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Deklaracja o zaangażowaniu na rzecz JPIC 
 

Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa 
 

Świat nasz znajduje się w historycznym, pełnym paradoksów momencie. Oferuje on wiele 
możliwości, ale jest też naznaczony nierównościami, cierpieniem i przemocą. Jako jego 
mieszkańcy, jesteśmy więc obywatelami świata, który jest poraniony i błogosławiony zarazem. 
Głęboko dotyka nas krzyk ubogich i cierpienie Ziemi. Pragniemy troszczyć się o „nasz wspólny 
dom” –  przeciwdziałając niesprawiedliwości, budując pokojowe relacje i chroniąc naszą planetę.  
 

Jako Rodzina Sacré Coeur wezwani  jesteśmy do działania „jako  Jedno Ciało”, czerpiąc z naszego 
charyzmatu i posłannictwa będącego w służbie wychowania. Oznacza to potrzebę wzrastania 
w świadomości, że mamy  wspólną wizję, która pozwala nam rozumieć złożoność systemów 
politycznych, ekonomicznych i społecznych, mieć coraz pełniejszą świadomość naszego udziału 
w niesprawiedliwościach oraz stosować praktyki zakorzenione w ekologii integralnej. 
 

Kontemplacja Przebitego Serca Jezusa w sercu zranionej ludzkości pobudza nas do solidarności 
z wysiedlonymi i wykluczonymi, do bronienia ofiar nadużyć władzy, do zaangażowania się  
w poszukiwanie rozwiązań prowadzących do zmian systemowych.   
 

U podstaw naszej tradycji leży troska o relacje. Chcemy kontynuować tę tradycję na nowy, 
pogłębiony sposób. Dzisiaj przywiązujemy większą wagę do współzależności, chciałybyśmy więc 
wzmocnić współpracę z innymi grupami, które również angażują się na rzecz sprawiedliwości, 
pokoju i integralności dzieła stworzonego. Widzimy też pilną konieczność ożywienia współpracy 
między nami oraz z całą Rodziną Sacré Coeur. Taka jedność owocuje pomnożeniem energii 
i kreatywności w przekształcaniu niesprawiedliwych struktur. 
 

Dążąc do przemiany systemów i struktur, widzimy również, jak ważne są codzienne gesty, 
wyrażające troskę o Ziemię, o innych, o siebie nawzajem. Pomagają one czynić społeczeństwa 
bardziej ludzkimi, co z kolei pozwala zmierzać ku przemianie globalnej. W takiej sytuacji 
postrzegamy JPIC jako  sposób życia i czujemy się wezwane, by  analizować i przemieniać nasz 
sposób bycia i działania. 
 

Mamy przekonanie, że jest to też odpowiedni moment na połączenie naszych działań 
wychowawczych, tam, gdzie jesteśmy, z działaniami Biura ONZ-NGO po to, by móc dać konkretną 
odpowiedź na powyższe wyzwania i mieć  wpływ na rzeczywistość na  poziomie globalnym. 
 

Reasumując, ufność w moc Ducha Stworzyciela stale przemieniającego świat i zaangażowanie na 
rzecz JPIC motywują nas, by, gdziekolwiek żyjemy i pełnimy służbę, być ambasadorami nadziei 
w  błogosławionym i poranionym świecie.  
 
 

Międzynarodowe Spotkanie JPIC 
Listopad 2018 

Filipiny 
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WSTĘP 

 
Być Jednym Ciałem, które kocha, praktykuje i daje świadectwo o sprawiedliwości, pokoju 
i integralności dzieła stworzonego na wszystkich poziomach naszego życia i posłannictwa. 

                                                                                                         Kapituła Generalna 2016 
 

Kapituła Generalna 2016 wyraziła tę intencję odnosząc się do Sprawiedliwości, Pokoju 
i Integralności Dzieła Stworzonego  (JPIC) i ona dała impuls do zwołania Międzynarodowego 
Spotkania JPIC na Filipinach w dniach 14 – 25 listopada 2018 roku.   
 

 Przygotowując się do tego spotkania całe Zgromadzenie i członkowie Rodziny Sacré Coeur 
zaangażowali się w proces refleksji, któremu przyświecały trzy cele: 
 

1. Doświadczyć współczucia przez wspólne, dogłębne wsłuchanie się w wołanie 
ludzkości i całej wspólnoty Ziemi.   

 

2. Budować relacje, które zmotywują nas do działania jako Jedno Ciało 
i zdecydować, jak mamy kontynuować nasze zaangażowanie na rzecz JPIC. 

 

3. Przemieniać postawy i działania po to, by JPIC znalazł głębszy wyraz w życiu 
i  posłannictwie Zgromadzenia. 

 

Synteza wypowiedzi, które pojawiły się w tym procesie uwypukliła kilka ważnych aspektów 
naszej historii JPIC. Dowiedzieliśmy się, że:  
 

- JPIC wyzwala pasję, nadzieję i energię u dużej liczby osób w Zgromadzeniu. Szczególną 
uwagę zwraca się, jak ważne są drobne, twórcze, konsekwentnie podejmowane 
działania w odpowiedzi na konkretną rzeczywistość. Z drugiej strony, możliwość 
reagowania w sposób, jaki byśmy chciały często jest ograniczana przez środowiska 
polityczne i społeczne, w których żyjemy. 
 

- Wspólnie, jako Zgromadzenie międzynarodowe, mówimy, że mamy ambiwalentny 
stosunek i mieszane uczucia, co do współpracy z innymi. Istnieje duża niespójność 
między pomysłami na współpracę, a tym jak wygląda ona w praktyce. Mówimy 
o potrzebie większej świadomości i akceptacji innych, nastawienia na wzajemność 
oraz wypracowania kryteriów współpracy, które będą mówiły: z kim, w jakiej 
dziedzinie, jak, kiedy i dlaczego. 

 
- Nasze zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i pokoju było widoczne dużo 

wcześniej niż zaczęło się używać bardziej  oficjalnego określenie „JPIC”. Od lat,  na 
różne sposoby, staramy się opisać, jak rozumiemy JPIC, ale trzeba nam jeszcze 
osiągnąć spójność w doborze środków wyrazu dla tego obszaru naszego życia. 
Wyrażone też zostało pragnienie, by wiedzieć, co każda z nas  robi; by dzielić się 
zasobami i materiałami szkoleniowymi oraz wypracować bardziej integralną 
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i integrującą wizję powiązania JPIC z posłannictwem, będącym w służbie wychowania, 
i duchowością Sacré Coeur.  

 

Nazwałyśmy po imieniu niektóre z szans, zaproszeń i wyzwań na dalszej drodze realizacji JPIC: 
 

- Jesteśmy zakorzenione w wieloletniej tradycji i z niej czerpiemy siłę do działania na 
rzecz sprawiedliwości i pokoju. Nasza duchowość motywuje nas do przemiany poprzez 
kontemplację przebitego Serca Jezusa. Tradycja wiąże nas ze sobą i z innymi, aby 
kierując się współczuciem, podejmować wspólnie działania, mające na celu łagodzenie 
cierpienia  i doprowadzenie do zmian w naszym poranionym świecie. 

- Kroki podjęte przez poprzednie pokolenia dodają nam odwagi i siły do wytrwałego 
podejmowania konkretnych działań dzisiaj. Przypomniano nam, że relacja jest 
kamieniem węgielnym JPIC: relacja z Bogiem, z kimś drugim, z innymi, relacja do Ziemi, 
do przeszłości oraz do przyszłości. 

- Jeśli chodzi o wskazania na przyszłość odnoszące się do JPIC, wyłoniły się następujące 
kwestie: 

 

➢ wielkie pragnienie, by mieć zintegrowane podejście do JPIC i bardziej integralną 
jego wizję;   

➢ pragnienie gruntowniejszej wiedzy i formacji w zakresie współzależności 
pomiędzy poziomami lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, 
aby skuteczniej działać na rzecz zmiany struktur i systemów; 

➢ wyzwanie: kontynuowanie działań JPIC w duchu nadziei oraz pełniejsze bycie 
obywatelami świata, ze świadomością, że w ten sposób wystawiamy się na 
ryzyko zmian wewnątrz naszych własnych struktur, systemów i nas samych; 

 

Powyższe wypowiedzi  wyznaczyły drogę do Międzynarodowego Spotkania JPIC, które 
charakteryzowało się  duchem radości, pozytywnego, solidnego zaangażowania i rozeznania, 
co odzwierciedlało kluczowe dla nas wartości: współczucie-relacja-przemiana. We wszystkich 
naszych dyskusjach przewijały się następujące przekonania: 

- Nadzieja jest motywem pojawiającym się we wszystkich omawianych tematach - stąd 
nasza decyzja o zatytułowaniu tego dokumentu: Być ambasadorami nadziei 
w błogosławionym i poranionym świecie. Tytuł ten wyraża ukierunkowanie i pragnienie 
życia wymiarem JPIC. W każdej z przeprowadzonych analiz rzeczywistości 
podtrzymujemy nasze przekonanie o wielkim znaczeniu nadziei. Tytuł tego 
dokumentu wyraża również perspektywę tych wszystkich, którzy wnieśli swój wkład 
w dialog  na temat JPIC w przygotowawczym procesie refleksji. 

- Pilny charakter działań w każdym z aspektów JPIC jest wyraźnie widoczny. Angażujemy 
się w konkretne działania, wynikające z potrzeb zranionej ludzkości i Matki Ziemi. 
Zobowiązujemy się do współpracy z tymi, którzy działają na rzecz JPIC i do wnoszenia 
w to dzieło, na wszelkie możliwe sposoby, wkładu w postaci naszego doświadczenia 
i naszych przemyśleń.   

- Etyka troski jest rzeczą fundamentalną dla JPIC. Jest ona nie tylko źródłem nadziei 
i inspiracji, ale też nakazem moralnym we wszystkich naszych działaniach JPIC. 
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Kluczowe dla nas wartości: współczucie, relacja i przemiana, prowadzą do etyki troski 
o życie. 
 

Wyłoniłyśmy cztery takie imperatywy na nasze czasy. Każdy z nich zostanie rozwinięty 
w dalszej części dokumentu. 

1. Umywać nogi jedni drugim: zaproszenie do krytycznej refleksji nad JPIC i  naszymi  
relacjami naznaczonymi władzą. 

2. Dokonywać przemian i być przemienianym: rzecznictwo, które zaczyna się od 
szczerości w badaniu własnego sumienia.  

3. Troszczyć się o nasz wspólny dom. 

4. Przyjąć ludzi migrujących [people on the move]1 oraz towarzyszyć  osobom szukającym 
schronienia i nadziei na lepszą przyszłość. 

Zaproponowałyśmy jak konkretnie, jako ambasadorowie nadziei, dawać świadectwo o JPIC na 
poziomie międzynarodowym. Zebranie zakończyło się jednogłośnym zatwierdzeniem 
Deklaracji o Zaangażowaniu na rzecz JPIC, która stanowi Preambułę do tego dokumentu.  

 

 

 
 
 

 

 
1 Wyrażenie  “ludzie migrujący” odnosi się do osób i grup, które motywowane pragnieniem lepszego życia,   

“opuszczają wszystko, co jest im znane, by rozpocząć nowe życie w innym kraju.”  Jest to definicja używana przez  

McKinsey Global Institute (MGI), który podejmuje badania  nad schematami i wpływem na gospodarkę 

przemieszczania się ludzi między państwami świata.  

 

www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/people-on-the-move   

http://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/people-on-the-move
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Nasza droga JPIC jest niekończącą się pracą rąk własnych („rękodziełem”) i wyjątkowo trafną 
metaforą dla tego etapu naszej wspólnej historii, jest sztuka tkacka. Do tkania potrzebne są 
dwie nitki – pozioma i pionowa. Jesteśmy zaproszeni do współpracy, choć dzielą nas drogi 
i granice, ale wiemy, że pracą tą kieruje i dostarcza nam inspiracji  Duch Święty. Nasz 
poraniony, cierpiący świat zespalają kruche więzy, które my, razem z innymi, możemy 
wzmocnić. 
 

Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy szukają sprawiedliwości i pokoju dla ludzkości i całego 
świata stworzonego  będą postrzegać siebie jako ambasadorów nadziei. Przez nasze 
zespolone wysiłki i zbiorową pracę wnosimy wkład w permanentny proces tkania nowej 
struktury społecznej. Jako ambasadorzy nadziei w świecie wołającym o sprawiedliwe 
używanie władzy, zmianę struktur i systemów, etykę troski oraz otwartość na przyjęcie ludzi 
migrujących, czerpiemy odwagę i ufność z naszego posłannictwa będącego w służbie 
wychowania i duchowości Sacré Coeur.   
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Umywać nogi jedni drugim: 

Zaproszenie do krytycznej refleksji nad JPIC i naszymi relacjami naznaczonymi 
władzą  
 

Podążając tropem JPIC, odkrywamy nieuchronnie – indywidualnie i jako wspólnoty - jak wielką 

rolę  odgrywa w naszym życiu i posłannictwie WŁADZA: w relacjach i strukturach, które leżą 

u podstaw naszych społeczeństw i narodów, jak również w naszej wizji świata i nadziejach na 

przyszłość.  
 

Słysząc i reagując na krzyk ubogich oraz poranionej Ziemi, dostrzegamy skutki nieograniczonej 

władzy, zwłaszcza wtedy, gdy jest ona napędzana chciwością, chęcią dominacji i bezdusznej 

obojętności. Stając po stronie słabych i prześladowanych, podejmując wysiłki na rzecz zmiany 

struktur w kontekście lokalnym i globalnym, opowiadając się za bardziej sprawiedliwym, 

humanitarnym społeczeństwem i równowagą ekologiczną w  świecie, stajemy w obliczu faktu, 

że władza bez sprawiedliwości niesie ze sobą zniszczenie i śmierć. Władza sprawowana bez 

wzajemności, staje się narzędziem dominacji i opresji. Władza, która nie dba o pokój i nie ma 

względu na integralność dzieła stworzonego jest okrutna i brutalna oraz szkodzi zarówno 

ofiarom, jak i sprawcom przemocy. 
 

Równocześnie, możemy też zaświadczyć, że są sytuacje, kiedy władza niesie uzdrowienie 

i zbawienną pomoc, szczególnie wtedy, gdy jest ona w służbie pojednania i miłości. 

Pochodzimy z różnych krajów, mających doświadczenie wojny czy kolonizacji lub takich, gdzie 

obecne rządy realizują budzącą sprzeciw politykę. Dzięki naszej międzynarodowości 

doświadczamy, jak bycie siostrami lub członkami sieci (szkół, edukacji popularnej, grup 

rzecznictwa w konkretnych sprawach) mobilizuje do wznoszenia się ponad dawne urazy czy 

obecne konflikty między naszymi krajami i narodami oraz wewnątrz nich. Razem wierzymy, że 

może istnieć inny świat, gdzie każdy będzie godnie żyć i traktowany będzie z szacunkiem. 
 

Z całą szczerością i pokorą musimy przyznać, że i w Zgromadzeniu Najświętszego Serca Jezusa 

z problematyką WŁADZY przychodzi nam się mierzyć. Władzę można mieć  na różne sposoby: 

dysponując wiedzą, kulturą, językiem, informacją, pełniąc powierzone nam funkcje i posługi, 

mając dostęp do finansów – by wymienić kilka z nich. Władza ma wpływ na wzajemne 

odniesienia  we wspólnocie, przeżywanie ślubu posłuszeństwa, współpracę z osobami 

i grupami w naszych zaangażowaniach apostolskich, na to, że cenimy, a czasem trzymamy się 

kurczowo powierzonej nam misji. Zdając sobie coraz bardziej sprawę z tego, że nie jesteśmy 

powołane, by być gwiazdą, która świeci w pojedynkę we wszechświecie tylko, by  być częścią 

jednej z jego konstelacji, uświadamiamy sobie jak ważna jest krytyczna refleksja nad własną 

koncepcją  władzy i autorytetu oraz nad tym jak ich używam. Widzimy potrzebę wzrastania 



9  

 

 

w wolności, by móc rozmawiać  o władzy oraz dzielić się tym, co nas inspiruje i co jest 

zmaganiem w staraniach, by realizować to w naszym życiu. 

 

Wiemy też, że trzeba nam  korzystać z władzy, zwłaszcza tej, którą posiadamy jako 
zbiorowość, i  oddać ją na służbę posłannictwa i dobra wspólnego. Pragnienie troski i bycia 
ambasadorami nadziei staje się sentymentalne i bezowocne bez siły sprawczej. Dlatego z pasją 
i wielkodusznością wkładamy energię w to, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby, które 
widzimy w naszych apostolstwach i środowiskach. Jako wychowawczynie Sacré Coeur 
jesteśmy przekonane, że „wychowanie samo w sobie jest aktem sprawiedliwości”2 i bierzemy 
sobie do serca wezwanie: „ukierunkowywać nasze wysiłki wychowawcze na budowanie 
relacji, w których panuje równość, przyjęcie każdego, wolność od przemocy i harmonia, 
z wiarą, że najgłębszym pragnieniem Boga jest, by człowiek miał życie, i by miał je w obfitości”. 
(Kapituła Generalna 2008) 
  
Na koniec wreszcie, doświadczenie życiowe i apostolskie uczy nas, że my sami możemy 
niewiele. Nawet przy najlepszej naszej woli i staraniach nie jesteśmy w stanie pomóc 
w rozlicznych, skomplikowanych sytuacjach, wołających o sprawiedliwość, pokój 
i integralność dzieła stworzonego. Czasem udaje nam się coś osiągnąć, ale są i takie chwile, że 
dochodzimy do granic, ponosimy porażki, doświadczamy bezradności. Za każdym razem 
uświadamiamy sobie, że w efekcie końcowym przemiana jest  dziełem Ducha Świętego, że 
władza, którą mamy jest udziałem w Jego mocy i że nadzieja jest darem, który od Niego 
otrzymujemy. 
 

Zatrzymaj się na chwilę i przyjrzyj różnym sytuacjom doświadczania władzy.   
Jakie wezwania w sobie/w nas odczytujesz, do czego jesteśmy zapraszane? 

Jak reagujesz/reagujemy na te intuicje?  
Czy słyszysz/słyszymy wezwanie, by reagować w nowy sposób? 

 
 

Powyższe przemyślenia pokazują, że kwestia władzy przewija się przez wszystkie obszary 
naszego zaangażowania na rzecz JPIC. Dlatego potrzebna jest nam formacja, byśmy nauczyły 
się używać władzy w sposób,  który czyni świat bardziej ludzkim i wyzwala nadzieję.  
W szczególności chodzi o dwie rzeczy:  
 

1. Nasze programy formacji  winny uwzględniać przestrzeń na krytyczną autorefleksję 
i rozmowę na temat władzy i autorytetu w odniesieniu do: sposobu przeżywania 
naszego powołania, praktyki rozeznawania i ćwiczenia się w podejmowaniu 
współodpowiedzialności za nasze życie i posłannictwo. Ponadto winny one oferować 
możliwość weryfikacji, jak używamy i, ewentualnie, nadużywamy władzy w relacjach 
osobistych, w życiu wspólnotowym i w różnorakich zgromadzeniowych strukturach.  
 

 
2 Przełożona Generalna Clare Pratt, RSCJ wraz z Zarządem Generalnym. List do the Zgromadzenia NSJ na 

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa, 2006; inspiracja: Kapituła Generalna 1976, s. 21. 
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2. Prowincje powinny stworzyć i realizować programy, które  pomogą każdej z nas 
i wszystkim razem lepiej rozumieć, czym jest władza i w jaki sposób, jako ambasadorzy 
nadziei,  mamy jej używać. 

Ufamy, że dzięki takim możliwościom będziemy wspólnie wzrastać i to nie tylko w sensie 

przemiany naszych postaw i umiejętności budowania właściwych relacji między nami, ale też 

ściślejszego naśladowaniu Jezusa, który wzywa nas, by się wzajemnie miłować i „sobie 

nawzajem umywać nogi”. (Jan 13)   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                          Leszek Forczek, Washing of the Feet: Light to the Darkness 
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Dokonywać przemian i być przemienianym: 
Rzecznictwo, które zaczyna się od  szczerości w badaniu własnego sumienia 

 

Przemiana nie dokonuje się ludzkim wysiłkiem. „Zdałyśmy sobie sprawę, że przemiana nie jest 
tym samym, co zmiana. Strategie prowadzące do zmiany pochodzą  z naszej inicjatywy, 
podczas gdy przemiana jest zawsze owocem Spotkania.”3 To “Duch Święty żyjący w nas 

stopniowo wewnętrznie nas 
przemienia. Wsparte Jego łaską 
usuwamy to, co stanowi 
przeszkodę dla Jego działania.”4  
Pojmowanie JPIC jako dzieła 
Ducha Bożego rodzi się 
z doświadczenia osobistej 
przemiany, która wcześniej 
wydawała się niemożliwa. 
 

JPIC to także, dokonujące się 
mocą Ducha Świętego, dzieło 
przemiany struktur: 
wspólnotowych, społecznych, 
politycznych, gospodarczych, 
planetarnych i kosmicznych. 
Chodzi o zintegrowanie  dwóch 
aspektów naszego charyzmatu:  

kontemplacji i działania. Naszym posłannictwem jest odkrywanie i ukazywanie miłości Bożej. 
Przemiana, dokonująca się dzięki etyce troski, zakłada nasze zaangażowanie w przemianę 
osobistą oraz tę na poziomie  
lokalnym i globalnym. Mamy przekonanie, że u podstaw tej przemiany leży zakorzenienie JPIC 
w doświadczeniu Bożego współczucia, które na każdym z tych poziomów,  zawsze z inspiracji 
Ducha Świętego, wyzwala chęć jego odwzajemnienia. Patrzenie na świat przez pryzmat 
Bożego współczucia, zaangażowanie w edukację oraz  modlitewna refleksja i działanie 
motywowane głębią miłości – wszystko to pomaga nam postrzegać dążenie do przemiany 
jako wartość, cel i sposób życia. 

  
Przekonania te zostały jeszcze 

bardziej pogłębione podczas Międzynarodowego Spotkania JPIC 2018, co pozwoliło nam 

 
3 Otwierać się… Ofiarować otrzymany dar.  Refleksja ze Spotkania nt. Formacji Początkowej, Guadalajara, 

23 czerwca -  23 sierpnia 2012. (s. 10).    
4 1982 Konstytucje Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa, #21. 

Jana Parkes, Transformation of the Heart www.janaparkesart.com 
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opisać, jak dziś, jako RSCJ i Rodzina Sacré Coeur, możemy w bardziej radykalny i spójny sposób 
przeżywać nasze zobowiązanie JPIC. 
 

Jako ambasadorowie nadziei w tym błogosławionym i poranionym świecie wciąż jesteśmy 
wzywani do rzecznictwa w sprawie zmian strukturalnych i systemowych w naszych lokalnych 
środowiskach.  Tym razem jednak czynimy to z poczucia przynaglenia, mając wspólną, 
globalną wizję, u początku której leży szczery rachunek sumienia z tego, jak same możemy być 
uwikłane  w te właśnie struktury i systemy, do zmiany których dążymy. 
  

Badać jaki jest nasz współudział  
 

Obserwujemy w różnych  kontekstach naszego apostolstwa skutki zinstytucjonalizowanego 
nadużywania władzy, zwłaszcza kiedy działamy na rzecz JPIC. Jest to widoczne w strukturach 
politycznych, społecznych, ekonomicznych, kulturalnych i zakonnych, które narzucają 
nierówne  relacje władzy, faworyzują jednych a uciskają, zubażają i marginalizują drugich. 
Ponadto, mass media i media społecznościowe bombardują nas wydarzeniami, które pokazują 
jak ludzie, kraje i nasz wspólny dom – Ziemia – są deprecjonowane i niszczone przez różne 
formy przemocy strukturalnej. Można tu wymienić: patriarchat i klerykalizm w Kościele, choć 
nie należy ograniczać się tylko do tego; ekstremistyczne ideologie polityczne, takie jak 
dyktatura i nieskrępowany, globalny kapitalizm; systemowe i systematyczne nieposzanowanie 
środowiska; zinstytucjonalizowany rasizm, klasizm [SJP: dyskryminacja związana 
z przynależnością do klasy społeczno–ekonomicznej] i seksizm; różne formy ksenofobii. 
Wszystko to sprzyja i normalizuje niesprawiedliwe postawy, praktyki i niesprawiedliwą 
politykę społeczną.  
 

Bierzemy do serca wszystkie te niesprawiedliwości związane z władzą. Przynosimy je na 
modlitwę i motywowani współczuciem angażujemy się, wchodząc w relacje i podejmując 
działania zmierzające ku przemianie.   Teraz jednak jesteśmy wezwani do uświadomienia sobie 
na nowo i, jako ambasadorzy nadziei kierujący się etyką troski, do wyrażenia tego wszystkiego 
w bardziej konkretny sposób. Nie stanie się to możliwe dopóki nie „stworzymy atmosfery 
ciszy” (KG 2016), i nie zaczniemy słuchać generatywnie, by ukazał się naszym oczom: Nasz 
własny udział w systemach naznaczonych niesprawiedliwością. 
 

Kiedy dzielimy się przeżywaniem momentów bezradności w sposób generatywny, nasze 
serca, umysły i wola otwierają się na nowe perspektywy, a kreatywność pozwala odkryć nowe 
sposoby bycia i działania. Wtedy zaczynamy lepiej rozumieć, jak niezbędne jest być 
wyedukowanym i edukować innych o złożoności światowych systemów prawnych, które 
dotykają nasze lokalne wspólnoty i nasze życie osobiste, oraz o tym, w jaki sposób my same 
możemy przyczyniać się, choć w niezamierzony sposób, do budowania tych struktur, które 
chcemy  przemieniać.  
 

Uznanie własnego udziału w systemach, które krzywdzą, pomniejszają i lekceważą innych 
oraz naszą Ziemię, jest znakiem naszej zdolności do dania odpowiedzi na Boże wezwanie 
w nowy sposób – a mianowicie: mocy objawianej w słabości. Świadomość naszego 
osobistego, wspólnotowego, zgromadzeniowego, zinstytucjonalizowanego współudziału 
w niesprawiedliwych systemach jest dla nas lekcją pokory. Zachęca do większej otwartości na 
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przemieniające działanie Ducha Świętego w nas i w świecie. Jesteśmy wezwani do słuchania 
i pojednania z sobą, do konfrontacji z własnym grzechem rasizmu, klasizmu i seksizmu, by z tej 
głęboko uświadomionej słabości i własnego  w niej udziału, wraz z innymi  zabiegać o zmianę 
struktur i systemów. 
 

Jakie naznaczone niesprawiedliwością struktury czy systemy dotykają mnie lub moją 
wspólnotę? 

Jaki może być mój/nasz udział, świadomy lub nie, w niesprawiedliwościach tego systemu? 
W jaki sposób uczestniczę/uczestniczymy w strukturach, które nie sprzyjają albo  hamują JPIC? 
 

Działać lokalnie z wizją globalną dzieloną z innymi    
 

Połączenie sił jako międzynarodowa rodzina Sacré Coeur zwiększa naszą świadomość 
wspólnego celu, jakim jest przemiana służąca oddaniu sprawiedliwości ubogim i  odrzuconym 
przez świat. Wspólnie snujemy wizje i budujemy nowe społeczeństwo, którego fundamentem 
są takie wartości jak sprawiedliwość, pokój i integralność dzieła stworzonego. Mamy nadzieję 
na lepszy świat, w którym istnieje większa równość i głębsze zrozumienie, czym jest 
demokracja, świat który szanuje różnorodność i zaangażowanie wszystkich. Domagamy się 
poszanowania ludzkiej godności i dokładamy nasze  małe cegiełki, odpowiadając z troską 
i nadzieją na potrzeby ludzkości i Ziemi. 
 

Mamy też świadomość, że choć pracujemy wspólnie z innymi w kontekście lokalnym, jesteśmy 
również obywatelami świata. Wynika to nie tylko z naszej przynależności do ciała 
międzynarodowego, czy z tego, że jesteśmy wezwani, by „być i działać jako Jedno Ciało” 
(Kapituła Generalna 2016). Dzieje się tak głównie dlatego, że wszystkich nas dotyka to, co się  
dzieje w świecie. Stajemy się coraz bardziej świadomi, że nasze oddolne zaangażowanie 
przyczynia się do przemiany systemów o zasięgu lokalnym lub globalnym. Co więcej, nasza 
odpowiedzialność jako obywateli świata oraz pragnienie przemiany umysłów, serc i działań 
wiąże się z duchowością Najświętszego Serca: „Nasza duchowość czyni nas obywatelkami 
świata i ożywia nasze powołanie do przemiany świata sercem i umysłem wychowawczyń.”5 
 

Jak rzeczywistość globalna wpływa na moją/naszą służbę wychowawczą? 
Jak moje/nasze wysiłki podejmowane lokalnie przyczyniają się do promowania JPIC na 

poziomie globalnym? 
Jakie konkretne kroki podejmuję/podejmujemy, by działać lokalnie  z wizją globalną dzieloną 

z innymi? Z kim ją dzielimy? 

 
Być  rzecznikiem zmiany struktur i systemów  
 

W duchu „ przemieniać i być przemienianym” podejmujemy działania na rzecz zmiany struktur 
i systemów. Wymaga to nie tylko rozumienia ekologii integralnej, ale i krytycznej autorefleksji 
nad własnymi uprzedzeniami i własnym udziałem w tych systemach i strukturach. 
 

 
5 Otwierać się… Ofiarować otrzymany dar.  (s. 22).       
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Bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy przekonane, że to działanie na rzecz zmiany struktur 
i systemów będzie nieefektywne, jeśli zabraknie współpracy między nami, jak i z grupami, 
które dzielą tę samą wizję i nadzieję na sprawiedliwość, pokój i integralność dzieła 
stworzonego. Wezwanie, by być ambasadorami nadziei jest samo w sobie zaproszeniem do 
współpracy i podejmowania wspólnych działań, promujących ludzką godność i budujących 
nowe społeczeństwa.  

  
Bycie i działanie razem, jako Jedno Ciało, 
ożywi naszą moc dokonywania 
przemiany   niesprawiedliwych struktur 
i systemów. Duchowość nasza zawsze 
była oparta na relacjach, ale  w obecnym 
momencie naszej wspólnej historii 
zwracamy większą uwagę na potencjał, 
jakim są relacje współzależności. 
Uznajemy pilną potrzebę wzmocnienia 
współpracy między nami, zakonnicami, 
oraz całą rodziną Sacré Coeur 
i współpracownikami. Jesteśmy 
przekonane, że nasza jedność i duch Cor 
Unum przymnażają nam nadziei, energii 
i kreatywności, potrzebnych do 
przemieniania niesprawiedliwych struktur. 
 

Gdzie w naszym życiu osobistym, we wspólnocie, w zaangażowaniach apostolskich widzimy 
możliwość zmian? 

Jak ja/my przyczyniamy się do i/lub hamujemy zmianę struktur i/lub systemów? 
W jaki sposób ja/my dajemy świadectwo nadziei? 

Jakie jest moje/nasze doświadczenie bycia „ambasadorem nadziei”? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       www.twenty20.com 
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Troszczyć się o nasz wspólny dom 

 

Troska o nasz wspólny dom jest także wezwaniem do nadziei. Jako członkowie Rodziny Sacré 
Coeur w poranionej i cierpiącej Ziemi dostrzegamy zranione ciało Chrystusa. Woda 
wypływająca z przebitego boku Chrystusa zmienia nasz sposób patrzenia na siebie nawzajem, 
na ten świat, na siebie samych i na nasz wspólny dom.   
 

Trzeba nam mieć 
świadomość na jak wiele 
sposobów jesteśmy 
powiązani z Ziemią. 
Ludność rdzenna zna 
mądrość praw natury od 
pokoleń i pomaga  strzec 
oraz podtrzymywać 
różnorodność biologiczną 
środowiska. Dzięki takim 
teologom jak Pierre 
Teilhard de Chardin, 
i nieco później, Leonardo 
Boff wzrosła nasza świadomość i aktywność. Wiele z nas poznało nową historię wszechświata, 
co pomaga nam snuć refleksję nad ekologią integralną i pogłębiać naszą wiedzę o wzajemnych 
powiązaniach między wszystkimi istotami żyjącymi. 

 

Wezwanie do troski o nasz wspólny dom pełen różnorodnego piękna jest wyjątkowo  naglące. 
Kierując się etyką troski o przyszłość naszej planety, razem z tak wieloma ludźmi, którzy 
odpowiadają na to wezwanie, poszukujemy twórczych i skutecznych sposobów, aby na to 
przynaglenie zareagować. W swojej encyklice Laudato Si papież Franciszek wzywa nas do 
słuchania „krzyku Ziemi i wołania ubogich” (# 49). To właśnie biedni zawsze najbardziej cierpią 
z powodu degradacji Ziemi. Jako wychowujący do sprawiedliwości jesteśmy zobowiązani do 
refleksji, krytycznej analizy i działania prowadzącego do usunięcia przyczyn i systemów 
zagrażających naszej planecie i najbardziej bezbronnym. Szukając rozwiązań, widzimy jak 
ważne jest  wsłuchiwanie się w głosy tych, którzy są najbardziej dotknięci wykorzystywaniem 
naszego wspólnego domu. We wszystkich naszych działaniach musimy się kierować tym 
duchowym i moralnym nakazem.  
 

Wiemy, że transformacja, o której mówimy może się rozpocząć jedynie od uznania osobistej 
odpowiedzialności za nasz wspólny dom. Chcemy zbadać, w jaki sposób współuczestniczymy 
w nieetycznych praktykach: konsumenckich oraz dotyczących środowiska, i zająć się nimi 
w możliwie najbardziej konstruktywny sposób. 
 

Międzynarodowe Spotkanie JPIC wyakcentowało to wezwanie do dbałości o nasz wspólny 
dom, a w naszym dążeniu do transformacji dodają nam ducha słowa papieża Franciszka: 
„Niech nasze zmagania i nasz niepokój o tę planetę nie odbierają nam radości i nadziei” 
(Laudato Si ' # 244)  

www.pixabay.com 
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Wiele z nas już aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska, co jest wyrazem tej etyki i wiele  
angażuje się w procesy edukacyjne, promujące troskę o naszą Ziemię. Tym zainspirowane, 
Międzynarodowe Spotkanie JPIC zwróciło uwagę na trzy zasadnicze cele, które są dla nas 
ciągłym wezwaniem do  troski o nasz  wspólny dom na wszystkich poziomach: osobistym, 
wspólnoty lokalnej, prowincjalnym, zgromadzeniowym, narodowym, regionalnym 
i międzynarodowym.  
 

1. Mieć większą świadomość swego stylu życia i, w duchu większej odpowiedzialności za 
nasz wspólny dom, wprowadzać konieczne zmiany .  
Na przykład:  

- Dokonywać na co dzień bardziej odpowiedzialnych wyborów: osobistych, 
wspólnotowych, w instytucjach (transport, energia, korzystanie z tworzyw 
sztucznych, zakup produktów spożywczych w sprawiedliwym handlu [Fair 
Trade food products]. 

- Podejmować kroki w kierunku zero tolerancji dla marnotrawstwa. 

- Stosować  praktykę etycznego inwestowania i do tego wychowywać . 
 

2. Kontynuować – przez naszą służbę wychowania – przemianę naszych odniesień do 
Ziemi i do siebie nawzajem oraz wzmacniać poczucie wzajemnych powiązań.  
Na przykład: 

- Razem z tymi, z którymi pracujemy, bardziej poznawać   “ekologię 
integralną” (Laudato Si #137).   

- Sponsorować programy umożliwiające młodym ludziom z różnych 
środowisk spotkania w celu podejmowania refleksji, w jaki sposób 
chronić Ziemię.  

- Współpracować z Międzynarodową Komisją Wychowania w celu 
analizowania programów wychowawczych pod kątem ochrony 
środowiska.  
 

3. Podejmować lokalne i  globalne inicjatywy ekologiczne wyzwalające w ludziach 
nadzieję i współpracować z innymi w tym zakresie.  
Na przykład: 

- Mieć świadomość głównych kwestii ekologicznych, niepokojów i źródeł 
nadziei dla środowisk lokalnych i tamtejszych ludzi, zwłaszcza dla 
ludności rdzennej. 

- Angażować się w działalność grup wspierających zrównoważony rozwój 
(takich jak Catholic Global Climate Movement i Green Faith). 

- Poszukiwać sposobów solidaryzowania się z tymi, którzy cierpią 
z powodu zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych. 
 

Cele te stwarzają liczne możliwości współpracy i działania. Osoby i grupy, na miarę swego 
doświadczenia,  są zaproszone do  wskazywania działań podejmowanych w ich środowiskach. 
Podane powyżej przykłady to zaledwie cząstka spośród wielu innych, które mogą pomóc nam 
troszczyć się o nasz wspólny dom.  
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Przyjąć ludzi migrujących: 

Towarzyszyć tym, którzy szukają schronienia i nadziei na lepszą przyszłość 
 
Podczas kiedy RSCJ i członkowie Rodziny Sacré są przez Kapitułę Generalną 2016 wezwani, by 
“docierać na nowe pogranicza”, są osoby i rodziny, które na „pogranicza” zostały wypchnięte.  
Wysiedleni z powodu ubóstwa, przemocy i degradacji środowiska, zmuszeni są do 
opuszczenia domów, rzucenia się w nieznane i, w nie swoich krajach i kulturach, poszukiwania 
schronienia . 
 

W bolesnej 
mieszaninie nadziei 
i desperacji rzesze 
ludzi ryzykują życiem, 
by uniknąć wojny, 

prześladowań, 
ubóstwa i klęsk 
żywiołowych. Na 
nieszczęście, dostępne 
szlaki migracyjne 
prowadzą ich przez 
koszmar tragicznych 
doświadczeń, które 
wcale nie owocują 
spełnieniem ich nadziei 
i marzeń. Wiele osób 

nie ma wstępu do portów, pada ofiarą handlu ludźmi, jest wystawionych na przemoc 
i wykorzystanie (zwłaszcza kobiety i dzieci) lub zapada na różne choroby albo umiera. Ci, 
którym udaje się dotrzeć na ląd lub przekroczyć granicę, zderzają się z realiami wysiedlenia, 
dyskryminacji i rozczarowania. 
 

Zaangażowanie na rzecz JPIC zmusza nas do przyjrzenia się, na ile jesteśmy solidarni z tymi, 
którzy znajdują się na tych „pograniczach”. W świetle etyki troski pytamy siebie:  
 

- Czy obchodzą nas ludzie wysiedleni z powodu wojny lub jakichkolwiek innych 
konfliktów?   Czy obchodzą nas ci, którzy zmuszeni są migrować z powodu ubóstwa 
i przemocy?  Czy obchodzą nas ludzie, których dotknęły zniszczenia spowodowane 
potężnymi katastrofami naturalnymi? Czy obchodzi nas Ziemia i stworzenia na niej 
żyjące, które podobnie jak my cierpią z powodu zmian klimatycznych i degradacji 
środowiska?   

- Obchodzi nas to, czy też zostaliśmy znieczuleni przez bombardowanie obrazami 
w mass mediach lub mediach społecznościowych? Obchodzi nas to i motywuje do 
działania, czy pozostajemy ogarnięci poczuciem bezradności, sparaliżowani lękiem 
albo zajęci jakimiś ważnymi dziełami apostolskimi? Obchodzi nas, czy może wpadliśmy 
przypadkiem w pułapkę tego, co papież Franciszek nazywa „globalną obojętnością”?  

www.pixabay.com 
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- Czy nas to obchodzi i pozwalamy, by  krzyk oraz udręka i ludzi i Ziemi nas poruszały? 
Czy obchodzi nas to i wnosimy   te sprawy na modlitwę, do rozmów, do apostolstw? 
Czy obchodzi nas to i podejmujemy  konkretne kroki, ażeby przyjąć ludzi migrujących, 
pomóc cierpiącym i przyczynić się do odbudowy ich życia? Czy obchodzi nas to 
i analizujemy sytuację, podejmujemy działania oraz systematycznie zapobiegamy lub 
przynajmniej przyczyniamy się do ograniczenia tego cierpienia? 
 

Z tytułu naszego charyzmatu i posłannictwa, jako wychowawczynie Sacré Coeur powołane do 
ożywiania nadziei w tym naszym poranionym świecie, jesteśmy wezwane do solidarności 
z „ludźmi migrującymi”. To  znaczy do tego, by znając ich realia,  zaoferować gościnną 
przestrzeń, gdzie można im towarzyszyć, gdzie mogą być wysłuchani i otrzymać wiedzę oraz 
umiejętności, które pozwolą im wieść spokojniejsze, owocniejsze życie. Jesteśmy również 
wezwani do odkrycia i docenienia darów i bogactwa, jakim są oni dla naszych kultur, a także 
wkładu, jaki wnoszą do naszych społeczeństw i narodów.  
 

Jako RSCJ i członkowie Rodziny Sacré Coeur konfrontowani przez tę przynaglającą nas  
rzeczywistość i wezwanie, pytamy, w jaki sposób: 
 

1. wykorzystać różnorakie  platformy (np. międzynarodowe spotkania i fora, zasoby 
internetowe i materiały drukowane) do poszerzenia swojej własnej oraz innych 
osób  świadomości i wiedzy o trudnej sytuacji ludzi migrujących w poszczególnych 
krajach?  

2. zwiększyć wysiłek i bardziej doceniać różnorodność, doskonalić postawy i nabywać 
umiejętności międzykulturowe oraz pozwolić na to, by relacje i spotkania z ludźmi 
migrującymi nas przemieniały ?   

3. wykorzystać potencjał naszej międzynarodowości, by można było dzielić się 
zasobami na potrzeby wspierania programów i działań służących migrantom 
i uchodźcom6 oraz pomagać im w odbudowywaniu życia? 

4. otwierać wspólnoty, kiedy i gdziekolwiek to jest możliwe, lub stwarzać 
wolontariuszom możliwości zaangażowania się  na granicach i obrzeżach, tam gdzie 
żyją migranci i/lub uchodźcy? 

W  niezliczonych staraniach, które podejmujemy, czy to przez działanie, refleksję lub 
modlitwę, jak konkretnie odpowiadamy na zaproszenie Jezusa skierowane do utrudzonych 
i  obciążonych, aby przyszli, w Nim znaleźli pokrzepienie i z Jego Serca czerpali naukę 
(Mt 11, 28-30)? 
 

 

 

 

 
6
 Choć określenia te często są używane zamiennie, jest istotna różnica między pojęciem “migrant” i “uchodźca.”  

O definicjach operacyjnych stosowanych przez ONZ można przeczytać:  refugeesmigrants.un.org/definitions. 

https://refugeesmigrants.un.org/definitions
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Dawać świadectwo JPIC jako ambasadorowie nadziei 
 
Kapituła Generalna 2016 zobowiązała nas do “ bycia Jednym ciałem, które kocha, praktykuje 
i daje świadectwo o sprawiedliwości, pokoju i integralności dzieła stworzonego na wszystkich 
poziomach naszego życia.” Podczas Międzynarodowego Spotkania JPIC  2018 dokładniej 
wyraziłyśmy to słowami: „być ambasadorami nadziei w błogosławionym i poranionym świecie.”  
 
Kontynuując, oczywiście, 
naszą lokalną  działalność 
i zaangażowanie na rzecz 
JPIC tam, gdzie żyjemy, 
pragniemy również “być 
i działać jako Jedno Ciało”,  
współpracować jako 
członkowie poszerzonej 
Rodziny Sacré Coeur miedzy 
sobą i z innymi ludźmi 
oddanymi sprawie 
sprawiedliwości, pokoju 
i integralności dzieła 
stworzonego.   
 
Aby tak się stało, zobowiązujemy się, na poziomie międzynarodowym, do tego co następuje:  
 

1. Koordynować międzynarodowe działania JPIC w  regionach według podobnych 
problemów oraz/lub wyłaniających się tematów i intuicji, synchronizując je 
jednocześnie z działaniami istniejących w Zgromadzeniu międzynarodowych komisji 
i sieci.  
 

2. Wzmacniać wysiłki rzecznicze i, za pośrednictwem Biura ONZ-NGO, włączać lokalne 
działania edukacyjne w bardziej globalną perspektywę.  

    
3. Stworzyć “Centrum Zasobów JPIC”  w celu ułatwienia komunikacji, tworzenia sieci 

i wymiany zasobów (np. personel, materiały, moduły, fundusze, baza danych JPIC, 
strona internetowa, procesy i warsztaty, etc.).   

 

Mamy nadzieję, że dzięki tym międzynarodowym strukturom i aktywnościom 
zsynchronizujemy nasze wysiłki i tak zespolone siły oddamy na służbę JPIC, ażeby mocniej 
wybrzmiało nasze przesłanie nadziei.     
 

W świetle powyższych zobowiązań zapraszamy do organizowania spotkań w ramach wspólnot, 
instytucji, centrów czy sieci i podjęcia refleksji na temat poniższych wezwań i intuicji JPIC. 

- Na ile dokument ten pomaga wam zrozumieć, czym jest JPIC i jaki jest jego związek 
z duchowością, charyzmatem i posłannictwem Zgromadzenia ?   

www.pixabay.com 
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- Jak konkretnie możesz/możemy realizować każde z czterech wezwań JPIC  w tych 
środowiskach, w których żyjemy? 

- Jaki wkład  mogę wnieść w wymienione trzy formy reagowania jako Jedno Ciało 
(międzynarodowa koordynacja JPIC, regionami,  tematami bądź intuicjami;  rzecznictwo 
koordynowane przez Biuro ONZ-NGO; Centrum Zasobów JPIC)?  
 

Wytyczmy drogę, którą pójdziemy naprzód, byśmy razem, jako Jedno Ciało mogli 
odpowiedzieć na wezwanie: być ambasadorami nadziei w błogosławionym i poranionym 
świecie!      
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PODSUMOWANIE 
 
Dokument “Być ambasadorami nadziei w błogosławionym i poranionym świecie” jest próbą 
zebrania oraz opisania przemyśleń i intuicji wyrażonych przez delegatki Międzynarodowego 
Spotkania JPIC. Zainspirowane naszym dziedzictwem solidnego zaangażowania  na rzecz 
sprawiedliwości i pokoju, otrzymawszy impuls z wypowiedzi zebranych w zgromadzeniowym 
procesie refleksji, który był przygotowaniem  do tego spotkania, słuchałyśmy z uwagą i udało 
nam się opisać, jak mamy przeżywać JPIC teraz i w przyszłości. 
 
Z wdzięcznością odnotowujemy wszystkie pragnienia i podejmowane wysiłki współpracy 
z Bożym dziełem przemiany świata poprzez naszą służbę sercem wychowawczyń. Zbieramy 
dzisiaj żniwo ponad 200 letniej obecności Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa 
w Kościele i świecie. Patrzymy w przyszłość pełne energii i nadziei, pracując razem jako 
członkowie Rodziny Sacré Coeur oraz współpracując z innymi grupami i sieciami współpracy 
zajmującymi się promocją sprawiedliwości, pokoju i integralności dzieła stworzonego. 
 
Kontynuując dzieło JPIC, które Duch Święty w nas rozpoczął, inspiracją i ukierunkowaniem są 
dla nas poniższe cztery imperatywy:  
 

1. Podążając tropem JPIC, odkrywamy nieuchronnie, jak wielką rolę w życiu 

Zgromadzenia i w naszym posłannictwie w świecie odgrywa WŁADZA. Jest to 

widoczne w każdym z nas z osobna i we wspólnotach, w relacjach i strukturach, które 

leżą u podstaw naszych społeczeństw i narodów, jak również w naszej wizji świata 

i nadziejach na przyszłość.  
 

2. JPIC jest także dziełem przemiany struktur (wspólnotowych, społecznych, 

politycznych, gospodarczych, planetarnych i kosmicznych), które zaczyna się od 

szczerości w badaniu własnego sumienia i współpracy z Duchem Świętym. Chodzi 

o zintegrowanie  dwóch aspektów naszego charyzmatu:  kontemplacji i działania. 

3. Na wiele sposobów jesteśmy wezwani do tego, by coraz lepiej rozumieć nasze 
powiązanie z Ziemią i do troski o nasz wspólny dom. Rozpoznajemy w poranionej 
i cierpiącej Ziemi zranione ciało Chrystusa. Jęk poranionej Ziemi wymaga 
natychmiastowej i rozważnej reakcji, a troska o nasz wspólny dom jest zarówno 
wezwaniem i świadectwem nadziei. 

4. Życie naszym charyzmatem i posłannictwem w świecie naznaczonym konfliktami 
i wymuszoną migracją zobowiązuje nas do towarzyszenia ludziom migrującym i do 
solidarności z nimi.   

 
Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, jesteśmy świadome przynaglenia nie tylko do podejmowania 
działań tam, gdzie jesteśmy, ale też do tego, by wspólnie zabierać głos i dawać świadectwo 
JPIC. Jako RSCJ i Rodzina Sacré Coeur zobowiązujemy się  świadomie podejmować kroki ku 
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współpracy między nami i z grupami, które podzielają naszą wizję i wartości, jakimi są 
sprawiedliwość, pokój i integralność dzieła stworzonego.  
 
Międzynarodowe spotkanie JPIC doprowadziło do sformułowania zaprezentowanych tutaj 
czterech imperatywów. Przynaglenie, które odczuwamy, przypomina nam o wezwaniu do 
bycia ambasadorami nadziei w błogosławionym i poranionym świecie. Jest to wezwanie do 
budowania wspólnie i razem z innymi nowego społeczeństwa.  W zaprezentowanych 
imperatywach JPIC wybrzmiał głos bardzo wielu osób z całego Zgromadzenia. Dokument 
jednak stanowi nie tyle podsumowanie, co nowy początek. Oto rozpoczyna się kolejny etap 
naszej drogi JPIC – wspólnego podejmowania wezwania  do bycia ambasadorami nadziei w 
błogosławionym i poranionym świecie - gdzie imperatywy te  otrzymają konkretny wyraz w 
życiu. Razem, z nadzieją i  Cor Unum będziemy zapisywać kolejne karty tej  opowieści JPIC.... 
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