
 

Ruch Światło-Życie jest pedagogią nowego człowieka. Formacja dokonuje się 

w sposób dostosowany do wieku i stanu. Zawiera ona pewne elementy stałe. 

Jednym z nich jest prowadzenie do umiłowania liturgii i do życia nią. 
 

Streszczeniem tego ideału jest VII Krok ku dojrzałości chrześcijańskiej: 
 

 

 

  
 

 Kody QR do stron i artykułów poświęconych liturgii,  

o których jest mowa na drugiej stronie karty: 

1  2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

 

 

 

Benedykt XVI Porta fidei 

 

 

 
 



 

 

   Prowadzenie to dokonuje się nie poprzez "musztrę", 

ale na drodze mistagogii czyli wprowadzania uczestników 

do piękna liturgii przez animatorów i tych wszystkich, którzy 

są w stanie to zrobić (np. rodzice wprowadzają swoje dzieci). 

 

   Ruch Światło-Życie wypracował narzędzia do tego celu, 

aby takie oazy liturgiczne nie tylko tworzyły wspólnoty 

formalnie należące do Ruchu, ale aby inspirować ich powstawanie 

w parafii i by członkowie Ruchu współpracowali z innymi 

wspólnotami zaangażowanymi w tworzenie grup służby 

liturgicznej czy też - szerzej - z posługującymi przynajmniej 

okazjonalnie w liturgii. 

 

   Pomóc w tym mogą dodatkowe 

narzędzia, które znajdują się bądź w materiałach formacyjnych, 

bądź na stronach internetowych. 
 

   Wśród wielu stron poświęconych liturgii warto zwrócić uwagę 

na następujące (na odwrocie znajdują się kody QR do podanych stron): 

 

1. Centralna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie: www.oaza.pl/cdl/ 

2. CDL - Triduum Paschalne: www.oaza.pl/cdl/triduum/ 

3. CDL - Katechizm Służby Liturgicznej: www.oaza.pl/cdl/ksl/ 

4. CDL - Spis materiałów liturgicznych: www.tinyurl.com/cdl-sml-pdf 

5. Prezentacja: Czym jest diakonia liturgiczna: www.tinyurl.com/dl-ppsx 

6. Czytania ze znakami dla lektorów: www.ika-oaza.pl/pocz.html 

7. Biuletyn Odnowy Liturgii: www.ika-oaza.pl/bol.html 

8. Teczki Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej: www.tinyurl.com/teczki-kdsl 

9. DDL diecezji zielonogórsko-gorzowskiej: www.ddl.org.pl/ 

10. Niniejsza broszura (do pobrania): www.tinyurl.com/CDL-broszuraDL-pdf 

11. Inne polecane strony (linki): www.tinyurl.com/polecane-strony 

12.  -18. Katechezy i konferencje ks. Franciszka Blachnickiego dotyczące liturgii: 

Liturgia w świetle tajemnicy Chrystusa Sługi; Formacja służby liturgicznej jako jedna 

z form młodzieżowego deuterokatechumenatu w parafii; Liturgia jako zasada koncentracji 

w formacji kapłańskiej; Odnowa liturgii a tradycje życia parafialnego; Urzeczywistnianie się 

Kościoła w liturgii; Szczyt i źródło życia Kościoła; Litera i Duch 
 

  

   A zatem wspierajmy prace DL modlitwą (codzienna, dowolnie 

wybrana w tej intencji) oraz czynem - dzielmy się wypracowanymi 

w naszych środowiskach metodami, aby służyć wszystkim wierzącym, 

by liturgia w coraz pełniejszym stopniu stała się źródłem i szczytem 

ich życia. 

Bydgoszcz, Uroczystość Wniebowzięcia NMP, AD 2013  

 

 


