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WNIOSKI 
z Europejskiego Zebrania ŚMK  

Viseu, 22-27 lipiec 2016 
 

Pierwsze Europejskie Zebranie Świeckich Misjonarzy Kombonianów (ŚMK) odbyło się w Viseau w Portugalii 
w dniach 22-27 lipca 2016r. W spotkaniu uczestniczyło 65 ŚMK z Austrii,Niemiec, Włoch, Portugalii, Polski i 
Hiszpanii. Wzięli w nim udział także Misjonarze Kombonianie – po jednym reprezentancie z każdego kraju, 
prowincjał odpowiedzialny za ruch ŚMK w Europie, trzech członków Komitetu Centralnego ŚMK, 
reprezentant świeckich osób związanych z Kombonianami i reprezentantka Sióstr Misjonarek Kombonianek. 

Poniżej przedstawiamy cele spotkania: 

• Świętowanie naszego powołania do bycia ŚMK. 
• Dzielenie się naszym powołaniem z członkami ŚMK z różnych krajów, wzbogacanie naszego wnętrza 

o doświadczenie innych osób. 
• Refleksja nad naszym miejscem we współczesnej Europie, gdzie chcemy dojść i jakich środków do 

tego potrzebujemy. 
• Tworzenie inspirujących haseł, które pomogą nam jako Europejscy ŚMK wejść na międzynarodowy 

poziom współpracy. 
• Wzmocnienie Europejskich ŚMK jako jednego ruchu i jego konsolidacja z Rodziną Komboniańską. 

Aby osiągnąć te cele, przez cały tydzień pracowaliśmy nad sześcioma aspektami, które uznaliśmy za 
najważniejsze na naszej ścieżce do współpracy na europejskim poziomie: Tożsamość i Powołanie, 
Organizacja i Koordynacja ŚMK, Ekonomia i Zrównoważony Rozwój, Formacja, Komunikacja i Rodzina 
Komboniańska. 

Zainspirowani charyzmatem Św. Daniela Comboniego i świadomi potrzeby wzmocnienia naszego powołania 
jako ŚMK w Europie, czujemy się wezwani do dania znaczących odpowiedzi nas, jako Ruchu, życie naszym 
powołaniem z gotowością udania się nawet na krańce ziemi.  

Teraz rozpoczynamy czas refleksji i pracy nad realizacją i adaptacją wszystkich ustaleń uzgodnionych na 
spotkaniu do rzeczywistości poszczególnych krajów, aby wszystko co ustaliliśmy stało się ŻYWE.  

Przedstawiamy poniżej wnioski, do których doszliśmy w zależności od tematu, który omawialiśmy: 

TOŻSAMOŚĆ I CHARYZMAT 

Potrzebne jest aby z pasją umieścić Boga i misje w centrum naszego życia i naszych działań w miejsce 
naszego ego. 

Świeccy, podobnie jak wszyscy Chrześcijanie, muszą mieć oczy, serce i umysły otwarte na rzeczywistość, żyć 
powołaniem w rodzinach i w pracy. 
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Nasz Komboniański charyzmat porywa nas do odkrywania, pokazywania i angażowania się w miejsca 
uznawane za peryferie świata.  

Wyść z siebie, z naszej kultury aby spotkać innych, mieć globalne Komboniańskie myślenie, budować mosty 
pomiędzy różnymi światami: Europą – Afryka – Ameryką. Nie zapominać o misji Ad Gentes.  

Jesteśmy misjonarzami  w miejscu, w którym żyjemy, poprzez animacje misyjne w lokalnych kościołach, 
uświadamianie społeczeństwa odnośnie współczesnych wyzwań: ekologii, imigracji, uchodźców, dialogu 
międzykulturowym, ewangelizacji i akcji społecznych.  

KOORDYNACJA I ORGANIZACJA 

Struktury organizacyjne ruchu ŚMK powinny być tak mało rozbudowane, jak to tylko możliwe. Ponadto, 
poziom europejski powinien być tym środkowym, pomiędzy poziomem krajowym i międzynarodowym. 

Przewodnik po strukturze organizacyjnej ŚMK powinien być dostępny i jednolity dla każdego kraju na 
poziomie europejskim. 

Doceniamy rolę Komitetu Centralnego w koordynowaniu na światowym poziomie działań ruchu ŚMK. 

USTALENIE #1 

Na poziomie europejskim ruch ŚMK składa się z dwóch głównych struktur: Zebrania Europejskiego i 
Europejskiego Komitetu. 

Zebranie Europejskie jest otwarte dla: 

• Wszystkich Świeckich Misjonarzy Kombonianów i Kandydatów w Europie. 
• Doradcy MCCJ ds. ŚMK w każdym kraju 
• Prowincjała MCCJ odpowiedzialnego za ŚMK w Europie. 
• Członków Komitetu Centralnego 
• 1 reprezentantki Sióstr Kombonianek z każdego kraju 
• 1 reprezentanta Świeckich Kombonianów z każdego kraju 
• Do 5 gości zaproszonych przez Komitet Europejski. 

Europejskie Zebranie powinno podejmować strategiczne decyzje odnośnie obowiązków na poziomie 
europejskim. Komitet Europejski ma za zadanie zachęcać lokalne grupy do wprowadzania w życie 
kontynentalnych i międzynarodowych decyzji w kolejnych latach. 

Europejskie Zebranie odbywać się będzie raz na 3 lata. 

USTALENIE #2 

Decyzje powinny być podejmowane poprzez konsensus. Podczas głosowania, jeśli konsensus nie zostanie 
osiągnięty każdy kraj może oddać 3 głosy.  

USTALENIE #3  

Komitet Europejski składa się z: 

• 1 (jednego) świeckiego reprezentanta z każdego kraju należącego do ruchu ŚMK, z prawem do 
głosowania  
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Lokalnie

•Kościół/Parafia
•Stowarzyszenia i inne koscielne lub świeckie organizacje
•Darowizny
•Diecezje

Krajowo

•ŚMK
•MCCJ
•CMS
•Stowarzyszenia i inne koscielne lub świeckie organizacje

Międzynarodowo

•ŚMK
•MCCJ
•CMS
•Stowarzyszenia i inne koscielne lub świeckie organizacje.

• 1 (jednego) reprezentanta MCCJ jako doradcy, bez prawa do głosowania. 
• 1 (jednej) reprezentantki Sióstr Kombonianek jako doradcy, bez prawa do głosowania.  

Kadencja Komitetu Europejskiego trwa 3 lat. Na końcu kadencji każdy kraj podejmuje decyzję, czy wybrać 
nową osobę czy pozostawić obecną jako reprezentanta.  

USTALENIE #4 

Niektóre z zadań Komitetu Europejskiego to: 

• Organizacja Zebrań Europejskich; 
• Promocja komunikacji pomiędzy różnymi krajami 
• Informowanie Komitetu Centralnego o działaniach ruchu w każdym z europejskich państw; 

Komitet Europejski ma za zadanie opracowanie obowiązków ruchu ŚMK na poziomie europejskim, 
rozpoczynając od zagadnień poruszanych na zebraniu (tożsamość, organizacja, formacja, komunikacja, 
ekonomia i rodzina Komboniańska), po to aby zdefiniować obszary odpowiedzialności i zadań na poziomie 
krajowym, europejskim i międzynarodowym.  

Komitet przedstawi wyniki tej pracy na następnym Zgromadzeniu Europejskim. 

EKONOMIA 

Czujemy się rodziną ŚMK i chcemy, aby wszystko co robimy wyrażało Ducha tej rodziny.  

• Wierzymy, że każdy ŚMK wysyłany na misje powinien posiadać przejrzysty kontrakt/umowę z 
wyszczególnieniem ile pieniędzy będzie otrzymywać na wydatki związanie z utrzymaniem się. 

• Konieczna jest znajomość potrzeb (i decyzja co jest potrzebne do życia) aby ustalić wartość 
kosztów życia na każdej misji.  

• Każdy ŚMK musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne i socjalne opłacone przez jego/jej 
państwo/prowincję. 

• Każdy kontrakt powinien być przesłany do Centralnego i Europejskiego Komitetu. 
 Etapy zbierania pieniędzy na koszty życia i ubezpieczenie: 
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• Każdy projekt (i jego finansowanie) musi być zgłoszony do odpowiedniej grupy ŚMK w danym 
kraju.  

• Pieniądze na projekty muszą być w jasny sposób oddzielone od tych na wydatki związane z 
kosztami utrzymania. 

• Wszystkie kraje powinny dokładać sie do Międzynarodowego Wspólnego Funduszu ŚMK.  
• Każdy kraj zbiera informacje i stara się stworzyć związek, lub inny rodzaj prawnej i/lub kościelnej 

struktury aby pozyskać zewnętrzne źródła finansowania zgodnie z sytuacją panującą w danym 
kraju. 
 

FORMACJA 

 

Oto ogólne ustalenia, które każde z państw powinno wprowadzić dostosowując je do panującej 
rzeczywistości.  

1. ROZEZNAWANIE POWOŁANIA  

Rozeznawanie powinno trwać przez całe nasze życie jako ŚMK (rozeznawanie powołania, oficjalne 
przystąpienie do ruchu ŚMK, wyjazd na misje, powrót, życie codzienne…) i przy wsparciu wspólnoty.  

Proponowane metody: 

• Powinniśmy mieć wsparcie personalne oraz uczestniczyć w krajowych, europejskich 
spotkaniach… 

• Krótki wyjazd misyjny w czasie przygotowania się do zostania ŚMK ma pozytywny wpływ na 
proces rozeznawania powołania. 

2. EKLEZJOLOGIA  

Wierzymy, że ważne jest formowanie się przy pomocy dokumentów Kościoła, zwłaszcza tych napisanych 
przez Papieża Franciszka.  

Proponowane metody: 

• Stworzenie listy dokumentów Kościoła i udostępnienie jej na moodle ŚMK lub w innym miejscu.  
• Studiowanie i refleksja nad tematami poruszanymi w poszczególnych krajach. 

3. SPECJALNE PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA NA MISJI.  

O ile to możliwe formacja i doświadczenie życia wspólnotowego powinno odbywać się wspólnie dla 
wszystkich grup europejskich (3-6 miesięcy). 

W tym czasie uczymy się i dzielimy: modlitwą, życiem wspólnotowym, sprawami finansowymi, osobistymi 
relacjami, relacjami jako rodzina Komboniańska, obowiązkami domowymi, kulturą danego kraju, językiem … 

4. CHRZEŚCIJAŃSTWO I BIBLIA  

Wspólnota ŚMK jest miejscem studiowania i refleksji nad Słowem Bożym, zawsze konfrontowanym z 
rzeczywistością w jakiej żyjemy.  
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5. STYL ŻYCIA  

Nasze powołanie misyjne musi być połączone ze wszystkimi sferami naszego życia: rodziną pracą… 

Wyzwanie: Dzielenie się stylem życia ŚMK, dyskutowanie i wymiana poglądów, refleksje i działania, 
współodpowiedzialność za globalizację (możemy nad tym pracować do czasu następnego Zebrania).  

6. FORMACJA W COMBONIM  

Musimy zaktualizować nasze rozumienie charyzmatu (co dziś oznacza ratowanie Afryki przez Afrykę, 
odrodzenie, metodologia misyjna…) 

Poprzez świadectwo osób, które żyją na misji, wymiana doświadczeń może być łatwiejsza (rozmowy na 
skype, odwiedzanie misjonarzy, czytanie bloga) 

Krajowy plan formacyjny powinien być zgodny z Pismami Comboniego. 

Poznanie doświadczenia innych: wkład misyjny wspólnot jako Rodziny komboniańskiej przedstawiany na 
Zebraniach Europejskich. 

7.  ANTROPOLOGIA  

Organizowanie podzieleń i świadectw misyjnych osób, które już wróciły z misji i aktualnych wspólnot 
misyjnych na poziomie międzynarodowym (blog, wyjazdy, wymiany zagraniczne) jako droga do otwarcia się 
na inne kultury poprzez doświadczenie ŚMK.  

Ułatwienie organizacji krótkich doświadczeń misyjnych/ kulturowych/ wspólnotowych. 

Włączenie do planu formacyjnego formację międzykulturową.  

KOMUNIKACJA 

“Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym sie jak miedź brzęcząca albo 
cymbał brzmiący”. 

1 List do Koryntian, 13:1 

WEWNĘTRZNA KOMUNIKACJA 

ZAPROSZENIE DO OSOBISTEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI: JAKI JEST UŻYTEK Z POSIADANIA TAK 
WIELU NARZĘDZI DO KOMUNIKACJI, JEŚLI SIĘ ZE SOBĄ NIE KOMUNIKUJEMY?  

Proponujemy aby w każdym kraju powstał zespół ds. Komunikacji. 

Zachęcamy do: 

• Utworzenia blogów na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym aby zwiększyć 
możliwości łączenia się z lokalnymi wspólnotami, rodzinami, instytucjami społecznymi;  

• Filtrowania i dawkowania wiadomości w racjonalny sposób; 
• Sprawdzenia wszystkich dostępnych narzędzi komunikacyjnych w każdym kraju i wprowadzenia 

jedności informacji (upewnienie się, że każdy otrzymuje wszystkie publikowane informacje)  
• Subskrypcji lokalnych i międzynarodowych blogów; publikowania na bieżąco informacji na 

innych narzędziach komunikacyjnych (strony na Facebooku, newslettery itp.). Tworzenia nowych 
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narzędzi takich jak aplikacje (aby dodawać zdjęcia i inne materiały), e-cloud, Instagram, Twitter 
itp. 

ZEWNĘTRZNA KOMUNIKACJA  

1. Stworzenie/ulepszenie listy mailingowej osób związanych z kulturą, diecezjami, dziennikarzami, 
organizacjami pozarządowymi  i stowarzyszeniami aby dotrzeć do jak największej grupy osób. 

2. Sprawdzanie mediów należących do Misjonarzy Kombonianów w każdym kraju i kontaktowanie się z 
lokalnymi mediami z poza rodziny Komboniańskiej. 

3. W szczególnych przypadkach (spotkania międzynarodowe, itp.) organizowanie konferencji prasowych z 
lokalnymi mówcami związanymi z polityką, diecezją. Jeśli nie jest to możliwe, można wysłać notki z 
informacją o wydarzeniu do lokalnej prasy, blogerów aby zostały opublikowane.  

RODZINA KOMBONIAŃSKA 

Naszym marzeniem jako Rodziny Komboniańskiej (bracia, ojcowie, siostry, osoby świeckie i świeccy 
misjonarze) jest zbudowanie silniejszych relacji pomiędzy jej członkami, współpraca i 
współodpowiedzialność; poczucie, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, życie w duchu komboniańskim. 
Chcielibyśmy również organizować spotkania w każdym kraju, o ile to możliwe.  

• Rozwój wspólnych projektów z każdym kraju, organizowanych wspólnie przez Rodzinę 
Komboniańską, gdzie wszyscy pracują razem i czują się odpowiedzialni za te działania.  

• Stworzenie komisji, lub wykorzystanie już istniejącego organizmu do skoordynowania prac 
Rodziny Komboniańskiej w każdym kraju; tworzenie pomysłów, wspólne modlitwy, inne 
działania, formacja… 

• Świętowanie dnia Św. Daniela Comboniego przez całą rodzinę Komboniańską. 

W przyszłości, naszym największym marzeniem jest utworzenie wspólnego projektu przez Rodzinę 
Komboniańską na poziomie europejskim. 
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