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Dzieła komunikowania społecznego Ruchu Światło-Życie istnieją we wszystkich diecezjach 

w różnej postaci i na różnym etapie rozwoju (od fazy prawie hibernacji, sporadycznie 

dokonywanych aktualizacji po w miarę regularną pracę redakcyjną). Sytuacja i szanse na rozwój 

DKS są zależne od ogólnej sytuacji w poszczególnych diecezjach i trudne do ujęcia 

w schematach. Rozwój diakonii w dużym stopniu zależy od tego, jaka jest w diecezji świadomość 

i chęć komunikacji, świadomość specyfiki mediów, jedność między różnymi środowiskami i jak 

pracuje diakonia jedności. 

ZADANIA 
W pierwszych latach istnienia DKS bywał traktowany jako diakonia pomocnicza diakonii 

jedności (czy moderatora diecezjalnego, pary diecezjalnej), co oznaczało, że ograniczano jego 

rolę głównie do wykonywania zadań technicznych i umieszczania ogłoszeń, relacji, świadectw 

(albo sama diakonia się do tego ograniczała). Mówiono oczywiście o istocie i wadze pracy 

redakcyjnej, ale nie zawsze przekładało się to na praktykę życia. Takie podejście nie sprzyja 

poszukiwaniom właściwej mediom płaszczyzny działania. 

Ponieważ Ruch Światło-Życie zawsze był rzeczywistością, która rozwijała się w odniesieniu 

zarówno do Kościoła lokalnego (diecezja), jak i „centrum Ruchu” (czyli propozycje wspólne dla 

wszystkich grup Ruchu, plany pracy), podobnie jest w przypadku DKS. To, co robimy 

w diecezjach, musi być częścią większej całości, spójnej, dobrze przemyślanej, bardzo 

precyzyjnie wyrażającej treści, dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy 

w jakikolwiek sposób mają lub chcą mieć wpływ na wizerunek medialny Ruchu Światło-Życie. 

ZADANIA DIAKONII KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO 
 rozwijanie komunikacji między wspólnotami, diakoniami, różnymi środowiskami Ruchu 

poprzez ich pokazywanie i tworzenie ogólnodostępnych płaszczyzn wymiany informacji 

i świadectw (różnego rodzaju dzieła komunikowania społecznego: strony, biuletyny, 

newslettery); 

 troska o medialny wizerunek Ruchu; 

 prowadzenie formacji medialnej we wspólnotach; 

 troska o zaplecze techniczne; 

 współpraca z mediami diecezjalnymi/ogólnopolskimi; 

 tworzenie/współtworzenie dzieł ogólnopolskich; 

OBOWIĄZKI ODPOWIEDZIALNYCH ZA DIAKONIE DIECEZJALNE 
 troska o rozwój diakonii, o organizowanie spotkań formacyjnych; 

 współpraca z diakonią centralną i diecezjalną diakonią jedności; 

 położenie głównego nacisku na rozwój redakcji, angażowanie ludzi do zdobywania 

informacji i robienia tego coraz bardziej sprawnie, atrakcyjnie, profesjonalnie, z coraz 

większą grupą stałych współpracowników; 

 współpraca z odpowiedzialnymi za inne diakonie w diecezji, wspomaganie tych, które 

medialne radzą sobie słabiej; 



ZADANIA CENTRALNEJ DKS 
• budowanie wspólnoty osób podejmujących odpowiedzialność za centralne dzieła 

komunikowania społecznego; 
• tworzenie płaszczyzn wymiany doświadczeń (dzielenie się własną wiedzą, pomaganie 

innym i czerpanie inspiracji z działań innych jest istotnym elementem rozwoju 
i osobistego, i diakonijnego); 

• przygotowanie liderów, którzy mogliby koordynować duże projekty medialne 
międzydiecezjalne, międzydiakonijne; 

• przygotowywanie narzędzi formacyjnych, programów: konspekty do zrealizowania 
w czasie rekolekcji, spotkań warsztatowych w diecezjach, formacji dla samej diakonii, 
dla korespondentów z innych diakonii; 

• czuwanie nad dobrą organizacją pracy, uczenie stylu pracy, efektywnego planowania; 

OAZA.PL 
Zasady funkcjonowania oaza.pl są podane na stronie CDKS (http://www.oaza.pl/cdks/serwer). 

Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, wybór oaza.pl nie jest obowiązkowy, każda diecezja podejmuje 

decyzję indywidualnie, czy włącza się w to wspólne dzieło, czy też nie. 

Wiola i Michał Szepietowscy 

odpowiedzialni za Centralną Diakonię Komunikowania Społecznego 

cdks@oaza.pl 

Informacje o zasadach pracy i finansowaniu oaza.pl oraz podstawowe informacje o zadaniach 

diakonii można znaleźć na stronie CDKS www.oaza.pl/cdks. 

http://www.oaza.pl/cdks/serwer
mailto:cdks@oaza.pl
http://www.oaza.pl/cdks

