Spotkania Formacyjne Młodych – młodzieżowy
pomysł na wiarę

Spotkania Formacyjne Młodych „Emaus” to przedłużenie Polonijnego Spotkania Młodych, które co roku odbywa się
w Concordii. Adresowane są one do młodzieży, która pragnie pogłębiać i umacniać swoją wiarę oraz tworzyć
wspólnotę młodych chrześcijan. Prowadzącymi spotkania jest odpowiedzialny za Polonijne Spotkanie Młodych i za
SFM „Emaus” Ks. Bogdan Renusz SChr, księża z Polskich Misji Katolickich a także zaproszeni goście. Na program
SFM „Emaus” składają się: Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu i inne formy modlitwy, spotkanie ze
Słowem Bożym, nabożeństwo pokutne ze spowiedzią indywidualną, konferencje pogłębiające wiarę, spotkania
formacyjne i indywidualne rozmowy duszpasterskie, śpiew, spotkania w kręgu przyjaciół. Spotkania odbywają się co
sześć tygodni, rozpoczynają się zawsze w piątek o godz. 20:00 i kończą w niedzielę o godz. 13:30.
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DUCHOWOŚĆ
Biblijnym symbolem duchowości Spotkań Formacyjnych Młodych, jak wskazuje sama nazwa, jest
droga do Emaus opisana w Ewangelii według św.
Łukasza (Łk 24,13–33):
1. Formacja

odpowiadać na dręczące ją pytania czy wątpliwości
oraz służyć dobrą przyjacielską radą.
2. Wspólnota.
Bohaterowie drogi do Emaus należeli do wspólnoty
uczniów Zmartwychwstałego: "w tej samej godzinie
wybrali sie i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali
zebranych Jedenastu i innych z nimi". Dzieło formacji
dokonuje się we wspólnocie, której fundamentem jest
obecność Chrystusa. Stanowi ona wielkie wsparcie w
dojrzewaniu duchowym i codziennym praktykowaniu
wiary w świecie, w którym wartości chrześcijańskie
wydają się być często nieobecne.
3. Świadectwo i apostolstwo.
Owocem procesu formacji jest apostolstwo na wzór
uczniów, którzy „opowiadali, co ich spotkało w drodze,
i jak Go poznali przy łamaniu chleba.” Członkowie
grupy umocnieni spotkaniem z Chrystusem stają się
Jego świadkami i apostołami wśród swoich
rówieśników i w środowiskach, w których żyją,
wnosząc w nie radość młodzieńczej wiary.

Głównym celem działalności grupy "Emaus" jest
formacja religijna młodzieży, kształtowanie zdrowej i
autentycznej pobożności, umożliwienie przeżycia
głębokiego doświadczenia religijnego a przede
wszystkim pomoc w dojściu do dojrzałej wiary, która
polega na osobistym wyborze Chrystusa jako Pana i
Mistrza oraz powierzeniu Jemu całego swojego życia
Takiej formacji potrzebuje każdy chrześcijanin, w
szczególny jednak sposób człowiek młody, który
stawia fundamenty pod dojrzałe życie chrześcijańskie.
I Fundament formacji: Słowo Boże
Zgodnie ze słowami: „wykładał im, co we wszystkich
Pismach odnosiło sie do Niego” formacja opiera się na
słuchaniu i przyjmowaniu Słowa Bożego - głównego
źródła poznania Chrystusa i pokarmu życia
duchowego. Ono głoszone jest obficie w liturgii i
podczas konferencji, każde spotkanie opatrzone jest
mottem zaczerpniętym z Pisma Świętego.
II Fundament formacji: Eucharystia i modlitwa.
Dalej czytamy, że Chrystus „wziął chleb, odmówił
błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy
oczy im sie otworzyły i poznali Go”. Drugi fundament
formacji to celebracja Eucharystii i trwanie na adoracji
Najświętszego Sakramentu, szczególnie umiłowanej
przez młodzież. Fundamentalne znaczenie ma również
wspólnotowe sprawowanie sakramentu pojednania i
praktykowanie innych form modlitwy.
III Fundament formacji: towarzyszenie duchowe.
Ewangelista Łukasz relacjonuje, że „sam Jezus
przybliżył sie i szedł z nimi”. Koniecznym elementem
prawdziwej formacji jest towarzyszenie ze strony
kompetentnych osób posiadających doświadczenie
życia duchowego oraz odpowiednią wiedzę
teologiczną. Kapłani zawsze obecni na spotkaniach
pozostają nieustannie do dyspozycji młodzieży, aby

„Kościół to jest coś więcej niż tylko takie
wychowanie religijne” – rozmowa z
przedstawicielami grupy SFM "Emaus"

ks. Michał Wilkosz (MW): Patrząc z zewnętrznej
perspektywy, zachowujecie się dość nietypowo.
Młodzież w tym kraju raczej niechętnie przyjeżdża na
spotkania o charakterze religijnym w weekendy,
stereotypowe wyobrażenie o młodzieży jest takie, że
raczej bardzo mało się modli. Natomiast Wy tutaj
poświęcacie wiele czasu modlitwie, kontemplacji
Słowa Bożego. Moje pytanie jest więc takie: dlaczego
Wy to robicie? Co Was do tego motywuje? Dlaczego
chcecie tu przyjeżdżać, bo rozumiem, że to robicie
dobrowolnie?
Julia: Można by tak powiedzieć na początku, że to, co
nam rodzice przekazali, chcemy prowadzić dalej, dalej
się formować, umacniać swoją wiarę.
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Monika: Przyjeżdżamy, żeby się wyciszyć z tego
hałasu, którym żyjemy na co dzień. Aby tak naprawdę
skupić się na Panu Bogu, poświęcić Mu ten czas i być z
Nim, bo to w codziennym życiu jest bardzo trudne w
realizacji.

Waszej relacji z Bogiem? Jakie widzicie plusy i minusy
polskich misji i czego oczekiwalibyście od misji?

MW: Czy jest Wam trudno w Niemczech, jako
młodzieży, która wyrosła z określonymi wartościami
religijnymi, tradycjami polskimi? Jest Wam trudno
tutaj żyć, czy próbujecie integrować się jakoś z tym
środowiskiem?

Julia: Mam doświadczenia polskich misji w całych
Niemczech i widzę, w jak zróżnicowany sposób te
misje funkcjonują. Podam przykład: jedna misja jest w
stanie zorganizować wyjazd młodzieży na rekolekcje
wakacyjne i wspomóc ją finansowo, a w innej,
porównywalnie dużej misji, ciężko jest cokolwiek
zorganizować, nawet sfinansowanie autobusu, który
mógłby zawieźć młodzież na rekolekcje do Carlsberga.
Są misje, gdzie duszpasterze wspierają młodzież, a są
takie, gdzie młodzież nie doświadcza tego wsparcia,
chociaż takie wsparcie byłoby możliwe. Zdarzają się
misje, gdzie młodzież, prosząc naszych duszpasterzy o
pomoc, słyszy słowa odmowy. Jest nam z tego
powodu przykro.

Andrzej: Ja to powiem tak, że ja to czuję w dużym
mieście w Hamburgu, że w mojej parafii nie jestem
akceptowany, bo uważany jestem za konserwatystę,
ponieważ nie mogę się ze wszystkim zgodzić, na co
pozwala sobie Kościół w tym kraju. Dla mnie jest
ciężko próbować się integrować, bo ja wiem, że z
pewnych kwestii po prostu zrezygnować nie mogę.

Nicol: Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć,
że jeżeli chodzi o dzieci, czy np. o taką młodszą
młodzież, taką do okresu bierzmowania, to spotkałam
się z tym, że jest bardzo dużo możliwości, akcji, ofert.
Ta młodzież jest bardzo chętna i jest bardzo blisko
Kościoła. Przynajmniej w mojej misji tak było, że po
bierzmowaniu jest koniec. A to jest właśnie ten wiek –
moim zdaniem – w którym najbardziej jest potrzebne
zaangażowanie wspólne, bo wtedy jest ten wiek, kiedy
rodzice nie mają zbyt dużo do powiedzenia. Jeżeli się
nie ma przyjaciół wierzących, albo nie spotyka się
ludzi, którzy dają przykład albo nie ma możliwości
kształtowania swojej wiary w taki sposób, który pasuje
do młodych ludzi – może coś więcej niż tylko
obowiązkowe praktyki, to młodzież odchodzi z
Kościoła, z takich powodów bardzo banalnych, ale nie
znajduje w sobie motywacji do trwania w nim. Nie
rozumieją, że Kościół to jest coś więcej niż tylko takie
wychowanie religijne, przekazane nam w domach.

Marek: Nie mamy w codzienności zbyt wiele
styczności z ludźmi wierzącymi. Więc dobrze jest raz
na jakiś czas spotkać się w grupie mocno wierzącej,
gdzie wszyscy wyznajemy te same wartości. To
umacnia, mocno umacnia.

MW: Co Was w sposób szczególny pociąga w tych
Spotkaniach Formacyjnych Młodzieży, na które
przyjeżdżacie do Concordii?

Julia: Może do jakiegoś stopnia można się
zintegrować, ale w szkole np. było ciężko. Gdybym nie
miała doświadczenia Domowego Kościoła, do którego
należeli moi rodzice i gdzie znalazłam wielu przyjaciół,
to nie wiem, co by się ze mną stało. Tak, że chwała
Panu, że mam wiarę.

Monika: Jak ja na początku mówiłam, to jest miejsce,
gdzie ja naprawdę mogę wyłączyć się z codzienności.
Na co dzień pracuję w przedszkolu i widzę, jak ja
naprawdę potrzebuję tego czasu dla siebie i dla Pana
Boga. Z Nim spędzić czas na adoracji, na Eucharystii, w
sakramencie pokuty. Ten czas jest mi osobiście bardzo
potrzebny. Za każdym razem cieszę się, że mogę tu
być i odciąć się na trzy dni od świata.

Michał: Pewnie u większości tak jest, nie tylko u mnie,
że jestem jedyną osobą praktykującą wiarę w całej
klasie. Nie powiedziałbym, że jest nadzwyczajnie
ciężko. Ja to widzę jako szansę, gdzie mogę
ewangelizować przykładem mojego życia. Ja nie
przeżyłem co prawda większych trudności z tym,
mimo że byłem jedyną osobą wierzącą w mojej klasie.

Marek: Zwykło się u nas mówić, że przyjechaliśmy
naładować baterie wiary, po to, by wytrzymały do
następnego spotkania – tak, by wiara była naprawdę
mocna. Gdy wpadnie się w rutynę wiary, to bardzo
łatwo jest ją stracić.

MW: Czy polskie misje katolickie pomagają Wam
rozwijać Waszą wiarę? Rozumiem, że każdy z Was z
misją się spotkał. Czy te misje pomagają Wam w
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Julia: Ja włączam się w to, co powiedzieli Monika i
Marek. W tych spotkaniach chodzi o naładowanie
baterii i wyciszenie się. Chodzi o to, by w tym hałasie
codzienności uporządkować się: myśli, zdarzenia. Jak
się jest w domu, to zawsze jest coś innego do roboty.
A tu przyjeżdżamy i mamy cały weekend dla siebie, dla
Pana Boga, dla przyjaciół. Najpiękniejsza jest zawsze
adoracja.

Monika: Mnie, to zawsze dołuje, jak ja wracam.
Muszę wracać do tej parafii i tam się nic nie dzieje. Są
co prawda spotkania młodzieżowe, ale one są drętwe
– żadnej dyskusji, adoracji. Nie ma tego.
Michał: Ja się nie smucę może tak bardzo, jak wracam,
bo zdaję sobie sprawę z tego, że w parafii nie będzie
aż takiego nadzwyczajnego spotkania, jak tutaj. Ale w
parafiach się też spotykamy. Moim zastrzeżeniem jest
to, że w wielu parafiach nie ma żadnej grupy
młodzieżowej. Obserwuję, że po Komunii większość
chłopaków staje się ministrantami. Tak trwają do
bierzmowania, a po bierzmowaniu już się ich nie widzi
w Kościele, bo po bierzmowaniu nie ma żadnej ofert
dla nich. To jest duża bolączka naszych misji. Poza
tym, w misjach wszystko funkcjonuje raczej nieźle.
Nicole: Księża nie rozumieją tego, co to znaczy być
młodym w dzisiejszych czasach. Gdyby chociaż
spróbowali nas wysłuchać i zrozumieć, mogliby dostać
cenne wskazówki, jak dzisiaj podejść do młodzieży.
Kultura młodzieżowa znacznie się zmieniła od czasu,
kiedy nasi duszpasterze byli młodzi, dlatego musimy
ze sobą rozmawiać i się słuchać, a nie odgórnie
narzucać rozwiązania. Brakuje zrozumienia po prostu.
Jest ono wynikiem powierzchownych relacji na bazie
organizacyjnej. Brakuje otwarcia i osobistej relacji.

Marek: Możemy tez tu spotkać wspaniałych
wierzących ludzi. Spotykamy Boga w naszych
przyjaciołach tutaj na spotkaniu.
MW: W tym kontekście mam pytanie, czy macie
jakieś oczekiwania wobec misji polskich? Wasz głos
jest dla nas bardzo ważny. Trochę już o tym
wspomnieliście, mówiąc o większym zaangażowaniu
duchownych, ale co jeszcze się Wam nasuwa?
Marek:
Udostepnienia
młodzieży
możliwości
działania. Moje doświadczenie jest takie, że księża są
niechętni do współpracy. Panuje stagnacja, niechęć
wzajemna. To jest bardzo poważny problem.
Julia: Nie chodzi o to, by nas zawieźć na rekolekcje,
tylko jest prośba, żeby nas finansowo wesprzeć. Jest
wiele rodzin wielodzietnych i to nie jest takie łatwe,
wysłać wszystkich na spotkania młodzieży, czy na
rekolekcje, a w parafii nie pozwala się nic
organizować, by wesprzeć te rodziny.

Andrzej: Jak grupa młodzieżowa spotyka się w parafii
bez udziału księdza, to ciężko jest z nim budować
relacji. Dobrze byłoby, gdyby księża uczestniczyli w
spotkaniach młodzieżowych. Wówczas można pozbyć
się wzajemnych uprzedzeń i stereotypowego myślenia
o sobie.

Monika: Oczekujemy większego wsparcia księży! Nie
podcinajcie nam skrzydeł. Od księdza zależy dużo,
przede wszystkim zachęcanie młodzieży
Julia: Wystarczy, że ksiądz rzuci tylko impuls, a
młodzież sama go podejmie. Nie musi zbyt dużo robić.
Ważne jest, że młodzież wie, że ma Księdza po swojej
stronie i w każdej sytuacji może na niego liczyć.

Jessika: U nas w parafii było bardzo dużo zmian
ostatnio. Jakiś czas nie mieliśmy duszpasterza w ogóle.
Brakowało nam kontaktu z księdzem. My mamy
mnóstwo pytań i nikt nam nie odpowiada. Zdarzało
się, że ksiądz, kiedy jeszcze był w parafii, nie
przychodził do nas na spotkanie, bo miał inne zajęcia,
a później ksiądz o młodzieży ze swojej parafii
dowiaduje się od osób trzecich i powstają

MW: Przyjeżdżacie tutaj na weekend. Wypowiadacie
się bardzo pozytywnie o tych spotkaniach tutaj. Ale
spotkania się kończą, wracacie do własnych parafii i
czego brakuje w tych parafiach?
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nieporozumienia. Jedyną ofertą dla młodzieży jest
nasza grupa. My ja sami prowadzimy, ale bardzo
potrzebujemy wsparcia księdza.

Napisał sobie i czytał… Może to było dobre, ale ten
sposób do mnie nie trafiał. Było to nudne. Kazanie nie
musi być długie, ale ważne, żeby było osobiste

Monika: Potrzebujemy osobistego kierownictwa
duchowego. Ten świat, w którym żyjemy, jest
przesycony różnymi wiadomościami. Czasami trudno
jest nam rozróżniać, co jest dobre, a co złe. Młodzież
ma różne pytania w związku z tym.

Monika: Głoszenie Ewangelii musi być osobiste. Ja nie
lubię słuchać, jak ktoś przede mną stoi i trzyma przed
sobą kartkę i cytuje wszystkich możliwych świętych,
który co powiedział. A własnych przemyśleń nie ma
wcale. Ja te cytaty świętych mogę w Internecie
sprawdzić.

Michał: Wielu księży żyje takim stereotypem wobec
młodzieży, że młodzież jest niezainteresowana wiarą
w ogóle i trzeba spotkania młodzieżowe zredukować
do jakiś spotkań towarzyskich, gdzie jest najmniej
wiary, by stały się atrakcyjne. Wg mnie to jest
dokładnie na odwrót. Jeżeli Kościół nie wyjdzie do nas
z ofertą dotyczącą wiary, to te eventy nie mają sensu.

Julia: W misjach jest masz dla dzieci i masz dla
dorosłych, a dla młodzieży brak. Zależy nam na
prostym i klarownym wykładzie Ewangelii, żebyśmy
mogli dzięki temu ją przełożyć na nasze życie.
Marek: Treść jest zazwyczaj bez zarzutów, ale
problemem jest forma. Pamiętam takiego księdza,
który zaczynał cicho a potem tak nagle krzyknął,
postraszył ogniem piekielnym, ręką machnął i ludzie –
pełna uwaga (śmiech). Ja nie mówię, że trzeba zawsze
krzyczeć z ambony, ale chodzi o to, że ta forma musi
być dostosowana do słuchaczy. Może być na przykład
forma dialogu tzn. stawianie pytań retorycznych.
Ważne jest, by, oprócz treści, zadbać też o formę, bo
jeśli to jest jednym tonem przeczytana formułka, to do
nikogo to nie trafia. I to nie tylko do młodzieży nie
trafia. Do dorosłych też nie, bo jest to dla nas
wszystkich za nudne.

Nicole: Brakuje takiej integracji księży z młodzieżą.
Osobiście wprowadziłabym szkolenia pedagogiczne
dla księży, żeby im ułatwić zrozumienie świata
młodych ludzi.

Julia: U nas był ksiądz i myśmy wiedzieli, że jak
wychodził na ambonę, to słuchamy całe kazanie, bo na
końcu jest pytanie, które było bardzo poruszające.
Każdy ksiądz musi znaleźć sobie jednak swój własny
styl. Musi być chęć z każdym kazaniem też coś
zmienić.

Julia: Mamy luksus, że mamy proboszcza i wikarego.
Wikariusz prowadził z nami spotkania. Rozważaliśmy
Słowo Boże, a potem na tej podstawie trwała
dyskusja. To było bardzo ubogacające. Szkoda, że z
tego się rezygnuje. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli na
misji jest jeden ksiądz, to może to być
problematyczne, z uwagi na zakres obowiązków, ale
dla nas – młodych ludzi, jest to ważne.
Monika: To nie zależy od ilości księży. U nas jest
czterech księży, ale brakuje im inicjatyw… to nie jest
kwestia ilości księży moim zdaniem, tylko
indywidualnego podejścia duszpasterzy.
MW: A czy przekaz Ewangelii przez księży, mam tu na
myśli kazania, konferencje, katechezy trafia do Was?

Jessika: Nie chodzi o to, czy kazanie jest krótkie.
Mięliśmy różnych kapłanów, w związku z sytuacja w
naszej misji. Ten ksiądz, który był teraz na zastępstwie,
głosił długie kazania, ale wszyscy słuchali, bo to po
prostu do nas trafiało. On miał swoja karteczkę, ale
tylko raz na nią zerknął i mówił prosto z siebie, z głębi

Wszyscy: Nie
Adrian: Rozumiem, że trudno jest dostosować kazanie
do wszystkich. Ale my mieliśmy na misji długi czas
takiego księdza, który czytał tylko kazanie z kartki.
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swoich przemyśleń. Prawie każde jego kazanie trafiło
do mnie.

nie świat który go otacza. I to nas powinno odróżniać,
nie powinniśmy kopiować tego świata. Kwestia
doświadczenia religijnego jest tutaj bardzo istotna.
Słowa, które kierujemy do młodych zapewne zostaną
po części w ich sercu, one są oczywiście ważne, ale
pamięć o przeżyciu czegoś wyjątkowego pozostaje na
zawsze. Nawet jeżeli koleje życia młodego człowieka
różnie się potoczą pod wpływem bardzo silnej presji
tego świata, nawet jeżeli odejdzie on na jakiś czas od
wiary chrześcijańskiej, to zawsze ma do czego wracać
– do tych właśnie doświadczeń. Osiągnięciu tych
celów służą różne inicjatywy podejmowane w parafii i
poza nią.
Podam przykład z własnej praktyki
duszpasterskiej. Regularnie zabierałem młodzież z
misji, w których pracowałem na wyjazdy do różnych
miast Europy. To był właśnie czas bycia razem,
poznawania się ze swoim duszpasterzem ale także i
młodych pomiędzy sobą. Na tym jednak nie można
było poprzestać, dlatego co sześć tygodni zabierałem
moich młodych parafian do Concordii na spotkania
formacyjne "Emaus". Młodzież potrzebuje bowiem
głębi, szuka wielkich ideałów duchowych i moralnych.
Na koniec jeszcze jedna ważna rzecz: trzeba pozbyć się
własnych gotowych schematów myślenia a bardzo
mocno wsłuchiwać się w głos młodego człowieka, w
jego pragnienia a przede wszystkim duchowe
potrzeby.

Spotkania Formacyjne Młodych "Emaus" okiem
formatora

Ks. Michał Wilkosz (MW): Witam serdecznie Księdza
Prowincjała. Moje pierwsze pytanie. Często młodzi
księża proszą nas o wskazówki do pracy z młodzieżą.
Różnica mentalna, jaka zaznacza się między młodymi
księżmi, a młodymi ludźmi, zdaje się być coraz
większa. Ksiądz ma doświadczenie pracy z młodzieżą
w naszym ośrodku Concordia już ponad 12 lat.
Chciałbym zapytać o główne wskazania, jeśli chodzi o
pracę z młodymi ludźmi. Na co zwracać uwagę
dzisiaj?
Ks. Bogdan Renusz SChr (BR): Fundamentem owocnej
pracy duszpasterskiej z młodzieżą jest przede
wszystkim bardzo osobista, bliska, szczera i
autentyczna relacja. Młodzi są bardzo wyczuleni na
jakikolwiek fałsz, brak autentyczności, udawanie.
Wbrew wszelkim pozorom bardzo potrzebują
obecności w swoim życiu osoby dorosłej, szczególnie
cenią sobie kontakt z księdzem. Często jednak muszą
pozbyć się schematycznego, zafałszowanego obrazu
księdza, który ich blokuje w nawiązywaniu relacji z
nim. Oczywiście nie chodzi o to, by wchodzić z
młodzieżą w relację koleżeńską, to byłby wielki błąd
stanowiący tak naprawdę przeszkodę w skutecznym
oddziaływaniu duszpasterskim. Budowanie relacji
dokonuje się stopniowo przede wszystkim poprzez
bycie z młodymi. Niełatwe to zadanie, wymaga
bowiem poświęcenia dużej ilości czasu i postawy
dawania siebie. Druga bardzo istotna sprawa to
pomaganie młodym w stworzeniu wspólnoty.
Niezmiernie ważne jest dla nich bycie w grupie
rówieśniczej wyznającej te same wartości. Trzecia
rzecz to skoncentrowanie się na tym, co najważniejsze
czyli umacnianiu wiary chrześcijańskiej i ukazywaniu
jej piękna,
stworzeniu możliwości przeżycia
głębokiego doświadczenia religijnego. To jest to, co
my możemy, więcej, mamy obowiązek dać młodemu
człowiekowi – nikt inny mu tego nie da a już na pewno

MW: Przez te wszystkie lata pracy z młodzieżą miał
Ksiądz do czynienia z różnymi grupami młodych, nie
chcę powiedzieć – pokoleniami. Czy obserwuje
Ksiądz jakąś zmianę w młodzieży polonijnej w
Niemczech, która się dokonuje?
BR: Myślę, że generalnie młodzi się nie zmieniają, gdy
chodzi o ich pragnienia i potrzeby duchowe czy też
przeżywane problemy. Jedyną różnicą, jaką widzę jest
to, że kiedy zaczynałem pracę z młodzieżą polonijną
prawie dwadzieścia lat temu, większość z niej
urodzona była tutaj w Niemczech. Dzisiaj jest już duży
procent młodych, którzy stosunkowo niedawno
przyjechali z Polski. Mają w związku z tym trochę inną
mentalność. Młodzież tu urodzona siłą rzeczy
wychowała się w dwóch kulturach. Ci z kolei, którzy
przyjechali niedawno dopiero poznają ten nowy dla
nich świat. Poznają życie na emigracji, jak również
duszpasterstwo polonijne. Jego styl, jak doskonale
wiemy, wzorowany jest na Polsce, ale istnieją przecież
pewne różnice. Widzę jednak, że nie ma to aż tak
wielkiego wpływu na sposób pracy z młodzieżą,
nowoprzybyli potrafią szybko się odnaleźć. Nie
dotyczy to oczywiście wszystkich, ale to ma związek z
ogólnymi trudnościami odnalezienia się w nowym
środowisku.
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MW: Co Ksiądz Prowincjał powiedziałby do młodych
ludzi, którzy interesują się grupami młodzieżowymi,
ale nie mają odwagi albo przekonania, żeby tutaj
przyjechać. Jaki jest główny cel tych spotkań? Czego
mogą tutaj doświadczyć?

osoby i serdecznie je przyjmuje do swego grona.
Powtórzę zatem raz jeszcze: Młody człowieku, daj
sobie szanse przeżycia czegoś wyjątkowego. Nie bój
się!
MW: Od dwóch lat jest Ksiądz prowincjałem. Księdza
prowincja sięga poza tereny Niemiec: Holandia,
Włochy, Węgry. Jak na tym tle wypada nasza
młodzież polonijna w Niemczech? Ma Ksiądz
doświadczenie różnych Kościołów i mierzy się Ksiądz
z sytuacją Polonii w różnych częściach Europy.
BR: Duszpasterstwo młodzieży polonijnej w
Niemczech na tle tych krajów, które są mi lepiej znane
wypada całkiem
dobrze. Różnice na tym polu
wynikają przede wszystkim z profilu polskiej emigracji
w poszczególnych krajach. Polonia włoska nie jest
dzisiaj tak liczna jak kiedyś, poza tym są to w
większości osoby dorosłe, często starsze. Grupa dzieci
uczestniczy w katechezie prowadzonej przy parafii,
gdy chodzi o młodzież zaangażowaną w jej życie, są to
nieliczne jednostki. Bardzo
specyficzna sytuacja
panuje na Węgrzech, gdzie jest jedna polska parafia
obejmująca
cały
kraj.
Polonia
węgierska
charakteryzuje
się
dużą
ilością
małżeństw
narodowościowo mieszanych. Grupa młodych ludzi
nie jest zbyt liczna, trochę dzieci, młodzieży,
studentów, którzy przyjeżdża z Polski na Erasmusa.
Działalność duszpasterska koncentruje się przy parafii.
W przypadku Holandii, obok tak zwanej "starej
emigracji", większość stanowią nowi emigranci, młodzi
dorośli, młode małżeństwa. Widać wielką rzeszę
dzieci, bardzo rozwinięte jest szkolnictwo przy
parafiach, gorzej jednak wypada duszpasterstwo
młodzieży. Obserwuje się sytuację, znaną także z
innych krajów, że choć do bierzmowania przystępuje
spora grupa młodych ludzi, to jednak po przyjęciu
tego sakramentu w parafii pozostają nieliczni,
gdzieniegdzie istnieją grupy harcerskie. Jak widać w
przypadku tych trzech krajów trudno niestety mówić
o szczególnie rozwiniętym duszpasterstwie młodzieży.
Sytuacja w Niemczech wygląda inaczej z kilku
powodów. Mamy generalnie o wiele więcej polskiej
młodzieży a więc proporcjonalnie większa jej ilość niż
w innych krajach trafia do naszego duszpasterstwa.
Mamy również o wiele większe możliwości
personalne, w żadnym z wymienionych krajów nie
pracuje w duszpasterstwie polonijnym tylu kapłanów
co w Niemczech. Dalej, mamy większe możliwości, gdy
chodzi o zaplecze, dysponujemy dwoma typowo
polskimi domami, w których możemy się spotykać:
Concordią i Carlsbergiem. Posiadamy zatem wszystko
to, co jest potrzebne, aby rozwijać różne formy
duszpasterstwa młodzieży, mamy pod tym względem

BR: Formuła oderwania się od świata na dwa, trzy dni
daje przede wszystkim okazję przeżycia wyjątkowego,
osobistego spotkania z Panem
Bogiem.
Jak
wspominałem wcześniej chodzi o to, żeby przeżyć
głębokie doświadczenie religijne. Życie duchowe ma
swoje prawa. Na jego początkowym etapie wiele
dokonuje się na bazie przeżycia, także emocjonalnego.
Staje się ono bodźcem do tego, aby coraz bardziej
otwierać się na Pana Boga i szukać różnych dróg
pogłębiania swojej wiary. Sprawia, że postrzega się ją
nie tylko jako zbiór prawd i zasad, ale jako osobistą
relację z Chrystusem. To pierwsze mocne
doświadczenie duchowe musi być oczywiście później
pogłębiane
przez
formację,
odpowiednie
kierownictwo duchowe, co też dokonuje się na
naszych spotkaniach. Druga rzecz to bardzo silne
doświadczenie piękna bycia we wspólnocie, spotkania
innych młodych osób wierzących głęboko w
Chrystusa. Zachęcając młodych do udziału w
spotkaniach formacyjnych "Emaus" powtarzałem
wielokrotnie: dajcie sobie szansę, nie mówcie od
razu, że to nie jest dla was. Oczywiście, to nie jest
tak, że każdy, kto tu przyjedzie, będzie zawsze chciał
wracać. Jesteśmy na różnym poziomie życia
religijnego, mamy różne potrzeby religijne. Nie raz
mogłem zaobserwować, że ktoś, kto na początku był
bardzo oporny na skierowane do niego zaproszenie do
udziału w spotkaniu, kiedy jednak na nie przyjechał,
odkrył, że dotychczasowa religijność mu nie
wystarcza, że odnalazł to, czego tak naprawdę
głęboko w sercu pragnął. Czasami ktoś czuje się
niepewnie i stawia sobie pytania czy i jak zostanie
przez grupę przyjęty, czy zostanie zaakceptowany.
Wszystkich, którzy noszą w sobie takie obawy,
zapewniam, że młodzież, która przyjeżdża na
spotkania "Emaus", jest bardzo otwarta na nowe
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na prawdę bardzo duży potencjał. Pozostaje tylko
pytanie, w jakim stopniu go wykorzystujemy.

tym momencie życia zaoferować młodemu
człowiekowi
możliwość
przeżycia
głębokiego
doświadczenia duchowego. Przechodzi on bowiem z
pobożności dziecięcej do bardziej osobistej,
świadomej, znajduje się na etapie intensywnych
poszukiwać własnej tożsamości,
poszukiwań
fundamentu życia, dokonuje pierwszych własnych
wyborów. Nie stawiam natomiast górnej granicy
wieku, dopóki ktoś czuje się młody i odpowiada mu
formuła spotkań zawsze może na nie przyjeżdżać.
Mamy zatem na każdym spotkaniu młodzież młodszą,
która rozpoczyna swoją drogę do Emaus i tych, którzy
są na niej wiele lat, dziś już praktycznie dorośli:
studenci, pracujący, małżeństwa. Na koniec pozwolę
sobie jeszcze na osobistą refleksje. Dziękuję Panu
Bogu za wszelkie dobro, które zrodziło się i
nieustannie rodzi w życiu uczestników spotkań
"Emaus", nie sposób opisać, jak wiele go było.
Najlepiej ukazuje je przejmujące i mocne świadectwo
samej młodzieży, zgodnie z którym odegrały one
decydującą rolę w osobistym wyborze Chrystusa i Jego
nauki jako fundamentu życia. Stały się nieocenioną
pomocą, aby trwać w chrześcijańskiej wierze mimo
licznych trudności płynących ze świata, w którym na
co dzień żyje. Wielkim i pięknym owocem spotkań są
również powołania do kapłaństwa i życia zakonnego
oraz do życia w chrześcijańskim małżeństwie.
Spotkania "Emaus" przyczyniają się nie tylko do
duchowego wzrostu młodzieży, ale i duszpasterzy
zaangażowanych w ich organizację i przeprowadzenie.
Towarzyszenia młodym ludziom w tak ważnym
momencie ich życia to fascynująca przygoda dająca
wielką radość i przede wszystkim głębokie poczucie
sensu pełnionej posługi. To wspaniała okazja, by
umacniać osobistą wiarę świadectwem młodych
chrześcijan kochających Jezusa.

MW: A wybiegając w przyszłość, w jakim kierunku
należałoby, Księdza zdaniem, rozwijać
duszpasterstwo młodzieży w misjach polskich?
BR: Zapewne nie powiem tutaj niczego odkrywczego,
ale na pewno sprawdzonego w praktyce. Fundament
stanowi oczywiście działalność w ramach parafii.
Ważne, by tam stworzyć młodym ludziom możliwości
spotykania się i pogłębiania życia religijnego. Wiem, że
tworzenie grup młodzieżowych nie jest łatwe, ale też
mam głębokie przekonanie, że zawsze znajdą się
młodzi pragnący pogłębiać swoją wiarę. Grupy nie
muszą być wielkie, ale ważne, aby w ogóle były. Jeśli
niczego się nie będzie oferować – to też i niczego nie
będzie. Trzeba się przy tym wyzbyć nastawienia na
osiągnięcie szybkich sukcesów, jednak przy odrobinie
cierpliwości i wytrwałości pojawią się owoce
podjętych działań. Nie wszystko jednak w ramach
działalności ściśle parafialnej da się osiągnąć. Jak
pokazuje doświadczenie wielkie owoce w życiu
religijnym przynosi również udział w spotkaniach
rekolekcyjnych czy też zaangażowanie w działalność
różnych grup i wspólnot. Pod tym względem, jak już
wspominałem wcześniej, mamy w Niemczech duże
możliwości, mamy również gotowe propozycje.
Wystarczy z nich po prostu skorzystać bądź też w
oparciu o posiadany potencjał wykazać się własną
inicjatywą. Pole do działania jest tu bardzo wielkie.
Stwierdziłem wcześniej, że duszpasterstwo młodzieży
polonijnej w Niemczech wygląda całkiem dobrze, ale
przecież zawsze może być lepiej. Tak na prawdę
naszym oddziaływaniem pastoralnym obejmujemy
niewielki procent młodych Polaków mieszkających w
tym kraju. Pragnę zwrócić jeszcze uwagę na pewne
działanie zwrotne: owoce odbytych spotkań,
rekolekcji wracają do parafii. Mogę to potwierdzić
własnym doświadczeniem. Młodzi, którzy przyjeżdżali
ze mną na "Emaus" stawali się najbardziej aktywni w
duszpasterstwie prowadzonym w parafii, stawali się
jego fundamentem i przyprowadzali do Chrystusa
innych.

MW: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę

MW: Jak dużo zatem młodzieży przewija się przez
Spotkania Formacyjne Młodych "Emaus"?
BR: W spotkaniu bierze udział przeciętnie od
pięćdziesięciu do stu osób, natomiast w ciągu ponad
12 lat istnienia naszej grupy przewinęło się więcej niż
1000 młodych ludzi.
Dolna granica wiekowa
wymagana, aby wziąć udział w spotkaniu wynosi 14
lat. Nie jest ona przypadkowa. Ważne, by właśnie w

Opracowanie: ks. dr Michał Wilkosz
Zdjęcia: Tomasz Wagner
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