wiary w teologicznych
poszukiwaniach jego członków. Teologia kardynała Špidlíka to teologia
oddychająca „dwoma płucami”. Jego twórczość obejmowała historię
duchowości, ale przede wszystkim promowała organiczną wizję teologiczną. Podczas wielu lat studiów i refleksji o. Špidlík odkrył w teologii
Kościoła wschodniego prawdziwe skarby, a mając na uwadze współczesną kulturę, wykazywał, że odpowiadają one oczekiwaniom dzisiejszego
człowieka. Jego naukowe badania dążyły do stworzenia takiej syntezy
kulturowej i teologicznej, która przezwyciężyłaby rozłam, jaki powstał
pomiędzy Wschodem a Zachodem21.
Kard. Špidlík utkał w ciągu lat wizję teologiczną, żywą i w wielu aspektach oryginalną, w której spotykają się Wschód i Zachód chrześcijaństwa, ubogacając się nawzajem swymi darami. Jej fundamentem jest
życie w Duchu Świętym, źródle poznania, a także miłość, badania, dialog z konkretnym człowiekiem, a wszystko to czynione w spotkaniu
z żywym Chrystusem, który obecny jest w swoim Kościele 22.

L’Atelier di teologia „Cardinal Špidlík” ma za zadanie kontynuowanie
dzieła zapoczątkowanego przez o. Špidlíka. Roczny kurs teologiczno-formacyjny organizowany i prowadzony przez ekipę i współpracowników Centro Aletti, kierowany jest zarówno do wykładowców teologii, jak
i do osób pracujących w duszpasterstwie i w formacji. Program kursu
21 Por. T. Špidlík, Chrześcijańska tożsamość Europy. Dwa płuca, tłum. L. Rodziewicz-Doktór, Kraków 2003 [notka biograficzna].
22 Benedykt XVI podczas Mszy świętej sprawowanej z okazji 90. rocznicy urodzin
kard. Špidlíka w watykańskiej kaplicy Redemptoris Mater. Por. Benedykt XVI, Zmarł
kard. Tomás Špidlík SJ, http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=
32623 (12.06.2015).
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obejmuje wykłady, lekturę, ćwiczenia i pracę indywidualną23. W swoich
poszukiwaniach Centro Aletti pragnie oddychać całym bogactwem
Kościoła, dlatego zagadnienia podejmowane podczas kursu dotyczą zarówno historii, geografii, głównych założeń teologii i duchowości chrześcijańskiego Wschodu, jak i podstawowych tematów dogmatycznych,
antropologii chrześcijańskiej, ekumenizmu oraz kwestii dotyczących
socjologii i filozofii, historii i kultury. Chodzi o takie przedstawienie
bogactw chrześcijaństwa wschodniego, by zrozumieć możliwość wymiany darów pomiędzy tradycjami i nauczyć się wzajemnego zrozumienia
oraz wspólnego wyrażenia tajemnic wiary: „studiuje się misteria wiary
obydwu tradycji, biorąc pod uwagę bogactwa, czyli najpiękniejsze rzeczy,
jakie zawiera jedna i druga tradycja. Także poprzez jedną i drugą tradycję
patrzymy na dzisiejsze problemy ludzi wierzących”24.
Centro Aletti tworzy odpowiednie warunki dla wzajemnego poznawania się i spotkania naukowców różnych tradycji chrześcijańskich
na płaszczyźnie wiary i wiedzy. Egzegeza patrystyczna, liturgiczne czytanie Słowa – mają za zadanie nauczenie umiejętności odczytywania
historii zbawienia w obrazach, odkodowanie symbolu zarówno w słowie,
jak i w obrazie tak, aby także twórczość artystyczna mogła stawać się metodą teologiczną25. Organizowane sympozja dotyczą teologii i duchowości chrześcijańskiego Wschodu oraz relacji pomiędzy chrześcijaństwem
wschodnim a zachodnim. Dyskusje naukowców dotyczą także odczytania istoty i zadań współczesnej sztuki chrześcijańskiej. Atelier Teologii
„Cardinal Špidlík”26 w dynamiczny sposób scala Pismo Święte, tradycję,
liturgię i życie kościelne, proponując sztukę liturgiczną jako formę integrującą. W ikonografii Wschodu malarz rzeczy sakralnych porównywany
23 Por. Atelier di teologia „Cardinal Špidlík”, http://www.centroaletti.com/ita/formazione/formaz04.htm (2.05.2015).
24 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Kraków, 30.05.2015.
25 Por. Formazione spirituale e pastorale, dz. cyt.
26 Por. A. Amato, Omelia in occasione dell’inaugurazione solenne dell’Atelier di Teologia „Cardinal Špidlík” (6 dic. 2010), http://www.centroaletti.com/ita/formazione/
Omelia%20card.%20Amato.pdf (2.05.2015).
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był do kapłana, który głosi i celebruje liturgię. Dlatego sztuka, zwłaszcza
sztuka obrazu, jest w stanie uczynić widzialnym to, co niewidzialne,
podobnie jak Wcielenie uczyniło widzialnym niewidzialnego Boga.
W podręczniku rosyjskiej ikonografii czytamy: „Kapłan przedstawia
nam Ciało Pana mocą słów, niejako z liturgicznego urzędu. Malarz, czyni
to przez obraz”27. Symeon z Tesaloniki mówi: „Nauczaj słowami, pisz
literami, maluj kolorami, w zgodzie z tradycją; obraz jest prawdziwy, tak
samo jak to, co jest napisane w książkach: jest tam łaska Boża, ponieważ to, co jest przedstawiane, jest święte” (Dialog przeciw herezjom, 23).
Charakterystyczną cechą działalności Centro Aletti jest ścisła więź
pomiędzy nauką a życiem wyrażająca się w tzw. „relacyjnym” podejściu
do badań i studiów, w którym pierwszeństwo mają stosunki międzyludzkie i więzi personalne. Dlatego o. Špidlík zachęcał każdego z członków
Centro Aletti do studiowania rosyjskich autorów (Władimira S. Sołowiowa28, Wiaczesława I. Iwanowa29, Michaiłą A. Bułhakowa30, Teofana
Rekluza31, Pawła A. Floreńskiego32, Aalexandra Schmemanna33), ale nie
po to, aby być ekspertem, lecz aby… stworzyć z nimi relację:
Wszyscy studiowaliśmy autorów, którzy pokazywali, że tradycja jest
żywą pamięcią. Każdy z nas w Centro żyje czymś, co otrzymał w darze od pamięci i mądrości Kościoła. Nie tylko ją zna, ale jej doświadcza. Nie studiuje się Grzegorza z Nazjanzu po to, aby stać się ekspertem
od Grzegorza z Nazjanzu, ale po to, aby znaleźć pokarm, którego dziś
potrzebuję.
27 Por. Иконописный подлинник, ред. А. И. Успенски, Mocкba 1998, s. 3.
28 Władimir Siergiejewicz Sołowjow (1853–1900) – rosyjski myśliciel prawosławny.
29 Wiaczesław Iwanowicz Iwanow (1866–1949) – rosyjski poeta i dramatopisarz, filozof,
krytyk literacki.
30 Michaił Afanasjewicz Bułhakow (1891–1940) – rosyjski pisarz i dramaturg.
31 Teofan Rekluz (1915–1894) – mnich i biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.
32 Pawieł Aleksandrowicz Fłorienski (1982–1937) – rosyjski duchowny i teolog prawosławny.
33 Alexander Schmemann (1921–1983) – prawosławny teolog, profesor teologii liturgicznej i kaznodzieja.

296

Rozdział VII

Jeśli studiuję Sołowiowa, nie studiuję jego tekstu, ale chcę żyć z Sołowiowem. Ważne jest, żeby wejść w kontakt z tym, co się studiuje.
Studiuje się tekst, który napisała konkretna osoba. Relacje i osoby
są w Centro Aletti priorytetem. Nie jako relacje psychologiczne czy socjologiczne, ale jako świadomość „ja – kościelnego”. To jest wiara przeżywana34.

L’Atelier di teologia „Cardinal Špidlík” to miejsce formacji integralnej.
Obok studiów o Kościele, kulturze, historii i teologii naucza się dynamicznego myślenia teologicznego i wspólnego działania pod wpływem
Ducha Świętego. Uczy się łączenia poznawanych prawd wiary z życiem
duchowym, z jednoczesnym uwzględnieniem historii Kościoła i współczesnych czasów35. Dlatego Atelier wielką wagę przywiązuje do formacji
duchowej. Liturgia i sakramenty, towarzyszenie duchowe, rachunek
sumienia – to środki konieczne dla stworzenia tej przestrzeni serca
niezbędnej do przyjmowania siebie i drugiego.
Styl badań naukowych w Centro Aletti ma charakter komunijny, dialogiczny, odnoszący się do relacji z innymi tradycjami chrześcijańskimi,
dlatego podczas przeprowadzanych badań próbuje odkryć na nowo
bogactwo Kościołów wschodnich: aleksandryjskich, syryjskich, koptyjskich, bizantyjskich. Prowadzi to do patrzenia na dzisiejszą rzeczywistość
Kościoła oczami chrześcijan pierwszych wieków:
Dla nas, chrześcijan relacja to nie kwestia psychologiczna czy socjologiczna, ale ontologiczna […] my, chrześcijanie, nie możemy studiować
inaczej, jak tylko poprzez studium relacyjne, komunijne, ponieważ nie
można znać Chrystusa inaczej jak tylko poprzez relację z Ojcem. Kościoła szuka się w komunii; Boga, jako prawdy, szuka się w relacji 36.

34 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Kraków, 30.05.2015.
35 Por. L’Atelier di teologia „Cardinal Špidlík”, dz. cyt.
36 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Centro Aletti, Rzym,
17.04.2014.
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L’Atelier di teologia „Cardinal Špidlík” to również miejsce wspólnego
mieszkania, życia i studiów (w konkretnej wspólnocie kościelnej) grupy
naukowców pochodzących z różnych krajów i tradycji chrześcijańskich.
Zamysłem Atelier jest stworzenie takiego sposobu życia, jaki charakteryzował okres Ojców Kościoła, a który na nowo został podjęty przez
św. Ignacego Loyolę u początków tworzenia się Towarzystwa Jezusowego.
Teologia jest przeżywana przede wszystkim jako doświadczenie. Ojciec
Rupnik zauważa:
Kiedy odczuwam siebie we wspólnocie z innymi, gdy przekraczam indywidualizm, właśnie poprzez prawdziwe odkrycie wiary zażyłości
z Bogiem, jest to odkrycie wymiaru eklezjalnego. Jesteśmy chrześcijanami, postarajmy się pomagać sobie żyć nowym życiem otrzymanym
na chrzcie. Kto ma życie Chrystusa, myśli jak on i odczuwa jak on 37.

Styl życia charakteryzujący Centro Aletti integruje poszukiwania
intelektualne, duchowość, apostolat i aspekty praktyczne z konkretem codziennego życia. Oznacza to, że Centro Aletti nie jest typową
instytucją naukową. Podejmowana działalność naukowa zawsze jest
związana z życiem konkretnych osób i Kościołów. Poprzez spotkania
pomiędzy nimi i Kościołami odnajduje inspiracje w tradycji. Twórczość
artystyczna przyczynia się do kształtowania precyzyjnej metodologii
w taki sposób, że teologia, duchowość, liturgia i kultura stają się żywym
organizmem. Jest to styl życia, który pragnie współistnienia nauki, modlitwy, kontemplacji i relacji międzyludzkich. Wszystko to wplecione
jest w rytm życia Kościoła, w jego liturgię oraz w wymiar duszpasterski
i misyjny (dialog z innymi kulturami).
Podejmując ten styl, Centro Aletti pragnie pomagać uczonym i artystom w scalaniu teorii z praktyką: badań teologicznych, życia duchowego i apostolatu – z konkretem życia codziennego. Teologia, skłaniając
37 Por. Widzieć rzeczy duchowo. Z Marko Ivanem Rupnikiem SJ rozmawia Krzysztof
Wons SDS [film], Kraków 2014, DVD.
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do refleksji, ma przekładać się na pokorną służbę drugiemu człowiekowi,
natomiast twórczość artystyczna ma być wyrazem wiedzy teologicznej,
życia duchowego i liturgicznego oraz kultury. Wszystkie te obszary mają
stanowić jedno. Dlatego badania podejmowane przez Centro Aletti
scalają teoretyczne poszukiwania z życiem konkretnych osób, a praca
naukowa odbywa się zgodnie z rytmem życia wspólnotowego:
Nasze badania naukowe, teologiczne, studia poruszają się w tych ramach. Nigdy nie utworzyliśmy specjalistycznych studiów, ale robiliśmy wszystko, aby pomagać sobie w wierze i w duchowym wzroście.
Dlatego stylem życia w Centro Aletti jest wspólnota wiary 38.

Z tego powodu ideą Atelier jest zarezerwowanie dostatecznego czasu
na międzyosobowe relacje, umożliwienie grupie osobistego spotkania
z profesorem, który prowadzi badania, zarówno poprzez wykłady, jak
i poprzez lekturę, wspólne pogłębianie tematu. W takich warunkach profesor może wówczas towarzyszyć w indywidualnych badaniach, wspierać
przyswajanie wiedzy i osobistą pracę, weryfikować ich właściwe zrozumienie. Dlatego kurs skierowany jest maksymalnie do dwunastu osób
mieszkających razem.
Ogromne znaczenie dla dojrzewania wiary ma w Centro Aletti prowadzenie ćwiczeń duchowych. Każdy uczestnik kursu jest prowadzony
w sposób indywidualny, by móc nauczyć się łączenia refleksji naukowej
z życiem duchowym. Modlitwa osobista i towarzyszenie duchowe stają
się miejscem syntezy poznawanych prawd wiary i tradycji kościelnych
innych niż łacińska, a należących do tradycji apostolskiej39.

38 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Centro Aletti, Rzym,
17.04.2014.
39 Por. Il modo di fare, http://www.centroaletti.com/ita/formazione/formaz04.htm
(3.05.2015).

Międzykulturowe Centrum „Ezio Aletti” 299

1.3. Pomiędzy żywą wiarą a kulturą – Editrice di Lipa

Naukową działalność Centro Aletti od 1994 roku wspiera Wydawnictwo
Lipa. Motywem wyboru nazwy „Lipa” są trzy idee, które mają ogromne
znaczenie dla określenia misji Centro Aletti. Po pierwsze we wszystkich
językach słowiańskich słowo „lipa” oznacza nazwę drzewa. U starożytnych ludów słowiańskich lipa uważana była za drzewo święte, chroniące
przed piorunami i złymi duchami; wokół lipy odbywały się plemienne
sądy i wojenne narady. Dla słowiańskiego świata stanowiła ona miejsce, pod którym toczyło się życie społeczne. W symbolice chrześcijańskiej lipa oznaczała „drzewo zmartwychwstania”, które nieustannie się
odradza. Nawet dzisiaj w krajach Europy Wschodniej przed domami
rosną lipy, przy których sąsiedzi spotykają się na rozmowę o rzeczach
mających głębokie znaczenie dla ich życia. Właśnie z myślą o tej ciepłej,
rodzinnej atmosferze Wydawnictwo Lipa przygotowuje swoje książki.
Czerpiąc z tej słowiańskiej symboliki, Centro Aletti pragnie podkreślić
fakt, że najlepszym sposobem wspierania dążeń do jedności Kościoła, są zwyczajne spotkania pomiędzy ludźmi, którzy, choć pochodzą
z różnych tradycji chrześcijańskich, mają szczerą wolę zjednoczenia się,
przy jednoczesnym zachowaniu własnej tożsamości i ochrony bogactw
własnej tradycji. Drugą ideą obecną w wyborze nazwy Wydawnictwa
Lipa była troska o to, aby grafika w książkach ściśle korespondowała
z przekazywaną tematyką. Poprzez artyzm ilustracji zawartych w publikacjach Centro Aletti pragnie podkreślać związek, jaki istnieje pomiędzy
twórczością artystyczną a przekazywaną treścią wiary.
Trzecie znaczenie nazwy Wydawnictwa odnosi się do istoty misji
Centro Aletti, która bada wpływ wiary chrześcijańskiej na dynamikę
kultury modernistycznej i postmodernistycznej w Europie. Słowo „lipa”
jest tu wyrażeniem redakcyjnym, służącym do ukazania działalności
i rodzaju podejmowanej refleksji. Chodzi o przedstawienie w publikacjach własnej, integrującej propozycji dla myśli teologicznej40. Dla Centro
40 Por. Lipa, l’albero del tiglio, Roma 2009, s. 2–3, [mps].
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Aletti przyszłość teologii, duchowości, duszpasterstwa, a nawet ewangelizacji w Europie określa się w umiejętności syntetycznego myślenia
teologicznego. Koncepcja ta pragnie uwypuklić związek, jaki powinien
zaistnieć pomiędzy przyjmowanymi treściami wiary, życiem duchowym
a współczesnością, z jej niepokojami i pytaniami, przy jednoczesnym
uwzględnieniu historii Kościoła. Oznacza to powrót do tradycji Kościoła
pierwszych wieków, a więc uwzględnienie bogactwa, jakie niosą za sobą
Kościoły wschodnie.
Oryginalna metoda teologiczna promowana w publikacjach Centro
Aletti pragnie przekazać fundamentalną prawdę: żeby być wiarygodnym
chrześcijaninem, z jednej strony nie wolno przestać żyć codziennością,
a z drugiej – konieczny jest powrót do bogactw Kościoła niepodzielonego: do tradycji Wschodu i Zachodu. Tego rodzaju refleksja staje się
wyzwaniem zarówno dla krajów tradycji zachodniej, jak i wschodniej.
Zatem z jednej strony podjęcie przez Centro Aletti wspólnej refleksji nad
wiarą, która ma przenikać życie, prowadzi do otwartej, ekumenicznej
wizji. Jednocząc myślenie chrześcijan, podzielonych przez historię, mówi,
że duchowość nie jest dziedziną zastrzeżoną dla teologii, ale podstawową
sprawą każdej teologii i refleksji kościelnej, gdzie ostatecznie każda rzecz
staje się wyrazem całości41. Z drugiej strony oryginalność publikacji
wyraża się w egzystencjalnym podejściu do tradycji chrześcijańskiego
Wschodu i Zachodu. Aktualność tradycji w rozumieniu Centro Aletti
polega na uznaniu za istotne tego, co było najważniejsze dla chrześcijan
w pierwszym tysiącleciu (zwłaszcza w IV–V wieku). Chodzi o poszukiwanie odpowiedzi na dzisiejsze pytania w odniesieniu do tradycji Kościoła niepodzielonego. Odpowiedź ta, według wspólnoty Centro Aletii,
przychodzi każdego dnia poprzez liturgię: czytania mszalne, Liturgię
godzin, psalmy, fragment dokumentów Ojców Kościoła, teksty mszy
świętej, jak prefacja, modlitwy, kolekta, lektura teologiczna.
Nie sposób nie wspomnieć o licznych kontaktach, jakie Wydawnictwo
Lipa nawiązało z uniwersytetami, instytucjami kultury, wspólnotami
41 Lipa, l’albero del tiglio, dz. cyt.
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kościelnymi i wydawcami w wielu krajach, zwłaszcza Europy Wschodniej. Znaczące dziedzictwo kulturowe i duchowe w Centro Aletti stanowią setki publikacji i ponad 200 tłumaczeń pozycji książkowych
na 21 języków42 oraz serie wydawnicze, takie jak: Betel, Il mantello di Elia,
Immagini, Sotto il Tiglio, Pubblicazioni del Centro Aletti. Również działające przy Centro Aletti Velehrad-Roma Wydawnictwo Refugium prowadzi kilka serii wydawniczych, które opierają się na ekumenicznej
tradycji zapoczątkowanej przez Cyryla i Metodego, stanowiącej duchowe
dziedzictwo zarówno Zachodu, jak i Wschodu. Są to: prace zbiorowe promujące myśl teologiczną o. Špidlíka, pozycje dotyczące teologii
i sposobu życia w Centrum Aletti, prace podejmujące studium myśli
rosyjskiej, źródła duchowości, seria Societas promująca duchowość jezuicką oraz prestiżowa seria Słowo i obraz, której nazwa sugeruje jedność
(poprzez wielość form) myśli teologicznej43.

2. Promocja współistnienia kultur
Kultura w swym prawdziwym znaczeniu nie jest wcale
czymś powierzchownym […] jest w niej coś świętego […]. Jest
żywą, wieczną pamięcią […], jest nie tylko monumentalna,
ale wprowadza w ducha […], przekazuje zdolność zdobycia
się na odwagę i zrodzenia rzeczy nowych44.

Chrześcijańska wizja człowieka poprzez stulecia nadawała kształt strukturze społecznej całej Europy, formowała język, mentalność, obyczaje, stając się środkiem potężnej innowacji kulturowej45. Współczesna
Europa oczekuje dziś od chrześcijan odpowiedzi na fundamentalne
pytanie o jej chrześcijańskie korzenie. Jan Paweł II wiele razy mówił
42 Por. Lipa nel mondo. I libri di Lipa tradotti in altre lingue, Roma 2009, s. 27.
43 Por. strona internetowa Wydawnictwa Refugium: http://www.refugium.cz (19.06.2015).
44 Por. W. I. Iwanow, Corrispondenza, 62–63, cyt. za: T. Špidlík. M. I. Rupnik, Teologia
pastoralna. Duszpasterstwo na nowe czasy, tłum. K. Stopa, Kraków 2010, s. 27.
45 Por. Lipa, l’albero del tiglio, dz. cyt., s. 2–3.
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o poszukiwaniu dróg dialogu między podzielonym chrześcijaństwem,
pomiędzy europejskim Wschodem i Zachodem. Prawda ta szczególnie
mocno wybrzmiała w encyklice Slavorum apostoli:
Obie tradycje chrześcijańskie – wschodnia wywodząca się z Konstantynopola i zachodnia z Rzymu – powstały w łonie jednego Kościoła,
choć na kanwie różnych kultur i różnego podejścia do tych samych
problemów. Taka różnorodność, gdy dobrze zrozumie się jej początek,
dostrzeże jej wartość i znaczenie, może jedynie wzbogacić kulturę Europy i jej tradycje religijne oraz stać się również właściwą podstawą
dla pożądanej odnowy duchowej46.

Europa domaga się od chrześcijan nie tylko przywrócenia swojego
pierwotnego oblicza na poziomie duchowym i kulturalnym, ale dopomina się o wypracowanie takiej syntezy pomiędzy teologią a kulturą,
która przekroczyłaby rozłam, jaki w ciągu stuleci powstał pomiędzy
chrześcijańską tradycją Wschodu i Zachodu.
Centro Aletti, jako ośrodek międzykulturowego dialogu, wychodząc
naprzeciw potrzebie współczesnych czasów, podejmuje misję odkrycia
duchowych fundamentów kultury chrześcijańskiej w Europie. Zwraca
się do uczonych i artystów różnych wyznań chrześcijańskich: prawosławnych, katolików obrządku wschodniego i łacińskiego, pragnąc stworzyć
miejsce dla międzykulturowych spotkań pomiędzy chrześcijanami oraz
włączyć się w kształtowanie nowego oblicza Europy. Badając wpływy
pomiędzy tradycją chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu a dynamiką
współczesnej kultury, umożliwia uczonym i artystom poszukiwania
na płaszczyźnie wiary, z myślą wzrostu każdego w swoim Kościele, poznawania odmiennych tradycji przez stwarzanie im warunków sprzyjających osobistemu rozwojowi.

46 Por. Jan Paweł II, enc. Slavorum Apostoli, 25.
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2.1. Poszukiwania duchowości kultury chrześcijańskiej

W dzisiejszym rozumieniu słowo „kultura” odnosi się do wszystkiego,
co pochodzi od człowieka jako istoty rozumnej. Kultura obejmuje
wszystkie przejawy jego rozumnej działalności, a więc: naukę, moralność, sztukę i religię. To człowiek jest twórcą kultury47. Centro Aletti
jako ośrodek dialogu pomiędzy kulturami proponuje nowe spojrzenie
na kulturę, zapraszając do duchowego odczytania jej fenomenu. Kultura
ze swej natury nierozerwalnie związana jest z egzystencją człowieka; nie
może istnieć samodzielnie, w oderwaniu od konkretnego życia. Integralnie związana z osobą ludzką, staje się rzeczywistością dynamiczną,
nieustannie zmieniającą się. Kultura jako taka umożliwia spotkanie pomiędzy osobami, spotkanie z innymi kulturami, dlatego powstało Centro Aletti, w której współczesny człowiek żyje, komunikuje się, tworzy
i rozwija.
Badając relacje pomiędzy kulturami, ten ośrodek międzykulturowego
dialogu zachęca do rozpoznania znaczenia i wartości w wymiarze relacyjnym i wspólnotowym osób, które należą do różnych rzeczywistości:
Kultura popycha człowieka do wyjścia z siebie samego i uczynienia gestu rozpoznania komunikacji, czyli rozpoznania innego […] to, że kultura istnieje, oznacza, że człowiek żyje miłością, która jest silniejsza
od śmierci. Gdyby egoizm był mocniejszy, kultura nie mogłaby istnieć,
ponieważ nie istniałaby komunikacja. Kultura wyrasta z miłości, która
popycha człowieka do tego, aby się komunikował, aby się otworzył 48.

47 Etymologia słowa „kultura” odsyła nas do łacińskiego terminu colo, colui, cultum,
oznaczającego: ‘pielęgnować, hodować, uprawiać, zdobić’; cultus agri oznacza dosłownie ‘uprawę roli’. Jako pierwszy słowo „kultura” użył Cyceron w wyrażeniu
cultura animi w kontekście uprawy ludzkiego umysłu i ducha. Por. M. A. Krąpiec,
Ja-człowiek, Lublin 1991, s. 249.
48 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Centro Aletti, Rzym,
17.04.2014.
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Kultura rodzi się z kultu. Jest więc nie tylko syntezą nauki, moralności
i sztuki, ale również i wiary, a w efekcie liturgii, która jest szczytem kultu. Święty Tomasz z Akwinu pisał: vera sapientia in cognitione et cultu
Dei consistit („prawdziwa mądrość polega na poznaniu i czci Boga”)49,
a zatem mądrość wyraża się w kulcie, a kult, będąc żywym spotkaniem
z Bogiem i ludźmi, wyraża się w kulturze.
Doświadczenie wiary, rozpoznanie Absolutu i jego obecności określa
kult, natomiast kult wyraża zrozumienie świata, od którego pochodzi
kultura50. Według rosyjskich myślicieli kultura (cultus) jest świadectwem obecności Boga, ponieważ rodzi się z relacji do misterium. Ojciec
Rupnik stwierdza: „pierwszy gest człowiek wykonuje w stronę Boga,
bóstwa: pada na twarz, zapala kadzidło, milczy, śpiewa, tańczy – to są
wyrazy rozpoznania Innego. Religijność realizuje się w tej właśnie sile,
która pcha jednostkę do wyjścia z siebie, aby rozpoznać Innego. To jest
kultura”51. Związek pomiędzy kulturą a religią jest więc konieczny.
Właściwie rozumiana kultura umożliwia osobowy rozwój człowieka,
natomiast kiedy kultura odchodzi od moralności i religii, staje się narzędziem manipulacji, w której człowiek zaczyna być traktowany w sposób
przedmiotowy52. „Kultura rodzi się z kultu. Niestety, zarówno kultura
współczesna, jak i współczesna teologia nie rodzą się z kultu”53 – twierdzi o. Rupnik.
W obecnych czasach, kiedy jeszcze nie ma wypracowanej syntezy
kulturowej czy teologicznej, która przekroczyłaby podział pomiędzy
Wschodem i Zachodem, a tym samym dała zdolność do otwarcia się
na współczesne problemy i wyzwania, międzykulturowy ośrodek Centro
49 Tommaso d’Aquino, Commento al Corpus Paulinum. Expositio et lectura super
Epistolas Pauli Apostoli. Commento alla Lettera ai Romani, Bologna 2004, s. 698.
50 Por. G. Ravasi, M. I. Rupnik, Fascynacja pięknem. Między Biblią a teologią, tłum.
B. Żurowska, Kraków 2013, s. 20.
51 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Centro Aletti, Rzym,
17.04.2014.
52 Por. D. Kreft, Człowiek a kultura, „Prespectiva” 4 (2005) nr 2, s. 107.
53 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Kraków, 30.05.2015.
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Aletti staje się miejscem poszukiwania duchowej tożsamości chrześcijańskiej kultury, która daje możliwość nowej integracji Europy. Jest
to tożsamość, która nie patrzy z nostalgią w przeszłość ani nie akceptuje
w sposób uproszczony tego, co nowe, lecz pracuje nad swoim przeobrażeniem. Wspólne badania pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi
a dynamiką kultury nowoczesności i postnowoczesności pozwalają
na poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące chrześcijańskiej
tradycji Wschodu i Zachodu54.
A zatem kultura nie tworzy się poprzez wcielanie w życie abstrakcyjnych teorii, lecz przez pewnego rodzaju synergię: działanie Boga i współdziałanie człowieka. Kultura w Ewangelii nie jest tylko komunikacją
pomiędzy ludźmi, dla których Ewangelia jest ważna, ale jest wzajemną
komunikacją Boga z ludźmi i ludzi z Bogiem. Ewangelia to kultura
o wymiarze zarówno horyzontalnym, jak i wertykalnym. A ponieważ
miłość chrześcijańska, uczestnicząc w misterium paschalnym Chrystusa,
realizuje się w wydarzeniu paschalnym, także przemiana kultury musi
dokonywać się w rytmie Paschy: obumierania dla egoizmu i otwierania
się na inność drugiego. „Dlatego prawdziwą duchowością każdej kultury
jest Pascha. Nacjonalizmy, etnocentryzmy, zapatrzenie się we własną
kulturę prowadzą do zablokowania i skostnienia kultury”55. Kultura
tworzy się wówczas, kiedy osoby danej kultury są w stanie w imię komunii z drugim „odrzucić” własną kulturę, przynależność narodową,
etniczną. Chrzest włącza w nową wspólnotę, w nowy lud Boży, w którym
narodowość, choć ubogaca spotkanie, nie jest już na pierwszym miejscu.
Duchowe odczytanie zjawiska kultury stara się uchwycić podstawowe
wartości i znaczenia tworzące kulturę. Kultura organicznie związana
jest z życiem osoby. Chrześcijanin, zanurzony w tajemnicy Wcielenia
i Paschy Jezusa Chrystusa, tworzy wokół siebie środowisko przeniknięte
54 Por. Lo scopo del Centro, http://www.centroaletti.com/ita/persone/centro.htm
(19.04.2015).
55 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Centro Aletti, Rzym,
17.04.2014.
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obecnością Boga, otwiera się na odmienność, bezinteresowną miłość,
dzięki którym potrafi uczestniczyć w kulturze innych braci czy narodów;
tworzy dzieła, które przybliżają do Boga, ponieważ wypływają z jego duszy zjednoczonej z największym Twórcą. Duch Święty przenika tę ludzką
działalność i pozwala na właściwe odczytanie sensu istnienia: „kultury
wchodzą w Chrystusa, wchodzą do Kościoła, przyjmują chrzest, przechodzą w pewnym sensie ze śmierci do życia”56. Podsumowując, możemy
z całym przekonaniem stwierdzić, że duchowość kultury chrześcijańskiej
wypływa ze spotkania z Osobą Jezusa Chrystusa.
Wyłącznie duchowe rozumienie kultury, które dokonuje się w spotkaniu, w miłości jest „zdolne zobaczyć rzeczywistość tej kultury i dojść
do poznania w niej serca człowieka”57, gdzie kryje się jego relacja z Bogiem. Tak więc duchowość chrześcijańska nie ma racji bytu bez kultury, jednak z natury zakłada nawrócenie, zmianę mentalności, a więc
przemianę kultury. Dlatego kiedy mówimy o nawróceniu człowieka,
możemy mówić także o „nawróceniu kultury”. Zbawienie, które dotyka
człowieka, dociera do niego w kulturze, w jakiej żyje. Jednak duchowe
odczytanie fenomenu kultury możliwe jest jedynie dzięki całościowej
wizji teologicznej, dzięki całościowemu spojrzeniu na Boga i człowieka.
Wtedy kultura pogańska staje się kulturą chrześcijańską.
2.2. Zasada wspólnego wzrastania

Duchowość chrześcijańska nie istnieje bez kultury. Lecz kultura
chrześcijańska nie tworzyła się przez dopasowywanie chrześcijaństwa
do zastanych kultur. Przyjęcie chrześcijaństwa przez konkretną kulturę
prowadziło do stworzenia nowej kultury, w której stało się ono inspiratorem dominującym. Zatem w szerzeniu kultury chrześcijańskiej nie
56 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Centro Aletti, Rzym,
17.04.2014.
57 Por. M. I. Rupnik, Duchowa lektura rzeczywistości, [w:] T. Špidlík. M. I. Rupnik,
Teologia pastoralna…, dz. cyt., s. 35.
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chodzi o jej przeszczepianie, ale o wspólne zrodzenie nowej kultury
na drodze miłości. Spotkanie chrześcijan z jakąkolwiek inną kulturą jest spotkaniem osób, które należą do konkretnych kultur, dlatego
zawsze jest spotkaniem ubogacającym. Ojciec Marko stwierdza: „Nie
studiujemy samych kultur, ponieważ nie istnieje sama kultura, istnieją
osoby, które żyją swoją kulturą, poruszają się wewnątrz własnej kultury,
komunikują się i rozumieją w tej kulturze, tworząc swoją kulturę. Dlatego studiujemy nie tyle samą kulturę, ale badamy spotkanie pomiędzy
osobami”58. Kultura chrześcijańska zrodzona w konkretnym narodzie
ubogaca i przemienia cały Kościół, ponieważ posiada swój niepowtarzalny odcień. Przynależąc do różnych Kościołów Europy, chrześcijanie
wnoszą bogactwo własnego Kościoła i własnej kultury. W tym sensie
można stwierdzić, że Kościół staje się nieustannym dynamizmem przemiany kulturowej59.
Pierwszym etapem wzajemnego spotkania kultur jest otwarcie
na wartości wyznawane przez innych chrześcijan. Nie chodzi tu jednak
o abstrakcyjną postawę teoretycznej tolerancji, ale o relację międzyosobową, dzięki której można zrozumieć kulturę drugiego, by uchwycić
w niej przestrzeń, w której objawia się Chrystus60. Przynależąc do różnych Kościołów, członkowie Centro Aletti wnoszą w życie wspólnotowe bogactwo własnego Kościoła. Ojciec Rupnik stwierdza: „Dla nas
egzaminem życia duchowego jest otwarcie na kulturę. Nie można być
żywym chrześcijaninem, jeśli jest się zamkniętym na siebie nawzajem
lub gdy się jest zakochanym tylko we własnej kulturze. Ponieważ kultura jest utkana z komunikacji, ze spotkania”61. Umiejętność uczestniczenia w kulturze drugiego, słuchania i nawiązanie relacji, jest zatem
pierwszym krokiem do budowania platformy porozumienia między
58 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Centro Aletti, Rzym,
17.04.2014.
59 Por. M. I. Rupnik, Duchowa lektura rzeczywistości, dz. cyt., s. 33–35.
60 M. I. Rupnik, Duchowa lektura rzeczywistości, dz. cyt., s. 31–33.
61 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Centro Aletti, Rzym,
17.04.2014.
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chrześcijanami. Należy bowiem najpierw poznać, jak dana kultura
spostrzega potrzebę zbawienia, życia wiecznego, głębokiego sensu życia
przekraczającego śmierć62.
Istotą spotkania międzykulturowego jest więc relacja miłości pomiędzy spotykającymi się osobami, dlatego duchowość kultury chrześcijańskiej powinna mieć swój początek w świadectwie miłości, w zdrowych
relacjach międzyludzkich. Toteż narody przyjmujące Ewangelię odradzają się duchowo, a żyjąc Bogiem, umieją wejść z Nim w kontakt. Tak
osiąga się transcendencję, która przekracza nawet ludzkie możliwości,
jako że Bóg nie utożsamia się z żadną kulturą, nawet jeśli ona na Nim
się opiera. Bóg zawsze ją przekracza, stoi przecież ponad każdą najgenialniejszą twórczością. Z tego punktu widzenia Ewangelia reprezentuje
pewnego rodzaju kulturę. Dlatego to, co jest typowe dla danej kultury,
np.: wino, chleb, olej, woda, baranek – w Kościele nabiera cech sakramentalnych, stając się trwałym znakiem komunikacji Boga, nie wyczerpując jednocześnie Jego działania. Kultura Ewangelii tworzy środowisko
osób skupionych wokół Jezusa Chrystusa. Poprzez chrzest uczestniczą
one w trynitarnej komunii z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. A ponieważ Dobra Nowina organicznie wiąże Trójcę Świętą z człowiekiem,
nie może być abstrakcją, kulturą do umieszczenia w muzeum. Jeśli istotą
Ewangelii jest Osoba Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, to z punktu widzenia kulturowego Ewangelia oznacza
jedność tego, co Boskie, i tego, co ludzkie:
Studiujemy relacje pomiędzy różnymi kulturami, studiujemy komunię – wychodząc od komunii Osób Boskich w Trójcy. Pogłębiamy znajomość kultur, ponieważ to właśnie kultura ukazuje, w jaki sposób człowiek realizuje się jako obraz Boga63.

62 Por. M. I. Rupnik, Duchowa lektura rzeczywistości, dz. cyt., s. 34.
63 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Centro Aletti, Rzym,
17.04.2014.
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W Chrystusie to, co Boskie, nabiera znaczeń, wyrazów dostępnych
człowiekowi na sposób ludzki, a ludzie komunikują się ze sobą i z Bogiem za pomocą tych samych wyrazów. Wartości i znaczenia wtedy dopiero stają się kulturą, kiedy są wspólnie przeżywane, kiedy przemieniają
życie osób je podzielających.

3. Sztuka miejscem spotkania
chrześcijan Wschodu i Zachodu
Tylko poprzez głębokie spotkanie pomiędzy Wschodem
i Zachodem możemy odzyskać tę wizję sztuki jako przestrzeni objawiania się misterium Boga, gdzie Bóg staje się obecny
tak samo jak w liturgii64.

Jednym z najczęstszych wyrażeń słyszanych u Jana Pawła II były słowa,
zaczerpnięte od Wiaczesława Iwanowa, iż dzisiejsza Europa powinna
„oddychać dwoma płucami”65. Słowa te miały przypominać o bogactwie
chrześcijańskiego dziedzictwa, jakie posiada Europa; miały uświadamiać
istnienie głębokich i wspólnych korzeni kulturowych i religijnych, bez
których obraz dzisiejszej Europy jest niepełny. Odpowiadając na to
wezwanie, międzykulturowy ośrodek dialogu Centro Aletti tworzy
„ekumeniczne” dzieła, które, przekraczając za pomocą sztuki zaistniałe
podziały, ukazują wspólne dziedzictwo chrześcijańskiej myśli rozwijanej
przez wieki zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie Europy. Poprzez
taką artystyczną wypowiedź Centro Aletti przygotowuje przestrzeń dla
sprawowanej liturgii, wyrażając prawdy wiary przeniknięte osobistą
relacją z Bogiem.
64 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Centro Aletti, Rzym,
17.04.2014.
65 W. I. Iwanow – rosyjski dramatopisarz, filozof, tłumacz przełomu XIX i XX wieku.
Por. T. Špidlík, Alle fonti dell’Europa. Miscellanea I, Roma 2004, s. 121.
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Jan Paweł II miał wspaniałą i natchnioną wizję, że ekumenizm jest
przede wszystkim spotkaniem, które staje się wymianą darów. Każdy, kto przychodzi na spotkanie, przynosi dary dla drugiego. Jednym
z tych darów jest sztuka w liturgii, ponieważ Wschód pozostał rygorystycznie wierny sztuce, która jest częścią przestrzeni liturgicznej.
Dlatego tylko poprzez głębokie spotkanie pomiędzy Wschodem i Zachodem możemy odzyskać tę wizję sztuki jako przestrzeni objawiania
się misterium Boga, w której Bóg, tak jak w liturgii, staje się obecny 66.

Włączając się w myśl Jana Pawła II, kard. Špidlík, nazywany przez
wielu „teologiem niepodzielonego Kościoła”, w pracy naukowo-dydaktycznej i formacyjnej podjął się próby stworzenia integralnej wizji teologicznej, która patrzyłaby na dzisiejszą rzeczywistość Kościoła oczyma
pierwszych chrześcijan. Mając głęboką świadomość tego, że Kościoły
tradycji zachodniej i wschodniej są ze sobą ściśle powiązane, sztuka
promowana przez Centro Aletti od samego początku jest zaangażowana
w budowanie głębszej jedności i dialogu pomiędzy nimi.
3.1. Istota sztuki liturgicznej

Aby w sposób pełny ukazać istotę sztuki liturgicznej, Centro Aletti pragnie poprzez swoje dzieła wyjaśnić dość znaczącą różnicę, jaka istnieje pomiędzy sztuką sakralną a sztuką liturgiczną. Jedne środowiska
sztukę kościelną nazywają bowiem „sztuką sakralną”, a inne – „sztuką
liturgiczną”. Ojciec Rupnik zauważa, że sztuka sakralna dotyczy obrazu
lub rzeźby obecnej w przestrzeni kościelnej. Jej celem jest wzbudzenie
podziwu, zachwytu, pobożności; sztuka ta przywołuje niejako obecność
Boga, wskazuje na Niego. Jednak dzieła, które znajdujemy w świątyniach,
nie mogą mieć na celu jedynie udekorowania przestrzeni; nie mogą też
przyjmować roli scenografii. Powinny raczej organizować miejsce, które
66 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Centro Aletti, Rzym,
17.04.2014.
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„czyni czytelnym wydarzenie, jakie się celebruje, ponieważ prawdziwą
scenografią sakramentu i liturgii jest sam człowiek, ludzkość z całą swoją
historią”67, a to jest już rolą sztuki liturgicznej.
Sztuka liturgiczna musi być zaangażowana w liturgię i powinna budzić w człowieku to, co budzi liturgia, czyli cześć i adorację, przylgnięcie. Nie wystarczy jedynie patrzeć i powiedzieć: jakie to piękne. Sztuka
liturgiczna powinna sprawić, że człowiek rusza w drogę 68.

Podróżując po Europie i oglądając współczesną sztukę sakralną,
o. Rupnik zrozumiał, że wystrój kościoła nie może zależeć jedynie od architektów świeckich. Kościół, jako wspólnota wierzących, potrzebuje
piękna przestrzeni liturgicznej. Z tego powodu poświęcił się studiom nad
sztuką liturgiczną, koncentrując się na okresie romańskim i gotyckim.
Do Centro Aletti przyjeżdżali artyści o podobnych intuicjach. Ojciec
Rupnik doszedł do wniosku, że jedynie ten, kto żyje w Kościele, może
tworzyć coś autentycznego dla Kościoła, dopiero ten, kto uczestniczy
w liturgii, rozumie „od wewnątrz” język liturgii69.
Sztuka liturgiczna bowiem w sposób konstytutywny uczestniczy
w wydarzeniu liturgicznym, powinna więc posiadać cechy samej liturgii, czerpać z niej inspirację i jej służyć. Nie może być jedynie ekspresją
artysty ani nie może się odznaczać indywidualizmem czy subiektywizmem – co zresztą jest naturalne w sztuce współczesnej70. Paul Evdokimov dokonuje dokładnego rozróżnienia pomiędzy sztuką zajmującą się
tematami religijnymi a sztuką liturgiczną i sakralną. Ta druga ukierunkowuje i artystę, i jej użytkownika na Boga, prowadzi niejako do komunii

67 Por. N. Govekar, Il rosso della Piazza d’Oro. Intervista a Marko Rupnik su arte, fede
ed evangelizzazione, Roma 2013, s. 115.
68 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Kraków, 30.05.2015.
69 Por. W. Rędzioch, Rozmodleni artyści, „Niedziela Ogólnopolska” (2011) nr 24,
s. 12–13.
70 Por. Il colore dell’amore…, dz. cyt., DVD.
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z Nim71. Dla Evdokimova sztuka sakralna podobna jest do liturgii, w której słowa stanowią jedną całość z celebrowanym misterium.
W sztuce nie może objawiać się artysta ze swoim światem. Ale artysta ze swoim światem ma objawiać komunię doświadczeń, znajomości,
obecności, ponieważ w końcu objawi się tam nasze komunia z Bogiem.
Sztuka nie może być więc czymś subiektywnym. Chrystus nie jest subiektywny. Chrystus jest naprawdę jednością Bóstwa z Człowieczeństwem72.

Sztuka liturgiczna jest integralną częścią przestrzeni, w której sprawuje się liturgia święta. Dlatego ośrodek Centro Aletti jest świadomy
tego, że sztuka nie może być po prostu dekoracją, ponieważ stanowi
konstytutywny element liturgii, a o miejscu liturgicznym należy myśleć
jako o całości integralnie złączonym ze sztuką. Każde dzieło musi posiadać swoje miejsce w sztuce, w relacji do liturgii, którą się sprawuje.
Liturgia jest wyrazem życia wewnętrznego i świętości Kościoła. Sztuka
według myśli Centro Aletti, chcąc przekazać wiarę, musi znajdować
swoje korzenie w liturgii. Liturgia zaś ma przede wszystkim charakter
eklezjalny: czyni z Kościoła to, czym jest naprawdę. Liturgia jest sprawowana, ponieważ zebrany na niej Kościół, biorący udział w tym, co już
zostało dokonane w Bogu i co będzie w pełni przeżywać w wieczności,
postępuje krok dalej w stronę Królestwa Bożego.
Kryteria sztuki liturgicznej są oczywiste: prymat bosko-ludzki, pokora języka, opis ciała i szat nie zatrzymujący człowieka jedynie na jego
indywidualności, ale nade wszystko na jego relacji do Boga, światło,
które prześwituje przez wszystkie kolory i które tworzy linią i kształ-

71 Por. M. I. Rupnik, Sztuka w służbie przekazu wiary, tłum. J. Słowiński, „Teologia
Praktyczna” 14 (2013), s. 67.
72 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Centro Aletti, Rzym,
17.04.2014.
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tem harmonię. Wtedy sztuka liturgiczna objawia życie w Duchu, który
mieszka w ludzkości Kościoła jako Ciała Chrystusa 73.

Właśnie dlatego budynek kościoła nigdy nie może być traktowany
jak coś statycznego, raczej jak coś, co jest „ożywione”, nie tylko „żywe”.
Dzieła sztuki wykonywane przez ekipę Centro Aletti wyrażają tę duchową, bosko-ludzką dynamikę. Umysł, psychika, zmysły – wszystko to jest skierowywane ze sztuki w stronę punktu centralnego, jakim
jest Chrystus. Człowiek, który wchodzi do kościoła ze świata, z pracy,
ze zmęczenia, codzienności często bolesnej, człowiek rozbity – scala się,
jednoczy, także przez sztukę, która zorientowana na Chrystusa – świadczy o Jego obecności. Z tego też powodu, zdaniem o. Rupnika, należy
mieć odwagę przekraczania nawyku używania sztuki tylko jako dekoracji, tym bardziej jako „obrazków”, wypełniających puste przestrzenie
kościoła. Mury, celebrans, zgromadzenie – wszystko jest częścią jedynego scenariusza duchowego. Elementy liturgiczne, obrazy, kolory, śpiew,
ruch – wszystko powinno odbywać się tak, aby granica pomiędzy tym,
co „dziś”, a tym, co „wieczne”, pomiędzy osobą a wspólnotą, pomiędzy
tym, co subiektywne, a tym, co obiektywne – stale się przecinała. Dlatego,
jak stwierdza o. Rupnik, w czasach wielkiej twórczości chrześcijan liturgia i sakramenty stanowiły nie tylko inspirację, ale cały zakres prawdziwej twórczości sakralnej. Tylko w tym kluczu można zrozumieć sztuki
wczesnego chrześcijaństwa, bizantyjską, potem romańską i gotycką74.
Zatem nie każda sztuka może prosto z muzeum „wejść do kościoła”
i stać się częścią przestrzeni liturgicznej. Najpierw powinna przejść
pewnego rodzaju przemianę i oczyszczenie. Podobnie jak do wspólnoty
Kościoła wchodzi się poprzez chrzest, tak sztuka powinna zostać niejako
„ochrzczona”, to znaczy umrzeć, aby zmartwychwstać do nowego życia.
Zdaniem o. Rupnika: „Kościół nie ma być miejscem, gdzie gromadzi
73 Por. N. Govekar, Il rosso della Piazza d’Oro…, dz. cyt., s. 115.
74 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Centro Aletti, Rzym,
17.04.2014.
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się dzieła sztuki, lecz powinien odzwierciedlać świat i ludzkość przemienione przez Chrystusa”75. Wszystko to, co jest w kościele, ma służyć
liturgii. Żadna rzecz nie znajduje się tam sama dla siebie, ale winna być
podporządkowana temu, co się celebruje, ponieważ jej celem jest pomoc
w uczestnictwie w liturgii, która przemienia codzienność w misterium,
a zatem – pozwala grzesznikowi wejść do Królestwa Bożego. Liturgia
staje się więc środowiskiem par excellence, w którym na nowo, w sposób
bardziej autentyczny i głębszy, można odkryć znaczenie obrazu, koloru,
ruchu, gestu, ciała, światła, zapachów.
Liturgia celebruje świat przemieniony, dlatego żadna rzecz, która jest
na zewnątrz, nie może wejść w ten świat bez oczyszczenia. Wszystkie
dekoracje światowe umieszczane w przestrzeni liturgicznej powiększają dystans wobec Paschy Chrystusa i prawdziwego życia76. Zdaniem
o. Rupnika sztuka tylko wtedy wzbudzi wiarę, kiedy staje się niejako
„murem” kościoła.
jeśli Kościół jest Ciałem Chrystusa, budynek kościoła jest jego wizerunkiem. Ściany natomiast są jak płótna, na których Kościół namalował swój autoportret. Sztuka wiąże się z życiem, a jeśli artysta sam
nie doświadcza nowego życia, życia liturgicznego w mistycznym ciele
Chrystusa, nie może wyrażać i przekazywać wiary. Tylko ci, którzy
doświadczają jedności w Chrystusie i z Chrystusem, mogą tę jedność
komunikować innym77.

W liturgii bizantyjskiej, w momencie małego wejścia, diakon woła:
„Drzwi, drzwi!”. Oznacza to, że nadszedł czas, kiedy katechumeni muszą
odejść, ponieważ chrzest staje się granicą pomiędzy wspólnotą eucharystyczną a światem. Eucharystia czyni widzialnym świat „ósmego dnia”,
dlatego musi strzec zazdrośnie „drzwi zamkniętych”, aż do przyjścia
75 Por. W. Rędzioch, Rozmodleni artyści, dz. cyt., s. 12–13.
76 Por. N. Govekar, Il rosso della Piazza d’Oro…, dz. cyt., s. 113–114.
77 Por. M. I. Rupnik, Sztuka w służbie przekazu wiary, dz. cyt., s. 68–69.
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Pana. Nie jest bowiem jedynie zewnętrzną ceremonią, lecz zakłada
uczestnictwo w zbawczym wydarzeniu, z którego bierze się powaga
Kościoła i powaga jego ikonografii, ponieważ próg kościoła stanowi
granicę ziemskiej rzeczywistości. To dlatego ikony nazywane są „oknami
do innego świata”78.
Sztuka liturgiczna jest sztuką, która uczestniczy w sposób prawie konstytutywny w wydarzeniu liturgicznym. Musi być więc sztuką, która
posiada cechy samej liturgii. Musi być całkowicie w służbie liturgii.
Człowiek nie może być bohaterem wydarzenia artystycznego, ponieważ w liturgii to nie człowiek jest bohaterem, ale boskie człowieczeństwo Chrystusa. W Kościele i w liturgii nie ma żadnej niezależności. Do Kościoła wchodzi się na palcach, ponieważ wszyscy jesteśmy
tam gośćmi, wszyscy jesteśmy współbiesiadnikami Chrystusa, który
nas zaprasza na Eucharystię79.

Sztuka, która weszła do Kościoła przez „chrzest”, staje się sztuką liturgiczną w ścisłym tego słowa znaczeniu, ponieważ jest częścią celebracji
nabożeństw. W liturgii istnieją dwa nierozdzielne elementy: to, co obiektywne, co przekracza czas i zostaje w pamięci i w mądrości Kościoła,
w świętej Tradycji, i to, co jest subiektywne, co należy do czasu, miejsca,
w którym lud Boży czci Pana i świętuje własne zbawienie. Sztuka, aby
służyła sprawowanej liturgii, powinna posiadać te dwa nierozłączne wymiary, które same w sobie stanowią liturgię jako taką. Ukazuje ona bowiem misterium Chrystusa w jego obiektywnej prawdzie, przekraczającej
nasz gust, uczucia, nasz styl i percepcję. Jednocześnie każdy chrześcijanin stoi w osobistej relacji z Chrystusem, przyjmuje Go i Mu zawierza.
Drugim wymiarem sztuki liturgicznej jest subiektywizm. Jest to wymiar kulturowy, w którym człowiek jest podmiotem: otrzymuje, akceptuje,
78 Por. G. Ravasi, M. I. Rupnik, Fascynacja pięknem…, dz. cyt., s. 53.
79 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Centro Aletti, Rzym,
17.04.2014.
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odbiera, wita, a także wyraża wdzięczność za zbawienie Bogu, Chrystusowi. Naznaczony jest on kulturą, wpływami historyczno-geograficznymi,
w których się znajduje, uznając jednak jednocześnie, że żadna kultura
nie może całkowicie utożsamić się z obiektywizmem bosko-ludzkiej tajemnicy, którą celebrujemy. Dwa wymiary liturgii, a w związku z tym
i sztuki liturgicznej, w rzeczywistości pochodzi z tego, co teologicznie
może oznaczać osobę. Osoba jest rzeczywistością przekraczającą pojęcia
obiektywno-subiektywne i jako rzeczywistość również teologiczna podkreśla wymiar agapiczny, który z jednej strony jest całkowicie osobisty,
niepowtarzalny, a z drugiej – realizuje się w wolnych relacjach, które
w jakiś sposób obiektywizują samą miłość. W wydarzeniach misteryjnych właśnie ta tajemnica się dokonuje i indywidualnie, i wspólnotowo80.
Zatem, według Centro Aletti, sztuka liturgiczna, która stanowi integralną część przestrzeni świątynnej, powinna przede wszystkim służyć liturgii. Jest jej częścią nawet wtedy, kiedy liturgii się nie sprawuje,
ponieważ kontynuuje uobecnianie tego samego misterium, które było
celebrowane, pobudzając człowieka do oddania Bogu chwały; aby patrząc, zapragnął uklęknąć i uczynić znak krzyża81. W sztuce liturgicznej
nie chodzi więc jedynie o wykreowanie miejsca, gdzie człowiek może
się skoncentrować i uspokoić. Dlatego o przestrzeni liturgicznej należy
myśleć jako o miejscu integralnie związanym ze sztuką.
Dzieło sztuki, jeżeli jest naprawdę dziełem sztuki liturgicznej, stanowi
część liturgii. Trzeba w niej po prostu uczestniczyć. Kiedy wiele razy staję przed tym samym obrazem, rodzi się relacja. Nie muszę interpretować.
Sztuka liturgiczna jest bardzo różna od sztuki z galerii. Sztuka z galerii to idea artysty, to jego wizja. Sztuka liturgiczna wyraża wiarę Kościoła – artysta nie wyjaśnia swojego dzieła, ale czyni z niego jakby ho-

80 Por. Arte liturgica. Le due dimensioni dell’arte liturgica, http://www.centroaletti.
com/ita/atelier/atelier02.htm (14.05.2015). Także: A. Sielepin, Między źródłem
a szczytem, Kraków 2004, s. 77–97.
81 Por. N. Govekar, Il rosso della Piazza d’Oro…, dz. cyt., s. 112–113.
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milię. Nie jest dobrze interpretować za dużo, lepiej uczestniczyć, żeby
obrazy weszły do wnętrza82.

Sztuka liturgiczna powinna stanowić jedno z liturgią, powinna naśladować we wszystkim jej język, który przecież jest modlitwą. Każde
dzieło musi posiadać nie tylko swoje miejsce w sztuce, ale jeszcze zaistnieć w relacji do liturgii, którą się sprawuje. Paweł Evdokimov dokonuje dokładnego rozróżnienia pomiędzy sztuką religijną a liturgiczną
i sakralną, która ukierunkowuje na Boga i prowadzi do komunii z Nim.
Istnieją oczywiście dzieła, których autorzy chcą przekazać odbiorcom
coś duchowego, ale sztuka sakralna w sensie ścisłym, czyli liturgiczna,
powinna mieć coś z języka liturgii jako takiej.
L’Atelier dell’arte Centro Aletti tworzy dzieła alegoryczne, które przedstawiają dogmat, konkretną treść, dlatego muszą być czytelne i przejrzyste. Jest to sztuka prostych figur, esencjalna, wolna od szczegółów i zbyt
realistycznych wyobrażeń. Jeśli sztuka liturgiczna pracuje nad szczegółami (gestów, szat lub postaci), czyni to tylko dlatego, że ten detal jest
konieczny dla wyrażenia prawd wiary. Linie kreślone są w posłuszeństwie
wiary, trzeźwo, kolory są czyste, a materia jest niejako oświetlona od wewnątrz83. Sztuka liturgiczna nie może kierować się perfekcją wymyśloną
przez człowieka. Dlatego Atelier dużą wagę przykłada do części dekoracyjnej, której rolą jest wzbudzanie w sercu wiernego harmonii odczucia
piękna, gdyż tylko w takim stanie ducha może on przyjąć gesty, treści
i słowa liturgii. Wtedy może mieć miejsce duchowe odczytywanie sztuki.
3.2. Sztuka liturgiczna w służbie jedności chrześcijan

Tak rozumiana sztuka liturgiczna staje się miejscem, w którym Kościół
objawia swoje pragnienie jedności podzielonych uczniów Chrystusa.
82 Por. P. Radzyński, Artysta – szafarz tajemnicy. Rozmowa z o. Marko Rupnikiem,
„Rycerz Niepokalanej” 9 (700) (2014), s. 4–7.
83 Por. N. Govekar, Il rosso della Piazza d’Oro…, dz. cyt., s. 120.
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W pracy i duchowości Centro Aletti tę właśnie funkcję sztuki liturgicznej podkreśla się bardzo wyraźnie. Można ją dostrzec przede wszystkim
w mozaice, czyli technice artystycznej najczęściej wybieranej przez o. Rupnika i jego współpracowników. Mozaika bowiem najlepiej wyraża istotę
sztuki liturgicznej w jej głębokim sensie. Już pierwotny Kościół, aby ukazać misteria wiary, posługiwał się mozaiką, dlatego w działalności artystycznej L’Atelier dell’arte spirituale skupia się przede wszystkim właśnie
na niej (jako jednej z najbardziej tradycyjnych form sztuki chrześcijańskiej), na witrażu oraz na rzeźbie w brązie. Atelier nie kopiuje starych dzieł,
lecz tworzy, stosując współczesne środki wyrazu. Ojciec Rupnik stwierdza:
Inspirując się na wielkiej sztuce z przeszłości, zarówno chrześcijańskim Wschodem, jak i stylem romańskim, proponujemy dzieła, które
nie „opowiadają”, nie „przedstawiają”, lecz mają wyjawiać, sprawiać,
żeby celebrowane misterium uobecniło się84.

W tym sensie L’Atelier dell’arte spirituale zwraca swoją uwagę w kierunku tradycji Kościołów wschodnich, malarstwa ikonowego i symbolicznego spostrzegania rzeczywistości świata. Dlatego podstawową
sztuką w Atelier jest wychowanie do myślenia symbolicznego85. Celem,
jaki stawia sobie sztuka ikonograficzna, jest świadczenie o obecności
Boga w Jego widzialnym obrazie. Dlatego kompozycja i perspektywa,
kolory i światło, elementy dekoracyjne – to wszystko nabiera znaczenia
duchowego86.
Dla nas źródłem inspiracji jest zawsze ikona, ale staramy się oddać
ją językiem sztuki współczesnej. Każdą twórczość artystyczną poprzedzają poszukiwania i studium tego, jak w ikonograficznej tradycji Kościoła była wyrażana dana treść ikonograficzna.
84 Por. W. Rędzioch, Rozmodleni artyści, dz. cyt., s. 12–13.
85 Por. L’Atelier di teologia „Cardinal Špidlík”, http://www.centroaletti.com/ita/formazione/formaz04.htm (2.05.2015).
86 Por. T. Špidlík, Duchowość chrześcijańskiego Wschodu. Przewodnik systematyczny,
tłum. L. Rodziewicz, Kraków 2005, s. 390.
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Ponieważ wierzymy, że obrazy są nie tylko ilustracją wiary, ilustracją
teologii, ale są i obecnością, dlatego wracamy do tych okresów w sztuce
liturgicznej, kiedy obraz naprawdę był także symbolem, obecnością 87.

Ważne dla sztuki chrześcijańskiej momenty historyczne w przestrzeni
liturgicznej były szczytami właśnie tam, gdzie dokonywało się to spotkanie między Wschodem i Zachodem. Aby zatem zrozumieć mozaiki
Centro Aletti, należy zauważyć próby doprowadzenia sztuki liturgicznej
do kryteriów starożytnych. Oznacza to z jednej strony patrzenie oczami starożytnego ikonografa, a z drugiej – posługiwanie się językiem
współczesnym. Wymaga to głębokiego zjednoczenia z pamięcią Kościoła i wielką świadomością współczesności. Marko Rupnik stwierdza:
„Sztuka bizantyjska V–VI–VII wieku jest bardzo obecna w naszych poszukiwaniach. Także jest bardzo obecny bizantyjski, wschodni moduł
ikonograficzny. To znaczy, że sztuka wyraża dogmat, a nie psychologię”88.
Chodzi o ponowne odczytanie punktu widzenia ikonopisa, ale z całym
bogatym doświadczeniem malarstwa zachodniego ostatnich wieków.
L’Atelier dell’arte spirituale jako stała wspólnota niemal wyłącznie
zajmuje się sztuką liturgiczną. W zespole są także architekci od zarządzania wszystkimi etapami pracy: od projektowania przestrzeni w kościele,
aż do realizacji wyposażenia liturgicznego i dzieł sztuki (mozaik, witraży,
obrazów)89. Pracując nad mozaiką, L’Atelier wykorzystuje różne materiały: kamień, marmur, granit, emalie (wykonane na potrzeby tworzonego
obrazu). Kamienie pochodzą z różnych części świata (np. trawertyn
jasny z Włoch, onyks z Afganistanu, trawertyn czerwony z Turcji, biały
z Grecji). Kamienie są różnej wielkości i różnych rozmiarów, matowe
i błyszczące, proste i drogie, w kolorach intensywnych i pastelowych.
Posługiwanie się kamieniami wymaga umiejętności, gdyż szybko się
87 Por. Centro Aletti. Il colore dell’amore, dz. cyt., DVD.
88 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Centro Aletti, Rzym,
17.04.2014 r.
89 Por. Centro Aletti, L’Atelier – permanente cantiere comunitario, http://www.centroaletti.com/ita/atelier/atelier01.htm (7.05.2015).
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kruszą. Dla Centro Aletti ma to ogromne znaczenie także dla właściwego
rozumienia życia duchowego. Ojciec Rupnik zauważa: „Artysta musi
być uważny, by nie narzucać swojej woli światu, ale z nim dialogować,
dlatego licząc się z kamieniem, uczy się liczyć się z innymi; szanować
ich, przyjmować, rozpoznawać’90.
Mając na uwadze tradycję Kościoła, L’Atelier dell’arte spirituale także
w kwestii doboru kolorów inspiruje się pierwszym tysiącleciem, w którym chrześcijanie czerpali symbolikę kolorów z tradycji starożytnych
ludów, a potem całkowicie ją zasymilowali. Chrześcijański Wschód
posiadał bogatą interpretację alegoryczną i kolorystyczną tajemnicy
celebrowanej w Kościele91. Dlatego barwa w mozaice Centro Aletti nie
jest czymś przypadkowym. Informacja kolorystyczna wykracza poza
odczucie subiektywne, staje się nośnikiem znaczenia, narzędziem formowania wewnętrznego świata człowieka, odsłania prawdziwy powód
istnienia i odsyła do Stwórcy. Według św. Maksyma Wyznawcy w całym
stworzeniu istnieje pewien jeden rodzaj kodu Logosu:
Jeśli otworzymy materię i zobaczymy ten kod, widzimy, że w nim jest
już zapisany sens i ukierunkowanie samej materii […], a ten sens jest
w Chrystusie, gdzie sens całego stworzenia się „skondensował” i „zmaterializował”. Zatem materia chce być scenerią dla objawienia miłości
Boga, jej doskonałość jest spełniona w ciele Chrystusa 92.

Prawdę tę mozaika wyraża także w orientacji postaci, w kierunku
ich twarzy, niejako ułatwiając gotowość uczestnictwa w komunii osób,
które przedstawia.
Według założeń Centro Aletti w twórczości artystycznej w naturalny
sposób wiara i sztuka spotyka się zarówno na poziomie teorii, jak i na
90 Tamże.
91 Por. Un’arte tra oriente e occidente, http://www.centroaletti.com/ita/atelier/atelier03.
htm (dostęp: 16.05.2015)
92 Por. Colori e materiali, tłum. własne, http://www.centroaletti.com/ita/atelier/atelier06.htm (dostęp: 22.05.2015).
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poziomie praktyki. Dla L’Atelier dell’arte spirituale celem sztuki liturgicznej nie jest jedynie wymiar estetyczny. Sztuka ma za zadanie wprowadzić
w optykę Bożą, aby człowiek, patrząc na obraz, mógł zobaczyć swoje
życie w świetle Słowa i Bożego działania. Zatem piękno, kształt i kolor
stają się swoistą via pulchritudinis pozwalającą wznieść się w transcendentny świat i dotrzeć do Stwórcy93.
Piękno polega na objawieniu się całości we fragmencie za pomocą precyzyjnej relacji części, które całość stanowią oraz formy, która tworzy
harmonijną i jednolitą kompozycję elementów, w której uwidacznia
się istota rzeczy94.

W tradycji sztuki starochrześcijańskiej kolor miał ogromne znaczenie,
jednak współcześnie prawdy te trudne są do zrozumienia, gdyż kolor
rozpatrywany jest jedynie z psychologicznego punktu widzenia. Sztuka
chrześcijańska próbowała odgadnąć i uchwycić kolory, które pojawiają
się w przemienionym świecie. Tak więc kolor czerwony zasadniczo
oznacza boskość, niebieski – człowieczeństwo, zielony – twórczość,
biały – Ducha Świętego, złoty – świętość i wierność Bogu, doskonałość
światła itp. Dlatego też w liturgii, w której kontempluje się fakt odkupienia świata, sztuka, zwłaszcza kolor, powinna być świadkiem obrazu
świata według wizji Chrystusa95. Koncepcje artystyczne obecne w mozaikach Centro Aletti wyrażają nieustanne poszukiwanie całościowego
znaczenia życia, które przecież jest pełne przeciwieństw i w związku
z tym jedność nie może zniszczyć różnorodności, usunąć osobowości
twórczej96. Kardynał Špidlík powtarzał, że „każdy człowiek jest inny.
Także ikony nie mieszają kolorów: czerwony pozostaje czerwonym,
93
94
95
96

Por. G. Ravasi, M.I. Rupnik, Fascynacja pięknem, dz. cyt., s. 19.
Por. B. Forte, La porta della bellezza, Brescia 1999, s. 12.
Tamże.
Por. A. Jacyniak, O. Marko Ivan Rupnik SJ, http://web.diecezja.wloclawek.pl/ikona/
ikona_autor.php (dostęp: 13.04.2015).
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niebieski pozostaje niebieskim, każdy kolor pozostaje jakim jest, ale
razem muszą tworzyć harmonię. To jest prawdziwa mozaika”97.
Ojciec Rupnik porównuje pracę artystów wykonujących mozaiki
do pracy chórzystów. Mozaika sama w sobie jest dziełem wspólnotowym,
można powiedzieć „chóralnym”, a nie indywidualnym. Jest dyrektor
„chóru”, główny artysta, który ma wizję całego dzieła. Ale ta praca odbywa się w ścisłej współpracy z artystami „chóru”. W rzeczywistości nie
istnieje projekt dzieła zrodzony przy stole. Otrzymuje on swoją osobowość wówczas, gdy liczy się z „chórem”. W nim każdy artysta ma swoje
miejsce, w którym najlepiej wyraża siebie, gdzie może z większym zaangażowaniem tworzyć według własnego życiowego rytmu i wrażliwości,
a jednocześnie w wielkiej jedności z pozostałymi twórcami dzieła. Być
dyrektorem „chóru” przede wszystkim oznacza integrować twórcze
relacje, uwzględniając każdego uczestnika zespołu. Wtedy naprawdę
ma miejsce prymat duchowy i wspólnotowy, który wychodzi od konkretnych osób. Jest to bardzo różne od tego, do czego świat współczesny
jest przyzwyczajony: robić projekt, a potem szukać osób i sposobów
jego realizacji, aby osiągnąć jak najwspanialszy efekt. Prymat eklezjalny,
wspólnotowy wymaga właściwego spoiwa, fundamentu, a także odmiennych działań. Dlatego inny jest rezultat98.
Kiedy jesteśmy na placu pracy, każdego ranka koncelebruję Mszę
świętą – ofiaruję z chlebem i winem pracę tego dnia. Kiedy kończę dzieło, dziękuję każdemu mojemu artyście, a oni dziękują sobie nawzajem.
Kończę dzieło z wielką wdzięcznością.
Wówczas też sprawuję Eucharystię przed ludem tego Kościoła, aby
przekazać to dzieło temu Kościołowi. Im bardziej dzieło jest udane, tym
bardziej czuję, że jestem prowadzony. Nie jestem głównym bohaterem.
To jest dla mnie mocne doświadczenie, nawet jeśli jestem dyrygentem

97 Por. Il colore dell’amore…, dz. cyt., DVD.
98 Por. Un’arte della comunione, http://www.centroaletti.com/ita/atelier/atelier04.htm
(18.05.2015).
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chóru artystów. Mozaika jest dziełem chóralnym, a ja jestem jej przewodnikiem99.

Rozwój artysty nie dotyczy więc tylko profesjonalizmu, umiejętności
technicznych, ale przede wszystkim umiejętności wspólnotowych, aby
żyć pozytywnie w realiach wspólnoty, co oczywiście zakłada poświęcenie
samego siebie. Własna pascha jest gwarancją życia. Prędzej czy później
każdy, kto chce żyć prawdziwie, zrozumie, że przechodzi przez misterium paschy. I to jest podstawą komunii, wspólnoty. „Chór” składa się
z artystów z różnych krajów i różnych Kościołów. Dlatego ta komunia
jest tym bardziej realna, jako że jest mniej oczywista. W obrządku bizantyjskim przed wyznaniem wiary (Credo) diakon zwraca się do ludzi:
„Miłujmy się wzajemnie, tak, abyśmy mogli powiedzieć: wierzę w Boga
Ojca”100. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Marko Rupnika dotyczące kryteriów pracy, jakie obowiązują w pracowni Centrum Aletti:
Ekipa moich artystów zaczyna pracę od liturgii. Ale potem zwracam
uwagę na miłość. Jeśli między nami jest miłość, wtedy jest Bóg. Dzieło
będzie zamieszkane przez Boga.
Jesteśmy z dziewięciu różnych krajów: prawosławni, grekokatolicy,
łacinnicy. Jeśli między nami jest przyjaźń, cierpliwość, miłość, pomoc,
wtedy tam jest Bóg. To jest dla mnie kryterium 101.

Obiektywny wymiar sztuki liturgicznej dotyka celebrowanej tajemnicy, którą jest Chrystus. Liturgia ma charakter eklezjalny: czyni z Kościoła
to, czym jest naprawdę102. Poprzez liturgię wspólnocie, która celebruje,
komunikowane jest zbawienie, wtedy zajmuje się ona zbawieniem obiektywnie przynależnym do Chrystusa, obiektywnie spełnionym przez
  99 Por. P. Radzyński, Artysta – szafarz tajemnicy…, dz. cyt., s. 4–7.
100 Por. Un’arte della comunione, dz. cyt.
101 Por. P. Radzyński, Artysta – szafarz tajemnicy…, dz. cyt., s. 4–7.
102 Por. M. I. Rupnik, Sztuka w służbie przekazu wiary, dz. cyt., s. 69–71.
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Chrystusa, a więc dotyczy rzeczywistości nie tylko subiektywnej. Oznacza to osiągnięcie żywej pamięci, mądrości Kościoła, Tradycji, to znaczy
tej mądrości duchowej od samego Chrystusa, który poprzez wieki żyje
w swoim ciele, jakim jest Kościół. A zatem w sztuce liturgicznej obecna
powinna być eklezjalność, która przewyższa sztukę w sensie ogólnym;
przewyższa także sztukę sakralną, wyrażającą jedynie pobożność i sentymenty. Ojciec Marko Rupnik zauważa:
Sztuka wychodzi z duszy artysty, który wyraża siebie i stany swojego
ducha i gdy przerasta podmiot, zaczyna czerpać z uniwersalnej tajemnicy, wchodzi w wymiar duchowy i dlatego staje się sztuką kościelną,
liturgiczną, a nie tylko indywidualną. Dlatego kościelny artysta nie
wyraża własnych idei, własnych stanów duszy, ale wyraża obiektywną wiarę Kościoła.
Sztuka może i jest powołana do tego, aby być sztuką świętą (arte
sacra), czyli sztuką, która wyraża misterium nowego życia, które pozostaje na zawsze. Jeśli nie, to jest tylko sztuką przelotną. Ponieważ
w liturgii chodzi o osobiste spotkanie z Panem i Zbawicielem, sztuka
liturgiczna tylko wtedy spełni swoje zadanie, gdy stanie się wyrazem
wiary Kościoła, objawiając Osobę Jezusa Chrystusa i Kościół, Jego
Ciało103.

Mozaiki Centro Aletti tworzą przestrzeń liturgiczną. Mają za cel
umożliwiać i służyć sprawowanej liturgii. Sztuka w Centro Aletti staje
się więc miejscem i wyrazem komunii, w której materia nie jest przeciwieństwem ducha, ale jego manifestacją, gdzie człowiek komunikuje to,
co pozwoliło mu się spotkać z innymi. Centro Aletti powstało w służbie
jedności chrześcijan. Jego dzieła nie tylko umożliwiają spotkania artystów Wschodu i Zachodu, ale przedstawiają wschodnią myśl wyrażaną
na sposób zachodni. Marko Rupnik stwierdza:

103 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Kraków, 30.05.2015.
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Jan Paweł II miał, według mnie, wspaniałą i natchnioną wizję, że ekumenizm jest przede wszystkim spotkaniem, które staje się wymianą
darów. Każdy, kto przychodzi na spotkanie, przynosi dary dla drugiego. Jednym z darów, które wymieniamy jest właśnie sztuka w liturgii (dla liturgii). […] Myślę, że Wschód pozostał bardzo rygorystycznie
wierny sztuce, która jest częścią przestrzeni liturgicznej 104.

Język artystyczny w mozaice Centro Aletti jest całkowicie aktualny.
Sięga do przeszłości, ale jej nie kopiuje. Szuka tego, co łączy chrześcijan
wszystkich wyznań, korzysta z tych elementów tradycji Kościoła, które
harmonijnie współgrają ze sobą.
W rzeczywistości okres, który karmi naszą inspirację, to w pierwszym
rzędzie Bizancjum, okres przedromański i romański. Artystyczna wymowa Pracowni staje się więc „intrygująca” właśnie dlatego, że istnieją
te dwa elementy: z jednej strony wielkie poczucie życia wewnątrz tej
łacińskiej bezpośredniości, bliskości, coś współcześnie naszego, a z drugiej strony coś tajemniczego, mocnego, jakiś istniejący teologiczny komunikat, który przyciąga uwagę, ponieważ jest wewnątrz każdego z nas
depozyt głębokiej pamięci Tradycji105.
Sztuka liturgiczna wykonywana w Centro Aletti jest integralną częścią
przestrzeni, w której sprawuje się liturgia święta. Służąc liturgii, staje się
ona miejscem komunii, wzajemnej jedności, wyrazem miłości i służby106. Natomiast liturgia celebrowana w takiej przestrzeni jest pewnego
rodzaju pomostem pomiędzy pięknem a teologią, ponieważ staje się
miejscem komunii, miejscem prowadzącym do jedności myśli107. Dzieła
wykonywane przez Centro Aletti świadczą o ponownym odkryciu sztuki,
104 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Centro Aletti, Rzym,
17.04.2014.
105 Por. Un’arte tra oriente e occidente, http://www.centroaletti.com/ita/atelier/atelier03.
htm (16.05.2015).
106 Wywiad autorski przeprowadzony z o. Marko Rupnikiem, Centro Aletti, Rzym,
17.04.2014.
107 Por. G. Ravasi, M. I. Rupnik, Fascynacja pięknem, dz. cyt., s. 84.
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która ma pozostawać na służbie liturgii108. Marko Rupnik stwierdza: „Jest
bardzo ważne, aby w tych centrach troszczyć się szczególnie o liturgię,
nie o ceremonię, ale także o sztukę liturgiczną, o wystój domu, bo to jest
prawdziwa ewangelizacja”109. Liturgia natomiast jest nośnikiem obecności Boga i źródłem doświadczenia wiary, dlatego tak ważne są wszystkie
środki wyrazu, którym liturgia dysponuje tak obficie.
Jan Paweł II w 1999 roku napisał do artystów o znaczeniu tych środków, za które oni odpowiadają jako twórcy dzieł sztuki:
Sztuka bowiem, jeżeli jest autentyczna, choć niekoniecznie wyraża
się w formach typowo religijnych, zachowuje więź wewnętrznego
pokrewieństwa ze światem wiary, tak że nawet w sytuacji głębokiego
rozłamu między kulturą a Kościołem właśnie sztuka pozostaje swego
rodzaju pomostem prowadzącym do doświadczenia religijnego 110.

Ta wielowymiarowa dziedzina znalazła bardzo ciekawy warsztat
w formule Centro Aletti, który nie tylko dotyczy twórczości, ale osobistej przemiany człowieka i budowania wspólnoty, będącej podstawową
komórką ekumenicznej rzeczywistości.
W organicznej wizji całości promowanej przez Centro Aletti człowiek
realizuje się jako istota społeczna, komunijna, to znaczy eklezjalna, przezwyciężając antagonizmy pomiędzy tym, co prywatne, a tym, co wspólne.
Można zatem bez wątpienia stwierdzić, że teologia, duchowość i sztuka
Centro Aletti stwarzają warunki dla pełniejszego rozumienia i uczestnictwa w liturgii oraz kształtowania prawdziwej postawy ekumenicznej.
Środowisko i dzieło tej Wspólnoty samo w sobie stwarza w Kościele
niepowtarzalny fenomen ekumeniczny o wielkiej mocy merytorycznej
108 Por. A. Jacyniak, O. Marko Ivan Rupnik SJ, http://web.diecezja.wloclawek.pl/ikona/
ikona_autor.php (13.04.2015).
109 Por. Widzieć rzeczy duchowo…, dz. cyt., DVD.
110 Por. Jan Paweł II, List do artystów, n. 10, „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.]
20 (1999) nr 5–6, s. 4–11.
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i duchowej, który stanowi niejako zaplecze, wszechstronne środowisko
dla celebracji liturgicznej. Ta, w odróżnieniu od omawianych Wspólnot,
nie jest w samej Wspólnocie Aletti tak wyeksponowana, gdyż poza
Eucharystią, nie mamy do czynienia ze wspólnotową Liturgią godzin
lub jakąś szczególnie wypracowaną formą celebracji. Natomiast cała
rzeczywistość realizowana we Wspólnocie służy liturgii i jej poznawaniu,
formacji przygotowującej do uczestnictwa, aby było nie tylko w duchu
ekumenicznym, ale, jak postuluje Sobór111, „świadome, czynne i owocne”.

111 KL 11.

ZAKOŃCZENIE

Zakończenie
Za każdym razem, kiedy – przezwyciężywszy dawne
uprzedzenia – mamy odwagę rozwijać nowe relacje braterskie, wyznajemy, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!
Za każdym razem, kiedy myślimy o przyszłości Kościoła,
mając na uwadze jego powołanie do jedności, jaśnieje światło
wielkanocnego poranka!1

Nowe wspólnoty życia ewangelicznego zrodziły się z wielkiego pragnienia duchownych i świeckich, aby żyć Ewangelią w codzienności. Są one
owocami Soboru Watykańskiego II i jego eklezjologii podkreślającej
wspólnotowość życia Kościoła w każdym jego wymiarze. Wspólnoty wybrane do analizy w niniejszej pracy łączy zainteresowanie ekumenizmem
i wielkie pragnienie zbudowania w Kościele jedności. Ich liturgia natomiast jest z jednej strony miejscem wielkiego wołania o jedność wśród
rozproszonych po świecie uczniów Chrystusa, a z drugiej doświadczeniem prostej jedności w konkrecie życia i celebracji. Przeprowadzona
w pracy analiza elementów ekumenicznych w liturgii sześciu wybranych wspólnot życia ewangelicznego (Wspólnota z Taizé, Monastyczna
Wspólnota z Bose, Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie, Wspólnota
Chemin Neuf, Wspólnota Błogosławieństw oraz rzymskie Centro Ezio
Aletti) pozwala na wysnucie kilku wniosków ukazujących piękno, głębię
i różnorodność przez nich celebrowanej liturgii. Dla porządku i jasności
zostaną one przedstawione bardziej szczegółowo.
1

Papież Franciszek, Kamień odsunięty od grobu, 25.05.2014 – Przemówienie Papieża Franciszka podczas nabożeństwa ekumenicznego w bazylice Grobu Świętego,
„L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 6 (363) (2014), s. 17.
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1. Wspólnoty życia ewangelicznego to nowe zjawisko w życiu Kościoła.
Właściwie wszystkie z omawianych w pracy wspólnot, z wyjątkiem Taizé,
którego korzenie sięgają lat czterdziestych, powstały kilka, kilkanaście
lub nawet kilkadziesiąt lat po Soborze Watykańskim II, kiedy to Kościół
z jednej strony przeżywał kryzys w wielu wymiarach swojej rzeczywistości, a z drugiej strony wykazywał swoją wielką żywotność oraz
zdolność do budzenia i rozwijania nowych form apostolstwa i ewangelizacji. Nowe wspólnoty stały się zatem znakiem czasu i darem Ducha
Świętego dla współczesnego Kościoła, gdyż powstawały właśnie w nurcie
jego odnowy. Nic więc dziwnego, że w charyzmatach nowych wspólnot życia ewangelicznego można odkryć to, czym Kościół żyje i czego
pragnie we współczesnym świecie. Jednym z takich charyzmatycznych
elementów jest pragnienie jedności wśród uczniów Chrystusa. Pragnienie to wyrażane jest w rozmaity sposób. Jedne z nich są wspólnotami
ekumenicznymi w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdyż ich członkami
mogą być chrześcijanie różnych wyznań (Taizé, Bose, Wspólnota Chemin Neuf, Wspólnota Błogosławieństw). W innych wspólnotach pragnienie jedności Kościoła wyraża się w przede wszystkim w modlitwie,
liturgii i sztuce (Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie, Centro Aletti).
Cechą charakterystyczną nowych wspólnot życia ewangelicznego
jest ich ogromna różnorodność. Do tego stopnia, że chcąc przedstawić ich założycieli, charyzmat, sposób życia, formy modlitwy i formy
kanoniczne – trudno jest znaleźć wyraziste punkty wspólne. Zresztą nie o to chodzi w naszych badaniach. Można jedynie pokusić się
na umowny podział tych wspólnot na bardziej monastyczne i bardziej
charyzmatyczne. Różnorodność ukazuje się także poprzez właściwy
wspólnotom sposób modlitwy liturgicznej. Każda z nich w celebracji oficjum korzysta z własnego doświadczenia oraz z przygotowanych często
przez siebie ksiąg i materiałów. Różnorodność nowych wspólnot życia
ewangelicznego objawia się także w różnych sposobach przynależności
ich członków i członkiń. Jedni składają śluby monastyczne, a inni to:
prezbiterzy, osoby konsekrowane (siostry i bracia) oraz świeccy (zwykle
małżeństwa). Stąd pierwszym wnioskiem, który można wyciągnąć, jest
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ten, iż różnorodność poszczególnych wspólnot i bogactwo ich charyzmatów stanowi jeden z fundamentów ich otwarcia na dążenie do jedności Kościoła. Należy bowiem pamiętać, że autentyczna jedność rodzi
się jedynie z właściwie rozumianej i przeżywanej różnorodności.
2. Paradoksalnie – ta ogromna różnorodność wspólnot i ich charyzmatów – wypływa z czerpania ze wspólnych źródeł. Ważnym źródłem dla
nowych wspólnot życia ewangelicznego był Sobór Watykański II połączony z posoborową odnową liturgii i całego życia Kościoła. Konstytucja
o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, konstytucja dogmatyczna
o Kościele Lumen gentium, dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio,
dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis
oraz deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra
aetate – to dokumenty, które wyraźnie wpłynęły na ukształtowanie się
duchowości oraz charyzmatu poszczególnych wspólnot. Można nawet
ośmielić się stwierdzić, że wspólnoty te powstawały, odczytywały swój
charyzmat i rozwijały się w cieniu Soboru Watykańskiego II. Chociaż
każdy założyciel w inny i właściwy sobie sposób odczytał Sobór jako
znak czasu, to pozostaje on wyznacznikiem i punktem odniesienia dla
wszystkich nowych wspólnot. Brat Roger brał udział w Soborze jako
oficjalny obserwator, Enzo Bianchi rozpoczął życie monastyczne w dzień
zakończenia Soboru i od samego początku było to życie w duchu ekumenicznego otwarcia i jedności dzięki obecności w powstającej wspólnocie
protestanckiego pastora, brat Efraim i Laurent Fabre poprzez nowy
w Kościele sposób życia we wspólnocie o zróżnicowanych powołaniach
ukazali ideę Kościoła – communio, wypływającą z nauki Soboru, Pierre-Marie Delfieux był świadomy, iż sposób życia Wspólnot Jerozolimskich
jest możliwy tylko dzięki nowemu spojrzeniu na życie konsekrowane,
a zbliżenie Wschodu i Zachodu przez teologię, duchowość, mistykę
i sztukę to idea, która w posoborowym Kościele odżyła dzięki kard. Tomášowi Špidlíkowi oraz o. Marko Rupnikowi. Sobór Watykański II jest
zatem ważnym źródłem inspiracji założycieli nowych wspólnot życia
ewangelicznego. To właśnie poprzez Sobór i jego nauczanie charyzmat
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poszczególnych wspólnot mógł otwierać się na inne źródła liturgii, teologii, duchowości i mistyki, którymi są: źródła tradycji żydowskiej, źródła
wschodnie oraz odwołanie się do praktyki Kościoła niepodzielonego.
Wiele wspólnot odnosi się w swym charyzmacie do źródeł żydowskich
i judeochrześcijańskich. Chrześcijaństwo zrodziło się na fundamentach
Starego Testamentu, a pierwsze wspólnoty uczniów Chrystusa złożone
były wyłącznie z Żydów.
Właściwie każda z omawianych w pracy wspólnot w liturgii odwołuje się do tradycji Kościoła niepodzielonego, co w praktyce oznacza
nawiązanie do obrzędów, teologii i duchowości chrześcijańskiego
Wschodu. Można wymienić kilka poziomów takich nawiązań. Pierwszym niewątpliwie jest wykorzystanie ikony jako głównego środka
ekspresji artystycznej i duchowej w liturgii. Ikona jest obecna w ich
życiu wspólnotowym i modlitewnym. Właściwie każda z omawianych
wspólnot posiada własną pracownię pisania ikon. Natomiast Wspólnota
Błogosławieństw dzięki ikonom upodabnia wręcz własną przestrzeń
liturgiczną do przestrzeni liturgicznej tradycji bizantyjskiej. Drugi wymiar nawiązania do estetyki wschodniej w liturgii obejmuje muzykę
i śpiew. Bardzo często wspólnoty – szczególnie francuskie – odwołują
się do dwóch ośrodków. Pierwszy z nich to Chevetogne i publikacje
nagrań liturgicznych śpiewów tradycji prawosławnej, z których korzystali założyciele i pierwsi członkowie nowych wspólnot. Drugim
ośrodkiem jest natomiast Sylvanès, gdzie działalność o. André Gouzes’a od dziesięcioleci łączy muzykę tradycji bizantyjskiej z francuskimi
słowami. Trzeci wymiar odniesienia w celebracjach i oficjach nowych
wspólnot życia ewangelicznego do liturgii wschodnich stanowią obrzędy wschodnie lub wywodzące się jeszcze z czasów Kościoła niepodzielonego, które można było zaadaptować do warunków eklezjalnych
i duszpasterskich XX wieku. Do tych obrzędów można zaliczyć przede
wszystkim uroczyście celebrowane Lucernarium na początku wieczornej Liturgii godzin. Bardzo ważne znaczenie zapożyczonym obrzędom
wschodnim nadają także celebracje Triduum Paschalnego. Wreszcie
z tradycji wschodnich wiele wspólnot czerpie inspiracje do pobożności
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prywatnej. Takie praktyki, jak tzw. modlitwa Jezusowa czy doświadczenie „pustyni”, odwołują się wprost do chrześcijańskiego Wschodu.
Można zatem powiedzieć, że wschodnia tradycja liturgiczna to jedno
z najważniejszych źródeł liturgii celebrowanej w nowych wspólnotach
życia ewangelicznego.
3. Dla niniejszej pracy kluczowe okazało się wprowadzenie terminu
„ekumeniczność” w odniesieniu do liturgii. W odróżnieniu od ekumenizmu, który jest często rozumiany jako pewnego rodzaju ruch oraz prąd
teologiczny, ekumeniczność to postawa otwartości skierowana wobec
wszystkich uczniów Chrystusa. Nowym wspólnotom życia ewangelicznego nie tyle chodzi o instytucjonalne dążenie do jedności podzielonych
chrześcijan ani o bezpośrednie zaangażowanie na różnych poziomach
w działalność ekumeniczną. Ekumeniczność to chęć zadośćuczynienia
pragnieniu Jezusa, „Aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21). Taka postawa jest bardzo wyraźna w omawianych wspólnotach. Wyraża się ona
w trosce o pojednanie najpierw wewnątrz samej wspólnoty – to otwarcie
serca na każdego człowieka, bez względu na wyznanie. To także postawa
gościnności i przyjmowania tych, którzy pragną doświadczyć jedności
w modlitwie i wspólnocie. Wystarczy w tym kontekście wspomnieć
o Taizé, gdzie rokrocznie dziesiątki tysięcy ludzi przyjeżdżają, aby doświadczyć życia charyzmatem jedności. Podobnie można powiedzieć
o Bose, które od lat jest miejscem rekolekcyjnym dla poszukujących
Boga, liturgii, wiedzy religijnej i rekolekcji. Ekumeniczność wspólnot
wyraża się także w otwarciu się na siebie nawzajem poszczególnych
stanów i powołań istniejących w Kościele. Dotyczy to przede wszystkim
wspólnot o zróżnicowanych powołaniach. Prezbiterzy, osoby konsekrowane i wierni świeccy realizują ten sam charyzmat we wspólnocie,
przeżywając go jednak zawsze jako ważny element własnego, osobistego
powołania. Wspólnoty monastyczne, takie jak Wspólnota z Bose lub
Wspólnoty Jerozolimskie ten rodzaj ekumeniczności realizują i przeżywają w codziennym oficjum celebrowanym wspólnie przez mnichów
i mniszki. Wyrazem realizowanej codziennie ekumeniczności – także
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liturgicznej – jest pełne otwarcie się nowych wspólnot życia ewangelicznego na Kościół lokalny oraz na środowisko, w jakim żyją. Bardzo
wyraźnie widać to na przykładzie Wspólnot Jerozolimskich, modlących
się „w sercu miast”, dla których miasto i jego mieszkańcy są nieustannym punktem odniesienia w modlitwie, życiu i działalności apostolsko-ewangelizacyjnej. Wreszcie postawa ekumeniczności oraz otwartości
na Ducha, który działa w każdym czasie i miejscu, wyraża się we wspólnie celebrowanej liturgii oraz czynnym uczestniczeniu w kompozycji
i w przygotowywaniu przez niektóre ze wspólnot własnych oficjów
i ksiąg liturgicznych.
4. Analiza liturgii wybranych nowych wspólnot życia ewangelicznego
powstałych po Soborze Watykańskim II pozwala także na wyciągnięcie
wniosków odnoszących się do ich miejsca w Kościele. Swoją łączność
z Kościołem wspólnoty przeżywają na kilku płaszczyznach. Pierwszą
z nich jest połączenie powszechności Kościoła i jego lokalności. Każda
ze wspólnot powstała jako część Kościoła lokalnego z błogosławieństwem biskupa lub cierpliwie na to błogosławieństwo oczekując. Chociaż
w każdej wspólnocie wyglądało to inaczej, wszystkie one zakorzenione
są mocno w Kościołach lokalnych. Ponadto każda ze wspólnot ma własne miejsce w Kościele powszechnym. Właściwie wszystkie one są międzynarodowe, jeśli chodzi o członków oraz przestrzeń oddziaływania.
Są one otwarte na Kościół powszechny i z niego czerpią siłę do własnej
żywotności i apostolatu. Szczególnie mocno widać to w momencie przeżywanych kryzysów.
Drugi wymiar otwarcia nowych wspólnot na Kościół to podkreślenie
znaczenia powołania chrześcijańskiego, jakie otwiera przed każdym
człowiekiem sakrament chrztu świętego. Widać to bardzo wyraźnie
we wspólnotach o zróżnicowanych powołaniach, gdzie przynależność
do nich wiąże się z zachowaniem i przeżywaniem własnego powołania chrześcijańskiego, rozeznanego jako osobiste, chociaż przeżywane
we wspólnocie. Owo podkreślenie znaczenia powołania można dostrzec
również we wspólnotach o charakterze monastycznym, które odkrywają
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przed współczesnym Kościołem piękno i głębię autentycznego życia
braterskiego i siostrzanego we wspólnocie.
Kolejny wymiar miejsca wspólnot w Kościele to dar powołań kapłańskich i do życia konsekrowanego, jakie ofiarują one Kościołowi.
W kontekście dramatycznego spadku liczby powołań kapłańskich i do
życia konsekrowanego, jaki od kilku dziesięcioleci zauważa się w Kościele, nowe wspólnoty jawią się jako swego rodzaju wyspy, na których
wielu młodych ludzi w sposób wolny rozeznaje własne powołanie
i pragnie służyć Bogu i Kościołowi jako prezbiterzy oraz bracia lub
siostry, mnisi i mniszki, a także jako osoby świeckie według charyzmatu
danej wspólnoty.
Wszystkie omawiane wspólnoty zdecydowały się na celebrację własnego oficjum według rytu łacińskiego – rzymskiego. Powolne dojrzewanie niektórych wspólnot do wyboru liturgii łacińskiej jako punktu
odniesienia świadczy o coraz głębszym zrozumieniu własnego miejsca
w Kościele katolickim, który posiada charakterystyczną dla siebie
tradycję liturgiczną. Stanowi to świadomie podjęty wybór Kościoła
katolickiego, łacińskiego jako rzeczywistości, w której realizują swój
charyzmat. Struktura i treść modlitwy liturgicznej poszczególnych
wspólnot jest więc zasadniczo łacińska, a jedynie niektóre obrzędy
i znaki nawiązują lub zostały wprost zaczerpnięte z innych tradycji
liturgicznych. Liturgia rzymska – łacińska, i jej fundamentalny schemat – stały się zatem gwarantem katolickości nowych wspólnot życia
ewangelicznego.
5. Liturgia jest jednym z najważniejszych miejsc ewangelizacji i apostolatu. Wspólnoty życia ewangelicznego bardzo dużą wagę przywiązują
do piękna celebracji i podkreślają te elementy liturgii, które mogą przyciągnąć, zainteresować i zainspirować współczesnego człowieka oraz
najlepiej odpowiadają jego oczekiwaniom i kondycji. Stąd tak wielki
nacisk na prawdziwość znaków, dopracowane śpiewy i muzykę, odpowiednio dobrane światło, ruch i procesje oraz przemyślany program
ikonograficzny oraz troska o organizację przestrzeni liturgicznej.
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O ekumeniczności wspólnot świadczy zapewne ich liturgiczna otwartość na wszystkich bez względu na przynależność wyznaniową, wiek
i stan życia. Znajdują w niej swoje miejsce zarówno młodzi, jak i dorośli, konsekrowani, rodziny i osoby samotne, wierzący i poszukujący,
a często także ci, którzy wiarę zagubili lub nigdy jej nie doświadczyli.
Taizé to miejsce całorocznych spotkań młodych, w których centralnym punktem jest celebracja oficjum każdego dnia rano i wieczorem.
W Liturgii godzin Wspólnoty z Bose mnichom i mniszkom towarzyszą
przebywający w domu rekolekcyjnym oraz ich goście, a także osoby
przyjeżdżające jedynie po to, aby uczestniczyć w sprawowanej w kościele
liturgii. Na otwartość liturgiczną i modlitewną mnichów i mniszek jerozolimskich odpowiadają hojnie mieszkańcy miast, wśród których toczy
się ich życie monastyczne, a w miejscach pielgrzymkowych takich jak
Vézelay i Mont Saint-Michel także wielu turystów, którzy mają jedyną
w swoim rodzaju okazję, aby zetknąć się osobiście z duchowością chrześcijańską i dynamicznym oraz odnowionym życiem monastycznym.
6. Mimo tak dynamicznego rozwoju nowych wspólnot życia ewangelicznego w Kościele od Soboru Watykańskiego II z ich sposobem celebracji
związane są pewne trudności wynikające z aktualną sytuacją każdej
ze wspólnot, które rodzą się w związku z konkretnymi wydarzeniami
lub podejmowanymi decyzjami. Wydaje się, że można dostrzec kilka
motywów takich kryzysów. Pierwszy to brak dostatecznej podbudowy
teologicznej podejmowanych decyzji w dziedzinie liturgii. Wspólnoty
często bazują na własnej tradycji lub charyzmacie założyciela. Rolą
Komisji Liturgicznych poszczególnych instytutów oraz osób odpowiedzialnych w nich za liturgię jest opisanie i teologiczne ugruntowanie
własnych zwyczajów liturgicznych. Inną trudnością jest niewielka liczba
właściwych ksiąg liturgicznych. Komplet ksiąg posiada jedynie Wspólnota z Bose. Są one zatwierdzone, opublikowane i także inne środowiska bardzo chętnie z nich korzystają. Wydaje się jednak, że większość
wspólnot, pomimo wielkiej wagi, jaką każda z nich przywiązuje do celebracji i jej ekumenicznego wymiaru, czeka jeszcze wiele pracy, zanim
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ich liturgia zostanie ostatecznie skodyfikowana, o czym wspominają
sami ich członkowie.

***
Wspólnoty życia ewangelicznego powstałe po soborze Watykańskim II są
nadal zjawiskiem nowym, pomimo ich kilkudziesięcioletniej obecności
w Kościele. Bez wątpienia należą one do bardzo czytelnych owoców
Soboru i znaków działania Ducha Świętego we współczesnym Kościele,
jednak dopiero przyszłość pokaże trwałość ich charyzmatów. Ich żywotność sprawia, że są one bardzo wyraźnie obecne w życiu Kościoła, a ich
misja ewangelizacyjna przynosi owoce na różnych poziomach. Liturgia
przez nie celebrowana z jednej strony zanurzona jest w autentycznej
tradycji chrześcijańskiej, której korzenie sięgają Starego Testamentu,
starożytności patrystycznej i czasów Kościoła niepodzielonego, a z drugiej strony jest zdecydowanie otwarta na współczesny świat i człowieka
wraz z jego życiem i problemami.
To właśnie dzięki takiej ewangelizacyjnej otwartości, połączonej
z wielkim szacunkiem do tradycji, liturgia tych wspólnot może stanowić
źródło postawy „ekumeniczności” w codziennym życiu ich członków.
Nowe wspólnoty życia ewangelicznego zatem są miejscami kształtowania i rozwijania takiej postawy, jaka powinna cechować uczniów
Chrystusa w Trzecim Tysiącleciu chrześcijaństwa.

S UM M AR Y
LITURGICAL PATHS OF UNITY
Liturgical-ecumenical spirituality
of the new communities of evangelical life

The communities of evangelical life, founded after the Vatican Council
II, are the very uncommon phenomenon in the ecclesiastical history.
Groups of the faithful from various states, following the Holy Spirit’s call
and the charisms of particular founders, since years in various places of
the world decide to live according to the Gospel and to share their experience of faith in the community life. The cradle of the new communities
appears to be in France, though with equal radicalism and energy they
seem to have arisen in Italy and other ecclesial circles of the Western
Europe, from where they have very quickly spread within the whole
Church. Today they are almost in every corner of the world, wherein
their Christian and evangelical identity is built on many fundamental
stones, among which the most important is liturgy, being also the area
of searching unity in the broadest sense.
In the following book the author presents and describes the liturgy of
six selected communities, which, in their charisms and apostolate, open
for the attitude called here “ecumenicity”. The first three refer to the monastic tradition. These are: Ecumenical Community of Taizé, founded by
brother Roger Schutz in the forties of the 20th c., Monastic Communities
of Jerusalem, established in Paris by Fr. Pierre-Marie Delfieux and Ecumenical Community of Bose, founded by Enzo Bianchi. The other two
are based on the charismatic experience: The Community of Beatitudes
due to the inspiration of Gérard Croissant, known as brother Ephraim,
and the Community of Chemin Neuf, founded by a Jesuit, Fr. Laurent
Fabre. The latter presented here is the Intercultural Centro Ezio Aletti
from Rome, connected with the creative activity of Fr. Marko Rupnik,
continuing theological thought of Card. Thomas Špidlik.
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The ecumenicty of liturgy, celebrated in the communities mentioned
above, can be noticed on several levels. The first are the proper offices. Usually the structure of these offices remains in accordance with
the structure of the Roman Liturgy of the Hours, but their contents is
inspired by the spirituality of the East and West. The Roman structure
of the offices proves their memebership of the Latin Church and their
awareness of the richness and beauty of their own liturgical tradition,
yet their frequent references to the Eastern traditions manifest their ecumenical attitude. It should be noticed, that their profuse drawing from
the liturgical abundance of the East and West also expresses respect for
these Christians, who cultivate other than Roman liturgical traditions.
The second level of ecumenicity in the liturgy of these communities is
their own liturgical calendar and the way of commemorating important
mysteries, patrons and saints. The third level is the organization of liturgical space and the concept of beauty. Particularly significant is here the
reference to the Christian East through placing specially selected icons
within the sacred space. And eventually the last level refers to liturgical
music, most often influenced by the Byzantine tradition. The beauty of
strictly liturgical music, usually very much cared for in the communities,
brings people closer to God and to one another, as well as enhances the
power of evangelization and apostolate. Liturgy, as the “source” and the
”summit” of Christian life (SC 10), educates for openness and fruitful,
deep and full joy of participating in the celebrated rites.
New communities of evangelical life have arisen due to the agency of the Holy Spirit present in the Church in a special way since the
Pentecost. Hence one needn’t be surprised, that their concern for the
unity of the Church they express mainly in their liturgy. The members
of these communities pray for the unity and implement it first in their
own hearts, and then everywhere they are present with their apostolate.
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