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Na początek
W Wasze ręce oddajemy kolejny numer Siloe – listu
do wspólnot i grup modlitewnych. Zachęcamy
z jednej strony do regularnej lektury, a z drugiej, do
korzystania z archiwalnych numerów naszego pisma,
które w dużej części są dostępne na stronie
internetowej
Centralnej
Diakonii
Modlitwy
(www.oaza.pl/cdm).
Na początku roku formacyjnego chcemy
nieco
pojęcie
Oazy
Modlitwy.
charyzmatowi
oraz
sprawdzonym
wypracowanymi przed latami, może
zaskakujące owoce. Należy tylko
poprowadzić.

odświeżyć
Wierność
metodom,
przynieść
dać się

Kontynuujemy także stały dział naszego listu,
a mianowicie medytacje nad Słowem Bożym.
Uważamy, iż w kontekście tematu pracy rocznej
Słuchać Pana w Kościele, warto, a nawet powinno
się, częściej pochylać nad Pismem Świętym. Dlatego
też zachęcamy do uczestnictwa w projekcie forum
biblijnego (szczegóły w zaproszeniu!).
I na koniec krótka retrospekcja, czyli wspomnienie
o Kursie Oazowym Dla Animatorów Diakonii
Modlitwy. Rekolekcje w tym roku odbywały się
w niezwykłym miejscu, a mianowicie w Sanktuarium
św. Teresy od Dzieciątka Jezus w RybnikuChwałowicach.
Jeszcze kilka informacji. Zapraszamy do udziału
w Oazie Modlitwy Centralnej Diakonii Modlitwy, która
odbędzie się w dniach 21-23 października 2011 r.,

w Ośrodku Profilaktyczno - Szkoleniowym im.
ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach. W
ramach OM będziemy uczestniczyć w Tyskim
Wieczorze
Uwielbienia,
organizowanym
i animowanym przez Centrum Duchowości Ruchu
Światło-Życie. Myślimy, iż jest to cenna propozycja,
która zainspiruje i umocni osoby posługujące
w Diakoniach Modlitwy w diecezjach. Szczegóły
znajdziecie na stronie CDM, w tym także wszelkie
informacje dotyczące zgłoszenia.
Pozdrawiamy,
Centralna Diakonia Modlitwy

W numerze:
- Oaza Modlitwy - co to jest? - oprac.
Dorota Tobiasz
- Retrospekcja: KODA DM A.D. 2011 - relacja i
świadectwa - Szymon Waliczek
- Medytacja nad Słowem Bożym Beata Bassa
- Zaproszenia: Forum biblijne oraz Oaza Modlitwy
CDM w Katowicach
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Oaza Modlitwy - co to
Wydaje się, że w naszej oazowej rzeczywistości
pojęcie Oaza Modlitwy jest znane wszystkim
i każdy ma coś na ten temat do powiedzenia.
Chyba nie ma oazowicza, który
nie
uczestniczyłby kiedyś w takiej formie krótkich
rekolekcji. Z drugiej strony zakres formalny
i tematyczny OM-ów jest tak szeroki, że czasem
nie sposób sklasyfikować tego pod jednym
hasłem.
Różnorakie dni skupienia i spotkania o różnym
charakterze terminologicznie są wkładane do
jednego worka z napisem „OM”. Tymczasem nie
wszystko, co nazywamy Oazą Modlitwy, faktycznie
nią jest. Dlaczego?
Odpowiedzią są teksty Sługi Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego z 1977 roku, zamieszczone w
pierwszym i drugim numerze „Siloe” (dostępne na
stronie www.oaza.pl/cdm). Pisze on w nich, czym
jest Oaza Modlitwy, jakie ma cele, jakie warunki
muszą zostać spełnione, aby mogła się odbyć. Warto
dziś te teksty przypomnieć, aby mieć świadomość
źródeł.
Oazy Modlitwy jest jakby „ukrytym sercem” Ruchu,
źródłem jego życia i mocy. Modlitwa bowiem musi
stać się sprawą pierwszą w Ruchu, który chce służyć
dziełu odnowy Kościoła i budowaniu Kościoła
żywego. […] Dlatego powinno to stać się ambicją
każdego rejonu i przejawem jego żywotności, aby
mieć własne Oazy Modlitwy – pisze ks. Franciszek
w 2. numerze „Siloe”. I do tej pory wszystko się
zgadza.
Problemy zaczynają się jednak już, gdy szukamy
wyjaśnienia nazwy tych rekolekcji. Etymologicznie
mamy dwa słowa: oaza i modlitwa. Tworzą one
wspólnie określenie wyjątkowej przestrzeni na
pustyni życia, w której jest miejsce i czas przede
wszystkim na intensywną modlitwę. Celem OM jest
odnowienie wewnętrzne w Duchu Świętym przez
uczestnictwo we wspólnocie modlitewnej. Już po tym
wstępie widać, że Oaza Modlitwy to nie są żadne
warsztaty,
spotkania
robocze lub formacyjne,
konferencje
i wystąpienia
o charakterze
intelektualnym. OM jest
przede
wszystkim
czasem modlitwy.
Dobrze
oddaje
to
ramowy plan OM-u
zaproponowany przez
ks.
Blachnickiego.
Większość
czasu
zajmuje Liturgia Godzin
(jutrznia i nieszpory),
Eucharystia, modlitwa
adoracyjna
(Namiot
Spotkania) i modlitwa
charyzmatyczna. Nawet
spotkania w grupach
mają
charakter
modlitewnego
spontanicznego

dzielenia się Ewangelią, a sobotni czas dla
wspólnoty jest nazwany „godziną radości w Duchu
Świętym”. Właściwie jedynym punktem, który nie ma
charakteru stricte modlitewnego, jest konferencja
tematyczna (jedna w sobotę i jedna w niedzielę), no i
oczywiście posiłki. Wszystko poza tym jest realizacją
różnych form modlitwy. Na każdym OM-ie jest także
czas
na
wspólną
Celebrację
Sakramentu
Pojednania, ponieważ bez łaski uświęcającej nie ma
mowy o odnowieniu wewnętrznym.
Oaza Modlitwy nie może również zastępować Dni
Wspólnoty ani jakichkolwiek spotkań formacyjnych
czy ewangelizacyjnych. To dwa zupełnie różne nurty.
Ojciec Franciszek pisze: Spotkanie modlitewne
i Oazy Modlitwy oraz spotkania formacyjne i dni
wspólnoty powinny się w Ruchu wzajemnie wspierać
i uzupełniać. W żadnym wypadku nie powinny
pozostawać w stosunku konkurencyjnym do siebie,
nie powinno się też ich traktować zamiennie.
Wzajemne uzupełnienie się nurtu spontanicznocharyzmatycznego
i
nurtu
formacyjnego
(ewangelizacyjnego i katechumenalnego) powinno
przyjąć się jako zasada życia i rozwoju Ruchu ku
pełnej jedności w Duchu Świętym. Wynika z tego, że
OM w swoich założeniach jest realizacją nurtu
spontaniczno-charyzmatycznego. Jeśli ten porządek
zaczyna się gdzieś gubić, to Oaza Modlitwy przestaje
realizować swoje cele.
Oprócz kwestii merytorycznych, ks. Franciszek pisze
również o różnych wymogach formalnych, jakie
powinien spełniać OM. A więc powinien trwać
2 pełne doby (najlepiej od piątku wieczorem do
niedzieli wieczorem) i odbywać się w miejscu
odpowiednim do zamieszkania, które zarazem
stwarza dobrą atmosferę do modlitwy. Do
uczestnictwa są zaproszeni w pierwszym rzędzie
członkowie stałych grup modlitewnych, następnie
wszyscy moderatorzy, animatorzy i uczestnicy Ruchu
Światło-Życie, wreszcie także osoby spoza Ruchu,
a nawet z innych kościołów chrześcijańskich.
Warunkiem jest pragnienie odnowy duchowej
i ożywienie życia modlitwy, a także osiągnięcie
odpowiedniego wieku (nie są to rekolekcje dla
dzieci). Liczba nie powinna przekraczać 30 osób.
Wszyscy uczestnicy zostają przydzieleni do grup
modlitewnych (ok. 4-osobowych). Każdy OM
powinien posiadać swój temat przewodni, jednak nie
należy się trzymać go zbyt sztywno – raczej pozwolić
się prowadzić Duchowi Świętemu.
Oaza Modlitwy była dla ks. Franciszka bardzo
konkretną formą rekolekcji, którą szczegółowo opisał,
wyznaczył jej kryteria i według nich ją prowadził. Po
wielu latach rozwoju Ruchu forma się trochę obyła,
a nazwa straciła pierwotne znaczenie. Jednak do
źródeł zawsze warto wracać. Istnieją bardzo liczne
propozycje różnych warsztatów, spotkań, konferencji,
dni skupienia – i wszystkie one są bardzo potrzebne
i wartościowe – ale przecież niekoniecznie muszą się
nazywać Oazą Modlitwy. Dobrze jest zwracać uwagę
na nazwy i znaczenia słów – skoro ma to być czas
modlitwy, to niech tak będzie… □
Oprac. Dorota Tobiasz
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KODA DM - Chwałowice 2011
Górny
Śląsk.
M i a s t o
p o w i a t o w e
Rybnik.
To
właśnie
tutaj
powstał pierwszy
kościół pw. Św.
Teresy
od
Dzieciątka Jezus,
licząc
od
jej
kanonizacji.
Dlatego
też
świątynia została podniesiona do rangi
Sanktuarium świętej. I właśnie tutaj grupa blisko
50 osób z całej Polski i nie tylko, przeżywała Kurs
Oazowy Dla Animatorów Diakonii Modlitwy.
A wszystko to przez niezbyt upalne doby
sierpnia, między 5. a 15. dniem sierpnia.
Forma rekolekcyjna KODA DM liczy już sobie
kilkanaście lat. Służy przede wszystkim animatorom
modlitwy. Każdego dnia prelegenci odkrywali przed
uczestnikami poszczególne dziedziny szeroko pojętej
duchowości. Począwszy od
modlitwy osobistej, stanowiącej
podstawę modlitwy wspólnotowej,
poprzez liturgię i dziękczynienie,
uwielbienie, modlitwę prośby,
przebłaganie i przebaczenie,
zagadnienia związane z walką
duchową i rozeznawaniem
d u c h o w ym , d o s z l i ś m y d o
e w a n g e l i z a c y j n e g o
i apostolskiego wymiaru modlitwy.

grupowej, nie tyle omawialiśmy, co w praktyce
uczyliśmy się dobrej komunikacji, mówiliśmy o tym
czym są uczucia, odkrywaliśmy samych siebie.
Sama nazwa tych rekolekcji może być myląca – kurs.
Ten czas to jednak przede wszystkim rekolekcje,
czas działania Boga w nas i we wspólnocie, czas
przychodzenia do Najwyższego, który walczy o nas.
Wyraz tego dano podczas świadectw.
Na wstępie moderator rekolekcji, ks. Ryszard Nowak,
powiedział, żeby spojrzeć na naszą relację z Bogiem
„inaczej”, pozwolić sobie na wyjście z szablonów,
które już wypracowaliśmy w naszym życiu. „Inaczej”,
gdyż różnorodność ubogaca, budzi czasami strach,
jednak otwiera także na nowe. Tak też było!
Diakonia prowadząca KODA DM wywodzi się
głównie z Diakonii Modlitwy archidiecezji katowickiej.
Obecnie prowadzone są prace nad nową redakcją
podręcznika do tych rekolekcji. □
Szymon Waliczek

Z kolei podczas spotkań w grupie,
pracowaliśmy nad konkretnymi
rozwiązaniami dotyczącymi m.in.
organizacji czuwań modlitewnych,
prowadzenia
wspólnoty
modlitewnej lub diakonii modlitwy.
To jedna strona. Z drugiej, każdy
z nas miał szansę poznać także
siebie. Podczas zajęć z dynamiki

Świadectwa
Dziękuję
Bogu
za
otrzymane
łaski
na
rekolekcjach KODA DM w Rybniku. Był to dla mnie
czas doświadczania Miłości , szczególnie odkrywanej
w tajemnicy dziecięctwa Bożego (w czym
niewątpliwie pomagała mi św. Teresa, gdyż w jej
sanktuarium mogłam codziennie modlić się). Dotarła
do mnie wielka prawda, może oczywista, ale ja
przeżyłam ją na nowo. W relacji do Boga, w
modlitwie chcę mieć ufność dziecięcą i śmiałość
córki. Wierzę, że modlitwa, konferencje, dzielenie się
w grupie z innymi, poznawanie nowych osób
zaowocuje jeszcze mocniejszym zaangażowaniem
się w służbę Bogu. A Jezus Dobry Pasterz,
poprowadzi mnie najlepszą drogą do Domu Ojca.
Magdalena Murawska
*
Mam chory móżdżek - nowotwór móżdżku. Siedem

lat temu miałam zabieg chirurgiczny, w celu
usunięcia masy patologicznej. Po kontrolnym
rezonansie lekarz stwierdził, że nastąpiła wznowa
(nawrót). Jezus przyszedł mi z pomocą. On leczy
moje dolegliwości m. in - słuch, wzrok. Na
rekolekcjach KODA DM w Rybniku-Chwałowicach (515 sierpień 2011r.),każdy uczestnik otrzymał
notatnik. Ja również. W pierwszym dniu, w czasie
konferencji (nie wiem dlaczego) chwyciłam za
długopis i zaczęłam zapisywać słowa wypowiadane
przez prowadzącego. Moja ręka nie była
zmęczona, nadążałam robić notatki! Mogę pisać
normalnie! A nie mogłam. Pisałam, ale wolno i mało.
Zawsze byłam słuchaczem, mąż robił notatki. Dużą
trudność miałam wypisując dwa blankiety opłat. Ręka
moja była zmęczona, miałam dość pisania. Tego nie
ma teraz. Chwała Bogu! Wierzę, że wszystko będzie
dobrze! Dziękuję Jezu!
Henia
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Medytacja
Boże Obietnice, zaciekawienie i boża pasja
odkrywcy
Refleksja: Jr 29, 11-14a
W ostatniej naszej refleksji nad Słowem Bożym w
temacie „Słuchania Pana”, badaliśmy nasze serce –
jego „stan techniczny” jako „duchowego nasłuchu”
Głosu Boga :-) Przyglądaliśmy się temu, co zakłóca
naszą łączność z Panem i dlaczego Słowo Boże nie
zawsze przynosi owoce w naszym duchowym życiu.
Święty Jakub dał nam wskazówki, jak należy odtruć
nasze serca ze złych przywiązań, aby nie dać się
zwieść iluzjom i uwikłaniom grzechu, które odciągają
nas od Boga. Podkreśla zbawczą moc Słowa w
naszej codzienności, jeśli będziemy wprowadzać je
w czyn – żyć nim na co dzień.
Kontynuując nasze rozważania, zajrzyjmy do Księgi
Jeremiasza. Zobaczmy, jakie perspektywy Pan Bóg
roztacza przed tymi, którzy zaufają Mu i będą szukać
Jego obecności. Jak wiemy, On daje się poznawać
nam w swoim Słowie. W Słowie odkrywa swoją wolę
– plan, zamierzenia jakie ma dla każdego z nas. Tym
samym Pan stwarza nam przestrzeń zaufania
i bezpieczeństwa dla naszej przyszłości zarówno tej
w perspektywie życia wiecznego, jak i ziemskiej. Bóg
zapewnia nas, że ma nasze życie w swoim ręku, jeśli
tylko weń je włożymy.
Zatem, jakie są to perspektywy? Są to konkretne
dane nam obietnice w Słowie, które dotrzymuje.:
1. Bóg ma konkretne plany na przyszłość wobec
każdego z nas:
„Tylko ja znam
plany, które mam
względem was –
wyrocznia Pana –
plany
pomyślności, a nie
nieszczęścia, aby
spełnić
Wasze
nadzieje
na
przyszłość…”
Czy ktoś z was
modlił się kiedyś
o taką łaskę, aby
Pan czynił cię/
twoje życie według
Jego upodobania/
zamierzeń
względem ciebie?
Wbrew pozorom,
ten
wymiar
zaufania Bogu nie
jest
biernością
w stylu
„jakim
Panie Boże mnie
stworzyłeś, takim
mnie masz”. Bez
współpracy z Bożą
łaską i własnej
pracy nad sobą
trudno
o

przemianę własnego życia i odkrycie pomyślnych
planów Bożych. W tym miejscu warto odpowiedzieć
sobie – zdawało by się na rutynowe pytanie:
- co jest treścią mojej modlitwy i jaka postawa
towarzyszy mi w tej modlitwie? Czy jest to droga
zaufania, która prowadzi do stopniowego otwierania
się (gdy pracujemy nad przekroczeniem nieufności
i własnych lęków) na perspektywy, zamierzenia
Boże? Co jest częściej treścią naszej rozmowy
z Bogiem: pragnienie poznania planu pomyślności,
czy też wolisz roztaczać przed Bogiem swoje wizje
szczęścia (w znaczeniu naginania woli Bożej do
własnych oczekiwań)? Zobacz także, do jakich
planów pomyślności, nadziei w Twoim rozumieniu
przywiązane jest Twoje serce? Czy chętnie
zamieniłbyś je na Boże nadzieje, plany pomyślności
względem ciebie?
Jakie rodzą się w Tobie odczucia, kiedy czytasz
powyższe Słowa z Księgi Jeremiasza (wiersz 11.)?
Czy jest w Tobie pragnienie odkrywania woli Bożej
dla twojego życia? A może jest to pasja odkrywcy? :)
2. Bóg przychodzi do tych, którzy Go wzywają:
„Jeśli wezwiecie Mnie, przyjdziecie, będziecie się
modlić do Mnie, wtedy was wysłucham…”
Jeśli ktoś z nas chce być wysłuchany, to zwraca się
przede wszystkim do zaufanej osoby. Osoby
w jakimś sensie bliskiej, znanej z imienia, która ma
dla nas czas. Przychodzimy do niej, rozmawiamy –
dzielimy się swoimi radościami i smutkami, obawami.
Innymi słowy, mamy z tą osobą dobrą, zażyłą relację.
Relację, w której czujemy się akceptowani takimi
jakimi jesteśmy, bezpieczni, zrozumiani. I Bóg
obiecuje każdemu z nas, że zostaniemy wysłuchani,
jeśli będziemy z Nim w takiej bliskiej – dynamicznej
relacji. Przyjrzyjmy się na nowo (tak, ciągle na nowo
– może jeszcze „inaczej”) swojej relacji z Bogiem
Ojcem – jaka ona jest? Czy wciąż pogłębia się, czy
też jej jakość zbacza w kierunku traktowania Boga
jako skrzynki intencji modlitewnych?
3. Bóg pozwala się znaleźć tym, którzy całym
sercem będą szukać Jego woli:
„Jeśli będziecie Mnie szukać, znajdziecie Mnie. Jeśli
całym sercem będziecie szukać mojej woli, dam się
wam znaleźć – wyrocznia Pana…”
Jest to i s t o t a s ł u c h a n i a Pana – nieustanne
dążenie do przestrojenia własnego serca do takich
Bożych
częstotliwości, które są wielkim
pragnieniem. Pragnieniem przechodzącym w pasję
odkrywania
planu
nadziei,
szczęśliwości,
pomyślności dla własnego życia. O łaskę takiej bożej
pasji odkrywcy i towarzyszącego jej zaciekawienia,
nieustannie prośmy Ducha Świętego w swoich
rozmowach z Bogiem Ojcem. A wtedy spełni się
kolejna Jego dana obietnica: „Odmienię wasz los…”

□
Beata Bassa
beata.bassa@gmail.com
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Informacje

Chcielibyśmy zaprosić Cię do codziennego
rozważania
Pisma
Świętego.
Bóg
Żywy
szczególnie obecny jest w lekturze Biblii. On
czeka na spotkanie właśnie z Tobą! Czeka, by
powiedzieć Ci słowa Prawdy utkanej z Miłości.
Otwórz swoje serce i przyłącz się do wspólnego
wyzwania!
Od 1 września 2011 roku tworzymy niecodzienną
wspólnotę ludzi z różnych zakątków Polski.
Zobowiązujemy się, aby do maja 2012 roku:
•
•

Codziennie czytać KOLEJNY rozdział Nowego
Testamentu.

w nas zrodził myśl.
•

Podzielić się tym fragmentem i myślą z innymi
uczestnikami
wspólnoty
na
FORUM
internetowym.

Adres forum – www.oaza.pl/cdm/forum
Wejdź na stronę – tam
znajdziesz kolejne
wskazówki dotyczące jej funkcjonowania. Już teraz
możesz się zarejestrować i czekać z nami na
rozpoczęcie.

□
Pozdrawiamy!
Janusz i Jacek Harazin

Wybrać słowo, szczególny fragment, który

OM CDM w Katowicach - zaproszenie
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej
Jesiennej Oazie Modlitwy Centralnej Diakonii
Modlitwy.
Na to spotkanie zapraszamy szczególnie wszystkie
osoby związane z Diecezjalnymi Diakoniami
Modlitwy, bądź zainteresowane włączeniem się
w posługę takiej diakonii w diecezji.
Nasze spotkanie będzie animowane przez osoby
z Centrum
Duchowości
Ruchu
Światło-Życie
archidiecezji katowickiej w Tychach (które wyrosło
z doświadczenia Diecezjalnej Diakonii Modlitwy).
W ramach tej oazy zechcemy też uczestniczyć
w Tyskim
Wieczorze
Uwielbienia,
tak
by
zaczerpnąć inspiracji i umocnić się w naszej
posłudze w diecezjach.

OM CDM odbędzie się w dniach 21-23 października
2011r. Rozpoczniemy o godz. 18.00 w piątek
(wieczorem będzie Eucharystia). Zakończymy
w niedzielę ok. 15.00. Jak dla nas koszt uczestnictwa
- 80 zł (w tym 2 noclegi po 20 zł i wyżywienie na
dobę w cenie 20 zł).
Miejscem naszego spotkania będzie Ośrodek
Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. F. Blachnickiego
w Katowicach na Brynowie. (http://www.osrodekbrynow.pl/).
Prosimy, aby zgłoszenia kierować jak najszybciej do
p.
Doroty
Domańskiej
na
adres:
cdmoaza@gmail.com lub telefonicznie: 698-004-120.

□
Zapraszamy!

Bardzo prosimy :)
Jak doskonale wiecie, o czym nie raz już była mowa,
w nowej odsłonie działa strona internetowa
Centralnej Diakonii Modlitwy. Dzisiaj zwracamy się
z prośbą do wszystkich Diakonii Modlitwy!
Na stronie znajduje się mapka z podziałem na
diecezje. Poniżej zamieszczamy linki do lokalnych
stron DM. Bardzo prosimy napiszcie do nas, że
jesteście (wystarczy mail z dołączonym linkiem do
Waszej strony).

Po drugie - chcemy dzielić sie między sobą naszymi
doświadczeniami. Dlatego (ponownie - bardzo
prosimy) dawajcie znać o tym, co dzieje się u Was.
Przesyłajcie relacje, zdjęcia, materiały z Oaz
Modlitwy. Będziemy starali się to wszystko, co
otrzymamy, publikować na stronie, jak również w eSiloe.

□
Centralna Diakonia Modlitwy

Siloe - list do grup i wspólnot modlitewnych
Redaguje: Centralna Diakonia Modlitwy
cdmoaza@gmail.com
Zdjęcia wykorzystane w tym numerze pochodzą ze zbiorów Joanny Boncol i Szymona
Waliczka (s.2).
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