
III WIELKOPOSTNY CYKL DNI WSPÓLNOTY 

TEMAT: ODDANIE SIĘ NIEPOKALANEJ 

DZIEŃ WSPÓLNOTY MODERATORÓW I ODPOWIEDZIALNYCH 

1. Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

2. Liturgia godzin adekwatna do pory dnia 

3. Spotkania w grupach 

Podstawą pracy w grupach będzie referat o. Celestyna Napiórkowskiego wygłoszony podczas 

XXVIII Kongregacji Odpowiedzialnych na Jasnej Górze (2003 rok), omawiający Akt konstytutywny 

Ruchu Światło-Życie: 

 O. Celestyn Napiórkowski OFMConv, Teologia Aktu oddania Ruchu Światło-Życie 

Niepokalanej Matce Kościoła, dostęp online:  

http://apologetyka.katolik.pl/teologia-aktu-oddania-ruchu-swiatlo-zycie-niepokalanej-matce-

kosciola/ 

Jako lektura uzupełniająca może posłużyć inny tekst o. Napiórkowskiego:  

 Niepokalane Poczęcie w interpretacji ks. F. Blachnickiego, dostęp online: 

http://ptm.rel.pl/files/bi_ma/bm07/bm07_13napiorkowski.pdf 

Do wyboru są dwa warianty spotkania, ale rekomendowany jest wariant nr 1. 

Wariant 1 

Każdy uczestnik dostaje do opracowania fragment odpowiadający jednemu z opisanych 

w referacie aktów oddania Maryi (oprócz tego dotyczącego Ruchu Światło-Życie). Nie trzeba 

relacjonować wszystkich, warto jednak przygotować akty oddania związane z o. Maksymilianem, 

Ślubami jasnogórskimi i Fatimą (Jan Paweł II). Każdy po kolei streszcza, co istotnego zostało 

zawarte w treści oddania. 

W drugiej części spotkania prowadzący streszcza (przypomina ) istotę Aktu konstytutywnego. 

Można tu sięgnąć także po teksty podstawowe, jak Tajemnica wielka – w Chrystusie i Kościele. 

Charyzmat maryjny Ruchu Światło-Życie ks. F. Blachnickiego, dostęp online:  

http://blachnicki.oaza.pl/2009/06/03/tajemnica-wielka-w-chrystusie-i-kosciele-charyzmat-

maryjny-ruchu-swiatlo-zycie/  

(na końcu artykułu są aneksy z pełnymi tekstami aktów oddania, w tekście są komentarze) 

W wersji dla zaawansowanych można też w treści Aktu konstytutywnego poszukać odniesień do 

VIII rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele. 

Uczestnicy w grupie (lub wspólnie, po zakończeniu pracy w grupach) uzupełniają w kilku 

zdaniach według własnej wiedzy „braki” wskazane przez o. Napiórkowskiego: 

Brak mi też Ducha Świętego. (…) U ks. Blachnickiego ten element występuje obficie na 

innych miejscach (…), nie przebił się on jednak do Aktu oddania Ruchu. Odpowiedzialni 

niech to odpowiedzialnie uzupełnią w komentarzach, skoro sam tekst Aktu oddania 

pozostaje raczej nietykalny. 
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Wariant 2. (Metoda Västeras) 

Przygotowanie przed spotkaniem. Każdy uczestnik czyta tekst, zaznaczając odpowiednimi 

znakami swoje refleksje, pytania, ważne sprawy itd. 

Podczas spotkania w grupie następuje dzielenie się odkryciami z lektury. 

Modlitwa na zakończenie spotkania 

 Modlitwa spontaniczna 

 Rozważenie tajemnicy różańca (tajemnica przemienienia – „Jego słuchajcie…”) 

4. Sprawy bieżące, komunikaty 

5. Namiot spotkania 

 J 19, 25-27 (Testament z krzyża) 

Osobiste oddanie Jezusowi przez Niepokalaną siebie, swoich obowiązków, radości, trudności, 

które w sobie nosimy w tym czasie. 

6. Eucharystia 

7. Agapa 

  



DZIEŃ WSPÓLNOTY ANIMATORÓW I DIAKONII 

Uwaga: 

Tam, gdzie dni wspólnoty animatorów i diakonii odbywają się w ramach spotkania weekendowego 

Ruchu (OM itp.), proponujemy umieścić w programie nabożeństwo pokutne (ze względu na 

charakter okresu liturgicznego). Warto zaznaczyć, że nabożeństwo to nie jest zarezerwowane 

wyłącznie dla Wielkiego Postu. 

1. Przygotowanie przed dniem wspólnoty 

 Lektura tekstów: 

 ks. Franciszek Blachnicki, Tajemnica wielka – w Chrystusie i Kościele. Charyzmat 

maryjny Ruchu Światło-Życie (link powyżej). 

 ks. Franciszek Blachnicki, Idea bezgranicznego oddania się Niepokalanej, w: Oto Matka 

twoja, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010. 

 Teksty pomocnicze: 

 o. Celestyn Napiórkowski, Niepokalane Poczęcie w interpretacji ks. F. Blachnickiego 

(link powyżej). 

 Teresa Michalczyk, Niepokalana w tajemnicy Kościoła w nauczaniu Sł. Bożego 

ks. Franciszka Blachnickiego, „Salvatoris Mater” 6/1, 155–173, 2004, dostęp online: 

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Salvatoris_Mater/Salvatoris_Mater-r2004-t6-

n1/Salvatoris_Mater-r2004-t6-n1-s155-173/Salvatoris_Mater-r2004-t6-n1-s155-173.pdf 

2. Zawiązanie wspólnoty 

 Zapalenie świecy i modlitwa spontaniczna do Ducha Świętego. 

 Wprowadzenie w temat dnia wspólnoty 

3. Namiot spotkania 

 Łk 11, 27-28, Łk 1, 45 

Refleksja na temat słuchania słowa Bożego i wypełniania go na wzór Niepokalanej. 

4. Godzina odpowiedzialności 

Cz. 1. Spotkania w grupach 

Każda grupa dostaje kartkę A4 (lub większą) z treścią aktu konstytutywnego, wydrukowanego 

w ten sposób, że w lewej kolumnie znajduje się treść aktu, a prawa kolumna (szersza) zostaje 

wolna. Grupa ma do dyspozycji także tekst Tajemnica wielka – w Chrystusie i Kościele. Charyzmat 

maryjny Ruchu Światło-Życie (drukowany lub na urządzeniach mobilnych). 

Można treść aktu podzielić na kartce na 3 części, zgodnie z częściami wyróżnionymi przez 

Sługę Bożego, czyli: 

 Tajemnica Niepokalanej, Matki Kościoła 

 Tajemnica Kościoła Matki 

 Charyzmat Oazy i Ruchu Żywego Kościoła 
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Jeśli brakuje czasu, można przydzielić grupie jedną część zamiast całości. 

W prawą kolumnę uczestnicy wpisują kluczowe ich zdaniem słowa i pojęcia pochodzące z 

treści referatu ks. F. Blachnickiego, komentujące i wyjaśniające poszczególne zdania aktu. 

Podczas pracy można wymieniać się myślami, uzasadniać propozycje itp. 

Cz. 2. Wspólne podsumowanie 

a) Minikonferencja czyli podsumowanie treści referatu ks. F. Blachnickiego doprowadzające 

do myśli: 

 Na czym polega oddanie Ruchu Niepokalanej? 

 Na czym polega oddanie Niepokalanej każdego z nas? Jak to mamy robić? 

b) Świadectwa oddawania siebie Niepokalanej (przez Niepokalaną – Jezusowi). 

c) Komunikaty, sprawy bieżące, np. sprawy diakonii, sprawy organizacyjne związane 

z rekolekcjami wakacyjnymi, przygotowanie RDW. 

5. Wspólna modlitwa 

Modlitwa spontaniczna dziękczynno-wielbiąca z elementem oddawania swojego życia, swoich 

spraw Niepokalanej. 

6. Eucharystia 

7. Agapa 

  



REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY RUCHU ŚWIATŁO ŻYCIE 

Uwaga: 

Tam, gdzie pozwalają na to warunki, warto zaplanować w programie dnia wspólnoty udział w 

lokalnym nabożeństwie gorzkich żali. 

1. Zawiązanie wspólnoty i przedstawienie się poszczególnych wspólnot 

Uwaga dla prowadzących: warto zadbać o figurę lub obraz Niepokalanej w miejscu spotkania 

 Zapalenie świecy 

 Modlitwa spontaniczna 

 Przedstawienie się poszczególnych wspólnot 

2. Katecheza wprowadzająca w temat rejonowego dnia wspólnoty 

Konferencja na podstawie treści drogowskazu Niepokalana. Wątki do podjęcia: 

– Co to znaczy, że Niepokalana jest wzorem nowego człowieka? 

– W jaki sposób Maryja oddaje się „w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu”? 

– W jaki sposób ma się dokonywać nasze naśladowanie i oddanie? 

– Istota modlitwy różańcowej (dlaczego i jak mamy się modlić?) 

Można wykorzystać tekst ks. F. Blachnickiego, Tajemnica wielka – w Chrystusie i Kościele. 

Charyzmat maryjny Ruchu Światło-Życie (link powyżej). 

3. Spotkanie w grupach  

Trzeba przeznaczyć na nie minimum 30 minut. 

A. Wariant rekomendowany dla młodszych uczestników (12–15 lat) 

Praca z tekstami biblijnymi mówiącymi o Maryi: 

Łk 1, 26-38 

Łk 1, 39-45 

Łk 1, 46-55 

Łk 2, 1-20 

Łk 2, 21-38 

Łk 2, 41-50 

Łk 2, 51-52 

J 2, 1-12 

J 19, 25-27 

Dz 1, 14 

Można pracować z kilkoma tekstami jednocześnie lub podzielić fragmenty po jednym na 

grupę. 

Po odczytaniu fragmentów i chwili refleksji w ciszy uczestnicy wypisują na kartkach 

cechy Maryi (jedna kartka – jedna cecha). Można także rozdać arkusze z gotowym 

„katalogiem” cech (przykłady niżej) i zaznaczać te, które można przypisać Maryi na postawie 

fragmentów. „Katalog” nie wyczerpuje cech, które można przypisać Maryi, więc można 

dopisywać swoje propozycje. 

Po zakończonej pracy z tekstem Ewangelii następuje rozmowa o Maryi. Uczestnicy 

opowiadają po kolei, w czym chcieliby naśladować Maryję i jak to mogą zrobić. 

Modlitwa w grupach o wytrwanie w dobrych postanowieniach, np. rozważenie tajemnicy 

różańca. 
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Na zakończenie spotkania następuje wspólne podsumowanie i wypisanie cech na jakimś 

większym arkuszu papieru (ew. przyklejenie wcześniej wypisanych karteczek). 

Przykładowe cechy: 

Pokorna 

Posłuszna 

Słuchająca 

Ufna 

Zwyczajna 

Kochająca 

Przebaczająca 

Współcierpiąca 

Służąca innym 

Uważna 

Cierpliwa 

Odważna 

Silna 

Wolna 

Kochająca 

Matka 

Dobra 

Troskliwa 

Pomagająca 

Wierna 

Pobożna 

Skromna 

Cierpliwa 

Mądra

B. Wariant podstawowy spotkania (dla licealistów, dorosłych) 

 Krótka modlitwa do Ducha Świętego 

 Odczytanie drogowskazu Niepokalana: 

Niepokalana jest dla mnie najdoskonalszym wzorem nowego człowieka oddanego 

całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się 

Jej, rozważam z Nią w różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję ją. 

 „…oddaję się Jej…” 

…chodzi tu bowiem nie o oddanie się Niepokalanej, ale o oddanie się z Niepokalaną, 

w zjednoczeniu z Nią Chrystusowi. (…) To oddanie dokonuje się w Duchu Świętym. 

Człowiek jako osoba może bowiem oddać się Bogu w akcie miłości. 

W słowach takich jak Niepokalana, bezgraniczne oddanie się, rozpoznajemy wyraźnie 

inspirację św. Maksymiliana Kolbego. Ujmował on tajemnicę Maryi szczególnie w 

aspekcie Jej niepokalanego poczęcia. Był pod wrażeniem objawień w Lourdes, gdzie 

Maryja powiedziała do Bernadety, pytającej Jej o imię: Ja jestem Niepokalane 

Poczęcie. Św. Maksymilian zastanawia się dlaczego Maryja nie powiedziała: Ja jestem 

niepokalanie poczęta, ale: Ja jestem Niepokalane Poczęcie. Zatem Niepokalane 

Poczęcie to imię własne Maryi, które oddaje Jej istotę! 

(…) Niepokalana – to osoba wolna od pokalania, czyli grzechu, który jest w swojej 

istocie zwróceniem się ku sobie w odruchu egocentryzmu, miłości własnej, 

samolubstwa, w odruchu uwarunkowanym przez pychę, czyli samoubóstwienie. 

Nie-pokalana, wolna całkowicie od tego wszystkiego, jest – określając ją pozytywnie 

– osobą całkowicie od-daną, zwróconą poza siebie w odruchu dawania siebie, 

czynienia daru z siebie w odruchu całkowicie bezinteresownym. Inaczej mówiąc: 

Niepokalane Poczęcie to pełnia miłości polegającej na oddaniu siebie, to szczyt 

miłości stworzenia wracającej do Boga Stwórcy. 



Niepokalana jest pełnym urzeczywistnieniem osoby powołanej do posiadania siebie w 

dawaniu siebie, jest pełnym odnalezieniem siebie przez bezinteresowny dar z siebie 

(KDK 24c). 

To oddanie się bezgraniczne! 

I my oddając siebie całkowicie Chrystusowi wraz z Niepokalaną, stajemy się źródłem 

życia dla innych, i to jest rzecz najważniejsza, najistotniejsza. Jeżeli chcemy być 

narzędziem w budowaniu Kościoła żywego, to staniemy się tym narzędziem o tyle, o 

ile przyjmiemy postawę Maryi oddania siebie w Duchu Świętym całkowicie 

Chrystusowi, naszemu Oblubieńcowi. 

ks. F. Blachnicki 

 Pytania: 

 W jaki sposób mogę oddawać swoje życie Niepokalanej? (oddawać się Jezusowi 

przez Niepokalaną?) 

 Co w moim życiu wymaga teraz szczególnego oddania? 

 „…naśladuję Ją…” 

Maryja jest dla nas wzorem nowego człowieka, który cechuje się przede wszystkim 

tym, że słucha słowa Bożego i strzeże go, wciela je w życie. Na tym polega życie 

nowego człowieka. Nowy człowiek to człowiek, który żyje słowem Bożym, który 

słowo Boże czyni słowem życia. I wśród tych nowych ludzi Maryja jest pierwszą, jest 

najdoskonalszym wzorem nowego człowieka i dlatego wpatrujemy się w Nią. Nie 

dlatego, żeby była Ona dla nas kimś ważniejszym od Chrystusa albo kimś obok 

Chrystusa, ale właśnie dlatego, że Ona jest dla nas najdoskonalszym wzorem tego, co 

to znaczy przyjąć Jezusa i wprowadzić Jego naukę, Jego słowo, być sługą czy 

służebnicą Chrystusa. Spoglądamy na Maryję po to, żeby lepiej zrozumieć, co to 

znaczy być uczniem Chrystusa, naśladować Go i wypełniać doskonale w życiu Jego 

słowo. 

ks. F. Blachnicki 

 Pytanie: 

 Czy mogę opowiedzieć, w jaki sposób słowo Boże prowadzi mnie, zmusza do 

zmiany postępowania? W jaki sposób jest dla mnie słowem życia? (im 

konkretniejsza sytuacja, tym lepszy przykład ) 

 „…rozważam z Nią w różańcu tajemnice zbawienia…” 

 Modlitwa na zakończenie spotkania: tajemnica zwiastowania (z dopowiedzeniami) 

– „…niech mi się stanie…”. Przed modlitwą odczytanie fragmentu: 

Jaka więc otwiera się dla nas droga? I dla nas nie ma innej drugi powrotu do Boga, jak 

droga całkowitego posłuszeństwa. (…) Ale my ciągle jesteśmy jeszcze zbuntowani, 

ciągle chcielibyśmy iść drogą własnych zamiarów, własnych decyzji, własnych dzieł 

dokonywanych z siebie i dla siebie. Właściwie dopiero w godzinie śmierci stanie się to 

dla nas możliwe, że i my wypowiemy w sposób pełny, ostateczny, swoje „fiat”, swoje 

przyzwolenie na plan Boży wobec nas, wypowiadając swoje przyzwolenie na śmierć. 



Ale już teraz przygotowujemy się do tej chwili i właściwie całe nasze życie musi być 

przygotowaniem do tego ostatecznego „tak” w godzinę śmierci. To jest powołanie 

dane nam przez chrzest.  

ks. F. Blachnicki 

4. Namiot spotkania 

 Łk 1, 26-38 

„Fiat” Maryi. Co w moim życiu wymaga dzisiaj ode mnie powiedzenia Jezusowi „Tak”, 

„Niech się tak stanie”? 

5. Godzina świadectwa 

Świadectwo praktyki życia treścią drogowskazu Niepokalana (przyjęcia treści 

drogowskazu za swój). 

Może być to okazja do złożenia przed całą wspólnotą świadectwa przedstawicieli osób 

przygotowujących się do II stopnia (którzy już przyjęli drogowskaz Niepokalana). 

6. Eucharystia 

Według formularza z dnia. W homilii można, pozostając w temacie maryjnym, nawiązać 

do okresu liturgicznego Wielkiego Postu oraz objawień fatimskich i Listu z Fatimy (to 

wskazania dla tematu roku „Sługa Niepokalanej”) poprzez zaakcentowanie postawy pokuty 

i nawrócenia. 

7. Agapa 


