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Spójrzcie na Niego,

”

a rozpromienicie się
radością.

Psalm 34, 6
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1

Ż ycie
W spólnoty
W

spólnota Chemin Neuf wywodzi się z grupy
modlitewnej, powstała w 1973 r. w Lyonie (Francja)
i jest Wspólnotą katolicką o powołaniu ekumenicznym.
Liczy ona dzisiaj prawie 2000 członków w około trzydziestu
krajach.
Małżeństwa, rodziny, osoby konsekrowane: wszyscy
oni wybrali przygodę życia wspólnotowego, idąc za
Chrystusem ubogim i pokornym, aby służyć Kościołowi
i światu.
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3

M anifest

wspólnotowy

Z

listu do

E fezjan 2,13-16

„Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy
niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy
przez krew Chrystusa. On bowiem jest
naszym pokojem. On, który obie części
[ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył
rozdzielający je mur - wrogość. W swym
ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań,
wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch
[rodzajów ludzi] stworzyć w sobie jednego
nowego człowieka, wprowadzając pokój,
i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów
pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez
krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.”

PONIEWAŻ JEZUS,
UMIŁOWAWSZY SWOICH, KTÓRZY BYLI NA
ŚWIECIE, DO KOŃCA ICH UMIŁOWAŁ...

P

onieważ Jezus zaangażował całe swoje życie,
aby dać nam życie; my z kolei, świadomi naszych
słabości, radykalnie
angażujemy nasze życie.
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.
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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.
Manifest wspólnotowy
Uroczystość złożenia ślubów wieczystych we Wspólnocie,
Katedra prymasowska św. Jana Chrzciciela w Lyonie, Wielkanoc 1986
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Uczniowie Chrystusa

małżeństwa i osoby konsekrowane,
wszyscy zaangażowani do tej samej Wspólnoty

J

edną z cech charakterystycznych Wspólnoty Chemin
Neuf jest bez wątpienia wspólne życie i posługa
małżeństw oraz osób konsekrowanych.
Małżeństwa mieszkają w tzw. „fraterni życia” (czyli
w jednym z domów Wspólnoty) lub we „fraterni dzielnicy”
(poza domem wspólnotowym, w tej samej dzielnicy).
W każdym wypadku rodzina posiada miejsce przeznaczone
dla niej (mieszkanie lub dom), zachowując prywatność
rodzinną i małżeńską.
Chociaż zaangażowanie do Wspólnoty dotyczy jedynie
małżeństw, a nie ich dzieci, to one też korzystają z duchowej
drogi swych rodziców i są szczęśliwymi świadkami tego, że
braterska wspólnota pomiędzy osobami w różnym wieku,
pochodzącymi z różnych kultur i wyznań chrześcijańskich
jest możliwa.
Większość z małżeństw będących członkami Wspólnoty
prowadzi aktywność zawodową i na różne sposoby
angażuje się w życie społeczne.

„Rodzina
chrześcijańska
jest też powołana do tego,
aby doświadczyła nowej
i
szczególnej
komunii,
która wzmacnia i doskonali
komunię naturalną i ludzką.
W rzeczywistości łaska
Jezusa
Chrystusa
[...]
jest, przez swoją naturę
i wewnętrzny dynamizm,
„łaską braterstwa”, jak
ją nazywa św. Tomasz
z Akwinu.”
Jan Paweł II,
Familiaris Consortio, nr 21

W pracy apostolskiej małżeństwa i osoby konsekrowane
podejmują te same zadania. W ten sposób praca i modlitwa
we Wspólnocie łączy osoby świeckie i konsekrowane we
wspólnej służbie dla Ewangelii.

6 - Życie Wspólnoty
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Osoby konsekrowane
(kapłani, bracia i siostry)
w służbie Kościołowi

W

śród osób należących do Wspólnoty są
bracia i siostry konsekrowani, którzy
wybrali celibat dla Królestwa Bożego.
Dzisiaj jest ich ok. trzysta: 150 księży
i braci odbywających formację na drodze do
kapłaństwa oraz 150 sióstr.

Codzienne życie w domach Chemin Neuf
przebiega w rytmie modlitwy wspólnotowej:
modlitwy osobistej oraz modlitwy brewiarzowej
(Jutrzni i Nieszporów), Eucharystii (najczęściej
w południe), oraz modlitwy w ciszy lub adoracji
wieczorem.

Osoby konsekrowane żyją według rad ewangelicznych ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, zapisanych w ich Konstytucjach.

Osoby konsekrowane, tak jak i małżeństwa,
posługują w domach rekolekcyjnych, parafiach, domach studenckich, na różnych sesjach formacyjnych proponowanych przez
Wspólnotę oraz w centrach formacyjnych
przez nią prowadzonych.

Kapłani oraz bracia konsekrowani należą
do Instytutu Zakonnego Chemin Neuf (zob.
str. 10); siostry konsekrowane są członkami
Publicznego Stowarzyszenia Wiernych.

”

Pragniemy być wolni poprzez
nasz ŚLUB CZYSTOŚCI, aby
być „wszystkim dla wszystkich”.
Poświęceni Bogu w celibacie, pragniemy być „mężczyznami i kobietami dyspozycyjnymi dla innych”.
Pragniemy stać się wolni poprzez nasz
ŚLUB UBÓSTWA, aby być „lżejszymi” dla
ewangelizacji. Nie posiadając niczego,
dzieląc się wszystkim, będziemy bliżej
„ubogich”.
Pragniemy być wolni poprzez nasz
ŚLUB POSŁUSZEŃSTWA, aby głębiej
odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa
poprzez dyspozycyjność w każdej misji.

„To Duch budzi pragnienie pełnej odpowiedzi; to On kieruje wzrostem
tego pragnienia, skłania do udzielenia pozytywnej odpowiedzi,
a później pomaga w jej wiernej realizacji; to On formuje dusze
powołanych, upodabnia ich do Chrystusa czystego, ubogiego
i posłusznego oraz przynagla do podjęcia Jego misji.”
Jan Paweł II, Vita Consecrata, nr 19

Poza trzema ślubami czystości, ubóstwa
i
posłuszeństwa,
nasza
profesja
zakonna przybiera szczególny charakter
poprzez pragnienie ofiarowania życia
dla uobecnienia i wypełnienia modlitwy
samego Jezusa „OJCZE, ABY
BYLI JEDNO, ABY ŚWIAT
UWIERZYŁ” (J 17, 21).

”

Konstytucje Instytutu, nr 22 i 25
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Status kościelny i prawny
I. S tatus

kanoniczny

prawny

W

spólnota Chemin Neuf została erygowana
20 kwietnia 1984 r. jako Publiczne
Stowarzyszenie Wiernych przez Kardynała
Alberta Decourtray, Arcybiskupa Lyonu.

W

24 czerwca 1992 r. Instytut Chemin Neuf
został erygowany jako Klerycki Instytut
Zakonny na prawie diecezjalnym dla księży
i braci zakonnych przez Kardynała Alberta
Decourtray, Arcybiskupa Lyonu.

We Francji, na przykład, Wspólnota jest
Kongregacją, uznaną prawnie dekretem
Ministra Spraw Wewnętrznych z datą 23 lipca
1993 r., opublikowanym w Journal Officiel
z dnia 30 lipca 1993 r. Adres jej siedziby to:
49, Montée du Chemin Neuf, 69005 Lyon,
Francja.

W Polsce, w lutym 2005 r., Kardynał Józef
Glemp, Arcybiskup Metropolita Warszawski,
erygował
Publiczne
Stowarzyszenie
Wiernych Wspólnota Chemin Neuf na terenie
Archidiecezji Warszawskiej, a w czerwcu
2010 r. Arcybiskup Henryk Hoser SAC na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej.
14 września 2009 r. Instytut Chemin
Neuf został uznany jako Klerycki Instytut
Zakonny na prawie papieskim przez
Kardynała Franc Rodé, Prefekta Kongregacji
ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Watykanie. Domem generalnym Instytutu jest
Opactwo Hautecombe, 73310 Saint Pierre de
Curtille, Francja.
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II. S tatus

Otwieranie nowych domów Publicznego
Stowarzyszenia Wiernych lub Instytutu
Zakonnego w diecezjach odbywa się,
zgodnie z prawem kanonicznym, za zgodą
miejscowego Biskupa.

spólnota Chemin Neuf prosi o uznanie
jej statusu prawnego w krajach,
do których jest powoływana. Rodzaj takiego
statusu zależy od prawa danego kraju.

W Polsce osobowość prawną jako kościelna
osoba prawna, w ramach której działa
Wspólnota Chemin Neuf, posiada Dom
Kleryckiego Instytutu Zakonnego Chemin
Neuf (Nowa Droga). Regulują to przepisy
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej.

11

Komunia Chemin Neuf

K

omunia Chemin Neuf, utworzona w 1992 r., jest ciałem apostolskim, umożliwiającym chrześcijanom
różnych wyznań modlitwę, pracę i ewangelizację razem ze Wspólnotą Chemin Neuf.

Członkowie Komunii identyfikują się z powołaniem Wspólnoty oraz duchem jej Konstytucji i uczestniczą
we wszystkich jej misjach. Karta Komunii wyrażająca ich powołanie, definiuje sześć punktów
zaangażowania: życie modlitewne, życie braterskie, towarzyszenie duchowe, poddanie braterskie,
dzielenie finansowe, formację oraz misję.

12 - Życie Wspólnoty

Młodzi Chemin Neuf
Młodzi misjonarze

M

łodzi Chemin Neuf uczestniczą w życiu wspólnotowym, misji i ewangelizacji Wspólnoty Chemin
Neuf, kontynuując jednocześnie naukę i pracę w świecie.To powołanie misyjne ma swoje źródło
w osobistej relacji każdego z Chrystusem, w życiu braterskim oraz formacji.
Obecni w wielu krajach, w których istnieją fundacje Wspólnoty, Młodzi
Chemin Neuf pragną:
- świadczyć o Chrystusie w miejscach nauki,
- nieść innym młodym Dobrą Nowinę o miłości Boga,
- odkrywać swoje powołanie w Kościele i w świecie.

Jezus mu powiedział:
„Przyjdź
i chodź za Mną”.
Łk 18, 22

13

D uchowość
W spólnoty
D

uchowość Wspólnoty ma swe źródło zarówno w tradycji
ignacjańskiej, jak i w Odnowie charyzmatycznej.

Odprawianie Ćwiczeń Duchowych oraz ignacjańskie
rozeznawanie są podstawą zarówno naszej modlitwy, jak
i sposobu życia i działania.
Wierzymy w Ducha Świętego i pragniemy Go słuchać
oraz pozwalać, aby nas prowadził w życiu osobistym i we
Wspólnocie.
Duchowość Odnowy charyzmatycznej i Ćwiczeń św.
Ignacego z Loyoli łączy pewność, że „Bóg może
porozumiewać się bezpośrednio ze swoim stworzeniem”
i rzeczywiście działać w życiu ludzi.

”

Solidność Wspólnoty spoczywa więc
osobistej relacji każdego z Jezusem.

14 - Duchowość Wspólnoty

na

”

Konstytucje Wspólnoty, str. 16
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Duchowość
ignacjańska

Chrzest w
Duchu Świętym

Ż

ycie każdego brata i siostry
kształtowane jest według
duchowości ignacjańskiej przez:
codzienną lekturę i medytację
Słowa Bożego, towarzyszenie
duchowe, rekolekcje według
Ćwiczeń Duchowych, rekolekcje
30-dniowe, wybór posłuszeństwa
i poddania braterskiego, prostotę życia
(dzielenie się dobrami), naukę rozeznawania,
dyspozycyjność w misji, służbę Kościołowi
i światu, zaangażowanie do pracy na rzecz
sprawiedliwości.

„Odnajdywać Boga we wszystkim, co stworzone”

K

ażdy brat i każda siostra przeżyli na swój
sposób
fundamentalne
doświadczenie
„Chrztu w Duchu Świętym”, który jest osobistym
odnowieniem łaski Chrztu i całkowitym oddaniem
swego życia Chrystusowi.
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.

św. Ignacy Loyola

”

Mała komórka dużego ciała, nasza
Wspólnota
zniknie
któregoś
dnia.
Tymczasem myśląc, że będzie trwać
jeszcze długo, pragniemy ustanowić ją mocno na
skale Słowa Bożego i na niezachwianej
miłości Kościoła, Ciała Chrystusa.

”

„Wierzymy, że Chrzest w Duchu
poświadcza i ożywia nasz Chrzest.”

Świętym

O. Raniero Cantalamessa, kapucyn,
kaznodzieja Domu Papieskiego

Konstytucje Wspólnoty, str. 15

16 - Duchowość Wspólnoty

17

Umiłowanie (Pasja) Jedności
W

spólnota, od początku naznaczona spotkaniem braci i sióstr wielu wyznań chrześcijańskich, pragnie być
wierna modlitwie, którą wypowiedział Jezus przed śmiercią: „Aby wszyscy byli jedno” (J 17, 21).

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 Kościołem.

”

Ośmielamy się wierzyć w widzialną jedność Kościoła i przyjmujemy jako misję,
aby pracować nad nią ze wszystkich naszych sił […]

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 słownictwa).

”

Konstytucje Wspólnoty, str. 21 i 24

„A by

wszyscy byli jedno , jak ty ,

O jcze ,

we mnie , a ja w tobie , aby i oni

stanowili w nas jedno , aby świat uwierzył , żeś ty mnie posłał .”

J 17, 21

„Ta jedność, którą Pan dał swemu Kościołowi i którą pragnie ogarnąć wszystkich, nie jest czymś mało
istotnym, ale stanowi centralny element Jego dzieła. Nie jest też drugorzędnym przymiotem wspólnoty
Jego uczniów, lecz należy do jej najgłębszej istoty. Bóg pragnie Kościoła, ponieważ pragnie jedności...”
Jan Paweł II, Ut Unum Sint, nr 9

18 - Duchowość Wspólnoty
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Międzynarodowa
Fraternia Ekumeniczna
Duchowość
krzyża
i jedności

M

iędzynarodowa Fraternia Ekumeniczna, która powstała
w roku 2000, jest siecią modlitwy, formacji i ewangelizacji,
a jej członkowie angażują się do modlitwy, własnej formacji oraz
pracy na rzecz jedności i pokoju pomiędzy naszymi Kościołami
i krajami.
Każdego miesiąca Wspólnota realizuje 30-minutowy film,
którego temat pomaga nam dostrzec ogromną wagę pokoju
i jedności na całym świecie.
Film ten, przetłumaczony na 26 języków, jest rozsyłany do ponad
1000 „punktów NET” istniejących w około 80 krajach. Każdy taki
„punkt NET” gromadzi osoby w różnym wieku i różnych wyznań
chrześcijańskich, które odpowiadają na wezwanie Chrystusa:
„Aby wszyscy byli jedno” (J 17, 21).

”

Czujemy, że wizja ojca Paula Couturier 1 z 1944 roku
jest wezwaniem skierowanym do całej Wspólnoty
i Komunii Chemin Neuf: „Jeśli w każdy czwartkowy
wieczór, na cotygodniową pamiątkę Wielkiego Czwartku,
coraz większa rzesza chrześcijan różnych wyznań utworzy
jakby ogromną sieć otaczającą ziemię, jakby rozciągający
się szeroko „Niewidzialny Klasztor”, w którym wszyscy będą
zanurzeni w modlitwie Chrystusa o jedność – czy nie
byłby to świt Jedności chrześcijan podnoszący się nad
światem?”

”

Konstytucje Wspólnoty, str. 22
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”

Nasza Wspólnota narodziła się w momencie wielkich
podziałów oraz wojen rasowych lub etnicznych
(ludobójstwo), raniących trwale całą ludzkość. Stając
się stopniowo coraz bardziej międzynarodową, Wspólnota
rozpoznaje swój charyzmat i powołanie do budowania
mostów między kulturami i narodami.

”

Konstytucje Wspólnoty, str. 23

1

Ojciec Paul Couturier: inicjator Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

21

Pięćdziesiątnica
dla Jedności

na Montmartre w Paryżu
8 święceń kapłańskich,
12 zaangażowań na życie do celibatu
41 zaangażowań na życie
do Wspólnoty Chemin Neuf

22 - Duchowość Wspólnoty
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”

Bracie, siostro,
jeśli angażujesz

się z nami, to tylko

i wyłącznie z powodu
Jezusa i Ewangelii

”

Konstytucje Wspólnoty str. 13

W cieniu Ducha Świętego
N

ie wiem ile małżeństw w pięćdziesięciu krajach, w których
organizowane są każdego roku sesje Kana, ma przywilej spotkania
się ze sobą przez sześć dni w obecności Pana i radość odnowienia
w ten sposób Przymierza między sobą. Nie wiem, ilu studentów
przeżywa Chrzest w Duchu Świętym przy okazji pobytu w jednym
z akademików prowadzonych przez naszą Wspólnotę. Nie wiem, ile
czasu jeszcze chrześcijanie dobrej woli, pracujący i oddający swe
życie za Jedność Kościoła, będą czekać aż zostanie wysłuchana
modlitwa Jezusa, z którą zwrócił się do Ojca przed śmiercią: „Ojcze,
aby stanowili jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 21).

Ale wiem, że sam Jezus powiedział wielokrotnie, że Ojciec zawsze wysłuchuje
modlitwy Swego Syna.
Nie wiem, ile jeszcze czasu będzie istniała ta mała Wspólnota Chemin Neuf... W naszych
Konstytucjach (str. 15) jest napisane, że będąc „małą komórką dużego ciała, którym jest
Kościół, nasza Wspólnota zniknie któregoś dnia”. Jednak wydaje mi się, że będzie trwała
długo!
Dopóki będą małżeństwa, które potrzebują sesji Kana, aby 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!
Jeśli nasza Wspólnota pozostanie w pokorze wierna swemu powołaniu, to będzie
spokojnie wzrastać w cieniu Ducha Świętego.
Ojciec Laurent Fabre,
założyciel i odpowiedzialny
Wspólnoty Chemin Neuf
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M isje
W spólnoty

K ana

dla małżeństw
i rodzin

M łodzi 18-30

lat

P arafie
M iędzynarodowe
C entra F ormacyjne
K ana N adzieja
S zkoły

O

d początku powstania Wspólnoty, w odpowiedzi na
powołanie do głoszenia miłości Chrystusa każdemu
człowiekowi, jej misją jest ewangelizacja, jak również
formowanie chrześcijan, aby umocnić ich w wierze, dać
możliwość zaangażowania swojego życia oraz wspierać
w noszeniu odpowiedzialności, jaką pełnią w Kościele
i społeczeństwie.
Domy studenckie, parafie, centra formacyjne, punkty
pomocy medycznej, ... wszędzie na świecie Wspólnota
służy Ewangelii, aby nieść miłość i służbę wszystkim
ludziom.

R ekolekcje
K ana S amaria
M łodzi 14-18

lat

S iloe :

Uzdrowienie

wewnętrzne

D omy S tudenckie
P unkty

pomocy

medycznej

”

Nasza Wspólnota nie ma celu sama w sobie; radość,
jaką dzielimy się, będąc braćmi i siostrami w Jezusie
Chrystusie, łączy się ściśle z naszym wspólnym
pragnieniem niesienia ludziom Dobrej Nowiny
o zmartwychwstaniu.

”

Konstytucje Wspólnoty, str. 18

28 - Misje Wspólnoty

S tudia U niwersyteckie :
F ilozofia i T eologia
S iloé „P ro ” :
W iara i P raca
F ormacja

ekumeniczna

JET : M iędzynarodowy
wolontariat

...
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Kana: służyć
małżeństwu i rodzinie
K ana :

sesje międzynarodowe

S

esje Kana, organizowane przez Wspólnotę w ponad 50 krajach, to czas
zatrzymania się w zabieganiu oraz okazja do spotkania w małżeństwie:
jeden tydzień poświęcony na przełamanie coraz szybszego tempa narzucanego
przez współczesny styl życia. W tym czasie małżeństwo może się spotkać na
nowo i umocnić relację dzięki głębokim rozmowom i modlitwie.
W trakcie sesji Kana wiele małżeństw otwiera się na obecność Chrystusa
Stwórcy i Zbawiciela.
Poprzez drogę dialogu i pojednania małżeństwa przeżywają prawdziwą
„odnowę” swojego przymierza i łaski płynącej z sakramentu małżeństwa.

F raternia K ana
Fraternia Kana, powstała w 1985 r., łączy w wielu krajach małżeństwa pragnące
się wspólnie modlić, w rozmowie dzielić się tym, co przeżywają, pogłębiać
świadomość własnego powołania, uczestniczyć w proponowanej formacji oraz
być dyspozycyjnym dla ewangelizacji małżeństwa i rodziny.

K ana ,

to także ...

K ana dla N arzeczonych
K ana dla R odzin
K ana N adzieja

„Ty natomiast dobre wino
zachowałeś aż do tej pory.”
Wesele w Kanie Galilejskiej,
J 2, 10

(dla osób żyjących w separacji lub rozwiedzionych żyjących samotnie)

K ana S amaria

(dla osób rozwiedzionych, które żyją w nowych związkach)
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31

Misja Młodych
14-18 lat

Domy studenckie
O

P

edagogika misji skierowanej do
młodzieży w wieku od 14 do 18 lat
opiera się na trzech filarach:
• braterstwo
• modlitwa
• świętowanie
Tygodnie lub weekendy proponowane tej
młodzieży mają konkretny temat (Budować
na Skale, Stań się tym, kim jesteś...)
zawierają w sobie różnorodne formy
spotkania (śpiew, tańce, gry, katechezy,
świadectwa), czas na modlitwę, a także
szczere rozmowy w małych grupach.
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d początku swego istnienia Wspólnota prowadzi domy studenckie w większych miastach
Europy i świata.
Domy te są dla studentów:
• Miejscem pracy:
z warunkami do nauki w ciszy
• Miejscem wzrostu:
w kształtowaniu człowieczeństwa, w poznawaniu
siebie i innych, w rozwijaniu poczucia
odpowiedzialności
• Miejscem formacji chrześcijańskiej:
poprzez weekendy formacyjne, spotkania
wieczorne oraz rekolekcje Jerycho
W ciągu ostatnich lat biskupi powierzyli Wspólnocie wiele
duszpasterstw akademickich (Chambery, Reims, Sophia
Antipolis, Londyn, Bonn, Madagaskar...). W wielu miastach
Wspólnota prowadzi także domy dla młodzieży pracującej.

Abidżan
Berlin
Bonn
Budapeszt
ŁÓDŹ
Londyn
Modena
Ryga
Madagaskar
wyspy
zjednoczenia
...

ChambEry
CLERMONTFERRAND
Grenoble
La Defense
Lille
Lyon
Nancy
Nantes
paryż
Reims
...

3
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Misja Młodych
18-30 lat
W

e wszystkich miejscach, w których istnieje Wspólnota, pełni
ona szczególną posługę wśród młodzieży i otwiera dla niej
szeroko swoje drzwi.

W iele

propozycji

pozwalających poznać

Chrystusa i pójść za nim

E wangelizacja
Międzynarodowe festiwale w Hautecombe i wielu innych miastach
Europy i świata, Międzynarodowy Chór Chemin Neuf, rekolekcje
Jerycho, wieczory uwielbienia...

F ormacja
Cykle formacyjne prowadzone wieczorami i w weekendy; szkoły
językowe w Niemczech, we Francji i w Wielkiej Brytanii; staże
wspólnotowe; Cykl Jana Chrzciciela…

R ozeznawanie
Towarzyszenie duchowe,
Ćwiczenia Duchowe według
św. Ignacego, Rekolekcje
Jana Chrzciciela…

Z aangażowanie
Świadectwa, grupy dzielenia, projekty charytatywne,
spektakle ewangelizcyjne,
posługa…
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JET: Młodzi na
Misjach Zagranicznych
Międzynarodowy wolontariat

W

yjechać na rok lub 2 lata za
granicę (Brazylia, Wybrzeże
Kości Słoniowej, Czad, Kongo, Izrael,
Martynika, Mauritius...).
Tworzyć projekt rozwoju i pomocy
w misji w łączności z Kościołem
lokalnym.
35

Posługa
w Kościele lokalnym
i w parafiach
O

d 1980 r. wielu biskupów powierzyło Wspólnocie Chemin
Neuf odpowiedzialność za parafie.

Nie są one powierzone księdzu, ale właśnie Wspólnocie,
która wysyła kilkuosobową grupę, tzw. fraternię, składającą
się z sióstr konsekrowanych, rodzin i jednego lub kilku
księży (w tym proboszcza).
Konkretna i bezpośrednia posługa w Kościele lokalnym
(duszpasterstwo w szpitalach, duszpasterstwo rodzin,
odpowiedzialność za parafie...) stanowi od początku
istnienia Wspólnoty szczególny kierunek jej działalności
apostolskiej.
Tworzone wszędzie na świecie fraternie parafialne gromadzą
setki małżeństw i osób konsekrowanych, którzy w każdej
z parafii modlą się i włączają w misje duszpasterskie wraz
ze Wspólnotą Chemin Neuf.
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Rekolekcje

według Ćwiczeń
Duchowych św. Ignacego

W

ielokrotnie w ciągu roku Wspólnota
prowadzi rekolekcje 8-dniowe według
Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego z Loyoli
oraz kilka razy w roku proponuje tzw. wielkie
rekolekcje 30-dniowe (we Francji, na Wybrzeżu
Kości Słoniowej...).
Duchowość i pedagogika Ćwiczeń
też inspiracją dla innych form
dostosowanych do różnych osób:
Jerycho, rekolekcji Jana Chrzciciela,
Modlitwa i Post, Kana, Anamneza…

stały się
rekolekcji,
rekolekcji
rekolekcji:

Misja Siloe

C

elem misji Siloe, powstałej jako owoc
długotrwałej pracy i dzielenia pomiędzy
towarzyszącymi duchowo oraz lekarzami,
psychiatrami i terapeutami, jest podejście do
osoby ludzkiej we wszystkich wymiarach jej życia
(fizycznym, psychicznym i duchowym) tak, aby
również ludzkie zdrowie było podporządkowane
łasce zbawienia.
W wielu krajach proponujemy sesje uzdrowienia
wewnętrznego (odczytanie na nowo swojej
historii życia i pojednanie z nią), rekolekcje
Anamneza oraz cykl Siloe, który odbywa się
w trzech etapach w ciągu roku.
Centrum Siloe (Montagnieu, we Francji)
przyjmuje na krótszy lub dłuższy pobyt osoby
szukające wewnętrznej jedności i pojednania.
Każdego roku odbywa się w Montagnieu
międzynarodowa
konferencja
lekarzy,
terapeutów oraz osób towarzyszących duchowo.
Ma ona na celu pogłębienie konkretnego tematu
związanego ze zdrowiem.
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„Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne
odczuwanie i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca
duszę.”

„Sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, aby
cały wasz duch, dusza i ciało zostały zachowane bez
zarzutu...”

św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia Duchowe

1 Tes 5, 23
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Międzynarodowe centra formacyjne
pomagające rozeznać swoje powołanie
i przygotować się do posługi Kościołowi i światu

Francja: Opactwo Hautecombe (Sabaudia), Dom w Pothieres (Lyon) - Wybrzeże Kości Słoniowej: Tyberiada*

M

iędzynarodowe centra formacyjne prowadzone przez Wspólnotę proponują cykle formacji biblijnej,
teologicznej i wspólnotowej, trwające 3 miesiące (cykl A) lub 9 miesięcy (cykl C).
Każdego roku ponad sto osób (młodzieży i małżeństw) różnych wyznań chrześcijańskich, pochodzących
z różnych kontynentów odbywa wspólnie taką formację.

F ormacja

biblijna i teologiczna

Codzienna lektura Biblii oraz nauczania (kursy biblijne, wstęp do teologii, historia Kościoła i różnych
tradycji kościelnych) umożliwiają poznanie najważniejszych etapów Objawienia i odkrycie tego, co
stanowi centrum tajemnicy chrześcijaństwa.

M iejsce

modlitwy i rozeznawania we wspólnocie

Ten czas formacji, dzięki modlitwie, towarzyszeniu duchowemu, życiu wspólnotowemu oraz odprawieniu
Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego z Loyoli (8-dniowych lub 30-dniowych), staje się szczególnym
miejscem poznawania Chrystusa oraz rozeznawania swego powołania w Kościele.

Nauczycielu, gdzie mieszkasz?
Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie.
Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka,
i tego dnia pozostali u Niego”.
J 1, 38-39

*Każdego lata Wspólnota prowadzi także cykle formacyjne (cykl A) w innych krajach.

40 - Misje Wspólnoty

41

Studia uniwersyteckie: Teologia i Filozofia
I nstytut T eologii

w

D ombes (Francja)
w

W

spólnota Chemin Neuf założyła w 2001 r. Instytut
Teologiczny w Dombes (I.T.D.), który we współpracy
z Uniwersytetem Katolickim w Lyonie (UCLy) proponuje
formację biblijną, teologiczną i filozoficzną. Instytut podpisał
także porozumienie z Wydziałem Teologii Protestanckiej
Uniwersytetu w Strasburgu (UdS).
Opactwo Notre Dame des Dombes (koło Lyonu) jest od dawna
miejscem szczególnym dla ekumenizmu, pozwalającym
studentom na połączenie nauki, modlitwy i życia braterskiego.
Ukończenie całego cyklu pozwala po 3 latach na uzyskanie
Dyplomu Uniwersyteckiego Studiów Teologicznych (DUET)
oraz licencjatu a następnie magisterium.

S tudium F ilozofii
C hartres (Francja) i w K inszasa (Kongo)

W

spólnota Chemin Neuf, w porozumieniu z Centre Sèvres
(Fakultety Jezuickie w Paryżu), założyła w Chartres
Studium Filozofii, pozwalające na uzyskanie bakaleoriatu
kanonicznego w dziedzinie filozofii.
Podobnie, wraz z Fakultetem Jezuickim Saint Pierre
Canisius w Kinszasa, Wspólnota otworzyła Studium Filozofii
w Demokratycznej Republice Konga.

Oraz w Ziemi Świętej…

O

becna w Ziemi Świętej (w Nazarecie i Jerozolimie),
Wspólnota proponuje różnego rodzaju rekolekcje,
pielgrzymki i cykle formacyjne, które wzbogacają proponowaną
przez nią formację uniwersytecką, poprzez poznanie
żydowskich korzeni wiary chrześcijańskiej.
© fotolia.com - PackShot
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”

Pragniemy przeżywać ową « pasję », owo « umiłowanie Jedności » Kościoła,
narodów, Wspólnoty, naszej własnej rodziny i w końcu nas samych wraz
z każdym człowiekiem, chrześcijaninem czy też nie, świadomi, iż Duch
Święty działa naprawdę na całym świecie.

”

Konstytucje Wspólnoty, str. 27-28

„On bowiem
jest naszym
pokojem.
On, który obie
części uczynił jednością,
bo zburzył rozdzielający
je mur – wrogość.”
Ef 2, 14
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K ontakty

www.chemin-neuf.org
Burkina Faso

WAGADUGU
burkina@chemin-neuf.org

Burundi
BUżUMBURA
Parafia Gihosha
Tel.: + 257/22 25 66 37
simbarea@yahoo.fr

Czad / Tchad

Belgia / Belgie
Karmel w Mehagne
Tel.: + 32/4 365 10 81
ccn@chemin-neuf.be

Brazylia / Brasil
BELO HORIZONTE-MG
Parafia Santa Margarida Maria Alacoque
Tel.: + 55 31/34 62 68 06
Tel.: + 55 31/34 13 47 95
ccnbrasil@yahoo.com.br
DIVINÓPOLIS-MG
Casa Família Santuário de Vida
Tel.: + 55/37 32 15 95 15
joaquim.ccn_ec@yahoo.com.br
Samaritana
Tel.: + 55/37 32 21 51 45

46 - Kontakty

MOUNDOU
Centrum Gabriel Balet (Ku Jericho)
Tel. kom.: + 235/66 78 33 35
felicitemoizard@gmail.com
Maison Saint Joseph
Tel. kom.: + 235/63 29 28 32
tehouzou@yahoo.fr

Czechy / Česká Republika
PRAGA
Tel.: + 420/224 920 598
sekretariat.mladezeccn@gmail.com
TUCHOMĚŘICE
Tel.: + 420/220 199 441
sekretariat@chemin-neuf.cz
BÍLÁ VODA
Tel.: + 420/584 413 214
bilavoda@chemin-neuf.cz

Dem. Rep. Konga / Rép. Dém. du Congo
KINSZASA
Tel. kom.: + 243/81 010 70 87
Tel. kom.: + 243/81 062 72 45
francois.michon@wanadoo.fr
Parafia Sainte Christine
Tel. kom.: + 243/99 863 25 49

Egipt /
Tel.: + 20/22 452 30 25
khabib50@yahoo.com

Francja / France
Opactwa
OPACTWO NOTRE DAME DES DOMBES (01)
Tel.: + 33/4 74 98 14 40
nddombes@chemin-neuf.org

VILLEFONTAINE
Parafia Saint Paul des Quatre Vents
Tel. parafii: + 33/4 74 96 42 37
pn.stpaul4vents@wanadoo.fr

Region paryski
PARYŻ
Parafia Saint Denys de la Chapelle
Tel. parafii: + 33/1 40 35 43 32
Tel. Wspólnoty: + 33/1 46 07 35 52
st.denys.paris18@worldonline.fr
Dom studencki Simplon
Tel.: + 33/1 42 55 60 78
foyersimplon@chemin-neuf.org
PARYŻ - LA DEFENSE
Dom studencki Henri Planchat
Tel.: + 33/1 47 74 97 28
foyer.henri.planchat@gmail.com

Dom Generalny Instytutu Chemin Neuf

Tel.: + 33/4 79 54 26 12
hautecombe@chemin-neuf.org

LEVALLOIS
Parafia Saint Justin
Tel. parafii: + 33/1 41 40 08 00
Tel. Wspólnoty: + 33/9 54 27 15 61
paroisse.levallois@laposte.net

OPACTWO BOQUEN (22)
Tel.: + 33/2 96 30 22 36
boquen@chemin-neuf.org

LIVRY - Clos Notre Dame
Tel.: + 33/1 60 68 11 20
livry@chemin-neuf.org

OPACTWO SABLONCEAUX (17)
Tel.: + 33/5 46 94 41 62
sablonceaux@chemin-neuf.org

TIGERY - Cénacle
Tel.: + 33/1 60 75 40 90
tigery@chemin-neuf.org

OPACTWO HAUTECOMBE (73)

Region lyoński
LYON
Dom studencki Paul Couturier - Henri IV
Tel.: + 33/4 78 42 72 95
henri4@chemin-neuf.org
Dom studencki Marie-Thérèse
Tel.: + 33/4 78 25 52 12
foyermarietherese@chemin-neuf.org
Parafia Sainte Madeleine des Charpennes
Tel. parafii: + 33/4 78 89 83 03
Tel. Wspólnoty: + 33/4 72 82 90 53
charpennes@chemin-neuf.org
MONTAGNIEU - Centrum Siloe
Tel.: + 33/4 74 92 81 97
montagnieu@chemin-neuf.org
POTHIèRES - Dom Kana
Tel.: + 33/4 74 67 07 73
pothieres@chemin-neuf.org

Inne miasta
AIRE SUR L’ADOUR
Klasztor Saint Joseph
Tel.: + 33/5 58 71 82 18
aire@chemin-neuf.org
ANGERS
Parafie Sainte Madeleine i Saint Leonard
Tel. parafii: + 33/2 41 66 43 44
Tel. Wspólnoty: + 33/9 53 85 60 27
paroissestleostemad@free.fr
BORDEAUX
Parafia Sainte Croix
Tel. parafii: + 33/5 56 94 30 50
secteur.pastoral.port@wanadoo.fr
CHAMBERY
Parafia Sainte Trinité
Tel. parafii: + 33/4 79 85 70 41
Tel. Wspólnoty: + 33/9 52 82 38 92
stetrinite73@orange.fr

Dom studencki CCU
Tel.: + 33/4 79 69 10 48
ccu.chambery@chemin-neuf.org
CHARTRES
Studium filozoficzne
Tel.: + 33/2 37 20 00 40
chartres@chemin-neuf.org
La Visitation
Tel.: + 33/2 37 21 40 40
visitationchartres@wanadoo.fr
Centrum Ekumeniczne i Artystyczne
Tel.: + 33/2 37 18 32 24
aretic.ccn@wanadoo.fr
Parafia Lucé - Mainvilliers
Tel. parafii: + 33/2 37 35 24 95
paroisse21am@gmail.com
CLERMONT-FERRAND
Dom studencki
Tel.: + 33/6 32 67 18 57
foyerclermont@chemin-neuf.org
GRENOBLE
Dom studencki
Tel.: + 33/4 76 42 36 20
grenoble@chemin-neuf.org
LILLE
Dom studencki
Tel.: + 33/3 20 15 19 55
lille@chemin-neuf.org
Klasztor w Bouvines
Tel.: + 33/3 20 41 22 11
bouvines@chemin-neuf.org
MARSEILLE
Centrum Notre-Dame du Roucas
Tel.: + 33/4 91 52 62 61
roucas@chemin-neuf.org
Parafia Mazargues
Tel. parafii: + 33/4 91 40 09 66
paroisse.mazargues@chemin-neuf.org
NANCY
Dom studencki
Tel.: + 33/3 83 40 22 45
foyernancy@chemin-neuf.org
NANTES
Katolicki Dom studencki
Tel.: + 33/2 40 48 50 75
foyernantes@chemin-neuf.org

REIMS
Dom studencki Saint Sixte
Tel.: + 33/3 26 86 86 14
foyerreims@chemin-neuf.org
Parafia Saint André
Tel. parafii: + 33/3 26 47 67 15
paroisse.st-andre@catholique-reims.cef.fr
SAINT JEAN LE THOMAS
L’étoile de la Mer
Tel.: + 33/2 33 48 84 24
galaxie@etoiledelamer.org
SOPHIA ANTIPOLIS
Parafia Sophia Antipolis
Tel. parafii: + 33/4 93 65 77 06
Tel. Wspólnoty: + 33/4 93 65 77 09
paroisse.sophia.antipolis@wanadoo.fr

Holandia / Nederland
OOSTERHOUT
Opactwo Sint Paulus
Tel.: + 31/162 45 19 91
Tel. kom.: + 31/641 76 20 33
cheminneuf@hetnet.nl

Izrael /

/

JEROZOLIMA
Klasztor Ecce Homo
Tel.: + 972/2 627 72 92
terresainte@chemin-neuf.org
NAZARETH
Międzynarodowe Centrum Maria z Nazaretu
Tel.: + 972/4 646 12 66
nazareth@chemin-neuf.org

Kanada / Canada
LAVAL (Quebec)
Parafia Sainte Rose de Lima
Tel.: + 1/450 625 1964
ccn_canada@hotmail.com
RAWDON (Quebec)
Val de Paix
Tel.: + 1/450 834 7070
valdepaix@xplornet.com
WINNIPEG (MB)
Dom Rekolekcyjny Saint Charles
Tel : + 1/(204) 885 2260
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Liban /
Tel.: + 961/9 477 007
saba_samar@yahoo.com

Łotwa / Latvija
Tel.: + 371/27 087 595
nils.jansons@gmail.com

Madagaskar / Madagascar
ANTSIRABE
Dom studencki i Dom Wspólnotowy
Tel.: + 261/20 44 481 41
henri.rakotoarisoa@wanadoo.fr

Martynika / Martinique
SainT PIERRE
Tel.: + 596/5 96 78 39 04
ccn.saintpierre@wanadoo.fr
FORT DE FRANCE
Tel.: + 596/5 96 71 35 28
ccn.secretariatmartinique@wanadoo.fr

Mauritius / Maurice

Ekumeniczne Centrum Saint Adalbert
Tel.: + 49/30 282 34 24
sekretariat@chemin-neuf.de
Klasztor w Lankwitz
Tel.: + 49/30 77 99 03 28
lankwitz@chemin-neuf.de
BONN
Parafia Uniwersytecka
Tel.: + 49/228 90 82 09 91
bonn@chemin-neuf.de

Polska
WARSZAWA
Dom studencki
Tel.: + 48/22 844 93 13
miaczynska@chemin-neuf.pl
WARSZAWA - WESOŁA
Dom Rekolekcyjny
Tel. Wspólnoty: + 48/22 773 41 41
wspolnota@chemin-neuf.pl
Parafia pw. Opatrzności Bożej
Tel. parafia: + 48/22 773 56 35
LUBLIN
Tel.: + 48/81 463 45 60
cmilow@chemin-neuf.pl

BEAU BASSIN
„La Confiance”
Tel.: + 230/454 08 61
ccnmru@intnet.mu

ŁÓDŹ
Dom studencki
Tel.: + 48/42 236 16 90
akademik@chemin-neuf.pl

RIVIèRE NOIRE
Parafia Saint Augustin
Tel. parafii: + 230/483 66 12
Tel. Wspólnoty: + 230/483 84 08
ccn.rivierenoire@intnet.mu

JAKUBÓW - MISTÓW
Ośrodek Duszpasterski
Tel.: + 48/25 757 95 91
siloe@chemin-neuf.pl

SOUILLAC
Foyer de l’Unité
Tel.: + 230/625 55 69
souillac@foyer-de-charite.com

Niemcy / Deutschland
BERLIN
Parafia Herz Jesu
Tel. parafii: + 49/30 44 38 940
Tel. Wspólnoty: + 49/30 44 38 94 26
herzjesu@chemin-neuf.de

48 - Kontakty

Rep. Konga / Rép. du Congo
Tel.: + 242/ 066 74 56 14
jacobloemba@yahoo.fr

Szwajcaria / Schweiz
ccn.suisse@sunrise.ch

Węgry / Magyarország
BODROGOLASZI
Tel.: + 36/20 82 89 573
csomorjutka@yahoo.com

BUDAPESZT
Dom studencki i Dom Wspólnotowy
Tel.: + 36/3 09 22 21 22
zugliget.chemin.neuf@gmail.com

Wielka Brytania / United Kingdom
LANGPORT
Centrum Saint Gildas Christian
Tel.: + 44/1458 250 496
ccngildas@cheminneuf.org.uk
LONDYN
Dom studencki More House
Tel.: + 44/20 7584 2040
ccnlondon@gmail.com

Włochy / Italia
RZYM
Tel.: + 39/066 69 26 13
ccnroma@chemin-neuf.it
MODENA
Dom studencki
Tel.: + 39/059 978 2550
studentato@chemin-neuf.it
GAINAZZO (FRAZ. DI GUIGLIA - MO)
Tel.: + 39/059 700 181
eremosangemignano@gmail.com

Solidarność - wsparcie finansowe - darowizny
99Formacja

młodzieży , kapłanów i świeckich

99Tworzenie i finansowanie naszych misji
ewangelizując , rozwijając i budując

99U trzymanie

i remontowanie

miejsc powierzanych nam przez kościół

DAROWIZNY
ON-LINE
www.chemin-neuf.org/abynampomoc

Wybreże Kości Słoniowej / Côte d’Ivoire
ABIDżAN
Tel.: + 225/22 44 81 72
ccn.cocody@gmail.com
Tel. sekretariat: + 225/09 04 57 28
ccn.abidjan@gmail.com

Więcej informacji:
Ulgi podatkowe, numery kont bankowych,
kontakty w danym kraju…

polska@chemin-neuf.org

GRAND LAHOU
Centrum formacyjne „TYBERIADA”
Tel.: + 225/07 67 80 16
ccn.tiberiade@gmail.com
GAGNOA
Tel.: + 225/32 77 80 77
ccn.ccej@aviso.ci

Wyspy Zjednoczenia / Réunion
SAINT DENIS
Dom studencki
Tel.: + 262/2 62 30 81 80
ccn.trinite@gmail.com

„Każdy niech tak postąpi,
jak w sercu zdecydował, bez
żalu i nie pod przymusem,
radosnego dawcę bowiem
miłuje Bóg.”
2 Kor 9, 7
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Z ewangelii według świętego łukasza 4,16-19

”

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie
się wychował. W dzień szabatu udał się
swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy
księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie
namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą
nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał
wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.”

”
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