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OAZA.PL 
Spotykamy się od czasu do czasu z pytaniami, z czego wynika wysokość opłat za wynajmowanie 

serwera oraz o to, dlaczego w ogóle jest nam takie miejsce potrzebne. Trzeba pamiętać o tym, że 

kiedy powstawała oaza.pl, nie tylko działalność Ruchu, ale w ogóle działalność Kościoła 

w Internecie była na etapie pionierskim. Sam Internet był czymś trudno dostępnym. 

Wypracowanie obecnych zasad pracy trwało prawie 15 lat, a obecna sytuacja różni się od 

początkowej diametralnie, zwłaszcza w kwestii dostępności różnych usług internetowych. 

Zasadniczo rzeczywiście każdy webmaster jest w stanie samodzielnie znaleźć jakieś 

rozwiązanie. 

Dlaczego warto mieć własny serwer? W tej chwili przede wszystkim dlatego, że i tak trzeba 

gdzieś umieścić ogólnopolskie (i nie tylko) dzieła komunikowania społecznego Ruchu. Jest 

sprawą naturalną, że członkowie diakonii umieszczają tu strony diecezjalne, bo jest tu dla nich 

miejsce, i nie muszą wkładać dodatkowej pracy w zabezpieczenie miejsca na serwerze dla siebie. 

Jest to również ułatwienie przy przekazywaniu odpowiedzialności za różne dzieła: nie traci się 

tego, co zostało do tej pory wypracowane (co mogłoby mieć miejsce przy działaniu w oparciu 

o prywatne układy). W żadnym wypadku jednak nie uważamy, że tylko to, co jest na oaza.pl, jest 

dziełem oazowym, i wybór providera jest dobrowolny. 

Z drugiej strony oaza.pl stała się dość naturalnie internetowym archiwum Ruchu. Wiele danych 

umieszczonych tu w ciągu 13 lat są jedynymi, które pozostały, i do których w ogóle jest dostęp. 

Z tego tytułu danych z zasady się nie kasuje. O to samo proszeni są odpowiedzialni za strony 

diecezjalne, żeby przy zmianie serwisów i odpowiedzialnych nie usuwać tego, co wydaje im się 

„przeterminowane”. To też są źródła historyczne, i mogą się przydać w nieoczekiwanych 

momentach. Mimo wzrastających wymagań odnośnie transferów, kwoty potrzebne na 

utrzymanie oaza.pl nie przekraczają naszych możliwości, i nie tu należy szukać oszczędności. 

Ważne jest również, że domena oaza.pl jest własnością Stowarzyszenia, co ułatwia nam oficjalne 

działanie. 

Informacje o zasadach pracy i finansowaniu oaza.pl można znaleźć na stronie CDKS 

www.oaza.pl/cdks. 

Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy poprzez regularne wpłacanie „abonamentu” 

pozwalają nam na dalszą pracę. 

ETAPY ROZWOJU DIAKONII 
1. Wyznaczenie przynajmniej jednej osoby w diecezji, która świadomie – za wskazaniem 

moderatora diecezjalnego – weźmie na siebie odpowiedzialność za przekaz informacji, 
świadectw, relacji – czyli za tzw. „krążenie życia” oraz budzenie świadomości 
w członkach Ruchu w diecezji, że to krążenie jest jak krwioobieg niezbędne do 
podtrzymywania życia, nie mówiąc już o dalszym rozwoju. 

2. Budowanie redakcji, zespołu, który będzie coraz sprawniej te zadania wypełniał na 
poziomie diecezji, a nie tylko w poszczególnych obszarach życia Ruchu w diecezji, stając 
się jednocześnie wspólnotą gromadzącą się wokół dzieł komunikowania społecznego. 
Należy mieć świadomość, że Diakonia Komunikowania Społecznego, aby dobrze spełniać 



swoje zadania, musi wypracować zarówno bazę środków przekazu (miejsce na serwerze, 
adres, strona, biuletyn, programy do składania, kamery, aparaty itp.), jak i część 
dziennikarsko-redakcyjną. Tak tworzona redakcja musi znaleźć czas na modlitwę 
i budowanie wspólnoty, żeby z jednej strony pracy nie dominowały aspekty techniczne, 
a z drugiej nie było lekceważenia pracy webmasterów przez stronę redakcyjną. 

3. Wypracowanie poczucia odpowiedzialności za innych, czyli wyjście poza pracę we 
własnej diecezji. Nie wystarczy stwierdzić, że gdzieś jest dobrze, skoro w innych 
miejscach ludzie walczą z samotnością w posłudze, niezrozumieniem, wyważają otwarte 
drzwi i czasem najzwyczajniej w świecie nie mają z kim o tym porozmawiać. Pierwszym 
krokiem jest poznawanie się przez członków diakonii w czasie spotkań w ramach Dni 
Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. 

4. Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego. W przyszłości powinno być tak, że 
będą w niej pracować osoby oddelegowane z najbardziej rozwiniętych diakonii 
diecezjalnych do pracy we wspólnocie podejmującej odpowiedzialność za centralne 
dzieła komunikowania społecznego, za tworzenie programów formacyjnych i płaszczyzn 
wymiany doświadczeń, za organizowanie rekolekcji i warsztatów na poziomie 
ogólnopolskim i wspieranie takich inicjatyw w filiach czy diecezjach. 

DKS NA POZIOMIE PARAFII, REJONU, DIECEZJI, KRAJU 
W pracy tej diakonii o wiele mocniej niż w innych podkreśla się wagę spotkań osobistych, 

ponieważ wiele zadań jest realizowanych w świecie wirtualnym i może się wydawać, że jest to 

wystarczająca płaszczyzna współpracy. Zdecydowanie bardziej należy też postawić na 

współpracę medialną między różnymi środowiskami, diakoniami, diecezjami. W mediach 

nadmierne rozdrobnienie przynosi skutek przeciwny od zamierzonego. 

Parafia 

Na poziomie parafii należy się przede wszystkim włączyć w tworzenie strony czy gazetki 

parafialnej, współpracując przy ich tworzeniu z innymi grupami (pomoc techniczna, artykuły, 

zdjęcia, tworzenie materiału filmowego do archiwum, troska o dobre i aktualne informacje 

o Ruchu i przekierowanie na odpowiednie strony, informowanie o inicjatywach diecezjalnych 

Ruchu). Trzeba zadbać o utrzymywanie kontaktów z diecezjalną DKS, i jeśli to możliwe, włączyć 

się w posługę, choćby korespondenta. 

Rejon 

Niewiele jest dzieł tworzonych na tym poziomie. Powinno się w miarę możliwości włączać 

w działanie na poziomie diecezji (strona diecezjalna lub biuletyn), a jeśli są z tym kłopoty, 

linkować w obie strony i zapraszać do jak najszerszej współpracy. 

Diecezja 

Podstawą jest stworzenie wspólnoty ludzi, która chce być ze sobą, modlić się (np. codziennie 

o określonej godzinie w swoich domach wszyscy odmawiają ustaloną modlitwę), ale także 

współpracować. Konieczne jest tworzenie własnych dzieł (diecezjalna strona internetowa, 

biuletyny, informatory, listy mailingowe), opartych o współpracę rozwijaną poprzez relacje 

z ludźmi w Ruchu i w mediach zewnętrznych (w zakładkach media/dzieła lokalne i wzajemność 

takiego prezentowania dzieł). Należy również uświadamiać członkom Ruchu, że od ich 

zaangażowania zależy aktualność strony diecezjalnej – często nakład pracy przy stronie (nowe 

cms-y) nie jest adekwatny do wzrostu przepływu informacji. 



Kraj 

Trzeba postawić na profesjonalizm zarówno pod względem treści, jak i walorów wizualnych 

oraz wykorzystywać okazję do współpracy w dziełach ewangelizacyjnych nie tylko oazowych. 

Szczególnym zadaniem jest prezentacja Ruchu ad extra. Obecnie chcemy, aby te funkcje 

spełniała strona www.wruchu.oaza.pl, adresowana do ludzi spoza Ruchu. Powinny być na niej 

odpowiedzi na najczęściej przez ludzi zadawane pytania, poruszane problemy. Chcemy, aby było 

to miejsce w necie, na które można odesłać tych, którzy się zainteresowali Ruchem, a która 

o Ruchu mówi przyjaznym językiem, pozbawionym slangu i nadmiernej ilości skrótowców. 

REKOLEKCJE DIAKONIJNE 
Zapraszamy do Częstochowy w dniach 21-26 sierpnia 2012 r. do DOM-u Ruchu Światło-Życie 

w archidiecezji częstochowskiej osoby przynajmniej po I stopniu formacji 

deuterokatechumenalnej Ruchu Światło-Życie (zarówno ONŻ, jak i Domowego Kościoła). 

W czasie jednego turnusu proponujemy pracę w trzech grupach rekolekcyjnych: Oaza 

Rekolekcyjna Diakonii Komunikowania Społecznego, Warsztaty specjalistyczne, Nauka Kościoła 

o roli i zadaniach mediów. 

Szczegółowe informacje na stronie CDKS w zakładce rekolekcje 

(http://www.oaza.pl/cdks/archives/category/rekolekcje). 

Zgłoszenia i informacje: ordks@oaza.pl 
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