
Wybór lidera Wspólnoty u Przyjaciela.  

Model wyboru lidera został zaczerpnięty z praktyki zakonu jezuitów. Polega on na tym, że każdy 
kto uczęszcza na spotkania Wspólnoty może brać udział w konsultacjach poprzedzających wybór 
lidera. W modelu tym, Wspólnota jako całość nie wybiera lidera demokratycznie, ale w formie 
głosów podaje Radzie swoja opinię, która jest rozważania i brana pod uwagę przez Radę 
Wspólnoty w czasie dyskusji o roli nowego lidera.  

Poszczególne kroki 

1. MODLITWA. Wszystkich Was proszę o rozpoczęcie od modlitwy indywidualnej oraz modlitwy 
na spotkaniach Wspólnoty. Módlmy się o: światło potrzebne w procesie szukania woli Bożej i 
wyłaniania kandydatów, a także o łaskę otwartości umysłu i serca oraz gotowość na przyjęcie tego, 
co Pan Bóg uzna za najlepsze.  

2. REFLEKSJA i KONSULTACJA. Proszę wszystkich o podjęcie refleksji dotyczącej wyzwań, jakie 
stoją przed naszą Wspólnotą w najbliższych latach oraz tego, jaki wobec tych wyzwań powinien 
być profil przyszłego lidera. Wszystkich proszę, by w miarę możliwości podjęli taką refleksję 
podejmując rozmowy z innymi członkami Wspólnoty.  W czasie tej refleksji i towarzyszących jej 
rozmów należy unikać wszelkiej dyskusji o konkretnych nazwiskach, a tym bardziej robić 
jakiejkolwiek „kampanii” na rzecz jakiegoś kandydata.  

3. ZEBRANIE KONSULTACJI. Wszystkich, którzy przychodzą na Wspólnotę i czują się za nią 
odpowiedzialni proszę, aby – po odpowiedniej refleksji i modlitwie – wpisali na otrzymanym 
formularzu nazwiska trzech kandydatów na lidera w kolejności odzwierciedlającej preferencje. 
Osoba z pierwszego miejsca otrzyma 3 punkty osoba z drugiego miejsca otrzyma 2 punkty, a z 3 
miejsca 1 punkt.  
W sposób zachowujący anonimowość oddanego głosu, wypełniony formularz należy oddać do 
niedzieli 25 marca jednej z poniżej podanych osób lub na spotkaniu Wspólnoty. 
 1. Wacek Kasperkowicz 
 2. o. Mateusz 
Proponując nazwiska kandydatów, proszę Was byście uczynili to w atmosferze powagi i w sposób 
osobisty, wolny od jakichkolwiek presji, podpowiedzi i sugestii.  

Konsultacja ta, w żaden sposób nie ma charakteru wyborów, a jej wyniki nie są rozstrzygające. Jest 
ona jednak cenną wskazówką dla Poszerzonej Rady Wspólnoty oraz wyrazem 
współodpowiedzialności każdego z nas za Wspólnotę. Przedstawiając swoje kandydatury wszyscy 
współuczestniczymy w procesie rozeznawania. Konsultacja ta nie jest obowiązkowa, ale ze 
względu na jej przydatność proszę Was o uczynienie wszystkiego, co możliwe, aby jej udzielić.  

4. POSZERZONA RADA. Odbędzie się ona 7 kwietnia br. Zadaniem tej Rady będzie zapoznanie 
się z wynikami konsultacji przeprowadzonej w całej Wspólnocie, a następnie, wybór trzech 
kandydatów na lidera. Jeśli odmówi osoba z pierwszego miejsca, to wówczas zostanie zapytana 
osoba na miejscu drugim itd. 

Nie należy wpisywać Wacka Kasperkowicza - głos na niego nie będzie liczony.  


