
Podsumowanie spotkań Diakonii Komunikowania 
Społecznego w ramach godziny odpowiedzialności i misji 
jesiennego Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych 2012 
 

UCZESTNICTWO W SPOTKANIACH 
Spotkania DKS w ramach godziny odpowiedzialności i misji jesiennego DWDD 2012 odbyły 

się we wszystkich filiach. Reprezentowane były diecezje radomska, sandomierska, lubelska, 

krakowska, przemyska, katowicka, sosnowiecka, częstochowska, wrocławska, 

warszawsko-praska, białostocka, gnieźnieńska, pelplińska, toruńska, elbląska, gdańska, 

szczecińsko-kamieńska, poznańska, kaliska i włocławska.  

NAJISTOTNIEJSZE KWESTIE Z DZIELENIA SIĘ RADOŚCIAMI I TRUDAMI W PODEJMOWANEJ 

POSŁUDZE. 
Radością są działania podjęte w kilku diecezjach dla budowania diecezjalnych archiwów, 

gromadzących  materiały z rekolekcji wakacyjnych. Cieszą również zgłoszenia chętnych do 

udziału w ORDKS (warsztaty dziennikarskie, rekolekcje) oraz – zainicjowane przez DKS –  

białostockie spotkania zainteresowanych prowadzeniem biznesu po chrześcijańsku. 

Trudności widzimy w rozpraszaniu się na wiele dzieł przy małych siłach, akcyjności, zbyt 

szczupłych a wręcz często jednoosobowych DKS; dostrzeżono zatem konieczność budowy na 

nowo struktur, które zapewnią realizację posługi na odpowiednim poziomie. Podkreślana 

jednak była kwestia cierpliwej, pokornej pracy i podejmowania z miłością zadań stawianych 

nam na co dzień przez Pana, by w ten sposób świadczyć o Nim.  

WNIOSKI W ŚWIETLE OGÓLNYCH PYTAŃ DWDD 
Rolę DKS w nowej ewangelizacji widzimy przede wszystkim jako służbę prawdzie. 

Realizowane przez Diakonię zadania medialne to służba ewangelizacyjna, nie tylko 

publicystyczno-informacyjna. 

Do wszystkich naszych działań musimy podchodzić ze świadomością ułomności mediów, 

a szczególnie zwracać uwagę na fakt, że przy ich pośrednictwie rezygnuje się 

z bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Podkreślono, ze warunkiem niezbędnym 

dla ewangelizacji są bezpośrednie relacje między ludźmi. Nasze działania mają 

przygotowywać grunt pod ewangelizację, rozbudzać, zaciekawiać, stawiać pytania. 

Zapał do działań ewangelizacyjnych wzbudza w nas własna formacja. Jeżeli dążymy drogą 

rozwoju wewnętrznego, którą prowadzi nas ks. Blachnicki, nie możemy stać z boku, nie dzielić 

się radością wiary, nie świadczyć o pięknie i miłości Boga. Wiemy już, że nasze, nawet bardzo 

ograniczone, ale systematyczne, cierpliwe, ufne, nienastawione na indywidualny sukces 

działania, przynoszą efekty. 

WNIOSKI W ŚWIETLE PYTAŃ DLA DKS 
Zainspirowani słowami Ojca Świętego Jana Pawła II zgodnie mówiliśmy o znaczeniu 

świadectwa, jako podstawy ewangelizacji. 



Dojrzałość do posługi w DKS niesie z sobą przeświadczenie o konieczności pokazywania czym 

żyję – czy tym co głoszę? Moje świadectwo wynika z mojego uformowania, z ciągłego 

oczyszczania własnej motywacji. Nie kreujemy siebie, nie tworzymy sobie wirtualnego życia. 

Świadczymy na każdym poziomie, począwszy od rodzin, poprzez miejsca pracy i rozrywki, 

Internet, po wspólnotę oazowa i parafialną. Posługa w DKS doprowadza nas do przekonania 

o konieczności takiego właśnie świadczenia i – co za tym idzie – działania. 

Mamy kłopoty ze świadectwem wspólnoty DKS. Często taka wspólnota nie istnieje i pozostaje 

świadectwo osoby, a Diakonia postrzegana jest jako świadcząca usługi 

internetowo-informacyjne. Konieczna jest budowa i scalanie wspólnot DKS na poziomie 

diecezji, konieczność formacji własnej tych wspólnot, by następnym krokiem było ich 

świadectwo stanowiące podstawę do prowadzenia właściwych działań wobec wszystkich 

oazowiczów i na zewnątrz. 

Widzimy konieczność budowania przekazu informacji, zarówno do redakcji jak i pomiędzy 

posługującymi poszczególnych szczebli. Potrzebne są warsztaty (na rekolekcjach i może 

prowadzone metodą e-learningową) pokazujące metody i możliwości komunikacji.  

Problemem koniecznym do wyeliminowania są dzieła zaniechane przez dotychczas 

prowadzących. 

Skuteczność naszego przekazu medialnego i świadectwa zależy od tego, czy będzie on jasny, 

czytelny, interesujący, rzetelny, uczciwy, czy będzie wynikał z pokory, miłości 

i profesjonalizmu. 

Za niezmiernie istotną kwestię uznajemy wykorzystywanie wszystkich możliwych 

nowoczesnych kanałów przekazu do umieszczania w nich ewangelicznego przekazu, 

począwszy od osobistego świadectwa. Na jednym ze spotkań padło porównanie możliwości 

i roli Facebooka do Rycerza Niepokalanej z czasów św. Maksymiliana. 

Mamy też świadomość, że to właśnie nasza diakonia, poza INMK, jest najbardziej 

predestynowana do pracy na rzecz jedności Ruchu. 

Jako podsumowanie przywołujemy słowa Jana Pawła II, tak bardzo dziś dla nas aktualne: 

z dnia wspólnoty w Tylmanowej w 1972r 

Grozi nam pustynia. Powiem jeszcze inaczej: groziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie 
tworzyli oaz... 
...trzeba, ażeby każdy z was wziął tę oazę w siebie i żeby się stał taką oazą i żeby tymi 
oazami zagęścić jak najbardziej pustynię. Wtedy ona nie będzie groźna. 

z dnia wspólnoty w Castel Gandolfo 1979 

Tak rozumiem dzień wspólnoty. Jest to dzień rachunku, można by powiedzieć 
rachunku sumienia z dojrzałości, jaką osiągnęliśmy. Jest to równocześnie dzień 
podziękowania za tę dojrzałość, którą osiągnęliśmy w Chrystusie i przez Chrystusa 
pomiędzy sobą. 

i z wtedy wygłoszonej homilii 

Wstań! Pan jest dobry! Czeka cię daleka droga! 

Jacek Wizimirski, CDKS 


