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dzieł Boga 

nie zapominajcie
田屬 
(wymawia się: Tian Dżu) – Bóg

聽主在教會 
(wymawia się Ting Dżu zai czocha ) – Słuchać Pana w Kościele
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Chińskie wakacje

廣明盛 
(wymawia się Guan Min Szan ) – Ruch Światło-Życie

謝謝 
(wymawia się: sie sie) – dziękuję

好你 
(wymawia się Hao ni) –Dobrze, że jesteś

輕生活運動 
– Ruch Światło-Życie w tradycyjnym języku chińskim

Zdjęcie na okładce: Dariusz Hrycyk. Pozostałe: str. 15 Mission Oasis 2010, str. 27 Michał Szepietowski, wypowiedź 
ks. Danielskiego pochodzi z książki „Ks. Wojciech Danielski do Ruchu Światło-Życie”, Światło-Życie 1987. 
Wybór i redakcja W. Szepietowska, str. 55 Dariusz Hrycyk, str. 65 Jakub Niżniowski, str. 117 Archiwum KroMad.
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Kronika Żywego Kościoła

Amerykański sen o ewangelizacji

Kolejny odcinek Kroniki Żywego 
Kościoła rozpocznę od krótkiej refleksji 
na temat mojej wizyty w Stanach Zjed-
noczonych na przełomie maja i czerwca 
2011 roku. Prowadziłem tam, dla 
wspólnoty Domowego Kościoła 
w Chicago, rekolekcje poświęcone życiu 
i charyzmatowi sługi Bożego ks. Fran-
ciszka Blachnickiego. Przy tej okazji 
miałem możliwość zobaczyć polską 
społeczność gromadzącą się wokół 
Kościoła. Właściwie gdyby nie pobyt na 
lotnisku i może jeszcze w kilku innych 
miejscach, to czułbym się jak w Polsce, 
odwiedzałem bowiem parafie, w któ- 
rych sprawowana była liturgia w języku 
polskim (ze sporą liczbą uczestników). 
Wziąłem udział w nabożeństwie Kru-
cjaty Wyzwolenia Człowieka w parafii 
św. Jacka (nazywanej popularnie 
„Jackowo”). Rekolekcje o  ks. Blach-
nickim prowadziłem dla ponad dwu-
dziestu polskich rodzin ze znaczną 
liczbą dzieci. Uświadomiłem sobie, że 
nawet długie lata pobytu poza Ojczyzną 
(niektóre z poznanych przeze mnie par 
małżeńskich są w Stanach od początku 
lat osiemdziesiątych), nie zatarły więzi 
z  polską kulturą oraz z  tożsamością 
chrześcijańską. Trzeba powiedzieć, że 
polska diaspora chrześcijańska, na tle 
parafii anglojęzycznych, borykających 

się z  malejącym udziałem wiernych 
w liturgii i w życiu amerykańskich pa-
rafii, jawi się jako wspólnota żywa 
i dynamiczna. Piszę te słowa nie tyle po 
to, abyśmy odczuwali jakąś nadmierną 
dumę i zadowolenie, ale dlatego że te 
żywe parafie i  wspólnoty polskoję-
zyczne mają zadanie i misję ewangeli-
zacyjną wobec całej Ameryki. Nasi 
rodacy, w różnych momentach życia, 
otrzymali w  Stanach Zjednoczonych 
możliwość pracy i  godnego życia. 
W  podobnej sytuacji są nasi rodacy 
zamieszkujący różne kraje Europy Za-
chodniej. Wyjeżdżając z Polski do USA 
w poszukiwaniu pracy, znaleźli w  tej 
odległej części świata możliwość 
rozwoju, zarówno w wymiarze mate-
rialnym, jak i duchowym. Mogą więc 
odwdzięczyć się darami duchowymi, 
dzieląc się swoją wiarą z  ludźmi ży-
jącymi w USA, którzy wiarę w Chry-
stusa utracili bądź jej nie znaleźli. W ten 
sposób może dojść do duchowego 
przebudzenia Ameryki i  Europy Za-
chodniej. Po ludzku może się to wy-
dawać mało realne, ale przemiana du-
chowa zaczyna się od małej, ale żywej 
i prężnej wspólnoty, od owego ewange-
licznego zaczynu, który zakwasza ciasto. 
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Podobnie patrzę na wspólnotę rodzin 
Domowego Kościoła w Chicago. Myślę, 
że we współpracy z polskimi duszpaste-
rzami, a  także dzięki jeszcze większej 
wierności charyzmatowi Ruchu Świa-
tło-Życie, może ona stać się zaczynem 
ewangelizacji w Chicago, a być może 
także w innych częściach USA.

Rekolekcje odbywały się w ośrodku 
Camp Vista na terenie stanu Wisconsin. 
Pięknie położony nad jeziorem, w oto-
czeniu lasu, został założony w  latach 
sześćdziesiątych XX wieku przez cha-
ryzmatycznego duszpasterza niemiec-
kiego ks. Fischera. Kiedy słuchałem 
opowieści o historii ośrodka z ust oazo-
wicza pochodzącego z  Białegostoku, 
Andrzeja Fidziukiewicza, który dzisiaj 
jest odpowiedzialny za to miejsce, wi-
działem wiele podobieństw między 

historią powstawania Centrum Ruchu 
Światło-Życie na Kopiej Górce a  hi-
storią ośrodka w Camp Vista. Być może 
Opatrzność Boża wskazuje właśnie to 
miejsce, aby stało się ono centrum 
formacyjnym dla wspólnot oazowych 
powstających w Ameryce.

Mission China

W lipcu miałem okazję udać się do 
Chin. Z sześcioosobową diakonią po-
prowadziłem tam rekolekcje Oazy 
Nowego Życia I  stopnia dla blisko 
sześćdziesięcioosobowej grupy Chiń-
czyków i  dla dwojga osób z  Filipin. 
Historia ta rozpoczęła się w 2008 roku, 
podczas Miesięcznej Szkoły Animatora 
w  Krościenku. W  ramach tygodnia 
poświęconego ewangelizacji obejrze-
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liśmy film o współczesnym chrześcijań-
stwie w  Chinach. Modliliśmy się 
wówczas, aby nasz Ruch mógł służyć 
swoim charyzmatem w Chinach. Bóg 
odpowiedział na tę modlitwę bardzo 
konkretnie, co oazowicze w  Polsce 
mogli śledzić przez ostatnie dwa lata, 
kiedy to do Centrum w  Krościenku 
zaczęły przyjeżdżać na oazy 
osoby z  Chin i  z  innych 
krajów. W tym roku historia 
rozwoju Ruchu Światło-
Życie w  Chinach weszła 
w  nową fazę, za sprawą 
„Mission China”, której 
miałem okazję przewod-
niczyć. Rekolekcje prze-
żywane wspólnie z  Chiń-
czykami były dla nas do-

świadczeniem niezwykłej mocy Bożej 
łaski oraz powszechności i uniwersal-
ności charyzmatu, którym służymy jako 
Ruch Światło-Życie. Zarówno pierwsze 
dni oazy o  wymiarze ewangeliza-
cyjnym, połączone z przeżyciem przy-
jęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jak 
i  kolejne dni rekolekcji, dały nam 
okazję, by odkrywać moc Bożą prze-
mieniającą ludzkie serca za sprawą 
treści zawartych w  programie reko-
lekcji. Owocem oazy stał się niezwykły 
zapał i pragnienie ewangelizacji, które 
zagościło w sercach uczestników i pro-
wadzących rekolekcje. Wymownym 
znakiem przyjęcia nie tylko treści reko-
lekcyjnych, ale również charyzmatu 
naszego Ruchu była decyzja o przystą-
pieniu do deuterokatechumenatu, którą 
na zakończenie oazy podjęli wszyscy jej 
uczestnicy!

Wielkie uznanie muszę wyrazić 
wszystkim osobom z polskiej diakonii, 
które z wielkim oddaniem posługiwały 
podczas rekolekcji. Udało się również 
przygotować do posługi animatorskiej 



OazaPismo Ruchu Światło-Życie

7

w Chinach, ale być może z Chin po-
płynie wielka ewangelizacja całego 
świata!

Filipińskie wyzwanie

Z Chin udałem się do Filipin, aby tam 
w Manili i Puerta Princessa rozmawiać 
o perspektywach służby naszego Ruchu 
w tym kraju. Na Filipinach kontekst jest 
zupełnie inny niż w  Chinach. To od 
wieków kraj katolicki, który boryka się 
jednak z takimi trudnościami jak po-
tężne ubóstwo społeczeństwa, brak 
powołań do życia kapłańskiego oraz 
odpływ wielu wiernych do różnych sekt. 
Podczas spotkania w Konferencji Epi-
skopatu Filipin w Manili oraz spotkania 
z biskupem na wyspie Palawan miałem 
okazję zaprezentować charyzmat Ruchu 

i moderatorskiej pierwsze osoby z Chin, 
które wspólnie z  nami tworzyły dia-
konię tej oazy. W Chinach spotkaliśmy 
żywy i  prężny Kościół, który ma 
w swoich szeregach wielu ludzi mło- 
dych. W proporcji do całego narodu 
chińskiego wspólnota katolickiego 
Kościoła w Chinach jest maleńką dia-
sporą, jednak jeśli zostanie ona ogar-
nięta duchem ewangelizacyjnym oraz 
otrzyma odpowiednie metody „pomna-
żania liczby uczniów Pańskich”, które 
może przyjąć za sprawą charyzmatu 
Ruchu Światło-Życie, to zapewne w naj-
bliższych latach wielu ludzi w Chinach 
pozna Jezusa jako Pana i Zbawiciela. 
Jeśli z wiarą będziemy modlili się, by 
Duch Święty odnowił oblicze chińskiej 
ziemi, to w najbliższych latach nie tylko 
pojawią się liczne wspólnoty oazowe 
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Światło-Życie. Moje opowieści o moż-
liwościach ewangelizacyjnych i forma-
cyjnych były połączone ze świadec-
twami filipińskich uczestników oazy 
I stopnia w Chinach. Owocem naszych 
spotkań było pragnienie, aby w przy-
szłym roku zorganizować także oazę na 
Filipinach. Choć po ludzku wydaje się 
to trudne, to myślę, że skoro Bóg po-
zwolił już na dwutygodniową oazę 
i  powstanie pierwszej wspólnoty oa-
zowej w  Chinach, to dlaczego nie 
miałoby być zgodne z  Jego wolą po-
wstanie wspólnot Ruchu Światło-Życie 
również na Filipinach! Dodam, że Bóg 
pozwolił mi w przeciągu dwóch mie-
sięcy przebyć drogę od Chicago do 
Manili, przez Moskwę i Pekin, przeko-

nując mnie, że misja odnowy Kościoła 
metodą „idąc, czyńcie uczniów”, reali-
zowana poprzez charyzmat Ruchu 
Światło-Życie jest aktualna aż „po 
krańce świata”!

Madrycka ewangelizacja

Po powrocie z Chin i Filipin udałem 
się na XXVI Światowe Dni Młodych 
w Madrycie z dość niezwykłą delegacją 
Ruchu Światło-Życie, bo leciała ze mną 
czteroosobowa grupa chińskich oazo-
wiczów, którzy dzień wcześniej zakoń-
czyli udział w rekolekcjach oazowych 
w Polsce. Zatem pierwszy raz w historii 
naszego Ruchu moderatorowi gene-
ralnemu udającemu się na światowe 
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spotkanie młodych chrześcijan towa-
rzyszyła mała, chińska grupa oazowa!

Niewątpliwie obecność młodych 
ludzi ze wszystkich kontynentów 
i krajów świata była znakomitym zna- 
kiem Kościoła żywego, pełnego entu-
zjazmu i radości z przeżywania wiary, 
właściwej ludziom młodym. Przy tak 
masowym wydarzeniu zawsze pojawia 
się pytanie, na ile młodzi uczestnicy 
spotkań asymilują treści przekazywane 
podczas spotkań katechetycznych 
z biskupami czy podczas bezpośrednich 
celebracji z  Ojcem Świętym. Zwa-
żywszy, że dość słaby był dostęp do 
bezpośredniego tłumaczenia w  po-
szczególnych językach podczas homilii 
papieskich, jest to pytanie bardzo uza-
sadnione. Widać było bardzo wyraźnie, 
że młode osoby, które uczestniczą 

w ruchach i wspólnotach kościelnych 
w swoich krajach, przeżywały ten czas 
bardzo głęboko, mimo różnych niedo-
godności. Osoby, które na Światowych 
Dniach Młodzieży znalazły się przy-
padkowo lub doświadczały dopiero 
„pierwszej ewangelizacji”, na pewno 
miały większą trudność we właściwym 
przeżyciu tego spotkania. Bez wcze-
śniejszego doświadczenia pracy w małej 
grupie modlitewno-formacyjnej, takie 
masowe spotkanie może być przeżyte 
bardzo powierzchownie, niemniej 
jednak trzeba powiedzieć, że największą 
siłą Światowych Dni Młodzieży jest 
doświadczenie wspólnoty modlącego 
się Kościoła. To przeżycie staje się 
podstawą wielu duchowych przemian 
dokonujących się także w sercach do-
piero co ewangelizowanych uczest-

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 K
ro

M
ad



Oaza Pismo Ruchu Światło-Życie

10

ników tego spotkania. Można powie-
dzieć, że każdy uczestnik Światowych 
Dni Młodzieży otrzymał od Pana wy-
starczającą dla jego aktualnych możli-
wości duchowych ilość talentów, aby je 
pomnożyć po powrocie do domu.

Druga obserwacja dotyczy sytuacji, 
która miała miejsce podczas czuwania 
na lotnisku Quatros Vientos w sobotni 
wieczór. Uderzył mnie spokój Ojca 
Świętego podczas wichury, burzy 
i deszczu,  które rozszalały się w chwili, 
kiedy miał rozpocząć przemówienie do 
młodych. Obserwując tę sytuację po-
myślałem sobie, że błogosławiony Jan 
Paweł II rozpocząłby w tym momencie 
jakiś improwizowany dialog z młodymi. 
Ale później przyszła refleksja, że to jest 
właśnie piękne w Benedykcie XVI, że 

on jest inny! Jego spokój, w tej niełatwej 
sytuacji, dał oparcie wszystkim! Za-
równo zagubionym ceremoniarzom 
papieskim, jak i blisko dwumilionowej 
rzeszy uczestników spotkania! Spokój 
Benedykta zdawał się mówić: „nawet 
największe burze i nawałnice mijają”. 
Równocześnie tę pełną pokoju postawę 
Ojca Świętego można odnieść do sy-
tuacji Kościoła – „Łodzi Piotrowej”, 
której jest sternikiem. Ilość nawałnic, 
ataków mocy ciemności, której Kościół 
doświadcza podczas pontyfikatu Bene-
dykta XVI, jest niebywała. Wobec tych 
trudności i  zawieruch osiemdziesię-
cioczteroletni Benedykt XVI nie 
okazuje lęku. Jego spokój sprawia, że 
faktycznie staje się on „Skałą, na której 
Pan buduje swój Kościół”! Ten pokój, 
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który od niego emanuje, udziela się 
wszystkim, którzy go słuchają i  ob-
serwują. Ten spokój jest głęboko po-
wiązany z zawołaniem jego pasterskiej 
posługi – Benedykt jest przecież „współ-
pracownikiem Prawdy”. W  świecie 
trawionym postmodernistycznym rela-
tywizmem to niezwykły dar! Benedykt 
XVI wobec wszystkich ataków na Ko-
ściół i  na niego samego zachowuje 
spokój, bo ma świadomość, że jest de-
pozytariuszem i  głosicielem Prawdy 
absolutnej, która objawiła się nam 
w Jezusie Chrystusie!

Trzecia refleksja dotyczy relacji 
młodych do Benedykta XVI. W wielu 
miejscach, nie tylko podczas bezpo-
średnich spotkań z Papieżem, młodzi 
ludzie radośnie skandowali „Benedetto”. 
Jego pojawienie się wywoływało sza-
leńczy entuzjazm młodych, okazywany 
mimo znużenia i zmęczenia, wynika-
jącego z wielogodzinnego przebywania 
na słońcu. Widząc osobę Ojca Świętego, 
odzyskiwali radość i  sens podejmo-
wanego przez nich trudu pielgrzymo-
wania. Podobnie było za czasów błogo-
sławionego Jana Pawła II. Mimo że 
błogosławiony Jan Paweł II i Benedykt 
XVI są tak różni, młodzież przyjmowała 
zarówno jednego, jak i drugiego, z jed-
nakowym entuzjazmem! Ten fenomen 
wynika więc nie tylko z ich osobistych 
darów i charyzmy, ale przede wszystkim 
z  niezwykłego daru „posługi Piotra”, 
który w świecie ludzi doświadczających 
„duchowego osierocenia” jest nie tylko 

Skałą i Namiestnikiem Chrystusa, ale 
nade wszystko jest właśnie Ojcem! 
Miliony młodych przeżywają swoje 
dzieciństwo i młodość doświadczając 
osierocenia, braku ojcostwa. Nieraz 
nawet posiadają fizycznych ojców, ale 
brakuje im duchowego doświadczenia 
miłującego Ojca. I właśnie Benedykt 
XVI, podobnie jak kiedyś błogosła-
wiony Jan Paweł II, wypełnia w sercach 
młodych ten bolesny brak ojca. Młodzi 
ufnie zwracają się do Benedykta, bo 
odnajdują w nim Ojca, który poprzez 
swoją posługę i pełniony urząd, ukazuje 
im w całej głębi „ojcowskie serce Boga”.

Przez przypadek w środę znalazłem 
się na Plaza del Sol, gdzie stałem się 
świadkiem demonstracji ok. dwóch 
tysięcy przeciwników chrześcijaństwa, 
manifestujących przeciwko wizycie 
Benedykta XVI. Bardzo żałosne wido-
wisko, zgotowane przez wyjątkowo 
smutnych i duchowo biednych ludzi. 
Pomyślałem sobie, że ta demonstracja 
pokazała, jak bardzo nietolerancyjni są 
wspomniani demonstranci, którzy 
słowo „tolerancja” odmieniają przez 
wszystkie przypadki. Ich zdaniem nie 
do przyjęcia był fakt spotkania dwóch 
milionów młodych, pięknych i  rado-
snych ludzi w imię Chrystusa z Ojcem 
Świętym. Manifestacja przedstawicieli 
lewicowo-liberalnych środowisk anty-
chrześcijańskich była tak naprawdę 
wielką klęską, której zdawały się nie 
zauważać liberalne media, także 
w  Polsce, skwapliwie poświęcające 
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niewspółmiernie dużo czasu na to 
marginalne widowisko. Dlaczego orga-
nizatorzy tej demonstracji ponieśli 
klęskę? Otóż w  pięciomilionowym 
Madrycie, w  wielomilionowej Hisz-
panii, rządzonej od kilku lat przez Za-
patero i jemu podobnych zwiastunów 
nowej antychrześcijańskiej ery swobód 
dla środowisk gejowskich i liberalnych, 
znalazło się zaledwie dwa tysiące osób 
(sic!) manifestujących niezadowolenie 
z  powodu przyjazdu Ojca Świętego, 
który wraz z dwoma milionami mło- 
dych katolików z całego świata zapewnił 
borykającej się z potężnym kryzysem 
ekonomicznym Hiszpanii niebywałą 
światową promocję i reklamę! Środowy 
wieczór na Plaza del Sol pokazał, jak 
niewielka w  gruncie rzeczy grupa 
zgorzkniałych ludzi, ze skwapliwą 
pomocą mediów, próbuje sterrory-
zować Hiszpanię, Europę i  reprezen-
tację całego świata, obecną w  tych 
dniach w Madrycie.

W tym miejscu dochodzę do ostatniej 
refleksji dotyczącej Światowych Dni 
Młodzieży. Wielkim problemem współ-
czesnej cywilizacji są media, a właściwie 
sposób, w jaki przekazują ludziom in-
formacje. Podam prosty przykład. 
Nieraz słyszymy o „misyjnym charak-
terze” Telewizji Polskiej. Ta „misja” 
Polskiej Telewizji objawiła się tym, że 
w  niedzielne przedpołudnie, kiedy 
w Hiszpanii Ojciec Święty celebrował 
piękną Eucharystię z dwoma milionami 
młodych na Quatros Ventos w  Ma-

drycie, w Telewizji Polskiej można było 
oglądać po raz kolejny odcinek serialu 
„Czterej pancerni i pies”! Trzeba coraz 
odważniej mówić o destrukcyjnej roli 
mediów, zarówno publicznych, jak 
i komercyjnych. Dziennikarze bardzo 
często pokazują nam chorą i  zdefor-
mowaną wizję świata, starannie mani-
pulując przekazywane informacje. 
W  tym kontekście trzeba też odważ- 
nie powiedzieć: Bogu dzięki za TV 
TRWAM! To właśnie ta telewizja po-
przez swoje transmisje zapewniła 
polskim katolikom duchowy udział 
w przepięknych uroczystościach Świa-
towych Dniach Młodzieży. Ten fakt 
powinien być dostrzeżony i poważnie 
przemyślany przez tę część polskiego 
Kościoła, nieraz bezmyślnie wtórującą 
różnym środowiskom lewackim i libe-
ralnym, którym bynajmniej nie chodzi 
o  dobro Kościoła, w  krytyce TV 
TRWAM czy Radia Maryja.

Przekazując te refleksje w  ramach 
„Kroniki Żywego Kościoła”, dziękuję 
Bogu za przepiękny cud XXVI Świa-
towych Dni Młodzieży! Chciałem po-
dziękować wielu oazowiczom z Polski 
za to, że stanowili znaczącą część pol-
skiej delegacji podczas tego spotkania. 
Dziękuję również oazowiczom z Ukra- 
iny, Czech, Słowacji, Niemiec, Chin 
i Filipin, którzy swoim udziałem w tym 
wydarzeniu wyraźnie podkreślili, że 
Ruch Światło-Życie na początku drugiej 
dekady XXI wieku jest zjawiskiem 
międzynarodowym. Wsłuchany w pe- 
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łen pokoju głos Ojca Świętego Bene-
dykta XVI modlę się, aby w  sercach 
uczestników XXVI Światowych Dni 
Młodzieży wypełniły się słowa świętego 
Pawła, które były myślą przewodnią 
tego spotkania: „zakorzeni i zbudowani 
na Chrystusie, mocni w wierze” (por. 
Kol 2, 7).

Polskie drogi żywego Kościoła

W  minionych trzech miesiącach 
brałem udział również wielu innych 
spotkaniach naszego Ruchu, spośród 
których wymienię tylko najważniejsze: 
Centralna Oaza Matka podczas Ze-
słania Ducha Świętego AD 2011, 
Kongres Ewangelizacyjny organi-
zowany przez Centralną Diakonię 
Ewangelizacji w Warszawie, z udziałem 
Rufusa Pereiry z  Indii. Pięknym do-

świadczeniem działania Boga w ludz- 
kich sercach były jak zwykle wakacyjne 
Dni Wspólnoty w Krościenku z udzia- 
łem biskupa Andrzeja Jeża w  I  tur-
nusie, biskupa Adama Szala w turnusie 
II (byłem wówczas w Chinach i prze-
syłałem dla uczestników słowa jed-
ności) oraz w  turnusie trzecim 
z udziałem biskupa Wiesława Lecho-
wicza i  arcybiskupa Szczepana We-
sołego. Wziąłem również udział w po-
wakacyjnych Diecezjalnych Dniach 
Wspólnoty w Radomiu, gdzie składano 
Bogu dziękczynienie za czterdzieści lat 
od pierwszej oazy diecezjalnej, oraz 
w  Sandomierzu. Później dotarłem 
jeszcze do Bystrej Podhalańskiej, by 
uczestniczyć w  Kongregacji DIA-
KONII archidiecezji krakowskiej. 
Dodam, że wszystkie te spotkania 
odbywały się tego samego dnia. 
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Podczas powakacyjnego Dnia Wspól- 
noty Ruchu Światło-Życie archidiecezji 
krakowskiej w  Kalwarii Zebrzydow-
skiej miałem okazję złożyć w imieniu 
Ruchu gratulacje nowo mianowanym 
biskupom pomocniczym archidiecezji 
krakowskiej: Grzegorzowi Rysiowi, 
wywodzącemu się z  naszego Ruchu, 
który był mówcą podczas tegorocznej 
Kongregacji w  Częstochowie, oraz 
Damianowi Muskusowi, który jako 
gwardian klasztoru bernardynów 
w  Kalwarii od lat gościnnie przyj-
mował grupy oazowe w tym sanktu-
arium. Dzień później, podczas powa-
kacyjnego Dnia Wspólnoty w  archi-
diecezji katowickiej, radowałem się 
wraz z kilkoma tysiącami osób faktem 
odsłonięcia i pobłogosławienia w ka-
towickiej katedrze Chrystusa Króla 
tablicy upamiętniającej postać założy-
ciela Ruchu Światło-Życie, sługi 
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Między podsumowaniem a nowymi 
wyzwaniami

Na zakończenie chciałbym jeszcze 
wspomnieć Podsumowanie Oazy 
Żywego Kościoła w  Krościenku oraz 
Podsumowanie pracy rocznej Do-
mowego Kościoła w Paradyżu. Te dwa 
spotkania były próbą podsumowania 
czasu oaz wakacyjnych oraz minionego 
roku formacyjnego. Informacje przed-
stawione podczas tych ogólnopolskich 
spotkań pokazują, że Ruch Światło-

Życie prowadzi pracę formacyjną 
wśród dzieci, młodzieży i  dorosłych, 
w  tym wśród rodzin i  kapłanów, we 
wszystkich polskich diecezjach 
i  w  wielu krajach Europy oraz na 
innych kontynentach. Gdy piszę te 
słowa nie są jeszcze znane pełne dane 
statystyczne dotyczące polskich die-
cezji. Myślę jednak, że mogę już w tym 
momencie powiedzieć, że dziękując za 
każde dobro, które wydarzyło się 
w ludzkich sercach podczas oaz waka-
cyjnych i w ciągu roku we wspólnotach 
oazowych, trzeba jeszcze bardziej się 
starać o  działania ewangelizacyjne, 
zarówno wśród ludzi młodych, jak 
i wśród dorosłych. Tylko taka, podej-
mowana z  determinacją, posługa 
ewangelizacyjno-formacyjna pozwoli 
nam oprzeć się narastającej fali de-
chrystianizacji, która zaczyna być 
wyraźnie dostrzegalna również w Pol- 
sce! Wypowiadając te słowa u początku 
nowego roku formacyjnego, modlę się 
do sługi Bożego ks. Franciszka Blach-
nickiego, aby uprosił nam ducha gor-
liwości ewangelizacyjnej, który ce-
chował jego posługę!

Pan niech będzie z Wami! Do zoba-
czenia na drogach żywego Kościoła!

Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny 
Ruchu Światło-Życie

Katowice, 14 września 2011, 
w święto Podwyższenia Krzyża 
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Nie trzeba dzisiaj nikomu udo-
wadniać, że życie pierwszej 
wspólnoty w  Jerozolimie, 

a  jeszcze bardziej doświadczenie peł- 
nego zjednoczenia z Chrystusem, jakie 
było udziałem Dwunastu, stało się 
przykładem, na którym wzorował się 
Kościół, kiedy pragnął rozbudzić w sobie 
pierwotny zapał i z nową ewangeliczną 
energią podjąć wędrówkę przez dzieje. 
Stąd staje się czymś naturalnym dla nas 
– chcących stanowić Kościół – więcej 
– być żywą częścią Kościoła – powrót 
do wspólnoty pierwszych chrześcijan.

Obraz wspólnoty pierwszych chrze-
ścijan, wymalowany pędzlem słowa 

Ikona Kościoła

przez św. Łukasza, autora Dziejów 
Apostolskich, jest swoistą ikoną, uka-
zującą tych, którzy pierwsi poszli za 
Jezusem, pierwsi realizowali w swoim 
życiu Jego ewangeliczny ideał, pierwsi 
dawali Mu świadectwo i głosili Go. Są 
oni pionierami w życiu chrześcijańskim, 
są naszymi ojcami w wierze, naszymi 
przodkami we wspólnocie chrześcijan. 
I  dlatego Kościół od dawna zachęca 
wszystkich wierzących do kontemplacji 
tej ikony. Spotkanie z nią ma być ży-
ciowe i  rodzinne, gdyż między tymi 
naszymi przodkami a nami jest więź 
miłości, ciągłość życia.

Kontemplacja ikony Kościoła jerozo-
limskiego pomaga odkryć różne formy 
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komunii braterskiej pierwszych 
chrześcijan, jedne bardziej wy-
pracowane, inne bardziej spon-
taniczne, ale wszystkie ożywione 
miłością. Zadziwia ich odwaga 
apostolska, inwencja duszpa-
sterska, mądrość rozeznania, 
zwłaszcza tak delikatnych pro-
blemów, jak relacja między wiarą 
a  kulturą, między nowością 
chrześcijańską a  tradycją ży-
dowską. Nie oznacza to, że wśród 
pierwszych chrześcijan nie było we-
wnętrznych napięć, problemów w dia- 
logu ze światem, trudnościami życia 
w złożonym kontekście społeczno-kul-
turowym, niepewności, jak ustosun-
kować się do władzy politycznej. Można 
w  ikonie pierwszych chrześcijan do-
strzec ciemną stronę ich grzechów, 
niewierności i słabości.

Szczytem kontemplacji Łukaszowej 
ikony pierwszych chrześcijan staje się 
zadziwiające odkrycie, że ta ikona 
o wielu obliczach odzwierciedla w rze-
czywistości jedno oblicze: oblicze 
Chrystusa. Chrystus nie pozostawił 

żadnej fotografii ani żadnego portretu 
swojego historycznego oblicza. Chciał, 
aby jego uczniowie ukazywali Go 
swoim życiem, w stylu swoich czasów 
i swojej kultury. Ikona, którą pragniemy 
kontemplować, jest pierwszą repro-
dukcją, historycznie najbliższą Jezusowi 
i namalowaną przez tych, którzy z Nim 
żyli.

W  jaki sposób? Odpowiedź odnaj-
dujemy w Dziejach Apostolskich, gdy 
św. Łukasz charakteryzuje codzienne 
życie pierwszych ochrzczonych przez 
Apostołów: Trwali oni w  nauce apo-
stołów i  we wspólnocie (koinonia), 
w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz 
2, 42). 

Mamy więc przez św. Łu-
kasza wyszczególnione cztery 
elementy, tworzące wewnę-
trzną fizjonomię wspólno- 
ty – cztery filary: słuchanie 
Słowa, łamanie chleba, wspól- 
notę braterską i  modlitwę. 
Postawą zasadniczą jest wy-
trwałość, czyli stała wierność 
i czynne oddanie. Te cztery ele-
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menty nie zostały wymyślone przez 
pierwszych chrześcijan, ale zostały 
wskazane przez samego Jezusa.

Kontemplując ikonę pierwotnego 
Kościoła będziemy oczywiście odwo-
ływać się do cennego materiału, przy-
gotowanego przez św. Łukasza, czyli do 
Dziejów Apostolskich. Nie można 
jednak zapominać, że w Dziejach Apo-
stolskich nie jest przedstawiony obraz 
wspólnoty takiej, jaką ona jest w mo-
mencie, gdy św. Łukasz ją opisuje. Kiedy 
Dzieje Apostolskie zaczynają być 
wspólnym dziedzictwem, mija już 
około 40-45 lat od wydarzeń w nich 
opisanych. Jedno jest pewne: św. Łukasz 
postanowił postawić przed nami obraz 
idealny, malowidło ukazujące początki, 
zwierciadło, w którym moglibyśmy się 
zobaczyć i odnaleźć.

Wytrwałość w słuchaniu Słowa

Pierwsi chrześcijanie trwali w nauce 
apostołów (Dz 2, 42). Trwać w nauce 
oznacza nie jakiegoś sporadycznego 
i  przypadkowego słuchania, ale słu-
chanie ciągłe, systematyczne i uważne. 
Przedmiotem słuchania jest nauka 
apostołów, a ci nauczali o Jezusie i Jego 
zbawieniu ofiarowanym wszystkim 
ludziom. Dzieje mówią także, że apo-
stołowie nauczali w imię Jezusa (Dz 5, 
28). Mówić o  Jezusie i mówić w  imię 
Jezusa: to było najważniejsze zadanie 
apostołów, naocznych Jego świadków.

W swoim nauczaniu apostołowie nie 
ograniczali się jednak tylko do opowia-
dania czynów i  słów Jezusa histo-
rycznego, lecz sięgali do lektury Pisma 
Świętego. Ich przemówienia przyto-
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czone w  Dziejach są pełne cytatów 
i odniesień do Starego Testamentu, a to 
oznacza, że pierwsi chrześcijanie czytali 
Stary Testament w  świetle Chrystusa 
i patrzyli na Chrystusa w najszerszym 
kontekście całej historii zbawienia. Taka 
lektura pozwalała im z  jednej strony 
zrozumieć głębiej historię Jezusa, 
a z drugiej odkryć nowy wymiar Starego 
Testamentu, znajdujący w Nim swoje 
wypełnienie. Sam Pan Jezus nauczył ich 
tak czynić, czego przykład mamy w spo-
tkaniu z dwoma uczniami idącymi do 
Emaus (por. Łk 24, 25-27). Uczniowie 
wierni poleceniom Chrystusa oraz 
przynaglani przez Ducha nieustannie 
formowali nowo nawróconych człon- 
ków Kościoła. Czasem miało to miejsce 
podczas Eucharystii (por. Dz 20, 7-11), 
czasem w jerozolimskiej świątyni (por. 
Dz 5, 21), czasem znów publicznie i po 
domach (Dz 20, 20). W ten sposób życie 
pierwszych chrześcijan koncentrowało 
się wokół osoby zmartwychwstałego 
Pana i  Jego Ewangelii. Duch Święty 
dawał im moc do realizowania w życiu 
codziennym nauki Jezusa, a wspólna 
wiara wzbudzała poczucie głębokiej 
więzi duchowej.

Z Dziejów wynika również, że aposto-
łowie mówili o Jezusie, opowiadając nie 
tylko Jego historię, lecz także wrażenia, 
jakie odnieśli ci, którzy z  Nim żyli 
i doświadczyli Jego nieustannej obec-
ności w  życiu wierzących. Gdyż nie 
tylko Pismo Święte zawiera słowo Boże. 
Łukasz w prologu do swojej Ewangelii 

wyznaje, że chce opisać wydarzenia, 
które się dokonały pośród nas (Łk 1, 1-4). 
Jan zamierza opowiedzieć to, „cośmy 
usłyszeli [...] na co patrzyliśmy i czego 
dotykały nasze ręce” (1 J 1, 1). Również 
Paweł wiele razy opowiada w Listach 
swoje doświadczenia. Dwaj uczniowie 
idący do Emaus, po spotkaniu z  Je-
zusem wrócili do Jerozolimy, aby opo-
wiedzieć wszystko wspólnocie (Łk 24, 
33. 35). Piotr, po nawróceniu Korne-
liusza, opowiada całe wydarzenie (Dz 
11, 4-17). Podobnie czyni także po 
uwolnieniu z więzienia (Dz 12, 17). Ci, 
którzy cierpieli prześladowanie 
z powodu Chrystusa, jak tylko zostali 
uwolnieni, przybyli do swoich i opowie-
dzieli im całe zdarzenie (Dz 4, 23). 
Misjonarze, wysłani przez wspólnotę, 
kiedy przybyli i zebrali Kościół, opowie-
dzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał 
(Dz 14, 27). Opowiadania te budzą 
zawsze uczucia wielkiej radości, po-
dziwu, wdzięczności i uwielbienia Boga. 
Nie wystarczy bowiem dojść do wiary, 
sprzedać wszystko i  dzielić się tym, 
łamać chleb, wspominając śmierć 
i zmartwychwstanie Chrystusa. Święty 
Łukasz podkreśla, że konieczne było 
także słuchanie nauki apostolskiej. 
Nauczanie było przestrzenią słowa 
i  słuchania, pamięci i  świadectwa, 
konfrontacji i poszukiwania. Wzajemna 
komunikacja umożliwiała budowanie 
jedności i owocowała przyłączaniem się 
do powstającej wspólnoty nowych 
członków.
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We wspólnocie żyjącej w czasach, gdy 
nie ma już pierwszych apostołów, 
prawda, jaką Bóg objawił nam w Jezusie 
Chrystusie, zawarta jest w  Piśmie 
Świętym. Dlatego Kościół dzisiaj po-
piera wspólnotową lekturę słowa 
Bożego i dzielenie się doświadczeniem 
wiary. Nie jest to moda, dodana do 
wielu naszych inicjatyw pastoralnych, 
ale tradycja, cenna spuścizna Kościoła 
pierwotnego. Pismo Święte z  chwilą, 
gdy zostało zapisane, zostało zamknięte 
w  księdze i  nie może odzyskać całej 
swojej żywotności i  skuteczności, do- 
póki nie zostanie przywrócone po-
nownie do życia, czyli włączone w życie 
wspólnoty wierzących. Gdy czytamy 
Pismo święte, wchodzimy w komunię 
i  solidarność z  naszymi przodkami 
w wierze: Abrahamem, Izaakiem, Ja-
kubem, Mojżeszem, Dawidem, pro-
rokami, apostołami itd. Biblia jest naszą 
duchową ojczyzną. Gdy do niej wcho-
dzimy, czujemy się – jak mówi List do 
Hebrajczyków – otoczeni mnóstwem 
świadków (Hbr 12, 1). Wspólnota, która 
karmi się tym samym słowem Bożym 
i pozwala Mu się formować, urzeczy-
wistnia wspólnotowe zjednoczenie 
z Bogiem. Uczy się myśleć po Bożemu 
(por. Mt 16, 23), poznawać zamysł 
Chrystusowy (por. 1 Kor 2, 16), mieć te 
same dążenia, jakie były w Jezusie Chry-
stusie (por. Flp 2, 1) i doświadczać ob-
cowania świętych. W  konsekwencji 
w członkach takiej wspólnoty rodzi się 
wspólna wrażliwość duchowa, która 

ułatwia komunikację, wspólnotowe 
rozeznanie oraz zjednoczenie umysłów 
i serc.

Wytrwałość w łamaniu chleba

Kolejnym ważnym elementem 
w  życiu duchowym pierwotnej 
wspólnoty Kościoła było łamanie 
chleba. Ryt łamania chleba jest aktem 
wyłącznie chrześcijańskim. Zwrot ten 
nie występuje w  grece świeckiej. Po-
dobnie łaciński odpowiednik tego wy-
rażenia: fractio panis nie jest znany poza 
łaciną kościelną. Choć w Starym Testa-
mencie formuła „łamać chleb” wy-
stępuje tylko dwa razy (por. Jr 16, 7; Lm 
4, 4), to raczej pewnym jest, że chrze-
ścijanie przejęli ryt łamania chleba 
z judaizmu. Gest ten, właściwy światu 
semickiemu, był z  jednej strony wy-
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razem wyjątkowego szacunku dla daru 
Bożego, a  z  drugiej: otwartości, bra-
terstwa, sprawiedliwości, gościnności, 
współczucia, zażyłości. Mówił o wdzię-
czności wobec Boga za błogosła-
wieństwo, którego był widocznym 
znakiem, i  symbolizował przyjaźń, 
wspólnotę i jedność tych, którzy spo-
żywali ten sam chleb. Literatura juda-
istyczna świadczy o  tym, że ryt ten 
rozpowszechniony był także u Żydów 
w czasach Jezusa między innymi jako 
uczta paschalna i miał charakter reli-
gijny. W  Ewangeliach czynność ła-
mania chleba wspomniana jest kilka 
razy: przy rozmnożeniu chleba (por. 
Mk 6, 43; Mt 14, 19; Łk 9, 7; J 6, 1-13), 
przy ostatniej wieczerzy, którą Jezus 
sprawował według żydowskich zwy-
czajów (por. Mk 14, 22; Mt 26, 26) oraz 
przy ukazaniu się uczniom z  Emaus 

(por. Łk 24, 13-35). Fakt, że św. Łukasz 
dwukrotnie kładzie nacisk na ten temat 
w księdze Dziejów (Dz 2, 42. 46), nie 
jest bez znaczenia. W  pierwotnym 
chrześcijaństwie natomiast czynność 
łamania chleba staje się terminem 
technicznym na oznaczenie Eucharystii 
(por. 1 Kor 10, 16).

Jakkolwiek było, dwa elementy: pa-
miątka ostatniej wieczerzy Pańskiej 
i braterska solidarność nie wykluczają 
się nawzajem, lecz stanowią dla Łukasza 
i  pierwotnej wspólnoty dwa nieroz-
łączne elementy, złączone ze sobą w tej 
samej celebracji.

Zbliżając się do końca swojego ziem-
skiego życia, Jezus przed swoją męką 
wyraża jego istotę w gestach symbo-
licznych. Ciało i krew oznaczają bowiem 
całą osobę, całe życie. Jezus zamyka je 
w  symbolu chleba i  wina, ofiaruje je 
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swoim uczniom i  chce, aby ten dar 
powtarzał się, urzeczywistniał i prze-
dłużał w czasie. Trzeba stwierdzić, że 
apostołowie od pierwszych dni istnienia 
Kościoła pozostawali wierni nakazowi 
Jezusa, który św. Paweł zachował dla 
nas: Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na 
moją pamiątkę. Jezus powiedział ile 
razy, gdyż wiedział, że wierzący żydzi 
celebrowali – i nadal będą celebrować 
– każdego dnia ów posiłek obrzędowy, 
i wyjaśniał, iż nie powinni go więcej 
obchodzić z powodu przeszłości Izraela, 
lecz dla Niego samego.

Słowo „pamiątka” zawiera w  sobie 
historię i doktrynę, która wskazuje na 
samą istotę Eucharystii. Pierwsi chrze-
ścijanie doskonale pojęli, że „pamiątka” 
oznacza coś o wiele więcej niż jakieś 
proste upamiętnienie czy zwyczajne 
osobiste, subiektywne wspominanie 
przeszłości. Chrześcijanie zrozumieli, 
że sama istota naszego Odkupienia 
została utrwalona na wieki w  owej 
„pamiątce” Ciała i Krwi Jezusa, Tego, 
który umarł raz na zawsze, zdobywszy 
wieczne odkupienie. Dlatego życie 

pierwotnej wspólnoty koncentrowało 
się wokół Eucharystii. Łamanie chleba 
było siłą podtrzymującą Kościół w ocze-
kiwaniu Paruzji. Stawało się pokarmem 
w drodze między „już” a „nie jeszcze”.

Zgromadzenie Eucharystyczne miało 
od początku dwa aspekty: buduje 
wspólnotę ludzi z  Bogiem oraz 
wspólnotę ludzi między sobą. Niezwy-
kłość tej uczty i tego pokarmu podkreśla 
Apostoł Paweł: „Chleb, który łamiemy, 
czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? 
Ponieważ jeden jest Chleb, przeto my, 
liczni, tworzymy jedno Ciało” (1 Kor 
10,16n). Zauważmy: Kiedy przystę-
pujemy do komunii, to nie jest tak, że 
każdy z  nas otrzymuje cząstkę Ciała 
Pańskiego. Każdy przyjmuje całe Ciało 
Chrystusa. A to znaczy, że dzięki temu 
spożywaniu my wszyscy jesteśmy – 
coraz więcej stajemy się – jednym 
Ciałem.

Nie bez znaczenia jest również to, że 
w Dziejach między dwoma wzmiankami 
o łamaniu chleba (2, 42.46) znajduje się 
stwierdzenie, iż pierwsi chrześcijanie 
przebywali razem i  wszystko mieli 

wspólne. Wspólne łamanie chleba 
rzutowało więc na codzienne 
życie. Eucharystia dawała im 
poczucie braterskich więzów oraz 
prowadziła do radości i  uwiel-
bienia Boga (por. Dz 2, 46-47a; 
21, 17).

Łukasz podkreśla, że pierwsi 
chrześcijanie łamali chleb po 
domach [...] z radością i prostotą Fo
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serca (Dz 2, 46). W przeciwień-
stwie do tradycyjnej liturgii ży-
dowskiej, która miała miejsce 
w  świątyni, Eucharystia od-
bywała się w  atmosferze ro-
dzinnej, domowej, codziennej, 
i była całkowicie przepojona ra-
dością i weselem. Niektóre wyra-
żenia liturgiczne, jak: alleluja, 
hosanna, amen, Abba, mara-
natha, zachowane w  orygi-
nalnym języku aramejskim także we 
wspólnotach poza Palestyną, świadczą 
do dzisiaj o  atmosferze radości, jaka 
przenikała pierwotny kult chrześci-
jański.

Dla pierwotnego Kościoła, podobnie 
jak również i dla nas dzisiaj, Eucharystia 
posiada jeszcze jeden bardzo ważny 
aspekt jednoczący cały Kościół: stanowi 
ona węzeł braterskiej miłości ludzi ze-
spolonych przy jednym stole Euchary-
stycznym. Celebrować Eucharystię to 
znaczy zasiąść razem ze wszystkimi 
braćmi do uczty z Chrystusem. Mówi 
o  tym modlitwa, przytoczona w  Di-
dache: Jak ten chleb, który kiedyś rósł na 
wzgórzach, został zebrany i  stał się 
jednym, tak niech twój Kościół zbierze 
się ze wszystkich krańców ziemi w Twoim 
Królestwie.

Wytrwałość w komunii

Wspólnota pierwszych chrześcijan, 
zakorzeniona w Chrystusie, dążąca do 
pełnej realizacji zamysłu Ojca, kie-

rowana mocą Ducha, jest wspólnotą 
ożywioną jednym sercem i  jednym 
duchem (Dz 4, 32). Nie kieruje się 
normami zewnętrznymi, ale jest oży-
wiana od wewnątrz przez miłość. Stąd 
można podziwiać piękno pierwszej 
wspólnoty chrześcijan, wyrażone 
w harmonijnym zjednoczeniu różnych 
osób, kultur, ról i posług, nie lękające 
się napięć i konfliktów. Kiedy się żyje 
jednym sercem i  jednym duchem, 
różnice nie dzielą i nie oddalają, lecz 
przeciwnie, przyczyniają się do tego, że 
harmonia staje się bardziej bogata 
i dynamiczna.

Wyrażenie koinonia, bardzo często 
używane przez Pawła i  Jana, określa 
wspólnotę braterską, polegającą na 
duchowym zjednoczeniu osób posia-
dających tę samą wiarę i ten sam projekt 
życia. Łukasz używa terminu koinonia 
tylko w  tym kontekście. Nie oznacza 
on zwykłej jedności, ale raczej postawę 
wobec jedności lub wypływającą 
z  jedności, czyli sposób myślenia, 
życia, włączenia się we wspólnotę, 
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która się tworzy na podstawie tej 
samej wiary i tego samego projektu 
życia. Można go tłumaczyć jako ko-
munia, jeżeli pod tym terminem ro-
zumie się nie tylko więź głębokiej soli-
darności między członkami wspólnoty, 
lecz także wspólne uczestnictwo w rze-
czywistości już istniejącej, czyli w życiu 
Chrystusa. Aby wyjaśnić głębię tej 
komunii, Łukasz pisze: Jeden duch 
i  jedno serce ożywiały wszystkich wie-
rzących (Dz 4, 32). Łukasz kładzie 
nacisk na to, że komunia ta rodzi się ze 
wspólnej wiary w Chrystusa, a nie jest 
tylko zwykłą filantropią lub przyjaźnią. 
Podkreśla zawsze, że członkami 
wspólnoty są ci wszyscy, którzy uwie-
rzyli (Dz 2, 44).

Koinonia może się wyrażać w róż-
noraki sposób. Łukasz podkreśla 
w Dziejach przede wszystkim jej naj-
bardziej widoczny i konkretny wyraz, 
jakim jest wspólnota dóbr. Ci wszyscy, 

którzy uwierzyli, przebywali razem 
i  mieli wszystko wspólne (Dz 2, 44). 
Wszystko jest wspólne między przyja-
ciółmi – taki ideał przyjaźni został 
sformułowany przez Pitagorasa i po-
wtórzony przez Arystotelesa. Ideał 
ten, który u  starożytnych był tylko 
marzeniem, został teraz zrealizowany 
przez wspólnotę wierzących w Jezusa. 
Łukasz widzi Kościół jako królestwo 
miłości, którego prawem jest dawać 
i służyć, w przeciwieństwie do świata, 
który dąży do posiadania i  pano-
wania.

Wspólnota dóbr nie ogranicza się 
jednak tylko do dóbr materialnych, 
ale jest głębsza. Do chromego od 
urodzenia, który patrzył na Piotra 
i  Jana spodziewając się od nich jał-
mużny, Piotr powiedział: Nie mam 
srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: 
W  imię Jezusa Chrystusa, Nazarej-
czyka, chodź! (Dz 3, 6). Dzieli się 
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dobrem najcenniejszym: Jezusem 
Chrystusem i  Jego zbawieniem. We 
wspólnocie pierwszych chrześcijan 
nawet Jezus jest dobrem, którym 
można się dzielić, jakież więc inne 
dobra nie mogłyby być dzielone?

Wytrwałość w modlitwie

Już na samym początku Dziejów 
Apostolskich Łukasz ukazuje nam 
pierwszą wspólnotę chrześcijańską 
zgromadzoną na modlitwie w oczeki-
waniu na przyjście Ducha Świętego. 
Po wyliczeniu imion jedenastu apo-
stołów, tak dalej pisze: Wszyscy oni 
trwali jednomyślnie na modlitwie 
razem z niewiastami, Maryją, Matką 
Jezusa, i braćmi Jego (Dz 1, 14). Jest to 
pierwsze zgromadzenie uczniów bez 
Jezusa. Wydaje się, jakby chcieli przez 
modlitwę przywołać i  zakosztować 
Jego obecności. Podobną sytuację 
widzimy na końcu Ewangelii w opisie 
wniebowstąpienia Jezusa. Uczniowie 
oddali Mu pokłon i z wielką radością 
wrócili do Jerozolimy, gdzie stale prze-
bywali w  świątyni, wielbiąc i  błogo-
sławiąc Boga (Dz 24, 52). 

Proponując wybór siedmiu, Piotr 
powie o  sobie i  apostołach: My zaś 
oddamy się wyłącznie modlitwie i po-
słudze słowa (Dz 6, 4). Widzimy więc, 
że apostołowie już od początku po-
trafili uniknąć niebezpieczeństwa 
aktywizmu, który wyjaławia życie, 
i starali się w twórczy sposób – usta-

nawiając nową posługę – bronić pry- 
matu modlitwy w swoim życiu.

Momenty modlitwy znaczą drogę 
Kościoła i wszystkie ważniejsze etapy 
jego misji. Wspólnota modli się przy 
wyborze Macieja (Dz 1, 24-25) i siedmiu 
(Dz 6, 6); wysyłając Barnabę i Pawła na 
misję wśród pogan (Dz 13, 3); ustana-
wiając prezbiterów w nowych wspól-
notach chrześcijańskich (Dz 13, 23). 
Modli się i prosi Boga o pomoc w trud-
nościach i prześladowaniach ze strony 
Żydów (Dz 4, 23-30); po męczeńskiej 
śmierci Jakuba i  w  czasie uwięzienia 
Piotra (Dz 12, 5. 12); kiedy Paweł udaje 
się do Jerozolimy, chociaż ma prze-
czucie grożącego mu prześladowania 
(Dz 21, 5). Wznosi do Boga modlitwy 
chwały i dziękczynienia także w mo-
mentach radości i przyjmowania Jego 
darów, jak na przykład w czasie misji 
w Samarii (Dz 8, 15); przy nawróceniu 
się Korneliusza (Dz 10, 9. 30; 11, 5. 18) 
itd.

I  jeśli chcielibyśmy usłyszeć jedną 
z  tych modlitw, to Łukasz daje nam 
próbkę w Dz 4, 24-30, pisząc: Wysłu-
chawszy tego, podnieśli jednomyślnie głos 
do Boga i  mówili: Wszechwładny 
Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszyst-
kiego, co w nich istnieje. Tyś przez Ducha 
Świętego powiedział ustami sługi swego 
Dawida: Dlaczego burzą się narody 
i  ludy knują rzeczy próżne? Powstali 
królowie ziemi i książęta zeszli się razem 
przeciw Panu i  przeciw Jego Poma-
zańcowi. [...] A teraz spójrz, Panie, na 
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ich groźby i  daj sługom Twoim głosić 
słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wy-
ciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać 
i dokonywać znaków i cudów przez imię 
świętego Sługi Twego, Jezusa. 

Jest to modlitwa prosta i żarliwa, nie 
wymyślona w laboratorium, ale wypły-
wająca z  konkretnych potrzeb co-
dziennego życia. Rozpoczyna się uwiel-
bieniem Boga jako Pana całego świata 
i historii, a następnie przez liczne od-
niesienia do Starego Testamentu stara 
się odczytać sytuację prześladowania 
w świetle słowa Bożego, powierzając się 
na końcu Bogu i Jego woli z ufnością 
i nadzieją. Nie jest to tylko modlitwa 
prośby, ale poszukiwanie sensu prześla-
dowania, jakie im zagraża.

Modląc się słowami Psalmu 2 i wspo-
minając mękę Jezusa, wspólnota ro-
zumie, że prześladowanie nie oznacza 
niepowodzenia misji, ale jest okazją do 
naśladowania Chrystusa. Jest to hi-
storia Jezusa, która się przedłuża 
w czasie. Dlatego wspólnota nie modli 
się, aby ustało prześladowanie, lecz aby 
miała odwagę głosić śmiało orędzie 
Jezusa także wśród prześladowań. 
Modlitwa utrzymana jest w  tonie 
umiarkowania i  ufności. Jest jakby 
konkretną ilustracją słów Jezusa: Na 
modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak 
poganie [...]. Albowiem wie Ojciec wasz, 
czego wam potrzeba, wpierw zanim Go 
poprosicie (Mt 6, 7-8). 

Łukasz podkreśla jeszcze jedną 
bardzo ważną cechę modlitwy wspól-

notowej, a mianowicie: zgodę i zjedno-
czenie duchowe. Modlitwa wspól-
notowa jest modlitwą chóralną nie tyle 
ze względu na zjednoczenie głosów, ile 
ze względu na zjednoczenie serc. 
Według Łukasza modlitwa jest nie tylko 
zanurzeniem w świecie Bożym, ale jest 
także elementem jednoczącym wspól- 
notę. Modlitwa nie tylko rodzi się we 
wspólnocie i  wyraża jej wiarę, ale 
formuje ją od wewnątrz, buduje i jed-
noczy.

Może wydawać się dziwne, że św. 
Łukasz, ukazując życie pierwotnego 
Kościoła, nie mówi nigdy o  miłości. 
Niewątpliwie jednak przedstawiona 
przez niego wspólnota chrześcijan jest 
doskonałą realizacją miłości i  to za-
równo na poziomie duchowym, jak 
i  materialnym. Jest najlepszym do-
wodem na to, że Chrystus rzeczywiście 
zmartwychwstał, żyje i  mocą Ducha 
Świętego działa w swoim Kościele.

Jak możemy być wspólnotą zakorze-
nioną w Chrystusie i żyjącą w komunii 
między sobą? Pierwsi chrześcijanie dają 
nam mniej więcej taką odpowiedź: mieć 
głębokie doświadczenie Chrystusa 
i starać się wspólnie wytrwać w Nim, 
wykorzystując środki, które On sam 
nam wskazał: słowo, Eucharystię, ko-
munię braterską i  modlitwę. Łukasz 
mówi, że ten styl życia budził podziw 
wśród ludu. Pamiętajmy, że może 
budzić podziw także dzisiaj.

Ks. dr Ryszard Kempiak SDB



MIĘDZY LUDŹMI

Potrzeba, aby każda wspólnota najpierw się wyzwoliła i żyła 
wolnością dzieci Boga, abyśmy byli wolni i nie postępowali 
jak ludzie zniewoleni, na których patrzymy i których nam żal. 

Nie jak niewolnik, ale jak syn, który cieszy się, że Słowo Boże go 
wyzwala. 
 W każdej wspólnocie istotne jest to, aby mógł działać Chrystus 
zbawiający, aby się człowiek do tego przyłożył, choćby przez dolewanie 
wody do stągwi. Aby czynił, cokolwiek Jezus powie, choćby tego nie 
rozumiał. Nie może chrześcijanin mieć wątpliwości tam, gdzie jest to 
Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa, choćby także i w tych 
sprawach mężczyzny i niewiasty, choćby także i w tych sprawach, dla 
kogo się ubierasz, dla kogo się rozbierasz. Musisz być cały czas 
świadom, bo jesteś odpowiedzialny za drugą osobę.
 Wyzwolenie, modlitwa, słowo, świadectwo buduje wspólnotę 
między nami i między wszystkimi ludźmi.

Ks. Wojciech Danielski
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Filozofowie mówią, że tym, co wy-
różnia ludzi spośród innych bytów, jest 
posiadanie języka i  używanie go do 
komunikacji z innymi. Każdy z nas jest 
istotą żywą, która mówi (animal lo-
quax)1, bo każdy z nas jest też zwie-
rzęciem stadnym (animal sociale). Po-
trzebujemy siebie nawzajem. Cóż z tego, 
że w raju Adam miał cały zwierzyniec, 
i  to jeszcze w  wersji oswojonej. Bra-
kowało mu kogoś takiego jak on. Co za 

Pięć mitów 
na temat dialogu

radość, kiedy Bóg dał mu Ewę! „Praw-
dziwym schronieniem dla człowieka 
jest drugi człowiek” – mówi irlandzkie 
przysłowie.

Wiele definicji dialogu stwierdza 
(ogólnie i ogólnikowo), że dialog jest: 
1) rodzajem komunikacji między-
ludzkiej; 2) miejscem wyłaniania się 
prawdy; 3) sposobem poszukiwania 
prawdy w drodze wymiany myśli (po-
glądów); 4) spotkaniem między-

 1 Powszechnie przytaczana definicja człowieka jako animal rationale (zwierzę rozumne) bierze swój 
początek w greckiej definicji dzoon logon echon, gdzie logos oznacza nie tylko rozum i racjonalność, lecz 
przede wszystkim język i mówienie.
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ludzkim; 5) sposobem bycia, umożli-
wiającym istnienie wspólnoty; 6) wy-
mianą argumentów (racji) skierowaną 
na uzyskanie racjonalnego konsensusu 
(jednomyślności, powszechnej zgody) 
w  drodze publicznego roztrząsania 
racji; 7) sposobem załatwiania sporów 
w społeczeństwach demokratycznych; 
8) spotkaniem osób, chcących się poro-
zumieć w sprawie poglądów i działań, 
co do których istnieją rozbieżne opinie; 
9) ujęzykowionym sposobem porozu-
miewania się ludzi ze sobą; 10) ro-
dzajem relacji międzyludzkiej, polega-
jącej na uznaniu drugiego człowieka 
jako osoby przy rezygnacji z jego instru-
mentalizacji i narzucania siłą własnych 
przekonań czy wymuszania okre-
ślonych sposobów zachowania/dzia-
łania; 11) formą tworzenia i podtrzy-
mywania wspólnoty sensu; 12) dyskusją 
językową między kilkoma osobami; 13) 
rozmową, którą ktoś prowadzi sam ze 
sobą; 14) myśleniem (poznaniem), 
które ma zawsze charakter dialogowy2. 
Już ta „wyliczanka” pokazuje, z  jak 
skomplikowanym zjawiskiem mamy do 
czynienia. A dodam jeszcze, że chociaż 
dialog toczy się w pierwszym rzędzie 
między ludźmi, w sensie przenośnym 
mówi się także o dialogu między kul-
turami i  światopoglądami, dialogu 
z przeszłością, a nawet z przyrodą.

Dialog toczy się zwykle przy fizycznej 
obecności partnerów. Ale nie jest ona 

konieczna. Można go przecież pro-
wadzić telefonicznie, listownie, za 
pomocą Internetu. Tym niemniej dialog 
jest skuteczniejszy, gdy wypowiadaniu 
słów towarzyszy gest (mowa ciała), 
który wzbogaca przekaz i pomaga go 
zinterpretować.

Dziś wiele mówi się i pisze na temat 
dialogu. Wszyscy chcą dialogować ze 
wszystkimi (albo przynajmniej tak de-
klarują). Czasami jednak sytuacja 
przypomina dowcip o przedwojennym 
żydowskim pensjonacie w  Otwocku: 
wszyscy się tam dobrze znają i wszyscy 
się nie lubią. Niby rozmawiamy, niby 
coś się dzieje między nami, ale czy to 
jest rzeczywiście dialog? 

Proponuję krytyczne przyjrzenie się 
kilku potocznym przekonaniom na 
temat dialogu. Nie spodziewajcie się 
jednak żadnych dobrych rad, bo czymś 
innym jest teoria dialogu, a czym innym 
jego praktyka. Każdy dialog ma w sobie 
coś ze sztuki. Nie wystarczy doskona-
lenie technik i form. Uczymy się dialo-
gowania, wchodząc w dialog.

Mit 1: 
Każda rozmowa jest dialogiem

Na początek ulubiona fraza wszystkich 
seriali świata: „czy możemy o tym po-
rozmawiać?”. Widz zazwyczaj oczekuje, 
że kolejne sceny filmu pokażą intymne 
wyznania, deklaracje uczuć, ujawnienie 

 2 Jeżeli przyjąć przypisywany Platonowi pogląd, że myślenie jest mową wewnętrzną, milczącą rozmową 
umysłu ze samym sobą, wtedy wszelkie myślenie jest dialogowaniem.
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sekretów z przeszłości. Ale nie każda 
rozmowa jest dialogiem. Nawet taka, 
w której rozważa się racje „za i przeciw” 
pewnemu poglądowi. Istnieją bowiem 
dialogi pozorne, dydaktyczne i mani-
pulacyjne. 

Jeśli rozmówcy rzeczywiście zmie-
rzają do porozumienia i  pozostają 
otwarci na wzajemne argumenty, mamy 
do czynienia z dialogiem autentycznym. 
Jeżeli zaś każdy z nich dąży za wszelką 
cenę do narzucenia własnego zdania 
i osiągnięcia własnej korzyści – wtedy 
mowa o dialogu pozornym, a właściwie 
o  jakiejś formie komunikacji, która 
dialogiem po prostu nie jest. Dialogiem 
w ścisłym sensie nie jest też rozmowa 
dydaktyczna (np. między nauczycielem 
i uczniem na lekcji), ponieważ nie służy 
poszukiwaniu nowej prawdy, lecz upo-
wszechnianiu i  utrwalaniu pewnych 

poglądów. W dialogu manipulacyjnym 
chodzi o to, żeby jedna ze stron zaak-
ceptowała pewne stwierdzenia lub 
działania, których by z pewnością nie 
zaakceptowała, gdyby znała całą prawdę 
o  rzeczywistych motywach strony 
przeciwnej. To również dyskwalifikuje 
ten typ dialogu jako dialog autentyczny.

Czy mamy się wystrzegać dialogów 
innych niż autentyczny? Przecież to 
niemożliwe. Specjalistami od dialogów 
manipulacyjnych są nie tylko politycy 
czy dziennikarze, ale i rodzice małych 
dzieci. Jak uczniowie i  studenci na-
uczyliby się czegokolwiek, gdyby nie 
dialogi dydaktyczne? Przy najlepszych 
chęciach trudno mówić o dialogu, gdy 
jego partnerzy nie są równi pod 
pewnymi względami. Co więcej, dialog 
– przykładowo między rodzicem 
a  dzieckiem – po prostu musi się 
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kończyć niekiedy autorytarnym, insty-
tucjonalnie i  prawnie usankcjono-
wanym przymusem (przysłowiowym 
„odebraniem dziecku zapałek”).

Mit 2: Z każdym można dialogować

Otóż – nie z  każdym. Nie da się 
podjąć dialogu w kilku przypadkach. 

Po pierwsze, gdy rozmówca ma te 
same poglądy, co ja. Warunkiem dia- 
logu jest bowiem „ścieranie się” od-
miennych poglądów, stanowisk, argu-
mentów. Tam, gdzie partnerzy od po-
czątku dzielą te same poglądy, 
rozprawiając (prywatnie lub publicznie) 
tylko po to, by utwierdzić siebie lub 
innych co do słuszności własnego sta-
nowiska, nie ma miejsca na dialog. 

Po drugie, dialog wymaga wstępnego 
ustalenia, jakie wartości i poglądy są dla 
rozmówców wspólne. Dopiero na tym 
tle można dostrzec różnice między 
stanowiskami. Dialog zakłada też mi-
nimum porozumienia co do sposobu 
pojmowania kluczowych słów (mówiąc 
kolokwialnie, chodzi o uniknięcie sy-
tuacji, że „chłop mówi o chlebie, a baba 
o  niebie”). Na skutek braku elemen-
tarnego porozumienia zamiast dialogu 
mamy „rozmowę głuchych”. 

Po trzecie, nie ma dialogu, kiedy 
jedna ze stron jest przekonana, że dys-
ponuje „całą i wyłączną prawdą”, wy-
kłada ją z pozycji siły (władzy) i próbuje 
ją narzucić stronie przeciwnej. Wa-
runkiem dialogu jest swoboda w pre-

zentowaniu własnego stanowiska oraz 
otwartość na cudze argumenty  – do-
puszczenie do siebie myśli, że mój 
przeciwnik w pewnej kwestii może mieć 
rację, a ja mogę się mylić.

Mit 3: 
Pewne sprawy nie podlegają 

dialogowi

Już średniowieczni antydialektycy 
(Bernard z  Clairvaux), dyskutując 
z dialektykami (Piotr Abelard) uważali, 
że nie o wszystkim można dialogować 
(nie ma dialogu na temat prawd wiary 
chrześcijańskiej). Uważam jednak, że 
przedmiotem dialogu może być każdy 
temat, który z  pewnych powodów 
okazał się interesujący i ważny dla obu 
stron dialogu. Żyjąc w jednym z euro-
pejskich pluralistycznych społeczeństw 
demokratycznych, wiemy, że z natury 
rzeczy istnieją tu rozbieżności co do 
wielu istotnych zagadnień. Praktyka 
pokazuje, że nie ma tu tematów tabu. 
To samo dotyczy różnych problemów 
w  naszych domach, wspólnotach, 
wreszcie w  Ruchu na skalę ogólno-
polską i światową. 

Z drugiej strony fakt, że trzeba dialo-
gować o  wszystkim, nie oznacza, że 
wszystkie poglądy i argumenty mają tę 
samą rangę. Otwartość na prawdę 
partnera nie oznacza prostej akceptacji 
wszystkiego, co on głosi. Skoro mamy 
odmienne pomysły na urządzenie 
świata, powinniśmy przynajmniej 
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umieć się porozumieć co do tego, 
w czym i dlaczego się różnimy. 

Mit 4: Dialog jest udany, gdy jego 
strony dochodzą do porozumienia

To nieprawda, że każdy dialog, żeby 
można go było nazwać udanym, musi 
kończyć się przekonaniem przeciwnika 
do naszych poglądów, albo przynaj-
mniej kompromisem. Celem dialogu 
jest znalezienie wspólnej prawdy, która 
pojawi się – być może! – jako jego re-
zultat.

Dzięki dialogowi dochodzi do ujaw-
nienia prawdy, która nie była przedtem 
w pełni znana żadnemu z  jej uczest-
ników. Dlatego nie ma w  nim zwy-
cięzców i pokonanych. Ostatecznie to 
nie siła racjonalnych argumentów, 
a  przymus płynący z  prawdy i  sama 
rzeczywistość zmuszają do akceptacji 
lub porzucenia wcześniejszych prze-
konań. Są zresztą i takie prawdy, które 
odsłaniają się przed nami wyłącznie 
dzięki dialogowi. Przecież jedynie tam 
„otwiera się prawda o  człowieku” – 
kiedy szczerze mówimy o tym, co nas 
porusza, inspiruje i boli, ujawniamy to, 
co nosimy ukryte w sobie. Zazwyczaj 
uczestnicy takiego dialogu wychodzą 
z niego zmienieni oraz bogatsi o prawdę 
o sobie samych i świecie.

Dialog jest udany także wówczas, 
kiedy uda mi się zrozumieć zdanie 
mojego oponenta. Nie zgadzam się 
z nim, on nie zgadza się ze mną, każdy 

pozostał przy swoim i nie wypracowa-
liśmy żadnego wspólnego stanowiska 
– ale ja wiem, co on myśli i dlaczego tak 
myśli. Czy to mało?

Mit 5: Dialog jest dobry dla słabych 
i wątpiących

Kto podejmuje dialog – czy tylko ten, 
kto nie jest przekonany o  własnej 
prawdzie i racjach? Czy poszukiwanie 
dialogu jest wyrazem niewiary we 
własne przekonania i  gotowości do 
łatwej rezygnacji z własnych poglądów? 

Można zająć w dialogu pozycję wąt-
pienia we własną prawdę i dialogowego 
poszukiwania nowej prawdy. Ale 
w dialog można też wchodzić z przeko-
naniem, że zna się prawdę, którą chce 
się proponować innym.. Skądinąd 
zawsze musimy się liczyć z możliwością, 
że podejmując dialog, będziemy zmu-
szeni do zmiany wcześniejszego stano-
wiska. Z dialogiem jest trochę tak, jak 
z miłością – nigdy nie wiesz, dokąd ona 
cię zaprowadzi. „Co ‹‹wyjdzie›› w roz-
mowie, nikt z  góry nie wie. Porozu-
mienie lub jego utrata są czymś, co nam 
się niejako przydarza [...] nie można 
nawet powiedzieć, że to partnerzy do-
stosowują się do siebie; w udanej roz-
mowie poddają się obaj prawdzie 
rzeczy, która wiąże ich nowymi więzami 
wspólnoty. Porozumienie w rozmowie 
nie polega na samym tylko monologu 
i forsowaniu własnego stanowiska, lecz 
jest przemianą we wspólnotę, w której 
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nie pozostaje się tym, czym się było” 
(H.G. Gadamer). Taka jest właśnie 
logika dialogu.

„Skorupa czy kręgosłup?”

Na koniec, jako komentarz, mała 
przypowieść o tym tytule, która zawsze 
przypomina mi się, gdy mowa o niebez-
pieczeństwach dialogu Kościoła ze 
światem, nadużyciach po Vaticanum II 
i ryzyku otwartości. 

„Kiedy po roku 1945 chcieliśmy wejść 
»w samo serce mas ludzkich«,odczu-
liśmy ciężar zwątpień, rutyny, za 
grubych skorup. [...] Musieliśmy 
zdzierać z  siebie, sztuka, po sztuce, 
wszystko: hełmy, kornety, sutanny, 
burzyć mury odgradzające »wielebnych 
ojców« i »kochane mateczki«, oduczyć 

się wtykania nosa w brewiarz podczas 
podróży. Zrzucaliśmy skorupy, które 
krępowały swobodę ruchów, utrudniały 
kontakt z ludźmi, a tym samym ewan-
gelizację [...] 

Skończyła się era bezkręgowców 
o  ciele miękkim, chronionym przez 
skorupę, era ostryg, ślimaków, małży 
[...] Należało to zrobić, nawet jeśli wy-
konaliśmy to niezgrabnie. Ale przyroda, 
ewoluując od bezkręgowców do krę-
gowców, zastąpiła zewnętrzną skorupę 
wewnętrznym kośćcem. [...] Co jest tym 
kręgosłupem? Słowo Boże. Ale nie 
rozproszone na powierzchni jak cukier 
na ciastku. Słowo Boże odczytywane, 
medytowane, przecierpiane i  wymo-
dlone. Tylko dzięki niemu człowiek 
może się trzymać prosto”3.

Agnieszka Salamucha

 3 Jacques Loew, Jacques Faizant, Przypowieści i obrazki, Poznań: W drodze 1995, s. 88.
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Wszystko rozegrało się na 
przestrzeni około 150 me- 
trów i w czasie nie dłuższym 

niż 5 minut. Zaproszony jako sąsiad, 
szedłem świętować dwudziestą rocznicę 
poświęcenia Domu Gościnnego Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Ja-
worniku. Zrobiłem zaledwie kilka 
kroków za bramę Domu Formacyjnego 
Ruchu Światło-Życie, gdy zatrzymało 
się przy mnie auto. Usłyszałem proste: 
„Szczęść Boże”, jestem ks. Leszek Czyż, 
proboszcz Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej w Malince, zapraszam do auta. 
Odpowiedziałem, że bardzo dziękuję, 
bo przecież to jest tylko tych kilka-
dziesiąt kroków – „ale ja chciałem 
chwilę porozmawiać” – powiedział, dziś 
mój serdeczny przyjaciel, wręcz 
człowiek bliski mi jak brat. Tak się za-
częło moje bezpośrednie zaangażo-
wanie w dzieło ewangelizacji, prowa-

Już czas, 
wejdź w to...

dzonej wspólnie przez 
chrześcijan z  różnych 
Kościołów i Wspólnot 
Kościelnych.

Wcześniej dobre, są-
siedzkie więzi budowa-
liśmy na płaszczyźnie bardziej towarzy-
sko-sportowej. Z  jawornickim pro-
boszczem ewangelickiej parafii, ks. 
Zdzisiem, spotykaliśmy się parę razy 
w  roku przy wspólnym stole, a  już 
zawsze na śpiewaniu kolęd około wigilii 
Bożego Narodzenia, czy przy okazji 
składania życzeń na Wielkanoc. Co 
wtorek graliśmy na sali przy szkole 
w piłkę siatkową, a w środy w nożną. 
W  tradycyjnych, jawornickich „tur-
niejach ulic” w siatkę, graliśmy w jednej 
drużynie wraz z jego synem Przemkiem 
i  trzema innymi parafianami (wszak 
mieszkaliśmy z pastorem na tej samej 
ulicy). Nasze ścieżki codziennie prze-
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cinały się po drodze do sklepu, na 
spacerze, a  także przy okazji pomocy 
sąsiedzkiej wspólnego świętowania 
z  OSP w  Jaworniku. Śmialiśmy się 
w  naszym Domu, że pijemy ekume-
niczne mleko, bo od ewangelickiej 
krowy pasionej na katolickiej trawie. 
Często w  południe modliliśmy się 
„Anioł Pański” przy dźwięku dzwonów, 
które rozbrzmiewały z  Domu Go-
ścinnego (my jeszcze wtedy nie mie-
liśmy dzwonu przy kaplicy). Ważnym 
świadectwem pragnienia jedności stał 

spotkaliśmy się w  Wiśle Malince, 
w  Studio Deo Recordings, u  Henia 
Króla1. Było tam jeszcze parę osób re-
prezentujących różne wspólnoty ko-
ścielne z Wisły (o ile pamiętam, wśród 
nich byli: Paweł Szarzec z  fundacji 
„Elim”, Tadzio Pilch ze zboru „Mara-
natha”, Andrzej Kojma od Baptystów 
i  Władek Pilch – pastor zielono-
świątkowy z Wisły Czarne, który jak 
zobaczył, że łączy nas szczera modlitwa, 
to stwierdził, że to go przekonuje, iż jest 

1  Henryka poznałem w Tarnowskich Górach, w marcu 1980 r., był jednym z liderów ewangelickiego 
zespołu Deodecyma, który gościliśmy kolejnego wieczoru podczas mojej pierwszej w życiu ewangelizacji

się wspólny drogowskaz, pokazujący 
drogę do sąsiadujących ze sobą kaplic: 
ewangelickiej i  katolickiej. Z  czasem 
„siatka” kontaktów wśród znajomych 
wyszła poza obręb doliny i przez takie 
zwykłe bycie wśród i z nimi, zdobyłem 
zaufanie w  środowisku miejscowej, 
w  przygniatającej większości prote-
stanckiej, ludności.

Parę miesięcy później po tej opisanej 
na początku rozmowie z  Leszkiem, 

to Boże dzieło i chce się zaangażować). 
W takim gronie spotkaliśmy się po raz 
pierwszy, stąd pamiętam takie lekkie 
badanie się wzrokiem na samym po-
czątku. Chwilę potem pomodliliśmy się 
prosząc Pana, aby jeśli chce, skorzystał 
z naszej różnorodności i użył nas do 
dzieła, jakie dla nas przygotował. Pan 
Jezus otworzył nasze serca na siebie. Po 
modlitwie nie mieliśmy wątpliwości, że 
chcemy wspólnie podjąć dzieło Fe-
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stiwalu Życia, którego wizja była pier-
wotnym powodem zaproszenia nas na 
spotkanie.

Zaczęliśmy, najpierw w  tym mniej- 
szym gronie, a potem z coraz większym 
gronem wolontariuszy, regularnie spo-
tykać się i pytać Pana o to, co konkretnie 
mamy czynić – a  pomysłów wciąż 
przybywało. Najpierw gromadziliśmy 
się raz w miesiącu, potem co dwa ty-
godnie, a  następnie raz w  tygodniu, 
a  w  ostatnim o-
kresie przygotowań 
do Festiwalu wręcz 
codziennie. Oprócz 
merytorycznych 
i techniczno-strate-
gicznych przygo-
towań, cały czas 
trwaliśmy wspólnie 
na modlitwie. Naj-
pierw spotykając 
się razem co mie- 
siąc, zawsze w  in- 
nym kościele lub 
zborze, potem, w miarę zbliżania się do 
rozpoczęcia Festiwalu, co dwa tygodnie, 
a później co tydzień, zaś w ostatnich 
dniach codziennie w plenerze „omadla-
liśmy” miejsca, w których miały dziać 
się wydarzenia związane z głoszeniem 
Bożej chwały. Modlitwa i prace przygo-
towawcze, którym zresztą zawsze towa-
rzyszyła modlitwa, stały się oczywi-
stością naszych spotkań. Nawet kiedy 
spotykaliśmy się w  sklepie czy prze-
lotem na ulicy, zawsze zachęcaliśmy się 

do trwania we wspólnej modlitwie za to 
dzieło. Nawiasem mówiąc, kiedy i dziś 
spotykamy się w naszym gronie, zawsze 
mówię, że muszę wyjść o pół godziny 
wcześniej niż to jest konieczne, gdyż 
kiedy zbieram się do wyjścia i tak słyszę: 
„to pomódlmy się kochani przez chwilę”.

Wśród wielu, modlitw pamiętam taką 
jedną, szczególną dla nas. Tadzio zapro-
ponował, abyśmy przebaczyli sobie 
nawzajem winy i poprosili o przeba-

czenie, jeśli w czymś 
zawiniliśmy. Mo-
dlitwa ta jednak nie 
miała się koncen-
trować na urazach 
osobistych, ale na 
ranach zadanych po-
szczególnym wspól-
notom wyznanio- 
wym, zarówno przez 
n ie  s ame wob e c 
siebie, jak i  przez 
spektakularne, poje-
dyncze i bolesne wy-

darzenia powodujące rozłam wspólnoty. 
W Wiśle w tamtym czasie na dziesięć 
tysięcy mieszkańców było zarejestro-
wanych szesnaście wyznań chrześcijań-
skich. Wiele osób – dziś w  różnych 
wspólnotach – kiedyś było w  jednym 
Kościele. Wielu było naprawdę głęboko 
poranionych. To była dla nich bardzo 
trudna, ale i niesamowicie wyzwalająca 
i uzdrawiająca modlitwa pojednania. 
Patrzyłem na to i mogłem tylko chwalić 
Pana Boga. Sam zdałem sobie sprawę, 
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że ja nie mam im nic do wybaczania, bo 
te ponad dziesięć lat mieszkania 
w Wiśle, nie zostawiło we mnie żadnego 
złego wspomnienia o  jakimkolwiek 
złym potraktowaniu mnie jako katolika. 
Zasmuciło mnie wtedy raczej to, że 
mam w  sobie wiele bólu i  poczucia 
krzywdy spowodowanego różnymi 
sytuacjami czy decyzjami przełożonych, 
jakie mnie dotykały w  moim, kato-
lickim Kościele. Tamta modlitwa 
bardzo wiele w nas wszystkich zmieniła, 
Bóg naprawdę uleczył wiele serc.

Niewątpliwie błogosławiony owoc 
wydarzenia ewangelizacyjnego, jakim 
był Festiwal Życia2, ma swoje źródło 
w tych naszych wspólnych modlitwach 
i  spotkaniach w  czasie przygotowań. 
Nagle zdaliśmy sobie sprawę z tego, że 
patrzymy na siebie inaczej, że nie trak-
tujemy siebie jak konkurencji. Włączy-
liśmy się we wspólne uwielbienie Pana 
Jezusa i zachwyt Nim dał nam poczucie 
szczęścia, pomnożonego zdumieniem, 
że choć w  inny sposób nieraz poj-
mujemy Boga, to jednak tak samo 
mocno Go kochamy! Zobaczyliśmy 
także, że to doświadczenie nas samych 
bardzo umocniło w wierze i wcale nie 
odebrało nam poczucia tożsamości, ale 
że łączy nas wspólne, szczere pra-
gnienie, aby jak największej liczbie osób 

powiedzieć o Jezusie i że ta nasza róż-
norodność w ogóle nie przeszkadza we 
wspólnej pracy głoszenia Dobrej 
Nowiny o Jezusie Chrystusie, jedynym 
Zbawicielu człowieka!

Kiedy w  2004 roku opuszczałem 
Wisłę, tym czego mi najbardziej było 
żal, to perspektywy konieczności ogra-
niczenia właśnie tej tak dobrze zapo-
wiadającej się międzywyznaniowej 
współpracy ewangelizacyjnej, a nadto 
rozstania z ludźmi, którzy na co dzień 
budowali mnie radykalizmem swojego 
świadectwa wiary. Tym, co podtrzy-
mywało mnie na duchu, była świa-
domość, że jeśli to jest Boże dzieło, to 
ono się rozwinie i beze mnie, i że jeśli 
mam w nim być, to Pan Jezus zamykając 
decyzją Arcybiskupa jedne drzwi, 
otworzy kolejne. Bardzo szybko okazało 
się, że z perspektywy centrum diecezji 
mogę w zaangażowanie w drugą edycję 
Festiwalu w  2006 r. wprowadzić 
znacznie większą liczbę wolontariuszy 
i uczestników3. Kiedy po zakończeniu 
wydarzenia, w  gronie organizatorów 
pytaliśmy się, czy podjąć je jako kolejną, 
cykliczną „imprezę” ewangelizacyjną, 
mimo wdzięczności Bogu za wspaniałe 
dni, mimo tak po ludzku, poczucia 
sukcesu, tego, że Pan Bóg naprawdę 
przyznał się do tego dzieła, pytanie to 

2  Wiślański Festiwal Życia odbył się dwukrotnie w latach 2004, 2006 – wiele materiałów archiwalnych 
można jeszcze znaleźć na stronach www., wystarczy wrzucić w wyszukiwarkę sam temat i miejsce.

3  W 2006 r. w przygotowaniach i przebiegu Festiwalu Życia brało udział około 600 wolontariuszy, 
a przez modlitwy, nabożeństwa, koncerty, różnorodne zajęcia, panele dyskusyjne, zabawy plenerowe, 
zajęcia z dziećmi – Kid’s Games – w tych dniach przewinęło się około 50 tys. ludzi.
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jakoś pozostało bez odpowiedzi. Dziś, 
po kolejnych latach, wiem, że Pan Jezus 
przygotował dla nas nowe zadanie, za-
danie, gdzie odległość naszych do-
mostw i wspólnot już nie gra roli. Dziś 
znaczna część tamtej, festiwalowej ekipy 
jest mocno zaangażowana w  nowe 
projekty wokół wspólnej platformy 
Jezus.Net4.

Zanim na dobre zaczęła się otwierać 
przed nami ogromna przestrzeń pracy 

ewangelizacyjnej przez internet, dzięki 
ludziom poznanym podczas Festiwalu 
zostałem zaproszony, a  przeze mnie 
(podobnie jak przy Festiwalu) cały Ruch 
Światło-Życie, do ewangelizacji Pro 

Christ5, z przekazem satelitarnym z ka-
towickiego „Spodka”. Znów nowe wy-
zwanie, dwa lata przygotowań, modlitwy 
w gronie osób reprezentujących mo-
zaikę chrześcijańskich wyznań na Śląsku 
i w całej Polsce. I znowu wielka wdzię-
czność Panu Bogu za to, że posłużył się 
naszą gotowością. Pozostały przyjaźnie 
i mosty modlitwy z siostrami i braćmi 
z wielu wspólnot chrześcijańskich. Tu 
już rozumiałem, dlaczego trzeba było 

opuścić Wisłę. Pan Jezus pozwolił 
mi poznać tak wielu chrześcijan, 
z tak wielu środowisk, gdyż teraz 
poprowadził mnie na jeszcze 
bardziej bezkresne horyzonty 
pola ewangelizacji, jaką jest 
przestrzeń internetu.

Ostatnie, blisko już cztery lata, 
posługi w  dziele współpracy 
międzywyznaniowej to stale 
rozrastająca się platforma ewan-
gelizacji za pomocą strony www.
szukajacboga.pl6 oraz połą-
czonymi z  tym dziełem ko-

lejnymi inicjatywami pracy poewange-
lizacyjnej przez internet (Dlaczego 
Jezus7, odkrywanie chrześcijaństwa – 
OCH8), a  także w  spotkaniu bezpo-
średnim (Alfa Kurs9, OCH). Współpra-

4  http://www.jesus.net/
5  Ewangelizacja to odbyła się w 2008 r.. więcej szczegółów na jej temat można znaleźć na stronie http://

www.prochrist.oaza.pl/index.php?id=strategia oraz wpisując bezpośrednio w wyszukiwarkę „Pro Christ 
6  Na stronę polskojęzyczną od lipca 2008 r. do kwietnia 2011 r. weszło blisko 1.340.000, pierwszych 

wejść było 986.871, decyzję uznającą Jezusa jako Pana i Zbawiciela zaznaczyło 165.144, a do pracy po-
ewangelizacyjnej zgłosiło się 18.688 osób. Polska”.

7  www.dlaczegojezus.pl
8  http://www.odkrywaniechrzescijanstwa.pl/
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cujemy także w  dziedzinie formacji 
chrześcijańskich liderów (ILI10, 
ARCH+11). Przymierzamy się do 
nowych dzieł, takich jak „Projekt Praw-
da”(The Truth Project) pochodzący 
z amerykańskiej organizacji Focus on 
the Family12 oraz Outback13 (które są 
obecnie w fazie tłumaczenia i przygo-
towań do wprowadzenia ich w życie za 
parę miesięcy).

Co tak naprawdę wydarzyło się dla 
mnie w  Jaworniku przed ośmiu laty? 
Dziś patrzę na to prosto: należało wyjść 
za ogrodzenie własnej „posesji”, chcieć 
budować na tym, co dobre, wejść 
w dialog i pozwolić zrobić kilka kroków 
wspólnie. Wtedy odpowiedziałem, że ja 
jestem gotowy, ale nie wiem, czy znajdę 
czas w natłoku, zwłaszcza wakacyjnych, 
wydarzeń. Czas się znalazł, a  ja dziś 
noszę w sobie to wewnętrzne przeko-
nanie, że dobrze rozeznałem wezwanie 
Pana Jezusa, „Już czas, wejdź w to...”, 
i że nadal to wezwanie przynagla mnie 
do dzielenia się Jezusem, także wśród 
i  razem z  chrześcijanami różnych 
wyznań. Dziś nie ma dla mnie drogi 
odwrotu, Pan Bóg położył mi to na 

serce, Jego imię musi być chwalone 
między wielu narodami (a dziś myślę, 
że w pierwszym rzędzie, między wielu 
„chrześcijańskimi denominacjami”), 
aby inni zobaczyli chwałę Bożą pośród 
kochających się chrześcijan i zapragnęli 
poznać i pokochać Jezusa, i by chcieli 
dalej głosić Go tym, co Go jeszcze nie 
poznali!

ks. Ryszard Nowak

9  http://www.alfapolska.org/
10  http://www.iliteam.org/
11  http://www.youtube.com/watch?v=w5ZAGyC5ZYU
12  http://www.thetruthproject.org/ oraz http://en.wikipedia.org/wiki/Focus_on_the_Family i http://

www.focusonthefamily.com/
13  http://www.lucidorum.com/outback/
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Bycie animatorem 
w  Ruchu Światło-
Życie od pierwszej 
oazy rekolekcyjnej 
było dla mnie celem 
formacji. Na pierw-
szych rekolekcjach 

miałem około 14 lat. Podpatrywałem 
animatorów przygotowujących różne 
wydarzenia. Chciałem jakoś pomagać. 
Być „jak oni”. Pierwszy raz jako ani-
mator posługiwałem na zimowych re-
kolekcjach ewangelizacyjnych. Miałem 
wówczas następującą perspektywę: „ja 
jestem animatorem grupy i moim za-
daniem jest przeprowadzić spotkanie 
w  grupie oraz przygotować to, o  co 
poprosi ks. moderator”. Była to dość 
uboga wizja. Nie wiem, co na to wielki 
wizjoner duszpasterstwa, ks. Franciszek 
Blachnicki, ale wtedy tyle musiało wy-
starczyć.

Zmiany w moim patrzeniu na ani-
mację przyniosła praca w ciągu roku. 
Mój moderator, ks. Kazimierz, po-
wtarzał mi, że najwięcej z treści forma-
cyjnych przemawia do człowieka, gdy 
sam je przekazuje. Jest to ważna prawda 
i wtedy mogłem się o niej przekonać. 
Moja formacja zaczęła się od nawa, 

Oblicza Kościoła
Z perspektywy animatora

a wizja bycia animatorem wciąż ewolu-
owała.

Kolejny etap to odkrywanie Ruchu 
Światło-Życie wśród wielu innych 
ruchów. Zacząłem dostrzegać, że poza 
Oazą są inne wspólnoty. Początkowo 
jednak odczuwałem ich obecność jako 
konkurencję. Czasem było to spowo-
dowane tym, że zdarzały się osoby, które 
przechodziły z jednej grupy do drugiej. 
Po pewnym czasie zrozumiałem, że 
przecież wszyscy gramy w jednej dru-
żynie, a różnimy się tylko stylem gry – 
trochę jak na boisku. Zamiast więc 
zmieniać styl gry, lepiej zacząć się 
zgrywać. To odkrycie sprawiło, że za-
cząłem z  wielką radością odkrywać 
różne żywe wspólnoty Kościoła, wśród 
których Oaza zajmowała sobie właściwe 
miejsce.

Ostatni etap to odkrywanie Kościoła 
poza ruchami. Zaczął się, gdy rozpo-
cząłem formację w  seminarium du-
chownym. Zacząłem przyglądać się 
Kościołowi w naszej diecezji i widzieć, 
że środowiska żywej wiary istniejące 
formalnie (duszpasterstwa, ruchy 
odnowy, grupy modlitewne) nie są 
jeszcze wszędzie obecne. Jest jednak 
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obecna wiara chrześcijan. Wielu 
wiernych – zarówno świeckich, jak 
i duchownych – żyje w Kościele i nie 
przynależy do żadnych grup o  usta-
lonym porządku formacyjnym. Do-
tychczas myślałem, że właśnie tacy 
chrześcijanie to „ci, których trzeba 
zwerbować i  doprowadzić do żywej 
wiary”, tymczasem wszelka próba wer-
bowania do takiej czy innej organizacji 
kończy się wywołaniem strachu przed 
nieznanym albo zniechęceniem do 
takiej czy innej wspólnoty. Trzeba 
bardzo mocno podkreślać, że dzieło 
Oazy Żywego Kościoła, jak i wszystkie 
inne dzieła Ducha Świętego we współ-
czesnym Kościele, nie zaistniały dla 
samych siebie. Nie o  werbowanie tu 
chodzi. Nie może nam zależeć na 
liczbach. One mogą posłużyć do dia-

gnozy, ale nie mogą być celem samym 
w sobie. Nie można też jednak tylko 
siedzieć i  czekać, aż ktoś do nas 
przyjdzie. Animator musi mieć świa-
domość, że jest narzędziem, którym 
Bóg chce posługiwać się w tym środo-
wisku, w  którym żyje. „Komu wiele 
dano, od tego wiele wymagać będą”. 
Animator na uczelni nie powinien od 
pierwszego dnia nakłaniać ludzi z roku 
do wyjazdu na rekolekcje, ale powinien 
żyć tak (być radosnym, życzliwym, 
pilnym!), aby ktoś poznawszy go – zdu-
miony – sam zechciał zbliżyć się do 
Chrystusa, poznać Go i  Jego Kościół. 
Animator małżonek w  rodzinie nie 
może wysyłać dzieci do Kościoła, ale 
będzie je tam prowadził, tworząc przy-
jazny klimat „wyjścia do kościoła”. Tylko 
tak może autentyczną wiarę przekazać 
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dziecku i zachęcić do „czegoś więcej”.
Świadectwo nie będzie mogło być 

zastąpione nigdy systemem forma-
cyjnym. Owszem, droga ku dojrzałości 
chrześcijańskiej musi mieć konkretne 
etapy i drogowskazy, aby łatwiej było się 
na niej odnaleźć i  iść dalej, ale nawet 
najbardziej kolorowe drogowskazy 
i najlepiej oznakowane szlaki nie za-
stąpią doświadczonego przewodnika. 
Animator musi znać drogę. Ten, kogo 
prowadzi, musi mu „tylko” zaufać. 
Wzbudzać zaufanie – bardzo trudna 
sztuka. Wszelkie etykietki tracą tu 
znaczenie. Pozostaje tylko człowiek.

Ostatnia myśl wiąże się z  tekstem 
modlitwy o beatyfikację ks. Franciszka 
Blachnickiego, której fragment można 

sparafrazować: „Ruch Światło-Życie 
pragnie wychowywać swoich uczest-
ników do posiadania siebie w dawaniu 
siebie i w ten sposób przyczyniać się do 
wzrostu żywych wspólnot Kościoła”. 
Zatrzymuję się nad nim od jakiegoś 
czasu i staram się uczynić treścią for-
macji. Posiadanie siebie w  dawaniu 
siebie to wielkie zadanie wszystkich 
wierzących. Wychowanie do takiej 
postawy to zadanie tych, którzy poznali, 
jak wielkie znaczenie ma ta postawa dla 
stanu żywych wspólnot Kościoła. Panie 
Jezu! Naucz mnie tego, bym umiał 
dawać siebie.

Piotr Żuber
kleryk Wyższego Seminarium 

Duchownego
Archidiecezji Wrocławskiej
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Ewangelizacja jest problemem 
w  krajach zachodnich – najbardziej 
widoczny jest on dziś w Holandii. Libe-
rałowie wolą zajęcia towarzyskie, pro-
testanci są zajęci nauczaniem we własnej 
parafii, wielu katolików namawia je-
dynie do praktykowania sakramentów 
raz na jakiś czas, a kościoły ewange-
liczne stoją nad brzegiem ogromnej, 
pustej dziury i  rzucają kilka ogólni-
kowych sloganów w kierunku nienaw-
róconych ludzi. Nie da się zatem mówić 
o ewangelizacji, pomijając temat doj-
rzałych chrześcijan oraz świadomego 
liderowania.

Około dziesięciu lat temu rozwinął się 
trend w kierunku ewangelizacji przez 
przyjaźń. Wypalił się jednak, ponieważ 
ludzie zadawali sobie pytania: „Czy 

    Bóg pragnie nas
                            kształtować

naprawdę muszę nawiązywać długoter-
minowe przyjaźnie z  ludźmi, ażeby 
dzielić się Ewangelią?”. To negatywne 
podejście nie było zamierzone, ale 
termin „przyjacielskiej ewangelizacji” 
dziś w wielu miejscach nie zachwyca, 
dlatego teraz często ludzie „wylewają 
dziecko z  kąpielą”. Chodzi natomiast 
o to, żeby być w kontakcie z ludźmi na 
ich poziomie, by raczej się z nimi poro-
zumieć, a nie dostarczyć im tylko wia-
domości (o Chrystusie na przykład). 
Bóg nie posłał wiadomości, on posłał 
swojego Syna. Wieki poselstwa (dostar-
czonego przez proroków) nie osiągnęły 
zamierzonego celu. Ewangelizacja musi 
zatem zawierać ten osobisty element 
oraz postawę rozmowy z ludźmi na ich 
poziomie – tak jak robił to sam Jezus, 

Przywództwo (z angielskiego leadership), tłumaczone na język polski jest 
coraz częściej jako liderstwo. Termin ten powinien być rozumiany raczej jako 
jakiś etap ewangelizacji niż tylko przywództwo dla jakiejś grupy czy organizacji. 
A dlaczego ewangelizacji?
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na przykład w scenie przy studni, kiedy 
to rozmawiał z Samarytanką (J 4, 1-42). 
Tak rozumiane przywództwo nie 
oznacza dążenia do jakiejś pozycji 
władzy w  hierarchii czy strukturze 
społecznej po to, aby z tej pozycji ko-
rzystać dla własnych celów. Jest rozu-
miane raczej jako unikalna postawa 
danej osoby wobec życia, pracy i innych 
ludzi.

Ogólnoświatowe badania wykazały, 
że istnieje osiem zasadniczych wartości, 
będących filarami życia chrześcijań-
skiego, których powinni trzymać się 
liderzy, by być skutecznymi w swojej 
służbie. W tym celu powołano Między-
narodowy Instytut Przywództwa (In-
ternational Leadership Institute – ILI), 
który opracował program nauczania, 
odzwierciedlający te wartości. Już 
ponad 60 tysięcy absolwentów w ponad 
sześćdziesięciu krajach potwierdza 
dzisiaj, że filary te są im pomocne 
w  przemianie życia. Powinny one – 
wyłuskane wprost z kart Biblii – sta-
nowić podstawowe wyznaczniki doj-
rzałej wiary oraz świadczyć o tym, że 
jest się chrześcijańskim liderem ży-
jącym zgodnie z  Bożym zamysłem 
względem człowieka.

DOJRZAŁOŚĆ

Poczucie oczekiwania powinno sta-
nowić część podejścia do życia każdego 
chrześcijanina. Gdy Jezus chodził po 
ziemi, chodziły za nim tłumy, oczekując 

na jakiś cud. Dla chrześcijanina oczeki-
wanie i wiara w Boga są ze sobą blisko 
związane. Oczekiwanie to nie ślepy, 
nierealistyczny optymizm. Opiera się 
on na naszej wierze w  Boga, który 
przemienił smutek Wielkiego Piątku 
w  radość Zmartwychwstania, i  który 
„współdziała we wszystkim dla dobra 
tych, którzy Go miłują” (Rz 8, 28). Autor 
listu do Hebrajczyków definiuje wiarę 
jako: „pewność tego, czego się spo-
dziewamy, przeświadczenie o  tym, 
czego nie widzimy” (Hbr 11, 1). Innymi 
słowy wiara w Boga skutkuje nadzieją 
oczekującą na przyszłość.

Filar pierwszy: 
GŁĘBOKA WIĘŹ Z BOGIEM

Bóg szuka oddanych mężczyzn i kobiet, 
którzy żyją na podstawie głębokiej relacji 
z Nim.

Wyobraź sobie, że jesteś na łódce, 
unoszącej się nad wielką rafą koralową 
Australii. Gdy spojrzysz z góry na tę 
rafę, obraz jest niewyraźny, ale potrafisz 
dostrzec różne formacje skalne i ko-
ralowe. Rozpoznajesz także kontury 
albo cienie niektórych ryb. A  teraz 
wyobraź sobie, że zakładasz maskę 
i  nurkujesz pod powierzchnię wody. 
Nagle uświadamiasz sobie, że jesteś 
w jednym z najpiękniejszych miejsc na 
świecie. Różnorodność życia roślinnego 
i  zwierzęcego wprawiają w  zachwyt 
i szacunek. Jeśli nigdy nie zanurzyłbyś 
się w głębię, ominęłaby cię możliwość 
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poznania prawdziwego piękna tego 
wyjątkowego miejsca. Albo wyobraź 
sobie poszukiwania w  jaskini, wcho-
dzenie w głąb ziemi, aż odkryjesz nie-
typowe formacje skalne, ciekawe sta-
laktyty czy stalagmity. Może nawet 
odnajdziesz cudowne kamienie, jak 
kwarc, ametyst, turkus, rubin albo 
diamenty. Jeśli wejdziesz dostatecznie 
głęboko, może odkryjesz coś, czego 
żaden inny człowiek nigdy nie widział.

W  obu przykładach doświadczysz 
piękna, pod warunkiem, że poświęcisz 
czas na zbadanie głębin. To samo do-
tyczy naszej relacji z Bogiem. Możesz 
mieć relację powierzchowną, albo wejść 
głębiej i  rozwinąć głęboką, intymną 
więź z Bogiem i odkrywać inspirujące 
głębiny piękna. Prawdziwa więź 
z  Bogiem rodzi się dzięki podejmo-
waniu celowego wysiłku, przez dłuższy 
czas, gdy ta relacja się pogłębia.

Podstawa biblijna: 
List do Rzymian 8, 15.

Filar drugi: 
PASJA EWANGELIZACJI

Bóg poszukuje mężczyzn 
i   kobiet ,  któr ych łączy 
wspólna pasja względem 
ludzi żyjących bez Boga. 
Jezus przyszedł po to, aby 
„ szukać i   zbawić to,  co 
zginęło”. Bóg pragnie, aby 
przemieniająca moc Ewan-
gelii dotarła do każdego.

Bóg stworzył nas, żebyśmy byli 
ludźmi celu, a wizja jest Bożym narzę-
dziem, który może pomóc każdemu 
chrześcijaninowi żyć całym sobą. Ist-
nieje wiele definicji wizji. Jedna z nich 
brzmi: OBRAZ PRZYSZŁOŚCI, 
KTÓRY TWORZY PASJĘ.

Gdy patrzysz na życie i świat wokół 
Ciebie, co chciałbyś w  nim zmienić? 
Czy możesz sobie wyobrazić przyszłość, 
która jest tak piękna, że jesteś gotowy 
na współpracę z Bogiem, żeby zobaczyć 
ją w  rzeczywistości? Czy możesz ją 
opisać?

Wizja ma tak wielką moc, że potrafi 
określić cel Twojego życia, pomoże 
ustalić jasne priorytety, wyznaczy stan-
dardy doskonałości, pobudzi oczeki-
wania, zmotywuje poświęcenie, zmak-
symalizuje efektywność, poszerzy ho-
ryzonty, rozpali pasję i  utrzyma 
koncentrację, aby wykorzystać pełny 
potencjał. Jest Bożym narzędziem, które 
może pomóc chrześcijanom w odkry-
waniu i przeżywaniu większych celów 
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Boga dla ich życia. Dwie trzecie popu-
lacji świata musi jeszcze odpowiedzieć 
na Bożą miłość. Dopóki Ewangelia nie 
dotrze do wszystkich, będzie to wy-
zwaniem i niezwykłą możliwością dla 
każdego chrześcijanina, aby dzielić się 
tą dobrą wiadomością z innymi.

Podstawa biblijna: 
Ewangelia Mateusza 9, 35 – 38.

Filar trzeci: 
WIZJONERSKIE PRZYWÓDTWO

Bóg poszukuje mężczyzn i  kobiet, 
którzy – wierni Biblii – ukazują wizję, 
wyznaczają cele, mobilizują innych 
i przezwyciężają przeszkody, aby dotrzeć 
do wszystkich narodów dla Jezusa.

Jedną z cech chrześcijańskiego życia 
jest osobista przemiana; ale to, że 
wszystkie problemy i przeszkody znikną, 
ponieważ jesteś chrześcijaninem, to mit. 
Różnica polega na tym, że osoby, które 
żyją z  Chrystusem, posiadają Ducha 
Bożego, który działa w  ich życiu, gdy 
napotykają różnorodne wyzwania. Jezus 
rozumiał tę zasadę, bo powiedział: „To 

wam powiedziałem, abyście 
pokój we Mnie mieli. Na świecie 
doznacie ucisku, ale miejcie 
odwagę: Jam zwyciężył świat”. 
(Ewangelia Jana 16, 33)

Jezus był prowadzony Boską 
wizją przez całe swoje życie. 
Pomimo tego On również do-
świadczał wielu przeciwności. 
Jego życie stanowi dla nas 

przykład, jak możemy pokonywać 
trudności w  naszym własnym życiu. 
Niektóre z  tych przeciwności, które 
spotkały Jezusa, były natury osobistej, 
a On postanowił je przezwyciężyć. Inne 
były zewnętrzne – na przykład konflikty 
z  innymi ludźmi, przywódcami reli-
gijnymi i politycznymi, a nawet z jego 
bliskimi przyjaciółmi i naśladowcami. 
W  końcu musiał sprostać także du-
chowej walce ze złem, z  samym sza-
tanem. W  każdym przypadku Jezus 
pokonał przeciwności, osiągnął zwy-
cięstwo i dążył do wypełnienia Bożych 
celów dla Jego życia.

Dlatego pamiętać należy, że prze-
szkodą jest wszystko to, co stoi na 
drodze osiągnięcia Bożego celu dla 
i przez nas. Każdy naśladowca Jezusa 
jest wezwany do wywierania wpływu 
i bycia liderem w społeczeństwie. Bóg 
posiada wizję dla tego świata, a  po-
trzebni są wierzący, którzy odkryją 
specjalny Boży cel dla ich życia i po-
dejmą kroki, aby go osiągnąć.

Podstawa biblijna: 
Księga Przysłów 29, 18.
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Filar czwarty: EWANGELIA 
DOSTOSOWANA DO KULTURY

Bóg poszukuje mężczyzn i  kobiet, 
którzy żyją i głoszą Ewangelię z uwzględ-
nieniem odpowiednich aspektów kultu-
rowych, stosowną wrażliwością i mocą 
tak, aby odwieczna prawda o  Dobrej 
Nowinie mogła być zrozumiana i ode-
brana w odpowiedni sposób przez ludzi 
wszystkich kultur świata.

Jezus zbiera Swoich najbliższych 
uczniów na jeszcze jedno, wyjątkowe 
spotkanie. Klika dni wcześniej został 
brutalnie storturowany i  stracony jak 
kryminalista. W  swojej męce Jezus 
obnaża hipokryzję kapłanów, faryze-
uszów i  innych manipulantów reli-
gijnych. Stanął przed Piłatem, który był 
naczelnikiem Cesarza, manifestując 
autorytet, który przewyższa władzę 
Rzymu. W końcu pokonał samą śmierć. 
Pogrzebany w grobie powstał z mar-
twych dzięki Bożej mocy! Podczas tego 
ostatniego spotkania Jezus wypowiada 
do swoich przyjaciół mocne słowa 
w nakazującym tonie: „Dana Mi jest 
wszelka władza w  niebie i  na ziemi. 
Idźcie więc i  nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu w  imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je 
zachowywać wszystko, co wam przyka-
załem. A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata.” 
(Ewangelia Mateusza 28, 18 – 20).

Zmartwychwstanie Jezusa było do-
wodem, że posiadał władzę w niebie i na 

ziemi. Mógł zrobić wszystko! Ale za-
skakuje wszystkich, rozkazując ucz- 
niom, żeby teraz oni szli i  zmieniali 
świat. Byli gotowi cieszyć się czasem 
z Jezusem, służyć Mu i za Nim podążać, 
ale w jaki sposób kilkaset osób ma na-
uczać wszystkie narody bez Jezusa? On 
ich pociesza obietnicą, że będzie z nimi 
aż do skończenia świata.

Ten fragment jest znany w chrześci-
jaństwie jako „Wielki nakaz misyjny”. 
Został przekazany osobiście przez 
Jezusa do około 120 jego najbliższych 
naśladowców, ale dotyczy również nas, 
którzy idziemy za Nim dzisiaj. Chrystus 
umarł, żeby dać wieczne życie tym, 
którzy w Niego wierzą i umarł też, aby 
zlecić nam to doniosłe zadanie obja-
wienia chwały jego Ojca cierpiącym 
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i zranionym ludziom na całym świecie.
Podstawa biblijna: 
1 List do Koryntian 9, 19 – 27.

Filar piąty: 
POMNAŻANIE UCZNIÓW

Bóg poszukuje mężczyzn i  kobiet, 
którzy prowadzą, szkolą i stają się men-
torami innych, którzy także stają się li-
derami, którzy efektywnie pomnażają się 
przez szkolenie innych.

Ogrodnik sieje nasiona w  ziemi, 
oczekując, że wyrosną na dojrzałe ro-
śliny, przyniosą owoc i dostarczą nasion 
dla kolejnych roślin.

Gdy zdecydowałeś się pójść za Chry-
stusem, Bóg zasiał w twoim sercu na-
siona pobożności i obfitego życia. Jed-
nakże Boży charakter nie odmienia się 
w sposób losowy. Rozwija się z czasem, 
z  zamierzonym wysiłkiem, gdy we-
wnętrznie poznajesz Chrystusa i  ze-
wnętrznie żyjesz miłością i posłuszeń-

stwem Jemu. Razem z  duchowym 
wzrostem przychodzi wyzwanie do 
pomnażania siebie w innych, dzieląc się 
tym, co Bóg uczynił w  twoim życiu 
i  pomagając im dojrzewać w  Chry-
stusie. Zgodnie z nakazem Jezusa mam 
„czynić uczniami”, żeby inni mogli 
rozwijać własną relację z Jezusem.

 Każdemu chrześcijaninowi 
Jezus powierzył zadanie pomnażania 
uczniów poprzez inwestowanie w  ich 
życie. Podstawowa strategia Boga doty-
cząca dotarcia z Ewangelią do całego 
świata oparta jest właśnie o nie.

Podstawa biblijna: 
2 List do Tymoteusza 2, 2.

Filar szósty: 
PRIORYTET RODZINY

Bóg poszukuje mężczyzn i  kobiet, 
którzy są przekonani, że rodzina stanowi 
Bożą cegiełkę w  budowaniu społe-
czeństwa i  dla których rodzina jest 

priorytetem.
Rodzina jest funda-

mentem wszystkich kultur 
na świecie. Stanowi korzeń 
każdego narodu.  To 
pomysł i projekt samego 
Boga. To w rodzinie po raz 
pierwszy uczymy się re-
lacji z innymi, uczymy się 
kochać i obdarzać innych 
miłością, uczymy się 
słuchać i okazywać nasze 
potrzeby. Bóg pragnie, aby Fo
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rodzina była środowiskiem zaufania 
i bezpieczeństwa. W rodzinie uczymy 
się, na czym polega autorytet i, miejmy 
nadzieję, odbieramy także lekcję na 
temat konsekwencji lekceważenia tej 
władzy.

Od księgi Rodzaju do Malachiasza, 
od Ewangelii Mateusza do Apokalipsy, 
Bóg wytrwale używa obrazu rodziny, 
aby opisać swój związek z  rodzajem 
ludzkim i scharakteryzować nasze sto-
sunki w  Kościele, w  rodzinie Boga. 
Jednakże ta unikalna instytucja nie 
pozostaje bez wyzwań.

Negatywne siły grożą osłabieniem 
i  zniszczeniem struktur rodziny 
w każdym społeczeństwie. W tych no-
woczesnych, wskaźnik liczby rozwodów 
jest wysoki i stale rośnie; zerwane re-
lacje rodzinne mają swoje konse-

kwencje w problemach dzieci. Niestety, 
chrześcijanie nie są oszczędzani, jeśli 
chodzi o efekty tej zmieniającej się sy-
tuacji rodzin. Chrześcijańskie domy 
często są miejscami wielu błogosła-
wieństw, ale mogą być też polem walki 
i cierpienia. Filar rozwoju, którym jest 
priorytet rodziny, bardzo poważnie 
traktuje zarówno szanse jak i wyzwania 
współczesnej rodziny. Ten filar wzywa 
nas do uważnego kształtowania do-
świadczeń naszego życia rodzinnego.

Podstawa biblijna: 
List do Efezjan 5, 22 – 6, 9.

Filar siódmy: 
WIERNE ZARZĄDZANIE

Bóg poszukuje mężczyzn i  kobiet, 
którzy wiernie zarządzają finansami, 
czasem i  darami duchowymi w  życiu 
osobistym i  zawodowym, co skutkuje 
szerzeniem Ewangelii wśród innych.

Jezus nauczał uczniów o  zasadach 
zarządzania, opowiadając historię 
o  panu i  trzech sługach (Ewangelia 
Mateusza 25, 14-30). Każdy sługa 
otrzymał inną kwotę pieniędzy, na-
zwaną talentem. Talent w  czasach 
Jezusa był jednostką wagi. Jeden talent 
srebra albo złota był odpowiednikiem 
około 30 kilogramów. Pan określił także 
czas swojego powrotu, w którym słudzy 
mieli zarządzać tymi talentami. Po 
pewnym czasie pan wrócił i  wezwał 
każdego, żeby rozliczył się z  powie-
rzonych mu pieniędzy i czasu.
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Także w pierwszym rozdziale Biblii 
zaraz po stworzeniu rodzaju ludzkiego, 
czytamy, że ludzie zostali stworzeni, by 
zarządzać zasobami Ziemi. Bóg jest 
właścicielem całego stworzenia, a ludzie 
nim zarządzają, administrują. I to do-
tyczy naszych pieniędzy i dóbr mate-
rialnych (dziesięcina), a także rodziny 
i czasu, a nawet naszego ciała.

 Dlatego Bóg powierza nam 
zasoby i  oczekuje, że będziemy je 
owocnie wykorzystywać do Bożych 
celów. Każdy naśladowca Chrystusa ma 
odpowiedzialnie wykorzystywać Boże 
dary w celu osiągnięcia maksymalnego 
wpływu dla Królestwa Bożego.

Podstawa biblijna: 
Ewangelia Mateusza 25, 14 – 30.

Filar ósmy: SPÓJNE ŻYCIE

Bóg poszukuje spójnych mężczyzn 
i  kobiet, którzy żyją świętym życiem, 
zdając z  niego sprawę przed Bogiem 
i  innymi naśladowcami Chrystusa. 
Spójność przysparza 
chwały Bogu, chroni przed 
upadkiem i  zachęca do 
rozwoju.

Wykonywanie zadań 
bez odpowiednich na-
rzędzi może wzmagać 
frustrację, a często jest to 
przepis na porażkę. Gdy 
Bóg daje wizję i  wzywa 
nas do konkretnego za-
dania, On również za-

pewnia narzędzia do jego wykonania. 
Te narzędzie obejmują naturalne talenty 
i umiejętności, a także szczególne dary 
duchowe – to wszystko otrzymaliśmy 
od Boga. Najczęściej używanym 
greckim słowem określającym dary 
duchowe w Nowym Testamencie jest 
„charisma”, gdzie „charis” tłumaczy się 
jako łaska, a „ma” jako rezultat.

Dary duchowe są bezpośrednim re-
zultatem Bożej łaski. Wyzwaniem dla 
chrześcijan jest odkryć, rozwijać i wy-
korzystywać ich dary duchowe, aby 
skutecznie służyć Bogu i ludziom, żeby 
Królestwo Boże przyszło na ziemię, 
dlatego warto pamiętać, że Bóg daje Ci 
zarówno naturalne zdolności, jak i dary 
duchowe, abyś mógł osiągnąć cel 
otrzymany od Boga. Bóg pragnie, żeby 
chrześcijanie nie tylko służyli, ale także 
wiedli integralne życie, zarówno pry-
watnie, jak i  zawodowo. Spójne życie 
zapewnia autorytet moralny.

Podstawa biblijna: 
2 List do Tymoteusza 4, 1 – 7.
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ŻYJ JAK STUPROCENTOWY 
CHRZEŚCIJANIN

Śmiało można więc powiedzieć, że 
te osiem głównych filarów rozwoju 
chrześcijańskiego życia, pochodzi od 
Boga i  zapewnia solidny fundament 
dla twojego życia i  twojego dzie-
dzictwa. Są one zakorzenione w nie-
zwykłej prawdzie: że Bóg posłał Jezusa, 
by umarł za nasze grzechy, abyśmy 
mogli mieć dostęp do Boga przez Jego 
Ducha. Biblijnym określeniem na tę 
piękną prawdę jest zbawienie. To dar 
od Boga dla wszystkich, którzy zde-
cydują się iść za Nim i którzy będą się 
tym dzielić z całym światem.

Naszą podróż rozpoczęliśmy od 
filaru głębokiej więzi z  Bogiem, 
a ostatnim filarem był temat spójnego 
życia. Pozostałe sześć filarów stoi po-
między tymi dwoma najważniejszymi. 
Jeśli nasza więź jest głęboka, a nasza 
integralność bezkompromisowa, po-
zostałe filary będą również solidnie 
stać w  naszym życiu. Które filary 
rozwoju zwróciły Twoją największą 
uwagę? W jaki sposób zachęciły Cię do 
rozwoju? Pomyśl nad dziedzictwem, 
które chcesz zostawić po zakończeniu 
biegu swojego życia. W  jaki sposób 
pomogą Ci wpływać na kolejne poko-
lenie?

Adam Kania
SzukajacBoga@oaza.pl

Tekst powstał na podstawie mate-
riałów formacyjnych kursu wzro-
stowego Akademii Rozwoju Chrześci-
janina (ARCh+) w Platformie Szukając 
Boga. Materiały ARCh+ podzielone są 
na 10 spotkań i przeznaczone do 
studiowania w małych grupach, 
których celem jest budowanie więzi 
z Bogiem i ludźmi poprzez dyskusję 
i modlitwę, prowadząc do dojrzałej 
posługi. Szczegóły pod adresem 
www.AkademiaPlus.pl. 
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Gdy pełni się posługę w  Ko-
ściele, niekiedy nadchodzi czas 
(wiem to z własnego doświad-

czenia), gdy pojawia się potrzeba za-
trzymania i  zasłuchania w głos Boga. 
Do tego też zachęca o. Daniel Ange, 
francuski zakonnik, założyciel Między-
narodowej Szkoły Modlitwy i Ewange-
lizacji Jeunesse-Lumiere, autor wielu 
książek dla młodych (m.in. „Zraniony 
Pasterz”, „Święci na trzecie tysiąclecie”). 
Jest on znany w kręgach Ruchu Światło-
Życie z prowadzonych trzykrotnie re-

Zakorzenieni w wierze, 
nadziei i miłości

kolekcji dla kapłanów Ruchu. Kilka-
krotnie odwiedzał Krościenko, gościł 
na Szkole Animatora w Warszawie.

Pierwsze kontakty ze szkołą francuską 
miały miejsce w 1990 roku, gdy Cen-
tralna Diakonia Ewangelizacji wysłała 
jedną osobę do odbycia formacji we 
Francji. Następnie grupę osób ze Szkoły 
Jeunesse-Lumiere zaproszono na ewan-
gelizację do Łodzi. Kontakty te trwają 
do dziś. Od siedmiu lat, za zgodą ks. 
abpa Władysława Ziółka, istnieje 
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w Łodzi filia szkoły francuskiej – Kato-
licka Szkoła Kontemplacji i Ewangeli-
zacji Młodych „Dzieci Światłości”.

Obejmuje ona dziewięciomiesięczny 
okres formacji, przeznaczony dla osób 
w wieku 18-30 lat, mających już pewne 
doświadczenie wiary, pochodzących 
z różnych środowisk Kościoła (szkoła 
nie tworzy trwałej wspólnoty i po za-
kończeniu formacji osoby wracają do 
swoich środowisk), które pragną po-
głębić swoją wiarę, rozeznać powołanie 
czy doświadczyć codziennego życia 
wspólnotowego.

Jak sama nazwa wskazuje, jest to 
w pierwszej kolejności szkoła kontem-
placji, a następnie ewangelizacji. Rytm 
każdego dnia wyznaczają stałe pory 
wspólnej modlitwy liturgicznej oraz 
osobistej adoracji, a  najważniejszym 
punktem każdego dnia jest Eucharystia. 
Wszystko to jest możliwe dzięki temu, 
że w domu Szkoły znajduje się kaplica. 
Jest ona dostępna w dzień i w nocy dla 
tych, którzy pragną spędzić trochę czasu 
w obecności Boga.

Życie modlitewne w  Szkole jest 
głęboko zakorzenione w  roku litur-
gicznym. Kolejne okresy liturgiczne 
i dni świąteczne są przeżywane w szcze-
gólny sposób. Ten „liturgiczny” tryb 
życia jest widoczny również poza samą 
liturgią. Plan każdego tygodnia jest 
podporządkowany przeżywaniu ta-
jemnicy Triduum Paschalnego.

Szkoła ma być dla młodych ludzi 
czasem pogłębienia relacji z Bogiem, 
również przez poszerzenie wiedzy 
religijnej, co ma prowadzić do bar-
dziej  świadomego przeżywania 
wiary, dlatego uczniowie „Dzieci 
Światłości” każdego tygodnia uczest-
niczą w  wykładach obejmujących 
wiele różnych dziedzin: liturgię, 
Biblię, filozofię, małżeństwo, życie 
konsekrowane etc. 

Niezbędnym elementem formacji 
w Szkole życie we wspólnocie. Wspól- 
ne zamieszkanie i prowadzenie domu 
prowadzi do wielu ciekawych do-
świadczeń. Nieustannie odkrywamy, 
co znaczy rezygnować z  siebie 
samego, przekraczać swój egoizm 
i słabości po to, by służyć bratu/sio-
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strze, by czynić przede wszystkim to, 
co potrzebne dla wspólnoty i stawać 
się darem.

Życie braterskie na co dzień to 
trudne zadanie. Jeżeli się nam udaje, 
to dlatego, że opieramy je na łasce 
Bożej oraz kilku ważnych zasadach. 
Po pierwsze jesteśmy „wszyscy dla 
wszystkich”, co oznacza, że nie fawo-
r yzujemy nikogo,  a le  próbuje- 
my poznać i  pokochać każdego, 
a w szczególny sposób najsłabszych. 
Temu celowi służy również „celibat 
miłości” – na ten rok rezygnujemy 
z  bliższych związków damsko-mę-
skich, aby dać sobie czas na roze-
znanie powołania. Warunkiem do-
brego funkcjonowania we wspólnocie 
jest także „spojrzenie prorocze” - tzn. 

dostrzeganie tego, co najlepsze oraz 
codzienne przebaczenie.

Wszystkie te doświadczenia wykorzy-
stujemy w czasie misji. Trzy razy w roku 
jesteśmy posyłani przez naszego bi-
skupa, by ewangelizować innych 
młodych, dzieląc się z  nimi naszym 
świadectwem wiary i radością przyjaźni 
z Bogiem. Miejscami tych misji są pa-
rafie, szkoły, ośrodki dla osób chorych, 
starszych i wiele innych miejsc.

Dziś, gdy tak wielu poszukuje radości, 
pokoju i  sensu życia, czyż nie warto 
zatrzymać się na chwilę, aby dać Bogu 
szansę głębokiej przemiany i uszczęśli-
wienia. Jeśli chcesz dowiedzieć się 
czegoś więcej o Szkole Dzieci Światłości 
zapraszamy na stronę www.

Maria Światłowska
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Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki 
wielokrotnie podkreślał, że rezultatem 
formacji podstawowej członków Ruchu 
Światło-Życie jest świadomość odpowie-
dzialności za sprawy Kościoła i świata, 
która wyraża się w podejmowaniu służby 
na rzecz Ruchu i wspólnot lokalnych. 
Osoby, które podejmują taką posługę, 
realizują ją poprzez różne diakonie 
specjalistyczne oraz diakonie służące 
budowaniu i  funkcjonowaniu Ruchu. 
Ks. Blachnickiemu bardzo zależało, aby 
coraz bardziej wzmacniał się wymiar 
diakonijny Ruchu, uważał, że silne dia-
konie są miarą jego dojrzałości. Cho-
dziło mu o to, aby tysiące uczestników 
rekolekcji oazowych, po ukończeniu 
formacji deuterokatechumenalnej, od-
krywało powołanie do służby w Kościele 
poprzez diakonię w  Ruchu Światło-
Życie. Szczególnie istotne jest, aby 
chrześcijanie – duchowni, konsekrowani 
i  świeccy – formujący się w  naszym 
Ruchu, po duchowym przebudzeniu za 
sprawą ewangelizacji oraz po umoc-
nieniu w wierze podczas deuterokate-
chumentatu, odkryli, że ich dalsze życie 
chrześcijańskie winno stać się diakonią. 
Naszym głównym celem formacyjnym 

Serce Ruchu
Od diakonii do Stowarzyszenia 
DIAKONIA Ruchu Światło-Życie 

jest uczenie służby Kościołowi na polu 
modlitwy, ewangelizacji, wyzwolenia, 
godności ludzkiego życia, liturgii, komu-
nikowania społecznego, odnowy życia 
rodzinnego, miłosierdzia, pedagogii 
i szkolnictwa oraz wielu innych dziedzin 
życia chrześcijańskiego.

Po przejściu podstawowych etapów 
formacyjnych oraz podjęciu posługi 
i formacji w konkretnej diakonii, może 
się pojawić pytanie: Co dalej? Quo vadis 
oazowiczu posługujący w  diakonii?. 
Odpowiedź na to pytanie kryje się 
w  Stowarzyszeniu „Diakonia Ruchu 
Światło-Życie”, powołanym do istnienia 
przez Konferencję Episkopatu Polski 
w roku 2000. Powstanie tego Stowarzy-
szenia było owocem długiej drogi, którą 
przeszedł nasz Ruch. Była ona związana 
z procesem rozpoznawania charyzmatu 
otrzymanego od Boga przez sługę 
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. 
Działo się to w jego życiu na przestrzeni 
około ośmiu lat – od wyjścia z więzienia 
w  roku 1961 do roku 1968, kiedy to 
stwierdził, że dzieło, które tworzy się 
wokół jego metody przeżyciowych re-
kolekcji nazwanych oazami, to ruch 
eklezjalny. W 1969 roku ks. Blachnicki 

Stowarzyszenie DIAKONIA eklezjalną pieczęcią charyzmatu Ruchu Światło-Życie
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nadał mu nazwę Ruch Żywego Ko-
ścioła, a jako cel wskazał odnowę Ko-
ścioła w  duchu Soboru Watykański- 
ego II.

Lata siedemdziesiąte XX wieku to 
czas stopniowego dojrzewania tego 
charyzmatu. Do szczególnie istotnych 
momentów należy zaliczyć dokonaną 
w  1976 roku zmianę nazwy Ruchu 
Żywego Kościoła na Ruch Światło-Życie 
oraz coroczne Kongregacje Odpowie-
dzialnych, podczas których od 1976 
roku Ojciec Franciszek prezentował 
dojrzewającą nieustannie wizję chary-
zmatu Ruchu Światło-Życie. Ważną 
częścią tego charyzmatu stała się idea 
chrystocentrycznej diakonii, podkre-
ślona pojęciem diakonii jedności, łą-
czącej posługę wszystkich istniejących 
diakonii. Owocem przemyśleń ks. 

Blachnickiego w tym temacie był ogło-
szony przez niego podczas VI Krajowej 
Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu 
Światło-Życie na Jasnej Górze do-
kument „Diakonia Jedności Ruchu 
Światło-Życie – projekt statutu”. Była to 
pierwsza próba nadania ram teologicz-
no-prawnych rozwijającemu się coraz 
dynamiczniej dziełu, a szczególnie tej 
jego części, która pod odbyciu formacji 
podstawowej podejmowała diakonię 
w Ruchu, a poprzez Ruch w Kościele. 
Dokument ten był formą uporządko-
wania charyzmatu, nadaniem mu wy-
raźnego kierunku rozwoju. Po trzech 
latach wewnętrznego funkcjonowania 
w Ruchu statut miał być na nowo opra-
cowany i przedłożony do zatwierdzenia 
Konferencji Episkopatu Polski. Dwa lata 
później ks. Blachnicki zredagował drugi 
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dokument o nazwie: „Międzynarodowa 
Diakonia Ewangelizacji Światło-Życie. 
Projekt statutu”, który miał być pomocą 
w rozwoju Ruchu w Europie i w świecie. 
Teksty obu dokumentów są bardzo 
zbieżne. Z wielu przyczyn nie udało się 
w roku 1984 przedstawić Episkopatowi 
Polski do zatwierdzenia statutu Ruchu. 
Powrócono do tego tematu dopiero na 
początku lat dziewięćdziesiątych. Ów-
czesny Moderator Krajowy, ks. Henryk 
Bolczyk, powołał na okres trzech lat 
(1993-1995) Nadzwyczajną Kongre-
gację Odpowiedzialnych (NKO), 
w której pracach brało udział 120 osób 
(dzisiejsze Kongregacje Diakonii na-
wiązują do tamtej formy). Jednym 
z  celów NKO było przygotowanie 
statutu, w celu przedstawienia go do 
rozeznania i zatwierdzenia Konferencji 
Episkopatu Polski. Była to bardzo ważna 
sprawa, ponieważ w  nowej sytuacji 
społeczno-politycznej Polski nasz Ruch 
nie posiadał żadnej formy prawnej, 
umożliwiającej mu funkcjonowanie 
w porządku prawnym III RP. Prace nad 
statutem ujawniły jednak wiele po-
ważnych problemów i  brak jedności 
wewnątrz Ruchu. Ten trudny okres 
zakończyło wspomniane wyżej ko-
ścielne zatwierdzenie statutu Stowarzy-
szenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” 
przez Konferencję Episkopatu Polski 
w roku 2000. 

Owocem blisko dwudziestoletniej 
drogi stało się eklezjalne zatwierdzenie 
przez urząd kościelny charyzmatu 

Ruchu Światło-Życie w formie Stowa-
rzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-
Życie”. Wydarzenie to można śmiało 
określić mianem „pieczęci Kościoła 
hierarchicznego” dla charyzmatu na-
szego Ruchu. Od 2000 roku Stowarzy-
szenie DIAKONIA jest znakiem 
aprobaty Pasterzy polskiego Kościoła 
dla Ruchu. Fakt ten nabiera szczególnej 
wymowy w kontekście słów, które nasz 
Założyciel ks. Blachnicki wypowiedział 
31 grudnia 1986 roku: „Około roku 
2000 będziemy na takim etapie, jak 
większość znanych nam ruchów dzisiaj, 
ruchów eklezjalnych w Kościele. […] 
Coraz bardziej widzę, że Ruch Światło-
Życie jest charyzmatem i ma się roz-
wijać w Kościele. To jest adresowane do 
trzeciego tysiąclecia, po roku 2000 może 
wejdzie dopiero w taką fazę dojrzałości 
swojej i dopiero spełni swoje zadanie. 
To jest bardzo ważne”1. 

Dla członków Ruchu Światło-Życie 
zaangażowanych w  diakoniach po-
winno być czymś oczywistym, że od-
krywając swoje całożyciowe powołanie 
do służby w  Kościele poprzez Ruch 
Światło-Życie, włączają się równo-
cześnie do Stowarzyszenia DIAKONIA. 
Dlaczego? Ponieważ Stowarzyszenie to 
gromadzi osoby najbardziej oddane 
Ruchowi. Członkowie Stowarzyszenia 
stają się „diakonią stałą” Ruchu Światło-
Życie, dając świadectwo miłości i zatro-

1  F. Blachnicki. Rekolekcje dla Wspólnoty 
Niepokalanej Matki Kościoła 1986/87. Mps, s. 9, 
11. 
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skania o jego sprawy, za-
równo ad intra w  ra-
mach Ruchu, jak i  ad 
extra wobec Kościoła 
i  społeczności cywilnej, 
w  ramach której Ruch 
urzeczywistnia misję bu-
dowania cywilizacji mi-
łości, opartej na zasadach 
„nowej kultury”. Zatem 
wszyscy dojrzali, ufor-
mowani oazowicze po-
winni znaleźć swoje miejsce w Stowa-
rzyszeniu „Diakonia Ruchu Światło-
Życie”! 

Jakie są cele i zadania, które powinno 
realizować Stowarzyszenie „Diakonia 
Ruchu Światło-Życie”? Informację 
o tym znajdziemy oczywiście w statucie 
Stowarzyszenia, szczególnie w rozdziale 
II: „Cel, działalność i  metody pracy 
Diakonii” w paragrafach 4-7. Można 
jednak w skrócie powiedzieć, że Stowa-
rzyszenie ma dwa zasadnicze zadania: 

a) ad intra – wspieranie, porządko-
wanie i ubogacanie całej posługi i cha-
r yzmatu Ruchu Światło-Życie, 
wszystkich rozlicznych kierunków 
pracy podejmowanych od czterdziestu 
dwóch lat. Stowarzyszenie jest bowiem 
służebne wobec całego Ruchu, ma go 
wzmacniać i  wspomagać jego dzia-
łalność; 

b) ad extra – wspomaganie Ruchu 
w realizacji nowych dzieł i  inicjatyw, 
które w realiach społecznych domagają 
się osobowości prawnej oraz reprezen-

towanie Ruchu, wynikające zarówno 
z osobowości kościelnej, jak i cywilno-
prawnej, wobec prawnych podmiotów 
kościelnych i cywilnych. 

Z wymienionych wyżej dwóch zasad-
niczych kierunków posługi Stowarzy-
szenia DIAKONIA wynika jasno, że jest 
ono nieodzowną częścią Ruchu Światło-
Życie, niejako „sercem Ruchu”, skupia-
jącym osoby najbardziej w nim zaanga-
żowane. Członkowie naszego Ruchu, 
którzy ukończyli formację podstawową, 
jeśli dojrzeli do podejmowania diakonii, 
powinni również być członkami Stowa-
rzyszenia DIAKONIA! Jest to funda-
mentalny kierunek osobistego zaanga-
żowania dorosłych członków Ruchu 
Światło-Życie: kapłanów, małżonków, 
osób konsekrowanych oraz świeckich 
żyjących indywidualnie w świecie: od 
diakonii do Stowarzyszenia „Diakonia 
Ruchu Światło-Życie”. 

Podczas XXXV Kongregacji Odpo-
wiedzialnych Ruchu Światło-Życie na 
Jasnej Górze, dnia 27 lutego 2010 roku, 
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w  słowie programowym mówiłem 
o Planie „Ad Christum Redemptorem 
2”, przygotowującym nas do Jubileuszu 
Odkupienia 2033. Temat ten został 
podjęty i  rozwinięty podczas XXXVI 
Kongregacji w czasie prezentacji po-
szczególnych diakonii specjali-
stycznych. W  ramach Planu „Ad 
Christum Redemptorem 2” w  ciągu 
najbliższych ośmiu lat chcemy dążyć do 
wzmocnienia i dynamicznego rozwoju 
diakonii specjalistycznych naszego 
Ruchu w diecezjach, aby w ten sposób 
przygotować się do zakrojonych na 
szeroką skalę działań ewangeliza-
cyjnych. Budowanie siły diakonii spe-
cjalistycznych powinno być oparte 
o Stowarzyszenie DIAKONIA. Trzeba 
to wyraźnie powiedzieć i podkreślić: 
jeśli marzymy o silnym, międzynaro-
dowym Ruchu Światło-Życie, 
w którym formują się i służą kapłani 
i osoby konsekrowane oraz świeccy, 
małżonkowie i indywidualnie żyjący 
w  świecie; jeśli myślimy o  dyna-
micznym ruchu eklezjalnym, skiero-
wanym do dzieci, młodzieży i doro-
słych, to niewątpliwą pomocą w zre-
alizowania naszej misji w  Kościele 
będzie silne „serce Ruchu”, jakim jest 
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu 
Światło-Życie”! 

Te słowa mają duże znaczenie, po-
nieważ można odnieść wrażenie, że 
stopień zrozumienia wagi i  znaczenia 
Stowarzyszenia DIAKONIA dla całego 
Ruchu jest jeszcze niewielki. Tym-

czasem na Stowarzyszenie DIAKONIA 
nie można patrzeć przez pryzmat 
funkcjonalności czy praktyczności! 
Niewątpliwie, Stowarzyszenie daje Ru-
chowi nowe możliwości służebne we 
współczesnym świecie, z których nie 
zawsze potrafimy w  pełni korzystać. 
Trzeba jednak powiedzieć, że Stowarzy-
szenie DIAKONIA jest dla nas przede 
wszystkim znakiem akceptacji chary-
zmatu naszego Ruchu przez Pasterzy 
Kościoła, przez naszych Biskupów! 
W  roku formacyjnym, w  który roz-
ważamy temat „Słuchać Pana w  Ko-
ściele” fakt ten ma ogromne znaczenie! 
Równocześnie przynależność do Sto-
warzyszenia DIAKONIA jest formą 
pełnego członkostwa w Ruchu Światło-
Życie, przyjmowaną jako dar przez 
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tych wszystkich, którzy Ruch Światło-
Życie odkrywają jako dom, czyli swoje 
szczególne miejsce duchowego 
rozwoju i służby w Kościele. 

Wszystkie osoby, które włączają się 
w posługę i formację w różnych diako-
niach naszego Ruchu, są w szczególny 
sposób zaproszone do tego, by po du-
chowym rozeznaniu i modlitwie oraz 
spełnieniu wszystkich wymogów for-
malnych, włączać się do Stowarzyszenia 
DIAKONIA, które jest diakonią stałą 
naszego Ruchu i  jego pieczęcią ekle-
zjalną. Na pewno przed nami jeszcze 
sporo pracy w budowaniu świadomości 
tego daru w sercach członków Ruchu. 

Podsumowując:
Stowarzyszenie jest pieczęcią Kościoła 

dla naszego charyzmatu; nadaje mu 
charakter prawny wewnątrz Kościoła 
oraz osobowość cywilno-prawną 
w świecie.

Stowarzyszenie jest przestrzenią, 
która łączy wszystkie stany Ruchu, 
gromadzi ludzi, którzy odkryli Ruch 

jako „swój dom”, miejsce własnego za-
angażowania w Kościele, za który chcą 
brać odpowiedzialność.

Cele Stowarzyszenia i cele Ruchu są 
tożsame. Stowarzyszenie wspomaga 
cały Ruch w działaniach i zaangażowa-
niach formacyjnych i diakonijnych. 

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu 
Światło-Życie” porządkuje sposób 
funkcjonowania Ruchu zarówno w wy-
miarze centralnym, jak i  lokalnym – 
w  diecezjach. Określa kompetencje 
i zależności osób podejmujących dia-
konię. W  tym znaczeniu ustalenia 
statutu obowiązują wszystkie osoby 
należące do Ruchu Światło-Życie, po-
dejmujące w nim diakonię, również te, 
które jeszcze z  różnych powodów nie 
należą do Stowarzyszenia „Diakonia 
Ruchu Światło-Życie”. 

Ks. dr Adam Wodarczyk
Moderator Generalny
 Ruchu Światło-Życie
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Czym jest Stowarzyszenie Diakonia 
Ruchu Światło-Życie?

To jest miejsce dla tych, którzy chcą 
pełnić diakonię na rzecz Kościoła, pa-
rafii, drugiego człowieka. Jeśli po za-
kończonej formacji podstawowej od-
krywam Ruch Światło-Życie, jako 
miejsce, w  którym chcę dalej być, 
rozwijać się, służyć w  Kościele jego 
charyzmatem, to Stowarzyszenie Dia-
konia jest właśnie dla mnie. Nie jest to 
jakaś nadbudowa w Ruchu, lub jakieś 
ciało „obok”. Jeśli spojrzymy w statut 
(adres www pod artykułem), to prze-
konamy się, że cele Stowarzyszenia 
Diakonia są identyczne, jak cele całego 
Ruchu. Bo to jest TO SAMO. 

 Służba, diakonia – te hasła nie budzą 
raczej niczyich zastrzeżeń, natomiast 
daje się zauważyć (na szczęście niezbyt 
często) jakieś opory przeciwko Stowa-
rzyszeniu. Dlaczego? Być może czyn-
nikiem, który zniechęca niektórych jest 
sformalizowanie pewnych czynności. 
Ale proszę pamiętać, że każde stowa-
rzyszenie domaga się uregulowań 
prawnych, taka jest po prostu jego 
natura. Aby mogło dokonać się for-

Jak stać się członkiem Stowarzyszenia 
Diakonia Ruchu Światło-Życie?

Może ten artykuł będzie miał charakter instruktażu, a nie wolnych refleksji, 
jakie są zazwyczaj przywilejem autora. Jednak ufam, że może komuś przydadzą 
się zawarte tu wyjaśnienia, skoro zdarza mi się je składać dość często wielu za-
interesowanym osobom.

malne potwierdzenie ze strony Ko-
ścioła dla tego, co robimy, potrzebne 
było opisanie Ruchu i  jego diakonii 
właśnie na taki urzędowy język.

 Wymaganiami do przyjęcia z takich 
formalnych spraw są: ukończenie for-
macji podstawowej (wraz z Triduum 
Paschalnym, bo to jest też element 
należący do formacji podstawowej), 
zwieńczonej udziałem w ORD i człon-
kostwo w  KWC. Ale też twierdząca 
odpowiedź na pytanie, na które trzeba 
sobie samemu odpowiedzieć: czy pra- 
gnę służyć tym charyzmatem, w  tym 
Ruchu? 

 Jak ta droga przyjmowania dokonuje 
się  „technicznie”? Otóż na zakończenie 
ORD (Oaza Rekolekcyjna Diakonii) 
każdy jej uczestnik dostaje formularz 
Stowarzyszenia, w  którym wypełnia 
swoje dane osobowe i drogę formacji. 
Odpowiedzialni za prowadzenie ORD 
poświadczają udział w ORD.  

Teraz musi nastąpić moment decyzji 
właściciela formularza. Jeśli chce się 
włączyć w diakonię Ruchu i zadekla-
rować to na piśmie, składa swój podpis 
na formularzu. 
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W  ten sposób mamy wypełnioną 
pierwszą stronę (dla DK – pierwsze 3) 
formularza. Została jeszcze ostatnia. To 
miejsce na różne podpisy. 

Jeśli sam kandydat do Stowarzyszenia 
jest już zdecydowany i chce wypełniać 
postanowienia zawarte w Statucie, musi 
poddać się pewnej weryfikacji w swojej 
diecezji. Chodzi po prostu o  to, aby 
diecezjalna diakonia jedności zaakcep-
towała to zgłoszenie. Ten krok wy-
rażony zostaje poprzez złożenie na 
formularzu kolejnego podpisu – mo-
deratora diecezjalnego. Jeśli w diecezji 
nie ma diakonii jedności, to jej zadania 
wypełnia moderator diecezjalny. Mo-
derator diecezjalny poprzez wyrażenie 
podpisem swojej akceptacji potwierdza, 
że zna kandydata, nie ma względem 
niego żadnych zastrzeżeń, ufa mu 
i widzi miejsce na jego posługiwanie 
w diecezji.

Teraz, od strony diecezji wszystko 
zostało dopełnione. Ale żeby zostać 
przyjętym, trzeba skierować formularz 
do Sekretariatu Stowarzyszenia Dia-
konia, który związany jest w Centralną 
Diakonią Formacji Diakonii (CDFD). 
Teraz następuje weryfikacja przez 
CDFD. Sprawdza się, czy są wszystkie 
potrzebne podpisy, czy jest odbyta cała 
formacja. Jeśli są jakieś wątpliwości, 
wyjaśnia się je z kandydatem. 

Proszę zauważyć, że weryfikacja ze 
strony CDFD obejmuje zasadniczo 
sprawy formalne, wynikające z formu-
larza, bo zazwyczaj nie zna się kandy-

datów. Dlatego najważniejszym mo-
mentem weryfikacji jest poziom die-
cezji, tzn. to, co należy do moderatora 
diecezjalnego i diakonii jedności.

Po zweryfikowaniu formularza przez 
CDFD następuje przyjęcie do Stowa-
rzyszenia. Ten moment związany jest 
ze złożeniem podpisu przez Mode-
ratora Generalnego. Tak mówi też 
Statut. Od tej chwili kandydat staje się 
członkiem.

Dopełnieniem do członkostwa jest 
przyjęcie błogosławienia. O  tym też 
mówi Statut. Dobrze jest nie oddzielać 
zanadto tych dwóch momentów: na-
bycia członkostwa i  błogosławienia. 
Przyjęcia do Stowarzyszenia są cały 
czas, a  ogólnopolskie okazje, kiedy 
można przyjąć błogosławienie tylko 3 
razy w  roku (Kongregacja Odpowie-
dzialnych, Centralna Oaza Matka 
i podsumowanie OŻK). Wiele zgłoszeń 
trafia właśnie z okazji tych 3 terminów, 
ale warto wiedzieć, że można je składać 
i stać się członkiem w dowolnym czasie 
roku, jednak warto zatroszczyć się 
o przyjęcie błogosławienia.

Chyba większość z  tych, którzy 
przyjmowali błogosławienie tak to 
czuje, że jest to bardzo ważny moment, 
bo uroczysty, przez co podkreśla wagę 
decyzji, ale też ważny ze względu na to, 
że można dzielić radość we wspólnocie. 
No i  ważny jest fakt wypowiedzenia 
publicznie słów: „Pragnę służyć”. Jest 
to chwila wzruszająca dla wszystkich, 
tych, którzy przyjmują specjalne bło-
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gosławieństwo członków diakonii, jak 
i dla tych, którzy są tego świadkami.

 Warto jeszcze wspomnieć o innym 
błogosławieniu, które jest tylko raz 
w roku – błogosławieniu animatorów. 
Przed laty, gdy nie było jeszcze Stowa-
rzyszenia, błogosławienia do posługi 
miały miejsce raz w  roku, w  Kro-
ścienku w  czasie COM. W  sobotę 
błogosławiono do diakonii, a  w  nie-
dzielę rano – animatorów. Nie można 
było przyjmować dwóch błogosła-
wieństw w  tym samym roku. A  ko-
lejność też była jednoznaczna: najpierw 
błogosławienie animatorskie, potem do 
posługi w diakonii. Obecnie możliwe 
jest przyjęcie do Stowarzyszenia (wraz 
z  przyjęciem błogosławienia) bez 
wcześniejszego przyjęcia błogosła-
wienia animatorskiego. Błogosławienie 
członków diakonii zawiera w  sobie 
również treściowo to wcześniejsze 
błogosławienie animatorskie. Nie ma 
potrzeby się cofać i  przyjmować go, 
skoro już zostało się pobłogosławionym 
do diakonii. Świadczy to o  jakimś 
sporym niezrozumieniu treści błogo-
sławienia. Czy jeśli ktoś zaczął wyjazdy 
na oazy od 1 stopnia, to po 3 wróci np. 
na ODB albo OND jako uczestnik? Na 
pewno nie. Bo rzecz w  tym, że już 
przeszedł przez pewien etap i jest dalej. 
Warto o tym pamiętać.

 Może jeszcze sprawa składek, bo o to 
też wiele osób pyta.

Członkowie Stowarzyszenia powinni 
odprowadzać składki w wysokości 5 zł 

miesięcznie, czyli 60 zł rocznie, na 
konto Stowarzyszenia „Diakonia”. 
Mogą robić to rocznie, półrocznie, 
kwartalnie. Numer konta to: 10 1560 
1108 0000 9060 0019 2360.

Druga część należności (zazwyczaj 
jest to drugie 5 zł) zbierana jest w die-
cezjach.

Szczegóły opisane są na www (adres 
poniżej).

  To tyle, co do drogi stawania się 
członkiem Stowarzyszenia.

Teraz pozostaje tylko (a raczej – AŻ!) 
służyć, być bezinteresownym darem 
z siebie. To o wiele poważniejsze wy-
zwanie, niż te opisane w artykule for-
malności.

Anna Pełka, 
odpowiedzialna za Centralną 

Diakonię Formacji Diakonii

Pożyteczne linki:

• Statut Stowarzyszenia Diakonia 
Światło-Życie http://www.oaza.
pl/dokument.php?id=3264

• Dokument „Diakonia miejscem 
formacji i  posługi w  Ruchu 
Światło-Życie i  poprzez Ruch 
Światło-Życie” http://www.oaza.
pl/dokument.php?id=2946

• Składki http://www.oaza.pl/do-
kument.php?id=1170

• Adres CDFD i  Sekretariatu 
Stowarzyszenia, 40-589 Ka-
towice, ul. Różyckiego 8 e-mail: 
cdfd@oaza.pl



WOKÓŁ DIAKONII
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SILOE
List do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych Nr 67 (XCVII)

Na początek…
Shalom!

W Wasze ręce oddajemy kolejny numer Siloe – listu do wspólnot i grup modli-
tewnych. Zachęcamy do regularnej lektury z jednej strony, 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 odświeżyć nieco pojęcie Oazy Mo-
dlitwy. Wierność charyzmatowi oraz pewnym metodom, wypracowanymi przez 
lata, może przynieść zaskakujące owoce. Należy tylko dać się poprowadzić.

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 
na stronie CDM).

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.

Od poprzedniego już numeru Siloe – list do wspólnot i  grup modlitewnych, 
ukazuje się w  formie elektronicznej, nieco poszerzonej o  świadectwa, relacje, 
informacje i zaproszenia. W „Oazie” publikujemy ważniejsze teksty. E-Siloe można 
pobrać na stronie Centralnej Diakonii Modlitwy – www.oaza.pl/cdm.

Centralna Diakonia Modlitwy
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Wydaje się, że w naszej oazowej rze-
czywistości 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 reko-
lekcji. Z drugiej strony zakres formalny 
i  tematyczny Oaz Modlitwy jest tak 
szeroki, że czasem nie sposób sklasyfi-
kować tego jednym hasłem.

Różnorakie dni skupienia i spotkania 
o odmiennym charakterze są wkładane 
do jednego worka z  napisem „Oaza 
Modlitwy”. Tymczasem nie wszystko, 
co nazywamy Oazą Modlitwy, fak-
tycznie nią jest. Dlaczego? Odpowiedzią 
na te pytania są teksty ks. Franciszka 
Blachnickiego z  1977 roku, zamiesz-
czone w pierwszym i drugim numerze 
„Siloe”. Ojciec pisze w nich, czym jest 
Oaza Modlitwy, jakie ma cele, jakie 
warunki muszą zostać spełnione, aby 
mogła się odbyć? Warto dziś te teksty 

Czas modlitwy
przypomnieć, aby mieć świadomość 
źródeł.

Oazy Modlitwy powinny stać się 
„ukrytym sercem” Ruchu i źródłem jego 
życia i mocy. Modlitwa, bowiem musi 
stać się sprawą pierwszą w Ruchu, który 
chce służyć dziełu odnowy Kościoła 
i budowaniu Kościoła żywego. […] Po-
winno to stać się ambicją każdego rejonu 
i przejawem jego żywotności, aby mieć 
własną Oazę Modlitwy – pisze ks. Fran-
ciszek w  Siloe nr 2. Te zadania są 
oczywiste. Problemy zaczynają się, gdy 
szukamy wyjaśnienia nazwy tych reko-
lekcji. Etymologicznie mamy dwa 
słowa: oaza i  modlitwa. Tworzą one 
wspólnie określenie wyjątkowej prze-
strzeni na pustyni życia, w której jest 
miejsce i czas przede wszystkim na in-
tensywną modlitwę. Celem OM jest 
odnowienie wewnętrzne w  Duchu 
Świętym przez uczestnictwo we wspól-
nocie modlitewnej. Już po tym wstępie 



Oaza Pismo Ruchu Światło-Życie

68

widać, że Oaza Modlitwy to nie są żadne 
warsztaty, spotkania robocze lub forma-
cyjne, konferencje i wystąpienia o cha-
rakterze intelektualnym. OM jest 
przede wszystkim czasem modlitwy.

Dobrze oddaje to ramowy plan tych 
rekolekcji, zaproponowany przez ks. 
Blachnickiego. Większość czasu zajmuje 
Liturgia Godzin (jutrznia i nieszpory), 
Eucharystia, modlitwa adoracyjna 
(Namiot Spotkania) i modlitwa chary-
zmatyczna. Nawet spotkania w grupach 
mają charakter modlitewnego, sponta-
nicznego dzielenia się Ewangelią, a so-
botni 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) i oczy-
wiście… posiłki. Wszystko poza tym 
jest realizacją różnych form modlitwy.

Na każdej Oazie Modlitwy zapla-
nowano także czas na wspólną Cele-

brację Sakramentu 
Pojednania, ponieważ 
bez łaski uświęcającej 
nie ma mowy o odno-
wieniu wewnę-trznym.

Oazą Modlitwy nie 
można zastępować Dni 
Wspólnoty lub jakich-
kolwiek spotkań for-
macyjnych czy ewan-
gelizacyjnych. To dwa 
zupełnie różne nurty.

Spotkanie modli-
tewne i Oazy Modlitwy oraz spotkania 
formacyjne i dni wspólnoty powinny się 
w  Ruchu wzajemnie wspierać i  uzu-
pełniać. W  żadnym wypadku nie po-
winny pozostawać w stosunku konkuren-
cyjnym do siebie, nie powinno się też ich 
traktować zamiennie. Wzajemne uzu-
pełnienie się nurtu spontaniczno-chary-
zmatycznego 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 re-
alizować swoje cele.

Oprócz kwestii merytorycznych, ks. 
Franciszek zwraca także uwagę na różne 
wymagania formalne, jakie powinna 
spełniać Oazy Modlitwy. Między 
innymi powinna trwać dwie pełne doby 
(najlepiej od piątku wieczorem do 
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niedzieli wieczorem) i  odbywać się 
w miejscu odpowiednim do zamiesz-
kania, które jednocześnie stwarza dobrą 
atmosferę do modlitwy. Do uczest-
nictwa są zaproszeni w  pierwszym 
rzędzie członkowie stałych grup modli-
tewnych, następnie wszyscy modera-
torzy, animatorzy i uczestnicy Ruchu 
Światło-Życie, wreszcie także osoby 
spoza Ruchu, a  nawet z  innych ko-
ściołów 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 
małych grup modlitewnych (około 
czteroosobowych). Każda Oaza Mo-
dlitwy powinna posiadać swój temat 
przewodni, jednak nie należy się 

trzymać go zbyt sztywno – raczej po-
zwolić się prowadzić Duchowi 
Świętemu.

Oaza Modlitwy była dla ks. Fran-
ciszka bardzo konkretną formą reko-
lekcji, którą szczegółowo opisał, wy-
znaczył jej kryteria i  według nich ją 
prowadził. Po wielu latach rozwoju 
Ruchu forma ta trochę się obyła, 
a nazwa straciła pierwotne znaczenie. 
Jednak do źródeł zawsze warto wracać. 
Istnieją bardzo liczne propozycje 
różnych warsztatów, spotkań, konfe-
rencji, dni skupienia – i wszystkie one 
są bardzo potrzebne i wartościowe – ale 
przecież niekoniecznie muszą się na-
zywać Oazą Modlitwy. Dobrze jest 
zwracać uwagę na nazwy i  znaczenia 
słów – skoro ma to być czas modlitwy, 
to niech tak będzie.

Centralna Diakonia Modlitwy
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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. Pod-
kreśla 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. Bóg daje się poznawać w swoim Słowie. W Słowie odkrywa swoją wolę 
– plan, zamierzenia, jakie ma dla każdego z nas. Tym samym Pan stwarza nam 
przestrzeń zaufania i bezpiecznej 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 obietnice dane nam w Słowie, 
które Bóg 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 modliłeś się kiedyś o taką łaskę, aby Pan czynił ciebie/twoje życie według 
Jego upodobania, zamierzeń względem ciebie? Wbrew pozorom ten wymiar za-
ufania 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 na – zdawałoby się 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 pra-
cujemy nad przekroczeniem nieufności i własnych lęków) na perspektywy, za-
mierzenia Boże? Co jest częściej treścią naszej rozmowy z Bogiem: pragnienie 
poznania planu pomyślności, czy też wolisz roztaczać przed Bogiem swoje wizje 

Medytacja nad Słowem Bożym 
 Jr 29, 11-14a
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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 Jere-
miasza (wers 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 to ta  s ł u ch ani 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 zacieka-
wienia, 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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Przed kilku laty uczestniczyliśmy 
w rekolekcjach poświęconych aktowi 
małżeńskiemu prowadzonemu przez 
o. Ksawerego Knotza. Małżeństwa 
chłonęły przekazywane treści, na 
spotkaniach w  grupach i  kuluarach 
prowadziły bardzo interesujące roz- 
mowy. Jeden z wątków dotyczył przy-
gotowania do małżeństwa. Jedna z par 
z pewną zazdrością mówiła o innych, 
które już przed ślubem należały do 
Ruchu Światło-Życie. „Dzięki temu – 
stwierdzali – byli oni naprawdę dobrze 
przygotowani do małżeństwa, mieli 
otwarte podejście do seksualności, 
wolne od obciążeń i  kompleksów”. 
Miło nam się tego słuchało, ale niestety 
musieliśmy ten pozytywny obraz nieco 
skorygować. Rzeczywiście, akurat na 
tych rekolekcjach były pary, które 
obecność w oazie młodzieżowej dobrze 
przygotowała do rozmaitych aspektów 
życia małżeńskiego – wspólnoty, do 
których należeli, podejmowały te-
matykę płciowości na swoich spotka-
niach i rekolekcjach. Jednak nie była 
i  nie jest to sytuacja powszechna – 

Radość służby

nierzadko można spotkać także mał-
żonków, którzy narzekają, iż mło-
dzieżowa formacja Ruchu żadnego 
przygotowania im nie dała. 

Wszystko zależy od tego, do jakiej 
wspólnoty ktoś trafił, na jakich reko-
lekcjach był – jedni mają w  tych za-
kresie szczęście, inni go nie mają. 

Chodzi jednak o to, by nie uzależniać 
się w  tej kwestii od szczęścia. Ruch 
Światło-Życie powinien formować 
swoich uczestników – zarówno 
młodych jak i  dorosłych – do bycia 
dojrzałym człowiekiem w  każdym 
aspekcie, a  więc również do bycia 
dojrzałą kobietą i  dojrzałym męż-
czyzną, do pięknego przeżywania re-
lacji z  innymi ludźmi, do dawania 
wobec świata świadectwa o  pięknie 
chrześcijańskiej wizji męskości i kobie-
cości, o pięknie przyjaźni i miłości.

Formacja w  dziedzinie płciowości 
należy do zadań Diakonii Życia. Choć 
jak każda diakonia jest ona powołana 
do tego, by animować służbę Ruchu 
wobec świata, Diakonia Życia nie może 
zapominać o samym Ruchu. 
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Formację w  tej dziedzinie można 
prowadzić w rozmaity sposób, jednak 
szczególnym czasem, szczególną 
szansą są letnie rekolekcje oazowe. Co 
można robić w  czasie rekolekcji? Po 
prostu podejmować tę tematykę. Na 
oazach rodzin przewiduje ją punkt 
programu, jakim jest szkoła życia. Na 
oazach młodzieżowych i dorosłych od 
wielu lat zanikł już analogiczny punkt 
programu, jakim była kiedyś szkoła 
apostolska. Są jednak do zagospodaro-
wania pogodne wieczory w  tajem-
nicach bolesnych, są rozmaite inne 
możliwości umieszczenia dodat-
kowych spotkań w programie dnia.

Są oazy, które mają przygotowanych 
do tego animatorów i  moderatorów 
(częściej oazy rodzin, na które jeżdżą 
pary pracujące w  poradnictwie ro-
dzinnym), często jednak grupa reko-
lekcyjna własnymi siłami nie jest 
w stanie podjąć tematu, wymagającego 
przecież kompetencji i  specjali-
stycznego przygotowania. Tu właśnie 
otwiera się pole posługi Diakonii 
Życia. Do oazy mogą przyjechać przy-
gotowani prelegenci z  tej diakonii, 
powiedzieć prelekcję czy przepro-
wadzić spotkanie. Diakonia Życia 
w ciągu całego roku stara się przygo-
towywać do prelekcji, prowadzi kursy 
prelegentów, podejmuje tematykę 
głoszenia przy okazji swoich spotkań.

Naszym marzeniem jest, by każda 
grupa rekolekcyjna miała w  swoim 
zasięgu prelegentów Diakonii Życia, 

gotowych do posługi. Jest to ideał, ku 
któremu chcemy zmierzać, choć jego 
realizacja wymaga jeszcze trochę czasu 
i pracy. A  jak wygląda rzeczywistość 
obecnie?

W najlepszej sytuacji są oazy odby-
wające się w  szeroko pojętych oko-
licach Krościenka. W  tym roku 
w każdym turnusie w Centrum Ruchu 
na Kopiej Górce były pary małżeńskie 
z  Diakonii Życia, których jedynym 
zadaniem było docieranie do oaz 
z prelekcjami. W turnusie I i III była 
jedna para, w II turnusie, w którym jest 
najwięcej oaz, posługę podejmowały 
dwa małżeństwa.

Bardziej złożona jest sytuacja 
w oazach odbywających się w innych 
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częściach Polski. W niektórych diece-
zjach prelekcje zapewnia diecezjalna 
Diakonia Życia, bywa że DŻ danej 
diecezji kontaktuje się z  diakonią 
diecezji, na terenie której odbywają 
się rekolekcje, prosząc o wygłoszenie 
prelekcji, zdarza się i  tak, że diece-
zjalna Diakonia Życia dociera z pro-
pozycją prelekcji do wszystkich grup 
przyjeżdżających na jej teren, nieza-
leżnie od tego, z jakiej diecezji przy-
jeżdżają. To wszystko jednak nie za-
pewnia posługi w  całej Polsce, gdyż 
w  niektórych miejscach Diakonii 
Życia po prostu nie ma.

A jakie jest zainteresowanie posługą 
prelegentów? Od strony prowa-
dzących rekolekcje rozmaite. Są tacy, 
którzy z góry przewidują zaproszenie 
Diakonii Życia, szybko zgłaszają się 
do Centrum Ruchu i  zdarza się, że 
prelegentów przyjeżdżających na 
Kopią Górkę w  dniu rozpoczęcia 
turnusu wita już informacja o pierw-
szych zamówionych prelekcjach. Są 
prowadzący rekolekcje, którzy do-
piero w  trakcie oazy dowiadują się 
o  możliwości zaproszenia prele-
gentów (przy okazji telefonu do 
Centrum lub słysząc o prelekcji od-
bywającej się na innej oazie w  tej 
samej miejscowości) i reagują wręcz 
entuzjastycznie („Opatrzność mi pana 
zesłała”, „Kocham was!” – to przy-
kłady reakcji moderatorów z  tego 
roku). Ale są i tacy, którzy nie są za-
interesowani prelekcjami. Zupełnie 

zrozumiałe jest, gdy mówią, że po-
dejmą temat we własnym zakresie 
albo że już zaprosili kogoś innego. 
Gorzej gdy słyszy się informację: „Nie 
znaleźliśmy czasu”.

Ta ostatnia odpowiedź niepokoi 
szczególnie dlatego, że przecież człon-
kowie Ruchu poddani są swoistej 
„katechezie” tego świata. W  dzie-
dzinie, w  której posługuje Diakonia 
Życia nieustannie płynie jakiś przekaz. 
Jeśli nie damy uczestnikom Ruchu 
przekazu chrześcijańskiego, będą 
poddani wyłącznie przekazowi świata. 
Prelekcje na oazach są ogromną 
szansą, nie załatwią wszystkiego, ale 
tej szansy nie wolno marnować.

Bardzo dobitnie potrzebę prelekcji 
pokazuje zainteresowanie uczest-
ników oaz. Indywidualne podzięko-
wania po spotkaniach, osobiste 
rozmowy, zarówno z  młodzieżą jak 
i z parami małżeńskimi, stwierdzenia 
„dlaczego nam nikt wcześnie o  tym 
nie powiedział?”, przede wszystkim 
zaś pełne skupienia zasłuchanie, 
praktycznie brak potrzeby uciszania 
grup czy przywracania porządku. 
Posługa prelegenta bywa dużym wy-
siłkiem (w szczytowych momentach 
zdarza się mówić po cztery prelekcje 
dziennie, wyjeżdżać rano i  wracać 
wieczorem), jednak właśnie reakcje 
słuchaczy są najlepszą nagrodą i po-
kazują głęboki sens tego, co się robi.

Krzysztof Jankowiak
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Wiele osób nie zdaje 
sobie sprawy ze złożoności 
tego problemu, jak się 
rodzi i powstaje skłonność 
homoseksualna, i wreszcie 
– ile muszą cierpieć osoby, 
które tego doświadczają. 
Środki masowego przekazu 
nie przedstawiają tych problemów 
w  jasnym świetle, często ukazują 
tylko jedną stronę sytuacji – walkę 
o prawa dla gejów i   lesbijek. A my 
stajemy po jednej lub drugiej stronie, 
bo myślimy, że tak trzeba. Bo jak 
można takie zachowania tolerować? 
A z drugiej strony – czy takich ludzi 
potępiać?

Zapraszam do wspólnej refleksji 
wokół homoseksualizmu, trudnego – 
ale pojawiającego się coraz częściej – 
tematu, który wymaga od nas zajęcia 
stanowiska.

Homoseksualizm, homoseksualista 
homo…

Homoseksualizm (z  greckiego ho-
moios – taki sam, z  łac. sexualis – 
płciowy) to pociąg seksualny do osób 
tej samej płci. Mianem homoseksu-
alisty określa się osoby, które otwarcie 
mówią o swojej orientacji seksualnej 

Popłyń pod prąd
Homoseksualizm bez „szufladek”

i podejmują współżycie sek-
sualne z  osobami tej sa- 
mej płci. Bardzo ważne jest 
rozgraniczenie pomiędzy 
homoseksualistą a  osobą 
o  skłonności homoseksu-
alnej. Ta druga rozpoznaje 
u  siebie ową skłonność, co 

nie oznacza, że musi ją rozwijać i  za 
nią podążać. Często osoby takie nie 
utożsamiają się ze środowiskami ho-
moseksualistów i  szukają pomocy 
i wsparcia, bo wierzą, że owa skłonność 
powstała na drodze złych relacji ro-
dzinnych i  innych czynników, które 
można naprawić.

Słowo homoseksualista i homoseksu-
alizm ma bardzo negatywny wydźwięk 
w naszej kulturze. Niektóre środowiska 
używając takich określeń mają na celu 
dyskryminację i  pogardę dla osób 
homoseksualnych. Do określenia ho-
moseksualnego mężczyzny używa się 
neutralnego słowa gej (z  ang. gay), 
kobietę określa się jako lesbijkę (od 
wyspy Lesbos).

Skąd się to bierze?

Coraz częściej różne środki ma-
sowego przekazu próbują wyjaśnić 
problem powstawania skłonności ho-
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moseksualnych. Bez trudu możemy 
znaleźć w Internecie wywiad ze spe-
cjalistą, który wyjaśnia przyczyny 
pojawienia się popędu płciowego 
skierowanego do osoby o  tej samej 
płci. Najczęściej rzekomi specjaliści 
próbują udowodnić istnienie pewnych 
uwarunkowań genetycznych, co ozna- 
cza, że homoseksualiści tacy już się 
rodzą. Oznaczałoby to, że homosek-
sualizm jest przekazywany w  ge- 
nach i że jest czymś normalnym. Taki 
pogląd, na całą sprawę, odpowiada 
wielu ludziom, także politykom, 
którzy próbują przekonać opinię pu-
bliczną do pełnej akceptacji nie tylko 
samego homoseksu-
alizmu, ale również 
zachowań z nim zwią-
zanych. Tymczasem 
nikomu dotąd nie 
udało się wyodrębnić 
genu odpowiedzial- 
nego za dziedziczenie 
skłonności homosek-
sualnych. Jak zatem 
dochodzi do powsta- 
nia skłonności homo-
seksualnych?

Istnieje wiele czyn-
ników, które u jednych osób prowadzą 
do wykształcenia się takich skłon-
ności, a  u  innych nie. Największy 
wpływ ma jednak rodzina. Na pod-
stawie prowadzonych badań zaobser-
wowano, że skłonności homosek-
sualne rodzą się u osób które:

•  nie doświadczyły miłości ojca, był 
on nieobecny w domu, a jeżeli był 
to przejawiał wrogi lub obojętny 
stosunek do dzieci 

• miały nadopiekuńczą i  wyma-
gającą matkę 

• nie identyfikowały się z  rówie-
śnikami tej samej płci 

• unikały gier i zabaw zespołowych 
• doświadczyły w dzieciństwie wy-

korzystania seksualnego lub 
gwałtu 

• utraciły jednego z  rodziców 
w wyniku śmierci lub rozwodu.

Oczywiście, tych powodów jest 
znacznie więcej. Wśród dodatkowych 

czynników wymieniane są: zaburzenia 
psychiczne, częste stosowanie leków 
psychotropowych, silne depresje 
i  wiele innych. Trzeba jednak pa-
miętać, że pojawienie się takich czyn-
ników (nawet kilku jednocześnie) nie 
oznacza od razu, że osoba nimi obar-
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czona będzie wykazywała zaintereso-
wanie tą samą płcią! Osoby, które do-
świadczają skłonności homoseksu-
alnej, wymieniają któreś z powyższych 
faktów, ale często zdarza się, że mają 
„zdrowe” rodzeństwo, na które oddzia-
ływać mogły te same czynniki.

Stanowisko Kościoła

Kościół nieustannie przypomina 
historię stworzenia świata: „Stworzył 
więc Bóg człowieka na swój obraz, na 
obraz Boży go stworzył; stworzył 
mężczyznę i   niewiastę” (Rdz 1,27). 
Mężczyzna i  kobieta są sobie równi 
jako osoby, zaś w   aspekcie biolo-
gicznym, dopełniają się jako dwie 
odmienne płci. Stwórca ustanowił 
małżeństwo, które ma być wspólnotą 
dwóch osób – mężczyzny i niewiasty 
– związanych z  pełnieniem aktów 
płciowych: „Dlatego to mężczyzna 
opuszcza ojca swego i  matkę swoją 
i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają 
się jednym ciałem” (Rdz 2,24). Związek 
kobiety i mężczyzny otrzymał udział 
w dziele stwórczym, Bóg pobłogosławił 
mężczyznę i  niewiastę słowami: 
„Bądźcie płodni i  rozmnażajcie się” 
(Rdz 1,28).

Chrystus podnosi związek małżeński 
do godności sakramentu (Ef 5,21-32). 
Oznacza to, że małżeństwo jest zna- 
kiem przymierza z Chrystusem i Ko-
ściołem. Na kartach Ewangelii znaj-
dziemy pouczenia Jezusa w  spra- 

wie nierozerwalności małżeństwa (Mt 
19,3-12; Mk 10,6-9).

W  Biblii czyny homoseksualne są 
wyraźnie potępione (Rz 1,24-27; 1 Kor 
6,9). Św. Paweł naucza, że kobiety 
współżyjące ze sobą, jak i mężczyźni 
dopuszczający się takich zachowań, nie 
wejdą do Królestwa Niebieskiego. Nie 
oznacza to jednak, że takie osoby należy 
potępiać. Wręcz przeciwnie, należy się 
im szczególna uwaga i troska, aby po-
kazać im nade wszystko Chrystusa, 
który kocha wszystkich ludzi, aby po-
kazać im drogę życia w czystości. Jak to 
już wyżej napisałem, należy inaczej 
podchodzić do homoseksualistów 
(osób otwarcie mówiących o  swojej 
homoseksualnej orientacji i będących 
w związkach z osobami tej samej płci), 
a   jeszcze inaczej do osób o skłonno-
ściach homoseksualnych (które próbują 
naprawić błędy dawnego życia, aby – 
jeżeli tylko to możliwe – wyzbyć się 
takich skłonności, lub – jeżeli to jest 
niemożliwe – żyć z nimi do końca życia 
w  czystości we wspólnocie wierzących). 
Takim osobom należy się szczególny 
szacunek, pomoc i zrozumienie, gdyż 
one same nie są winne wykształceniu 
tych skłonności. Dlatego Kościół po-
dejmuje działania duszpasterskie, 
których celem jest pomoc takim 
osobom.

Dzisiejsze stanowisko Kościoła 
oparte jest na tekstach biblijnych, do-
kumentach Kongregacji Nauki Wiary 
(„Uwagi dotyczące projektów legali-
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zacji prawnej związków między oso- 
bami homoseksualnymi”. Dokument 
Kongregacji Nauki Wiary, 2003), li-
stach („List do biskupów Kościoła 
katolickiego o  duszpasterstwie osób 
homoseksualnych”. Dokument Kon-
gregacji Nauki Wiary, 1986) oraz na-
ukowych publikacjach („Homoseksu-
alizm i nadzieja”. Oświadczenie Kato-
lickiego Stowarzyszenia Lekarzy USA). 
Z dokumentów tych jasno wynika, że 
sama skłonność homoseksualna nie 
jest czymś złym, ale czyny, które wy-
nikają z realizowania tej skłonności są 
z  punktu widzenia moralnego złem. 
Kościół wskazuje dla takich osób drogę 
terapii, która umożliwi im wyjście 
z  tych skłonności. Oczywiście, nie w   
każdym przypadku to następuje. 
Jednak należy takie osoby zachęcać do 
otwarcia się na działanie Chrystusa 
i przyjęcie Jego łaski, do potraktowania 
swojej – jakże trudnej – skłonności 
jako krzyża. Wówczas ten krzyż należy 
podejmować każdego dnia z nadzieją 
na pełne wyzwolenie.

Stanąć po stronie osoby homosek-
sualnej …

Bardzo łatwo jest nam osądzać, szu-
fladkować ludzi, a nawet wymyślać dla 
nich specjalne kary. Często chcieli-
byśmy pozamykać i wykluczyć ze spo-
łeczeństwa te osoby, których postępo-
wania nie rozumiemy i nie akceptujemy 
(takie propozycje były też na naszym 

oazowym forum). Tak samo ma się 
z   homoseksual izmem. Chciał- 
bym, aby każdy z  nas spróbował się 
wcielić w osobę o skłonnościach homo-
seksualnych. To pomoże nam zro-
zumieć cierpienie tych ludzi.

Często pochodzą z  rozbitych, tru- 
dnych rodzin. Jeżeli mają rodziców, to 
są oni ludźmi niedostępnymi lub nado-
piekuńczymi. Nie można z  nimi 
szczerze i otwarcie porozmawiać. Jeżeli 
chłopak ma ojca tyrana, z którym nie 
może nawiązać bliskich relacji – bo 
każda próba nawiązania takiej relacji 
kończy się dla niego źle – będzie unikał 
kontaktów z ojcem. W konsekwencji 
nabierze obrzydzenia do męskości (bo 
ma skrzywiony obraz prawdziwej mę-
skości w domu) i będzie jej unikał. To 
będzie rodziło kolejne cierpienie i po-
szukiwanie tego nienazwanego pra-
gnienia. Niezaspokojone pragnienie 
męskości może z czasem przerodzić się 
w skłonność homoseksualną. To nie jest 
reguła, ale wielu mężczyzn boryka-
jących się z tym problemem podkreśla, 
że mieli trudnych ojców i tak naprawdę 
nigdy w dzieciństwie nie doświadczyli 
od nich miłości. Homoseksualizm nie 
rodzi się z wyboru, ale przede wszystkim 
z braku miłości i akceptacji. Inną sprawą 
jest, jaką dalszą drogę wybierze taki 
człowiek. Chłopak może uciec w sto-
sunki z  innymi mężczyznami myśląc, 
że otrzyma tę miłość, której przedtem 
nie dostał od ojca. Niestety, tak się nie 
stanie. Wielu gejów wyznaje potem, że 
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w  kontaktach z  drugim mężczyzną 
tylko na chwilę czują się szczęśliwi, 
potem znów powraca nagląca potrzeba 
szukania miłości. Z  jednej stroni nie 
umieją żyć sami, bo chcą czuć się po-
trzebni i kochani, z drugiej nie czują się 
szczęśliwi w związku z drugim męż-
czyzną. Tak koło się zamyka. Świat 
dodatkowo krzywdzi ich swoimi 
skrajnymi postawami. Jedną z nich jest 
całkowite wykluczenie, drugą zupełna 
tolerancja dla ich zachowań. Źle rozu-
miana tolerancja tylko utwierdza ich, że 
mają iść w  tym kierunku, bo tacy się 
urodzili, tacy już są. Co z osobami, które 
nigdy nie rozwinęły swoich ukrytych 
skłonności? One też cierpią. Wiedzą, jak 
społeczeństwo zareagowałoby, gdyby się 
ujawnili ze swoim problemem, dlatego 
trzymają go w  tajemnicy. Łatwiej jest 
rozmawiać np. o alkoholizmie, nawet 
łatwiej o zdradzie, ale bardzo trudno 
komuś powierzyć taką tajemnicę. Dla 
tych ludzi ważne jest znalezienie przy-
jaciela, który by wiedział o  och pro-
blemie, ale nie potępiał. Nie zdajemy 
sobie sprawy, ile takich osób jest 
w naszym społeczeństwie! Są to osoby 
wrażliwe, pragnące normalnego życia 
i przyjaźni. Często żyją w samotności 
z lęku przed odrzuceniem.

Jak pomóc?

Łatwiej jest wydać osąd niż zasta-
nowić się nad tym, jak pomóc. Ile razy 
będzie nam trudno podać komuś rękę, 

miejmy przed oczami Chrystusa, który 
mówi do św. Magdaleny: „Kobieto, 
gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A  
ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do 
niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź 
i   odtąd już nie grzesz” (J 8,10-11). 
Jezus uczy nas postawy miłości i zro-
zumienia dla drugiego człowieka. 
Każdy z  nas wie, że jest to bardzo 
trudne, ale jeżeli uznajemy Go na- 
szym Panem, to powinniśmy każde- 
mu człowiekowi okazać szacunek 
i wsparcie.

W  przypadku osób homoseksu-
alnych należy z jednej strony nie być 
do nich wrogo nastawionym, nie wy-
kluczać i uważać za kogoś gorszego, ale 
z  drugiej nie akceptować ich gor-
szących zachowań. W  tym celu jako 
chrześcijanie powinniśmy zawsze 
mówić stanowczo NIE na jakiekolwiek 
próby aprobaty zachowań homoseksu-
alnych. Nie możemy popierać marszów 
równości w imię źle pojętej tolerancji, 
ani też zawierania związków małżeń-
skich pomiędzy osobami tej samej płci. 
Wtedy zawsze należy umieć argumen-
tować swoje zdanie; stanowczo, ale 
w taki sposób, aby nie naruszyć god-
ności drugiego człowieka. Musimy 
pamiętać, że Chrystus powołuje 
każdego z nas, osoby homoseksualne 
również, więc winniśmy dawać im 
świadectwo, braterskie napomnienie 
i  wsparcie w  wyjściu z  tej grzesznej 
drogi. Jako chrześcijanie powinniśmy 
dostrzegać potrzeby innych ludzi. 



Oaza Pismo Ruchu Światło-Życie

80

Gdzie ma znaleźć pomoc i akceptację 
osoba o skłonności homoseksualnej? 
Właśnie we wspólnocie Kościoła. 
Dlatego należy wyzbyć się pewnych, 
nie do końca uzasadnionych, u- 
przedzeń w stosunku do takich ludzi. 
Oni cierpią przez odrzucenie, czują 
wstyd i  wiele razy zastanawiają się, 
dlaczego akurat mi coś takiego się 
przytrafiło. Największym darem 
z  naszej strony będzie obrona osób, 
które chcą wychodzić z  homoseksu-
alnych skłonności. Wielkim darem jest 
przyjaźń i   pomoc w  wyzwoleniu. 
Podstawą terapii u  takich osób jest 
miłość drugiego człowieka. Dla 
chłopaka, odczuwającego taką skłon- 
ność ważne jest znalezienie praw-
dziwego przyjaciela mężczyzny, 
z  którym będzie mógł o  tym poroz-
mawiać i  przy jego boku uczyć się 
prawdziwych męskich relacji. Tak 
samo w  przypadku dziewczyny: ona 
również musi znaleźć przyjaciółkę 
wśród kobiet, która pomoże jej od-
krywać pełnię swojej kobiecości.

Światło nadziei

Dziś istnieją już specjalne ośrodki 
i grupy wsparcia dla osób dotkniętych 
homoseksualizmem. Jednym z  nich 
jest ośrodek ODWAGA. Proponuje on 
pomoc duchową i  terapeutyczną 
osobom o skłonnościach homoseksu-
alnych. Jego działalność opiera się na 
nauczaniu Kościoła w  połączeniu 

Wykorzystano:

• Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, 
Poznań 2000.

• Uwagi dotyczące projektów le-
galizacji prawnej związków 
między osobami homoseksu-
alnymi, Dokument Kongregacji 
Nauki Wiary, 2003.

• List do biskupów Kościoła ka-
tolickiego o  duszpasterstwie 
osób homoseksualnych, Do-
kument Kongregacji Nauki 
Wiary, 1986.

• Homoseksualizm i  nadzieja. 
Oświadczenie Katolickiego 
Stowarzyszenia Lekarzy USA.

• http://www.odwaga.oaza.pl/
homepage.html

z  wypracowaną już drogą terapii. 
ODWAGA powstała i  rozwija się 
w Ośrodku Ruchu Światło-Życie w Lu-
blinie. Swoją działalnością wpisuje się 
w Diakonię Wyzwolenia, której celem 
jest wychowanie człowieka wolnego od 
wszelkich uzależnień. Wielką radość 
i  nadzieję dają świadectwa osób wy-
zwolonych. Osoby te pokazują, że 
skłonność homoseksualna jest możliwa 
do pokonania! Wiele z nich dziś jest 
szczęśliwymi ojcami i  matkami. Po-
móżmy tym, którzy jeszcze nie rozu-
mieją swojego problemu, aby w pełnej 
wolności mogli cieszyć się życiem!

Tomasz Wójcik
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Życie liturgią

Pod koniec sierpnia 2011 r. w Laskach 
pod Warszawą odbyła się Oaza Reko-
lekcyjna Diakonii  Liturgicznej. Pro-
wadził ją ks. Marcin Loretz. Brało w niej 
udział 18 osób (licząc wraz z diakonią). 
Mieliśmy trzy małżeństwa i troje dzieci. 
Uczestnicy rekolekcji pochodzili z die-
cezji bydgoskiej, częstochowskiej, kato-
wickiej, lubelskiej, świdnickiej, war-
szawskiej, warszawsko-praskiej i wro-
cławskiej.

Tematyka rekolekcji dotyczyła budo-
wania diakonii liturgicznej w oparciu 
o zasady katolickiej nauki społecznej: 
kolegialności, pomocniczości i solidar-
ności. Ilustracją do naszych rozważań 
były obrazy z kaplicy Chrystusa Sługi 
z Krościenka: „Chrzest Jezusa w  Jor-
danie”, „Kuszenie na Pustyni”, „Jezus 
i  matka synów Zebedeusza”, „Jezus 
obmywa uczniom nogi”. Szczytem reko-
lekcji była codzienna Eucharystia i  li-
turgia godzin, podczas których prak-
tycznie wszyscy uczestnicy rekolekcji 
podejmowali posługi. Przygotowaniem 
do Eucharystii był codzienny krąg litur-
giczny w  dwóch grupach. W  czasie 
konferencji ks. Marcin wychodząc od 
cytatów z  Pisma św. poprzez różne 

Oaza Rekolekcyjna 
Diakonii Liturgicznej

przykłady wskazywał jak budować 
diakonię i  w  niej wzrastać. Głębsze 
wejście w tajemnice dnia i do własnej 
duszy było możliwe dzięki namiotowi 
spotkania i  wieczornemu sacrum si-
lentium. Podczas godziny odpowiedzial-
ności dzieliliśmy się naszą odpowie-
dzialnością za liturgię w rodzinach, we 
wspólnotach oazowych, w parafiach i na 
szczeblu centralnym. W czasie szkoły 
posług liturgicznych uczyliśmy się jak 
lepiej służyć rozumiejąc istotę i  zna-
czenie podejmowanych czynności, a nie 
tego, by mechanicznie, choć poprawnie 
je wypełniać. Wspólne posiłki i  po-
godne wieczory pomagały nam bu-
dować atmosferę braterskiej wspólnoty. 

Wiele dobrego doświadczyliśmy od 
licznych dobroczyńców, którzy pomogli 
nam materialnie: poprzez dary serca 
i swoją pracę – diakonię w czasie reko-
lekcji. W  ich intencji sprawowaliśmy 
Eucharystię i pamiętamy o nich w mo-
dlitwie.

Szczególnie wdzięcznie wspominamy 
proboszcza – ks. Grzegorza Michal-
czyka, wspólną Eucharystię parafialną 
w niedzielę z jego homilią. 

Wojciech Kosmowski
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Diecezjalna Diakonia Liturgiczna 
archidiecezji częstochowskiej to odra-
dzająca się do życia i służby wspólnota 
około 15 osób: księży, kleryków, doro-
słych, młodzieży i studentów. Rok for-
macyjny 2010/2011 był czasem bu-
dzenia się na nowo do działania dia-
konii. I trzeba przyznać, że był to czas 
intensywnej pracy i formacji.

Funkcję moderatora diakonii pełnił 
ks. Damian Kwiatkowski, który wraz 
z  gronem odpowiedzialnych czuwał 
nad pracami całej wspólnoty. Obecnie 
funkcję moderatora pełni ks. Wojciech 
Torchalski.

Cały rok członkowie diakonii pra-
cowali nad Konspektem Szkoły Litur-
gicznej II stopnia Oazy Nowego Życia, 
dopasowanym do potrzeb we-
wnętrznych Ruchu Światło-Życie die-
cezji częstochowskiej: „Dajemy diakonii 
wychowawczej Oazy Nowego Życia II° 
do ręki przetworzony podręcznik Szkoły 
Liturgicznej. Po doświadczeniach zwią-
zanych z prowadzeniem tego elementu 
szkoleniowego i obserwacji owoców za-
angażowania liturgicznego wśród uczest-
ników po tym stopniu rekolekcji, pozwo-
liliśmy sobie na znaczne zmiany wzglę- 
dem podręcznika funkcjonującego do- 
tychczas.

Zmieniony został układ treści na po-
szczególne dni.

Pełni energii i zapału

Również znieśliśmy podział w ćwicze-
niach na grupę chłopców i dziewczyn.

Treści teoretyczne, które w znacznym 
stopniu pozostały niezmienione, zostały 
jednak wzbogacone o krótkie podsumo-
wanie – co należy w danym wykładzie 
przekazać; tak by prowadzący miał spis 
tego, co powinien koniecznie przedłożyć 
uczestnikom.

Przedstawione tu opracowanie na 
pewno nie jest doskonałe, jednak posiada 
tę zaletę, iż jest próbą wzbogacania, 
aktualizowania i  przybliżania treści 
Szkoły Liturgicznej. Osoby, zaanga-
żowane w dzieło tworzenia tego opraco-
wania, stawiały sobie za cel stworzenie 
materiałów, które będą konkretną 
pomocą dla tych, którzy podejmą się 
wysiłku prowadzenia tej jakże ważnej 
części rekolekcji ONŻ II stopnia”. 
(Fragment ze wstępu Konspektu Szkoły 
Liturgicznej ONŻ II).

Praca nad Konspektem nie była 
jedyną formą pracy i  zaangażowania 
diakonii w ubiegłym roku. Na naszych 
spotkaniach, które w miarę możliwości 
odbywały się raz w miesiącu, znajdo-
waliśmy również czas na naszą osobistą 
formację, konferencje, wspólną mo-
dlitwę i  dzielenie Słowem Bożym. 
W diecezji byliśmy również obecni na 
Szkole Animatora, gdzie odpowiadamy 
za przygotowanie liturgii i formację li-
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turgiczną. Nie zabrakło nas na Gru-
dniowym Czuwaniu Ruchu Światło-
Życie na Jasnej Górze, gdzie odpowia-
daliśmy za przygotowanie Eucharystii, 
na spotkaniu Stowarzyszeń i Ruchów 
Archidiecezji Częstochowskiej, kiedy to 
odpowiadaliśmy za komentarze na 
Mszy św. czy to na Kongregacji Odpo-
wiedzialnych Ruchu Światło-Życie na 
Jasnej Górze, gdzie również podjęliśmy 
posługę. Członek naszej diakonii 
uczestniczył w  Oazie Rekolekcyjnej 
Diakonii Liturgicznej w  Laskach  
k.Warszawy.

Nasza diakonia współpracuje z Grupą 
Formacji Liturgicznej Domowego Ko-
ścioła diecezji częstochowskiej. Przed-
stawiciele obu grup są obecni na spo-
tkaniach formacyjnych i wspólnie po-
dejmujemy odpowiedzialność za 
przygotowania liturgii, np. Powaka-
cyjnego Dnia Wspólnoty. Nie można 
tutaj zapomnieć o współpracy z alum- 
nami Wyższego Seminarium Du-
chownego w Częstochowie.

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna 
koordynuje również pracę w czterech 
rejonach diecezji, w których są odpo-
wiedzialni rejonowi za diakonię litur-
giczną, zajmujący się np. przygoto-
waniem Rejonowych Dni Wspólnoty 
czy Celebracji Słowa Bożego.

W planach na przyszły rok forma-
cyjny jest podjęcie kolejnego dzieła. 
W  naszej formacji zastanowimy się 
czym właściwie jest diakonia, czym li-
turgia i jakie są zadania diakonii litur-

gicznej. Nie zabraknie czasu na wspólną 
modlitwę i  dzielenie. Podejmiemy 
również konkretną współpracę z dia-
konią modlitwy w  przygotowaniu 
spotkań Szkoły Umiłowania Modlitwy 
(SzUM).

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna 
diecezji częstochowskiej, choć dopiero 
co rodzi się na nowo, już może po-
chwalić się swoją działalnością i służbą 
w diecezji. To wspólnota ludzi pełnych 
energii i  zapału, gotowa do służby 
bezinteresownej dla Kościoła i drugiego 
człowieka. Mamy nadzieję, że Pan Bóg 
będzie nam błogosławił w  naszych 
działaniach.

Zapraszamy do odwiedzenia strony 
internetowej naszej diakoni: http://cz.
oaza.pl/?action=dk_liturgicznadia-
konia

Martyna Zielińska
Odpowiedzialna świecka za 

DDL diecezji częstochowskiej
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Ks. Józef Orchowski, 
Modlitewnik Eucharystyczny, 
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 
Sandomierz 2011, 286 s.
(www.wds.pl, e-mail: zamowienia@wds.com.pl )

Tytuł tej książki oddaje wszystko – wprowadza ona w głębokie przeżycie 
Eucharystii w oparciu o wybrane teksty do rozważań i pogłębienia osobistej 
oraz wspólnotowej modlitwy. Zawiera podobne elementy jak – nie wydane 
po polsku „Compendium Eucharisticum”. 

Na początku zawarto wybrane fragmenty encykliki Jana Pawła II Ecclesia 
de Eucharistia, adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum caritatis 
oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego. Następnie zawarto modlitwy 
przygotowania do Mszy i dziękczynienia po niej . Są tu obrzędy Mszy Świętej 
o Najświętszym Ciele i Krwi Chrystusa oraz liturgia godzin z tej uroczy-
stości. Są materiały na temat procesji i adoracji eucharystycznych. Znajdują 
się tu także godzinki o  Najświętszym Ciele i  Krwi Jezusa, koronka do 
Najświętszej Eucharystii, rozważania różańcowe, litanie eucharystyczne, 
akty strzeliste i  wezwania. Jeden z  rozdziałów poświęcony jest siedmiu 
wybranym cudom eucharystycznym, inny wspomina o Eucharystii w życiu 
świętych. Cytaty z dział Ojców Kościoła dopełniają obrazu.

Na zakończenie kilka z tych ostatnich:
”Spożywać Chleb Eucharystyczny i pić Krew Przymierza oznacza: spo-

żywac i pić ogień Ducha Świętego” (Św. Efrem).
„Ponad Eucharystię żaden inny sakrament nie jest  bardziej zbawienny; 

on usuwa grzechy, pomnaża cnoty, duszę nasyca obfitością duchowych 
darów” (Św. Tomasz z Akwinu).

„Jakim szczęściem jest Eucharystia! Gdybyśmy jej nie mieli, lepiej byłoby 
jutro umrzeć” (Św. Piotr Julian Eymard).

Wojciech Kosmowski

Warto przeczytać...
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Niedawno zakończył 
się rok poświęcony 
św. Maksymilianowi 

M. Kolbe. Był on jednym 
z tych ludzi Kościoła, którzy 
bardzo poważnie traktowali 
głoszenie orędzia ewangeliza-
cyjnego poprzez media, stąd 
jest również jednym z  pa-
tronów naszej diakonii. Jego 
postawa jest w wielu aspektach 
niezwykle inspirująca.

Na pewno zwraca uwagę kontrast 
ubóstwa życia św. Maksymiliana i jego 
współpracowników i  nowoczesnego 
zakładu drukarskiego z maszynami 
wartymi miliony złotych. Zawsze 
poszukiwał możliwie najlepszych, 
najefektywniejszych rozwiązań, ufając, 
że pieniądze muszą się na nie znaleźć. 
Owocem tej postawy był milionowy 
nakład „Rycerza Niepokalanej”, radio 
itp.

Ludzie – stawiał na tworzenie 
wspólnoty zakonnej, złożonej z ludzi, 
którzy głoszenie Dobrej Nowiny w me-
diach uznają za swoją misję. Unikał 
wynajmowania fachowców z zewnątrz, 
troszczył się o  maksymalną nieza-
leżność dzieła. Dzięki temu „Rycerz 
Niepokalanej” nie tylko przetrwał 

Oazowe 
              media

trudną sytuację odradzającego się 
państwa polskiego, ale i  intensywnie 
się rozwijał.

Modlitwa i doskonała, nowoczesna 
organizacja pracy, która pozwalała na 
wysoką efektywność podejmowanych 
działań (zakonnicy przechodzili spe-
cjalne kursy zarządzania, które na 
początku XX w. zaczynały być modne). 
Dziewięć dni adoracji i  planowanie 
kolejnego tytułu. Z sukcesem.

Na pewno warto mieć przed oczami 
te przykłady, kiedy zaczyna się mówić 
o oazowych mediach.

Praca DKS koncentruje się wokół 
trzech głównych obszarów działal-
ności:

• rejestracja i  opłacanie domen 
oazowych, wynajmowanie 
i opłacanie przez Ruch Światło-
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Życie serwerów i  obsługa ser-
werów;

• służba poprzez szeroko pojęty 
„przekaz słowa”, prezentacja 
Ruchu (ad intra i  ad extra), 
służba na rzecz komunikacji 
wewnętrznej Ruchu, rozwój re-
dakcji i  zespołów dziennikar-
skich, fotografów, filmowych itp.;

• od komunikacji do komunii – 
formacja do dojrzałego korzy-
stania z mediów, formacja diako-
nijna ,  mie jsce  sp otkania 
członków Ruchu pracujących 
w mediach oraz informatyków 
i  innych specjalistów posługu-
jących się nowymi technolo-
giami.

Serwer oazowy

W  związku z  tym, że wydajność 
serwera, na którym pracowaliśmy przez 
ostatnich kilka lat, była dla nas zbyt 
mała, żeby utrzymać i dalej rozwijać 
nasze usługi musieliśmy się zdecydować 

się na nowsze rozwiązanie 
o wyższej wydajności. Chcemy 
podkreślić, że świadomie 
zrezygnowaliśmy z  opcji 
„oszczędzajmy, choćby nas to 
nie wiem ile miało kosz-
tować”. Potrzebujemy sta-
bilnego, wiarygodnego do-
stawcy, by móc spokojnie 
zająć się rozwojem innych 
usług.

Bardzo dziękujemy tym wszystkim, 
którzy poprzez regularne wpłacanie 
„abonamentu” pozwalają nam na dalsze 
działanie.

Działanie w sposób właściwy 
mediom – dziennikarstwo

Misją diakonii jest głoszenie Dobrej 
Nowiny i  służenie na rzecz Ruchu 
w  sposób właściwy mediom. Media 
mają swoją specyfikę i  warto o  tym 
pamiętać, nie oczekując od nich tego, 
czego nie są w stanie spełnić. Wymagają 
przy tym ogromnej cierpliwości.

Ograniczanie dzieł komunikowania 
społecznego do działu ogłoszeń jest 
niewątpliwie marnowaniem możli-
wości, jakie media ze sobą niosą. Jeśli 
chcemy osiągnąć coś więcej, musimy 
znaleźć ludzi, którzy będą służyć jako 
dziennikarze, fotografowie, filmowcy 
itp. (warto pamiętać, że podstawowym 
zadaniem dziennikarza jest szukanie 
i  pokazywanie Prawdy oraz służenie 
dobru innych, więc jest to misja szla-
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chetna, choć w świecie bywa częstokroć 
profanowana).

Warto pamiętać, że:
• Ważne jest określenie adresata 

treści na stronach czy w biule-
tynach, sposobu mówienia, 
formy prezentacji. Nie warto też 
tworzyć wielu małych, za-
mkniętych obiegów informacji. 
Cenne jest na przykład two-
rzenie wspólnej strony diece-
zjalnej, na której w  jednym 
miejscu można znaleźć infor-
macje o życiu wszystkich grup, 
stanów w danej diecezji.

• Ważne jest planowanie treści, 
zwłaszcza relacji ze wszystkich 
ważniejszych spotkań w diecezji 
czy ogólnokrajowych, które na 
stronach po prostu powinny się 
znaleźć. 

• Trzeba budować w sobie i innych 
przekonanie o  konieczności 
wymiany doświadczeń czy dzie-
lenia się informacjami – w każdy 
możliwy sposób.

• Kierunkiem rozwoju diakonii 
w  diecezjach jest budowanie 
redakcji – wspólnoty. Ważne jest 
również rozwijanie własnego 
warsztatu.

• Należy przestrzegać praw autor-
skich (na stronie CDKS można 
znaleźć najważniejsze infor-
macje, specjalnie napisane przy-
stępnym językiem (http://www.
oaza.pl/cdks/archives/281).

Diakonia

Potrzeba sporo osób, które pracę 
w  tej diakonii odczytają jako swoje 
powołanie do służby na rzecz Kościoła 
i Ruchu, bowiem jest to służba czaso-
chłonna, której nie da się wykonywać 
przy okazji innych, równie czaso-
chłonnych posług. Bardzo zależy nam 
również na stopniowym zwiększaniu 
grona korespondentów, czyli osób 
związanych z  innymi diakoniami  
czy środowiskami, które pozostając 
w swoich diakoniach, dbałyby o prze-
kazywanie informacji, świadectw, re-
fleksji.

Co roku organizowane są rekolekcje 
diakonijne. Od przyszłego roku 
chcemy organizować łącznie z rekolek-
cjami „wstępnymi” warsztaty specjali-
styczne oraz (jeśli będzie taka po-
trzeba) grupę tematyczną dla osób od 
dawna posługujących w diakonii.

Szczególne gratulacje należą się tym 
żonom, które zdecydowały się na 
uczestniczenie w  tegorocznych reko-
lekcjach, wspierając swoich mężów, 
chociaż tematyka rekolekcji była im 
obca i niekoniecznie zachęcająca.

Wiola i Michał Szepietowscy
odpowiedzialni za Centralną 

Diakonię Komunikowania Społecznego
cdks@oaza.pl

www.oaza.pl/cdks
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I Przykazanie
Nie będziesz miał cudzych bogów obok 

mnie… czyli nie mieszaj teologii z  ide-
ologią!” (Wj 20,3).

Przekaz religijny w  mediach pu-
blicznych ma za zadanie uwrażliwiać 
ludzi, co faktycznie jest, a  co nie jest 
świętością. Powinien strzec się mieszania 
tego, co święte, z „profanum” czyli „pro-
fanowania” języka religijnego. Ma to 
miejsce wtedy, gdy teologię zamienia się 
w ideologię. Jest to ważne dla pokazy-
wania autentycznego oblicza Boga 
i Kościoła ludziom sceptycznym, wal-
czącym lub wadzącym się z  Panem 
Bogiem.

II Przykazanie
Nie będziesz wzywał imienia Boga 

swego… do czczych rzeczy…  
(Wj 20, 7).

Nie powinno się „sekularyzować” 
i laicyzować tego, co zakorzenione 
jest w wymiarze duchowym, trans-
cendentnym. Dlatego też istnieje 
głęboka potrzeba i sens, aby treści 
o  charakterze religijnym były 
obecne w wielu programach, nie-
koniecznie „sztandarowo kato-
lickich”.

10 przykazań 
dla dziennikarzy

III Przykazanie
Pamiętaj abyś dzień święty święcił… 

(Wj 20, 8-11)
Edukacyjna funkcja środków spo-

łecznego komunikowania nie może 
więc kończyć się tam, gdzie zaczyna 
sfera światopoglądu i przekonań reli-
gijnych. Dzięki postulatom „Solidar-
ności” z  r. 1980 na antenę Polskiego 
Radia powróciła Msza św. oraz – 
później – nabożeństwa wspólnot wy-
znaniowych zrzeszonych w  Polskiej 
Radzie Ekumenicznej. Daje to wyraz 
konieczności poszanowania przez 
media publiczne potrzeb religijnych 
odbiorców. Chodzi jednakże przy tym 
i o  to, aby nie zamykać tych potrzeb 
tylko do sfery liturgicznej. Zawierają 
one przecież także pragnienie rozu-
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mienia świata i ludzi w odniesieniu do 
własnej wiary i oczywiście także chęć 
jej pogłębienia.

IV Przykazanie
Czcij ojca twego i matkę twoją… 
(Wj 20, 12)
Wprawdzie z  jednej strony redakcje 

programów katolickich mają za ojca 
i matkę swój Kościół, to jednak z drugiej 
strony nie jest przecież tak, że instytucje 
publiczne radia i  telewizji są dla nich 
tylko rodzicami przybranymi. Szacunek 
„dla ojca i  matki” oznacza tu troskę 
i  wsparcie mediów publicznych, aby 
były wierne swej misji. Ze względu na 
ową społeczną misję media te cieszą się 
uznaniem i utrzymują wiarygodność 
w oczach ogółu odbiorców.

V Przykazanie
Nie będziesz zabijał… (Wj 20, 13)
Obrazy przemocy i gwałtu atakujące 

odbiorców z  ekranów telewizorów, 
agresja rodzona także przez dźwięk 
niektórych typów muzyki, nachalnie 
niekiedy propagowanej w  radiu, nie 
mogą nie pozostać bez efektu, zwłaszcza 
w duszy ludzi młodych. Misja mediów 
musi uwzględniać uczenie wzajemnego 
szacunku, głębokiej tolerancji i odpo-
wiedzialności. W tej dziedzinie media 
mają naturalnego sojusznika w ludziach 
Kościoła i  oczywiście również w  ze-
społach redakcji katolickich. Ma to 
znaczenie nie tylko dla polskiego spo-
łeczeństwa. W obliczu szerzących się na 

naszym kontynencie konfliktów 
i napięć o charakterze narodowym, et-
nicznym, a nawet religijnym, oznacza 
to wkład w  tworzenie „europejskiego 
domu”, „dawanie duszy Europie”, do 
czego wzywa tak gorąco Jan Paweł II.

VI Przykazanie
Nie będziesz cudzołożył… (Wj 20, 14)
Cudzołóstwo oznacza zdradę, roz-

bicie jedności dwojga ludzi. Jeżeli 
mówimy „nie cudzołóż”, to dlatego, że 
jedną z  istotnych funkcji mediów jest 
budowanie jedności i wspólnoty mię-
dzyludzkiej. Jedność ta nosi imię „soli-
darności”. Słowo to oznacza także jedną 
z podstawowych zasad społecznej nauki 
Kościoła. Odkrywanie ludzkiej tęsknoty 
za jednością to otwieranie oczu na 
szczytne wartości, które chrześci-
jaństwo ujmuje w nakazie miłości Boga 
i bliźniego.

W dokumentach Kościoła mówi się, 
że „komunikowanie masowe ma 
tworzyć pośród ludzi komunię”, czyli ich 
jednoczyć (Communio et Progressio, 
n. 11). Jest to jeden z najważniejszych 
postulatów wobec mediów. Budowanie 
ramówki programowej tylko na pod-
stawie wyników tele- i  audiometrii 
obróci się wcześniej czy później prze-
ciwko programującym. Dodać tu 
wypada, że w ostatnich latach, w USA, 
najbardziej przecież skomercjalizo-
wanym medialnym świcie, teoretycy 
społecznego komunikowania stanowczo 
ukazują potrzebę krytycznego oceniania 
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danych tele- i audiometrycznych w taki 
sposób, aby kryteria ilościowe uzupełnić 
jakościowymi. Te ostatnie wiążą się 
właśnie ze wspólnototwórczym poten-
cjałem komunikowania.

Zarazem jednak to samo starotesta-
mentalne i  ewangeliczne pouczenie 
nakłada na nadawców i dziennikarzy 
redakcji katolickich obowiązek dosko-
nalenia profesjonalnego, aby przekaz 
był nie tylko „słuszny”, ale i atrakcyjny. 
Nie chodzi tu o przypodobanie się od-
biorcy, lecz o  naśladowanie samego 
Chrystusa, nauczającego w  sposób 
obrazowy, trafiający do serc i umysłów, 
pociągający do naśladowania Go. Brak 
profesjonalizmu pod tym względem 
byłby też formą zdrady, zniekształ-
caniem obrazu chrześcijaństwa, znie-
chęcaniem do niego bliźnich, zanie-
chaniem budowania jedności, jakąś 
więc formą wykroczenia przeciwko 
normie „nie cudzołóż”.

VII Przykazanie
Nie będziesz kradł… (Wj 20, 15)
Postulat uczciwości i  szacunku dla 

cudzej własności wyraża ogólną 
regułę sprawiedliwości spo-
łecznej: „oddaj każdemu to, co 
mu się należy”. Szczególnie 
wobec dzisiejszych przemian, 
wobec mechanizmów rynku, 
które jednych bogacą ponad 
miarę a innych spychają w nie-
znośną nędzę i ubóstwo. Media 
mają obowiązek demaskować 
niesprawiedliwość, nieuczci- 

wość, korupcję oraz stawać w obronie 
najuboższych. Często przecież zdarza 
się, że prości ludzie piszą i dzwonią do 
redakcji telewizji i  radia gdy są bez-
radni, licząc na to, że właśnie stąd 
otrzymają pomoc. Oznacza to nieoce-
niony kapitał jaki mediom powierzono: 
kapitał ludzkiego zaufania.

VIII Przykazanie
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu 

twemu kłamstwa jako świadek…  
(Wj 20, 16)

Ludzie mediów, właśnie dlatego, że 
zajmują się na co dzień opiniami, które 
niekoniecznie mają związek z prawdą, 
muszą być szczególnie uwrażliwieni. 
Zarazem jest rzeczą zrozumiałą, że 
w  dziennikarskim skrócie, a  czasem 
i koniecznym uproszczeniu, oddać całą 
prawdę faktów jest niezwykle trudno. 
Nie można więc wyobrazić sobie rzetel-
ności dziennikarskiej bez bardzo do-
brego warsztatu zawodowego. Dążenie 
do profesjonalizmu jawi się dlatego jako 
podstawowy postulat szczególnie 
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wobec redakcji katolickich, od których 
właśnie z racji specyficznej misji należy 
i  trzeba wymagać może nawet więcej 
niż od innych. Mówienie i świadczenie 
o  prawdzie to wymóg moralny i  za-
wodowy zarazem.

IX i X Przykazanie
Nie będziesz pożądał domu bliźniego, 

ani jego żony, ani niewolnika ni nie-
wolnicy… ani wołu ani osła, ani żadnej 
rzeczy, która należy do bliźniego…  
(Wj 20, 17)

Ten, kto pożąda rzeczy nie swoich, 
czyni to dlatego, że pogubił się w świecie. 
Nie rozróżnia tego, co jego i nie jego, 
nie potrafi zdrowo i przyjaźnie kształ-
tować relacji z innymi. Czasami buntuje 
się przeciwko wszystkim i wszystkiemu, 
organizuje dzikie protesty, burdy, nie 
kontroluje własnych wypowiedzi, 
szerzy demagogię i populizm. Zyskuje 
popularność pośród innych, podobnie 
jak on zagubionych. Takich ludzi jest 
dzisiaj w naszym kraju bardzo wielu. 
Może o tym świadczyć istnienie „mil-
czącej większości”, która ujaw- 
nia się przy każdych kolejnych 
wyborach, jako ci, którzy nie 
korzystają z  praw do głoso-
wania. Jest to masa ludzi, która 
powinna politykom spędzać sen 
z oczu, ale także budzić troskę 
zarówno odpowiedzialnych za 
życie publiczne, jak i zwierzch-
ników Kościoła. W  uczeniu 
rozumienia istoty zachodzących 

przemian i ich przyczyn, w edukowaniu 
ludzi nic nie może też zastąpić mediów 
publicznych. Komunikowanie masowe 
nie jest nigdy tylko ukazywaniem 
nagich faktów. Jest zawsze ich jakąś 
interpretacją. Chodzi o to, aby była to 
„rozumiejąca interpretacja”, interpre-
tacja niosąca sens a  nie bez-sens. 
Wiemy wszyscy, jak wiele w  tej dzie-
dzinie jest jeszcze do zrobienia.

Zadanie to dotyczy tak rozumienia 
wewnętrznych problemów Polski, jak 
i jej miejsca w społeczności międzyna-
rodowej, w  tym także roli wspólnoty 
kościelnej w Europie i  świecie współ-
czesnym.

bp Jan Chrapek CSMA

Fragmenty wystąpienia bp. Jana 
Chrapka, wiceprzewodniczącego Komisji 
Episkopatu ds. Środków Komunikacji 
Społecznej, na uroczystej sesji z okazji 
10-lecia redakcji programów katolickich 
w mediach publicznych, 2 października 
1999 r. w Warszawie.
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Wśród 10 „wielkich charyzmatów” 
Ruchu Światło-Życie, jakie w 1983 r. 
wymienił ojciec Franciszek, znalazł się 
m.in. charyzmat katechumenatu, rozu-
miany jako odkrycie drogi formacji au-
tentycznych chrześcijan i uczniów Pana 
we wspólnocie lokalnej[1]. Ks. Blach-
nicki w oparciu o Obrzędy chrześcijań-
skiego wtajemniczenia dorosłych (poso-
borowy dokument z 1972 r., traktowany 
zresztą przez niego samego jako rewo-
lucyjny), stworzył cały system forma-
cyjny,   nazywany deuterokatechume-
natem,  który służyć miał ludziom już 
ochrzczonym w  wychowywaniu na 
dojrzałych chrześcijan. Widział go jako 
proces, rozpoczynający się ewangeli-
zacją, a owocujący podjęciem diakonii 

Diakonia 
Deuterokatechumenatu

w Kościele. Opracowywana i udosko-
nalana przez lata metoda formacji 
deuterokatechumenalnej objęła mło-
dzież szkół średnich, studentów i mło-
dzież pracującą, a także dorosłych. Dla 
dzieci powstał program dziecięcego 
deuterokatechumenatu, zaś dla rodzin 
formacja mająca na celu odbudowę 
katechumenatu rodzinnego. Wszystko 
jednak oparte zostało na podstawowym 
założeniu, że na każdym etapie wie-
kowym osiągnąć można dojrzałość 
chrześcijańską stosowną do swojego 
poziomu oraz na przekonaniu, że osią-
gnięcie jej wymaga czasu, a więc jest 
procesem.

Cały Ruch Światło-Życie widzi swoje 
główne zadanie w  formowaniu doj-

rzałych chrześcijan, zdol- 
nych po przebyciu podsta-
wowej formacji do podjęcia 
diakonii na rzecz wspólnoty 
lokalnej, zgodnie z  otrzy-
manymi darami i  chary-
zmatami. Diakonia deute-
rokatechumenatu zrodziła 
się więc w sposób naturalny 
jako odpowiedź na po-
trzebę szczególnej troski 
o  należyte prowadzenie 



OazaPismo Ruchu Światło-Życie

93

deuterokatechumenalnej 
formacji przez anima-
torów. Nie zawsze zdajemy 
sobie sprawę, że diakonię 
tę podejmują de facto 
wszyscy animatorzy pro-
wadzący małe grupy for-
macyjne we wspólnotach. 
Jednak diakonię deutero-
katechumenatu pełnić 
można także na szczeblu 
diecezji, co jednak w chwili 
obecnej ma miejsce jedynie w  kilku 
przypadkach.

W 2002 roku, gdy Ruch Światło-Życie 
pochylał się nad tematem Deuterokate-
chumenatu grupa animatorów z archi-
diecezji krakowskiej rozeznała potrzebę 
zaistnienia diakonii deuterokatechu-
menatu u  siebie w  diecezji i  zaanga-
żowała się w  prowadzenie celebracji 
przewidzianych dla okresu formacji 
podstawowej. Z  czasem pragnienie 
posługi w niej odkrywały kolejne osoby, 
poszerzył się również znacznie zakres 
jej zadań i  obowiązków. Pierwszym 
moderatorem Diecezjalnej Diakonii 
Deuterokatechumenatu w archidiecezji 
krakowskiej został ks. Stanisław Dola-
siński. Diakonia spotyka się raz w mie-
siącu, pochylając się nad materiałami 
Ruchu lub nauczaniem Kościoła i po-
ruszając aktualne problemy Ruchu, 
Kościoła i  diakonii. Raz w  miesiącu 
przez godzinę czuwa przed Naj-
świętszym Sakramentem w  Kaplicy 
Adoracji w Łagiewnikach. Diakonia ta 

ma jasno sprecyzowane obowiązki 
i zadania, do których zalicza się:

• orientowanie się w  liczbie grup 
formacyjnych w rejonie, troska 
o to, aby wszyscy uczestnicy oaz 
znaleźli się w  grupach forma-
cyjnych, aby wiedzieli do jakiego 
rejonu należą i  gdzie będą się 
spotykali na dniach wspólnoty,

• kierowanie do grup deuterokate-
chumenalnych I  stopnia tych 
osób, które przeżyły ewangeli-
zację i formację postewangeliza-
cyjną, a nie mogły przeżyć ONŻ 
I stopnia,

• pomoc w  przygotowaniu i  po-
prowadzeniu obrzędu przyjęcia 
do deuterokatechumenatu na 
początku Adwentu,

• czuwanie nad prawidłowym 
przebiegiem oraz organizacją 
celebracji kroków ku dojrzałości 
chrześcijańskiej,

• troska o  to,  aby wszyscy 
uczestnicy II stopnia formacji 
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mogli przeżyć Triduum Pas-
chalne w  formie rekolekcji 
w  jednym z  ośrodków cen-
tralnych, diecezjalnych czy rejo-
nowych,

• współpraca z Diakonią Jedności 
w przygotowaniu i przeprowa-
dzeniu dni wspólnoty w rejonie, 
szczególnie godziny świadectwa.

W archidiecezji wrocławskiej w latach 
2007–2009 podjęto próbę stworzenia 
Diakonii Deuterokatechumenatu, którą 
tworzyli animatorzy i odpowiedzialni 
wszystkich wspólnot młodzieżowych. 
Do głównych zadań tej diakonii na-
leżało m.in. koordynacja pracy wspólnot 
młodzieżowych, dbanie o  sprawny 
przepływ informacji między nimi, jak 
również prowadzenie spotkań dla ani-
matorów i odpowiedzialnych.

Powołanie do posługi Diecezjalnej 
Diakonii Deuterokatechumenatu od-
krywała też wspólnota Jordan, która od 
końca lat dziewięćdziesiątych konsty-
tuowała się w archidiecezji częstochow-

skiej, biorąc swój początek 
w Złotym Potoku. Od 1999 
roku członkowie tej wspól- 
noty brali udział w Deute-
rokatechumenalnych Oa- 
zach Modlitwy, które przy-
bierały formę comie- 
sięcznych dwudniowych 
spotkań, z dwoma celebra-
cjami Słowa Bożego (odpo-
wiednio do przeżywanych 
Kroków ku Dojrzałości 

Chrześcijańskiej). Animowanie tych 
spotkań, które z czasem przekształciły 
się w Diecezjalne Oazy Modlitwy, jak 
również podejmowanie przez członków 
tej wspólnoty kolejnych posług w czasie 
ewangelizacji, na rekolekcjach waka-
cyjnych oraz w ciągu roku w grupach 
formacyjnych, było prostą konse-
kwencją dobrze przeżytej przez nich 
formacji okresu deuterokatechumenatu 
oraz rozeznawania w czasie etapu my-
stagogii.

W diecezji zamojsko-lubaczowskiej 
diakonia deuterokatechumenatu, której 
moderatorem jest ks. Paweł Zawada, 
wśród swoich głównych celów oprócz 
troski o  formację deuterokatechume-
nalną widzi prowadzenie rekolekcji 
I  stopnia i nabożeństwa deuterokate-
chumenatu, a także dbanie o dostęp do 
materiałów, notatników itp. Diakonie 
deuterokatechumenatu  istnieją również 
w archidiecezji gdańskiej, białostockiej 
czy choćby rzeszowskiej (Diakonia 
Deuterokatechumenatu i  Formacji). 
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W  innych diecezjach DDD albo nie 
funkcjonuje w ogóle, albo w wymiarze 
symbolicznym tudzież początkowym.

W  chwili obecnej nie funkcjonuje 
w naszym Ruchu Centralna Diakonia 
Deuterokatechumenatu, choć próby jej 
tworzenia były – za jej moderatora 
uważany był ks. Marek Boruc. Ks. 
Blachnicki przewidywał nawet, że 
miejscem organizacyjnym dla tej Cen-
tralnej Diakonii będzie ośrodek w Lu-
blinie.   W pierwszej połowie ubiegłej 
dekady odbywała się w  Krościenku 
Oaza Rekolekcyjna Diakonii Deutero-
katechumenatu pod nazwą „Formować 
Świętych”, którą prowadził ówczesny 
Moderator Generalny Ruchu Światło-
Życie, ks. Roman Litwińczuk.

Ostatni dokument Kongregacji Dia-
konii z 2010 r., dotyczący diakonii jako 
miejsca formacji i posługi podkreśla, że 
w  naszym Ruchu rozróżniamy trzy 
znaczenia tego słowa. Jeśli więc pod 
pojęciem diakonii deuterokatechu-
menatu będziemy rozumieć posługę na 
rzecz systemu formacyjne- 
go stosowanego w  Ruchu 
Światło-Życie, to stwierdzić 
należy, że jest to najczęściej 
podejmowana posługa 
przez członków tego Ruchu, 
a konkretnie przez wszys- 
tkich animatorów prowa-
dzących małą grupę. Nato-
miast jeśli spojrzeć na dia-
konię deuterokatechu- 
menatu jako na zespół 

osób, które na sposób stały podejmują 
diakonię specjalistyczną, to widać wy-
raźnie, że jest to najsłabiej rozwinięta 
diakonia w całym Ruchu.

Pytanie brzmi, z czego wynika brak 
diecezjalnych struktur diakonii deute-
rokatechumenatu? Czy jest to specyfika 
tej diakonii, którą podejmują anima-
torzy we wspólnotach, nie czując po 
prostu potrzeby ponadparafialnego 
organizowania swojej posługi? Skoro 
prowadzimy grupy formacyjne, po-
znajemy szerzej Ruch i  jego system 
formacyjny na Szkołach Animatora, 
KODA czy ORD, spotykamy się 
w  gronie animatorów wspólnoty, by 
omawiać sprawy związane z  jej funk-
cjonowaniem itd., to może nie widzimy 
potrzeby tworzenia dodatkowego tworu 
w  postaci diakonii deuterokatechu-
menatu, choćby na szczeblu diece-
zjalnym?

Być może byłoby to usprawiedliwione 
podejście, jeśli w animatorach byłaby 
rzeczywista świadomość spełniania 
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przez nich de facto diakonii deuteroka-
techumenatu oraz roli, jaką w Ruchu 
odgrywa charyzmat katechumenatu. 
Czy jednak ta świadomość jest w nas 
rzeczywiście obecna? Czy we wspól-
notach naszych diecezji animatorzy nie 
mają problemu z właściwym przeprowa-
dzeniem formacji deuterokatechume-
nalnej, a tym samym z poprowadzeniem 
uczestników ku dojrzałości chrześcijań-
skiej? Czy we wszystkich naszych re-
jonach organizowane są właściwie ob-
rzędy przyjęcia do deuterokatechu-
menatu, celebracje Kroków czy wreszcie 
obrzędy i  skrutynia przewidziane na 
okres Wielkiego Postu w ramach II roku 
formacji? Czy wszyscy uczestnicy oaz 
trafiają do odpowiednich grup, zwłaszcza 
jeśli w  ich parafii   nie ma akurat 
wspólnoty oazowej lub wystarczającej 
liczby osób, albo animatorów? Czy 
wszyscy animatorzy i uczestnicy są do-
statecznie poinformowani gdzie i kiedy 
mają miejsce spotkania, celebracje, re-
kolekcje czy wydarzenia istotne dla ich 
etapu formacyjnego?

W  wielu diecezjach problemy te 
rozwiązywane są np. na poziomie 
rejonu lub przez inne diakonie (jed-
ności, formacji animatorów), w innych 
wypracowany został własny model 
współpracy między wspólnotami 
w  trosce o właściwą formację swoich 
uczestników. Zbyt często jednak spo-
tykamy się z  całkowitym niezrozu-
mieniem przez wielu animatorów samej 
idei deuterokatechumenatu, z  trakto-
waniem formacji jako zbioru spotkań, 
do których są jakieś materiały, no-
tatniki, ale nie powiązanych ze sobą. 
Czasem animatorzy nie mają wizji 
całego procesu formacyjnego, jego 
komplementarności i progresywnego 
charakteru, ich celem jest przeprowa-
dzenie uczestnika w danym roku przez 
taki a nie inny konspekt i zrealizowanie 
możliwie wszystkich spotkań, a  nie 
doprowadzenie go do osiągnięcia doj-
rzałości chrześcijańskiej i  pomoc 
w praktykowaniu w życiu treści oma-
wianych na spotkaniach. Może właśnie 
z tych powodów jednak warto, by taka 

diakonia zafunkcjonowała 
w  naszej diecezji? Może 
potrzeba   diakonii, która 
prze j ę łaby  o dp ow ie -
dzialność za koordyno-
wanie tak wielu spraw 
związanych z  niełatwym 
przecież do ogarnięcia sys-
temem deuterokatechume-
nalnej formacji? Może 
mogłaby ożywić w diecezji 
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świadomość wagi, jaką spełnia cha-
ryzmat katechumenatu w Ruchu Świa-
tło-Życie i pobudzić do większej odpo-
wiedzialności i troski animatorów o ten 
charyzmat?

Myślę, że w refleksji nad istnieniem 
diakonii deuterokatechumenatu, na 
szczeblu diecezjalnym czy też cen-
tralnym, warto byłoby wrócić do pytań, 
jakie w 1983 r. stawiał ks. Blachnicki   
w kontekście pedagogiki Nowego Czło-
wieka, realizowanej przez Ruchu Świa-
tło-Życie, zwłaszcza zaś deuterokate-
chumenalnego systemu formacyjnego:

Czy Ruch Światło-Życie, zwłaszcza 
ogół jego odpowiedzialnych – modera-
torów, diakonii, animatorów, zdaje sobie 
sprawę z wielkości tego charyzmatu? Czy 
jest świadomy wielkiej odpowiedzial-
ności wypływającej z  posiadania tego 

charyzmatu wobec Kościoła i  narodu 
polskiego?

Czy ta świadomość pobudza do wy-
trwałego i systematycznego wysiłku re-
alizowania tego programu formacyjnego? 
W jakim stopniu jest on rzeczywistością 
w naszych parafiach, a w  jakim tylko 
piękną teorią przez niewielu, nawet 
w Ruchu, zrozumianą?[2]

Przemysław Wieczorek

[1]  F. Blachnicki, List z  Boliwii [w:] Charyzmat 

i wierność, Carlsberg 1985, s. 71.

[2]   F. Blachnicki, Ruch Światło-Życie jako pedagogia 

Nowego Człowieka. Referat przesłany na VIII 

Krajową Kongregację Odpowiedzialnych na Jasnej 

Górze [w:] Charyzmat i wierność, Carlsberg 1985, 

s. 123.
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Ojciec Franciszek Blachnicki w wielu 
miejscach mówił i  opisywał metodę 
oazy jako metodę przeżyciowo-wycho-
wawczą. W  tej prezentacji chcę za-
trzymać się nad pewnymi aspektami tej 
metody, które, moim zdaniem, należą 
do istotnych i  warunkują jej sku-
teczność.

Metoda wychowania w ujęciu teorii 
wychowania

Metoda wychowania stosowana jest 
zawsze w ścisłym podporządkowaniu 
celowi wychowania. Nigdy nie funk-
cjonuje jako wartość sama w  sobie. 
Każdą metodę wychowania stosuje się 
celowo, świadomie i po to, by uzyskać 
cel wychowawczy, który ściśle jest 
związany z  ideałem wychowania, jaki 
w danym systemie wychowania funk-
cjonuje. Metoda wychowania jest 
również dopasowana do procesu wy-
chowania. Stosuje się różne metody 
w zależności od etapu procesu wycho-
wania.

Ojciec Franciszek Blachnicki 
w różnych opracowaniach i podręcz-
nikach opisywał ideał wychowania. 
Początkowo była to Idea Dziecięctwa 

Ideał wychowania
Istotne cechy metody oazy rekolekcyjnej jako metody 

przeżyciowo-wychowawczej

Bożego. W  miarę rozwoju systemu 
wychowania określił ją jako ideał 
nowego człowieka. Ideał ten jest uka-
zywany we wzorach osobowych Chry-
stusa Sługi i Niepokalanej Służebnicy.

Celem wychowania od strony peda-
gogicznej jest doprowadzenie do doj-
rzałości człowieka, jaka ściśle wypływa 
z tego ideału i jest określana jako doj-
rzałość chrześcijańska. Metodę oazy 
jako metodę rekolekcji przeżyciowo-
wychowawczych stosuje się po to, by 
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osiągnąć cel dojrzałości chrześcijański 
na różnych etapach życia człowieka 
i rozwoju zgodnego ze stanem wieku, 
stanu...

Tło historyczne pojawienia się 
metody oazy

Ojciec Franciszek Blachnicki, opi-
sując pojawienie się oazy i  systemu 
wychowania, mówi, że powstanie oazy 
nie było rezultatem teoretycznych 
przemyśleń i  studiów, ale owocem 
dłuższego procesu wzrostu i  dojrze-
wania oraz owocem poszukiwań, 
których inspiracją była intuicja Ojca 
Franciszka. W  tym miejscu pozwolę 
sobie zwrócić uwagę na kilka według 
mnie ważnych spraw, które w  tym 
procesie poszukiwań były ważne:

Oaza powstała jako metoda rekolekcji 
zamkniętych dla dzieci, w której Ojciec 
Franciszek był pewien, że trzeba wziąć 
pod uwagę potrzeby rozwojowe dzieci. 
Każda następna powstająca forma oazy 
brała pod uwagę potrzeby rozwojowe 
danego etapu rozwoju i stanu życia.

Pojawienie się metody przeżyciowo-
wychowawczej było sprzeciwem na 
panujące w wychowaniu i katechezie 
metody podające, które miały na celu 
zapoznanie wychowanków z  ideałem 
wychowania i  wynikającymi z  niego 
sposobami właściwego zachowania oraz 
egzekwowaniem tych sposobów zacho-
wania. Metoda przeżyciowo-wycho-
wawcza ma na celu danie takiego do-
świadczenia życia, które jest zgodne 
z ideałem wychowania i wynikającymi 
z tego sposobów właściwego myślenia 
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i zachowania. Akcent pada na przeżycie, 
przy czym warto zwrócić uwagę, że nie 
chodzi tylko o emocjonalne przeżycie 
(choć to sugeruje nazwa), ale o egzy-
stencjalne doświadczenie wartości tego 
życia.

Ojciec Franciszek Blachnicki zanim 
określił metodę oazy za specyficzny 
charyzmat i dar Ruchu Światło-Życie 
i  zaczął tę metodę szeroko stosować, 
opisał ją i zbadał. Jego licencjat opisuje 
teoretyczne uzasadnienie tej metody 
zgodne z  ówczesną teologią, kate-
chetyką, teorią wychowania, peda-
gogiką i  psychologią. Bardzo ważne 
znaczenie w  opinii tej metody miały 
badania przeprowadzone przez Ojca 
stwierdzające skuteczność tej metody. 
Dzisiaj w ośrodkach i  systemach wy-

chowawczych i  szkoleniowych pro-
wadzi się ewaluację skuteczności pro-
gramów i metod. Ewaluacja – to jest 
bardzo modne słowo. Warto się zasta-
nowić czy metoda oazy podlega ewa-
luacji. Tak jak powiedziałam już wcze-
śniej metoda nie jest wartością samą 
w sobie, jest podporządkowana reali-
zacji celu wychowania. Jeśli nie jest 
skuteczna, powinna ulec takiej mody-
fikacji, aby była skuteczna. Warto więc 
zadbać o  właściwe badania, bo nie 
wystarcza przeprowadzenie ankiety na 
koniec oazy.

Podstawowe warunki niezbędne 
do skuteczności działania 

struktury metody oazy

Metoda rekolekcji przeżyciowo-wy-
chowawczych, aby przynosiła ocze-
kiwane i zamierzone owoce, musi być 
stosowana w odpowiednich warunkach. 
Pragnę w tym miejscu zwrócić uwagę 
na środowisko, w jakim realizowane są 
rekolekcje, zespół wychowawczy oraz 
relację wychowawczą.

1. Środowisko życia
W podręczniku A pierwszego stopnia 

Ojciec Franciszek Blachnicki opisuje to 
środowisko jako środowisko życia 
według Ducha. Określa on, że wyma-
gania życia według Ducha dotyczą oaz 
rekolekcyjnych wszystkich typów 
i  stopni. Ojciec Franciszek wymienia 
pięć cech życia tego środowiska.
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Kultura współżycia w duchu agape
Krótko można określić tę zasadę życia 

jako taką kulturę współżycia, która 
odznacza się życzliwością i gotowością 
bezinteresownej służy. Jest ona sprzeci-
wieniem się przejawom egoizmu oraz 
stylowi konsumpcyjnemu. Szczególną 
szansą na realizowanie tych zasad są 
wspólne posiłki, wspólne mieszkanie, 
wspólne zajęcia, wycieczki i cały system 
dyżurów funkcjonujących na oazie.

Musimy zdawać sobie sprawę, że 
obecnie mamy o wiele silniejszą presję 
życia wygodnego i nastawionego wy-
łącznie na własną korzyść niż wtedy gdy 
Ojciec Franciszek pisał ten podręcznik. 
Współżycia w duchu agape nie da się 
wprowadzić systemem nakazów i  za-
kazów. Jest to ogromne wezwanie dla 
zespołu wychowawczego jak uczyć ta-
kiego stylu życia, jak dzieci, młodzież, 
dorośli mają tego doświadczyć, jako 
wartości cennej i możliwej do realizacji. 
Ta zasada wymaga od wychowawców 
szczególnej wrażliwości i  działania 
z wyobraźnią i  fundamentalną życzli-
wością, łagodnością, ale i stanowczością 
oraz konsekwencją.

Wolność od nałogów
Ojciec Franciszek określa, że oazowe 

środowisko życia cechuje całkowite 
wyeliminowanie alkoholu i  tytoniu 
z  życia wspólnego i  towarzyskiego. 
Takie w tamtym czasie widział zagro-
żenia i podawał zasady prowadzenia do 
abstynencji i radzenia sobie z osobami 

dorosłymi, które palą papierosy. Dziś 
na oazach mamy więcej problemowych 
zachowań mających cechy nałogowe 
takie jak: korzystanie z telefonu komór-
kowego, słuchanie muzyki, poważne 
zaburzenia jedzenia, nałogowe zacho-
wania erotyczne, osoby młode nie 
sporadycznie, ale nałogowo palące pa-
pierosy, młodzież eksperymentującą 
z narkotykami, w kręgach Domowego 
Kościoła są osoby uzależnione od al-
koholu. Trzeba pamiętać też o tym, że 
oaza nadal gromadzi osoby z  rodzin 
z problemem alkoholowym, które sta-
nowią grupę ryzyka. To wszystko 
stanowi bardzo duże wyzwanie dla ze-
społu wychowawczego. Nie jest to 
miejsce pogłębioną analizę sposobów 
skutecznego działania i  moderatorzy 
i  animatorzy nie muszą być specjali-
stami i terapeutami, ale warto, aby ko-
rzystali ze współczesnych osiągnięć 
profilaktyki co przybliża nam dzieło 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Klimat czystości i  szacunku dla 
osoby
Ojciec Franciszek określa, że klimat 

Oazy Nowego Życia jest klimatem po-
szanowania godności osoby i czystości, 
jest klimatem, w  którym ukazuje się 
piękno człowieka w jego powołaniu do 
miłości. Ta dziedzina życia w  oazie 
znowu stanowi wielkie wyzwanie dla 
zespołu wychowawczego. Podobnie jak 
w innych dziedzinach tak szczególnie 
tu nie da się tego piękna pokazać przez 
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system nakazów i zakazów. Wydaje mi 
się, że wymaga to od zespołu bardzo 
dużej umiejętności szczerego, otwartego 
rozmawiania o sprawach dojrzewania 
i  życia seksualnego. Tu przychodzi 
z pomocą Diakonia Życia.

Wczasy w Duchu
Ojciec Franciszek opisuje, że pod 

względem zewnętrznym, sytacyjnym 
i organizacyjnym włącza się w wielki 
nurt turystyczno-wczasowy. Odpo-
czynek w  oazie ma na celu ujęcie 
całego człowieka, a  nie tylko jego 
sferę fizyczną tak dziś mocno akcen-
towaną. Głęboki pokój, który ma być 
owocem oazy, jest wynikiem har-
monii i wzięcia pod uwagę potrzeb 
wszystkich sfer życia: duchowej, 
psychicznej i fizycznej. Przeakcento-
wanie lub wyeliminowanie której-
kolwiek z  tych sfer nie jest zgodne 
z wartościami życia środowiska oa-
zowego.

Musimy zdawać sobie sprawę, że tej 
harmonii nie uzyskamy tak łatwo. 
Uczestnicy oaz będą przeżywali kon-
flikty między tymi potrzebami i muszą 
te konflikty w toku trwania oazy roz-
wiązywać. Być może nie wszystkim uda 
się ten konflikt rozwiązać i będą prze-
żywać frustrację z tego powodu.

Radość w Panu
Ojciec Franciszek opisując tę wartość 

życia środowiska oazowego wskazuje 
na błędne źródła radości, jakimi są te-
lewizja, kino, wydarzenia sportowe. Nie 
przekreśla ich wartości, nie widzi 
jednak celowości stosowania ich 
w  oazie, bo są nastawione na bierny 
odbiór uczestników. Ojciec wyraźnie 
akcentuje wartość aktywnych metod 
choćby ich wartość artystyczna była 
o wiele skromniejsza. Taki charakter ma 
mieć pogodny wieczór, o czym jeszcze 
będzie mowa.

Niezaplanowana, autentyczna, spon-
taniczna radość jest naj-
lepszym sprawdzianem czy 
oaza stała się naprawdę oazą 
nowego życia w Duchu. Tu 
jest pytanie, czy członkowie 
zespołu wychowawczego 
potrafią cieszyć się wartością 
drugiego człowieka, małymi 
zmianami, zwykłą codzien-
nością, przez co wprowa-
dzają w małe i większe ra-
dości życia czy też tak po-
ważnie przeżywają swoją 
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odpowiedzialną funkcję, że w ostatecz-
ności jawią się jako osoby smutne 
i przytłoczone odpowiedzialnością.

Myślę, że nie jest to lista wyczerpująca 
wszystkie cechy wartościowego życia 
środowiska oazowego. Nie to może jest 
istotne. Ważne jest, tak jak już mó-
wiłam, zrozumienie że wartości tych nie 
da się wprowadzić systemem nakazów 
i zakazów, informacji o obowiązujących 
zasadach. Takie środowisko tworzy się 
w toku życia oazy i jest owocem wielu 
relacji, refleksji i wydarzeń we wszys- 
tkich tych sferach: duchowej, psy-
chicznej (emocjonalnej, intelektualnej) 
i cielesnej (fizycznej). Bez takiego śro-
dowiska struktura metody oazy nie 
będzie przynosiła pożądanych owoców 
i nie będzie skuteczna.

 
2. Zespół wychowawczy
Zespół wychowawczy w oazie tworzą: 

moderator, odpowiedzialna świecka 
(dawniej moderatorka, nie we wszys-
tkich oazach jest), animatorzy oraz 
członkowie diakonii. Dobry zespół wy-
chowawczy pracuje kolegialnie, tworzą 
oni wspólnotę, żywą komórkę i czują się 
wszyscy współodpowiedzialni za całość 
oazy i za panującą w niej atmosferę. Im 
mamy młodszych uczestników oazy, tym 
większe znaczenia ma zespół wycho-
wawczy. Ojciec Franciszek napisał, że 
cały duch wspólnotowy oazy musi mieć 
swoje źródło inspirujące w małej wspól-
nocie zespołu diakonii oazy.

Metoda przeżyciowo-wychowawcza 
polega na tym, że uczestnicy mają 
udział w życiu tego zespołu. Od osób 
tworzących ten zespół uczestnicy uczą 
się wartości ważnych w realizacji zadań 
życia codziennego. Od nich uczą się też 
sposobu budowania relacji, modlitwy, 
uczestnictwa w  liturgii, w  zabawie 
i  w  wielu innych dziedzinach życia. 
Dlatego bardzo ważna jest dobra komu-
nikacja interpersonalna, jaka powinna 
mieć miejsce pomiędzy członkami ze-
społu oraz umiejętność rozwiązywania 
konfliktów, które niesie współpraca 
w zespole. Wadliwa komunikacja oraz 
nierozwiązane konflikty powodują 
narastanie napięcia, a to nie jest dobrym 
klimatem wychowawczym. 

Podstawowa zasada życia w  oazie, 
jaką Ojciec Franciszek ujmował sło- 
wami „życie z życia”, ma głębokie uza-
sadnienie wychowawcze. Uczestnicy 
oazy od zespołu wychowawczego uczą 
się tego, jak integrować płaszczyznę 
międzyludzką z  płaszczyzną odnie-
sienia do Pana Boga (płaszczyznę 
wertykalną z horyzontalną). Jeśli widzą, 
że życie wiary jest inspiracją do budo-
wania dojrzałych relacji, wówczas ła-
twiej im o  taką integrację w  ich oso-
bistym życiu. Jeśli nie mają pozy-
tywnego wzorca, doświadczają dez- 
integracji, rozdźwięku, rozłamu.

Zespół wychowawczy z  całym bo-
gactwem swoich odniesień, sposobem 
pracy, podziału obowiązków, kompe-
tencji itd. może być dużą pomocą 
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w osiąganiu dojrzałości lub przeszkodą 
czy utrudnieniem w rozwoju. 

Obecnie w oazach mamy wiele osób, 
które boleśnie doświadczyło w swoim 
życiu rozłamu rodziny (poprzez rozwód 
w rodzinie czy też rozłam emocjonalny 
i  psychiczny rodziny spowodowany 
różnymi czynnikami), dlatego te osoby 
bardzo są wyczulone na istniejące 
konflikty oraz autentyczność życia 
wspólnotowego i potrzebują dobrych 
wzorców życia, które może im dać 
zespół wychowawczy. 

3. Relacja wychowawcza
W oazie rekolekcyjnej jako metodzie 

przeżyciowo-wychowawczej ważną rolę 
odgrywa relacja, jaka łączy animatora 
z uczestnikiem i uczestnika z anima-
torem. Można bardzo krótko powie-
dzieć, że to powinna być relacja perso-
nalna. Wystarczy, by animator reali-
zował program oazy i  nawiązał 
z uczestnikami prawdziwe relacje per-
sonalne, aby oaza przynosiła owoce. 
Animator powinien mieć świadomość, 
że ma do czynienia z osobą, która ma 
godność osoby, cechuje ją wolność 
osoby, odnosić się należy do niej z sza-
cunkiem i miłością. Relacja animatora 
z uczestnikiem powinna spełniać wy-
maganie relacji wychowawczej. Ani-
mator powinien uwzględniać etap 
rozwoju uczestnika (im starszy i doj-
rzalszy uczestnik, tym większe zna-
czenie i  rola samowychowania) oraz 
koncentrować się na dobru osoby 

uczestnika. Patrząc od strony metody 
przeżyciowo-wychowawczej wydaje się, 
że ważniejsze jest to, jaką relację zbuduje 
animator niż to, w jaki sposób zrealizuje 
program oazy.

Struktura metody 
oazy rekolekcyjnej

Każda oaza rekolekcyjna jest złą-
czeniem dwu struktur – struktury 
pionowej i  struktury poziomej. Na 
strukturę pionową składają się elementy 
programu powtarzające się każdego 
dnia rekolekcji, a na strukturę poziomą 
cykl piętnastu dni rekolekcji. Myślę, że 
dla odpowiedzialnych wiele rzeczy 
i spraw jest oczywistych i jasnych. Po-
zwolę sobie jednak omówić poszcze-
gólne elementy tej struktury wydoby-
wając aspekt wychowawczy. 

Na strukturę pionową składają się 
elementy dnia:

• Jutrznia
• Zgromadzenie Eucharystyczne
• Szkoła Apostolska
• Wyprawa odkrywcza
• Spotkanie w grupie
• Namiot Spotkania
• Pogodny wieczór

Jutrznia
Jest to modlitwa poranna. Nie na 

wszystkich typach oaz ma ona formę 
pełnej liturgicznej jutrzni. Niezależnie 
od strony formalnej tej modlitwy 
w ramach modlitwy porannej następuje 
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pierwsza prezentacja 
tematu dnia. Jest to psy-
chiczne ukierunkowanie 
na przeżywanie tajem- 
nicy, którą wyraża temat 
danego dnia. Temu ukie-
runkowaniu służy rów- 
nież wprowadzenie sło- 
wa życia, jak i  piosen- 
ki dnia. 

Od strony wycho-
wawczej jest to bardzo 
ważny element. Trudno 
jest może zrobić z jutrzni silny element 
przeżycia, ale nastawienie od początku 
dnia na jedną ważną tajemnicę, ważną 
dla życia wiary treść ma swoje znaczenie 
wychowawcze.

Elementem również ważnym, który 
zostaje wprowadzony podczas jutrzni 
to słowo życia i piosenka. Słowo życia 
nie stanowi problemu, jeśli chodzi 
o  zmiany, jakie zachodzą w poszcze-
gólnych grupach wiekowych. Można się 
tylko zastanawiać jak ma być wyekspo-
nowane w programie dnia, wizualnie 
(wywieszone w  miejscu ważnym), 
można uczyć się na pamięć itd.

Inna jest kwestia piosenki dnia. Pio-
senka ma ważne miejsce w życiu oazy. 
Jest ona nośnikiem ważnych treści, jest 
jednym ze środków budowania wspól- 
noty, integracji grupy, sposobem wyra-
żania ekspresji, sposobem kształto-
wania wrażliwości i wyrażania emocji. 
Można zaobserwować zmiany, jakie 
zachodzą w  piosenkach śpiewanych 

przez poszczególne pokolenia i grupy.
Myślę, że tu pojawia się problem 

nieadekwatności tego, co znajdujemy 
w podręcznikach jako propozycję pio-
senki dnia z tym, co niosą nam zmiany 
społeczne w tej dziedzinie. Szczególnie 
to dotyczy oaz młodzieżowych, stu-
denckich. Animatorzy muzyczni muszą 
się wykazać dużą umiejętnością znajo-
mością treści programu danej oazy, 
znajomością repertuaru piosenek 
o  wartościowej treści teologicznej, 
wrażliwością muzyczną i umiejętnością 
animacji śpiewu. Piosenka i muzyka jest 
bardzo ważnym środkiem wycho-
wawczym.

Może jakimś znakiem czasu w  tej 
dziedzinie jest rozwijająca się w Polsce 
bardzo mocno „scena muzyki chrześci-
jańskiej”. Warto się temu przyjrzeć 
i skorzystać z tej twórczości.

Mój komentarz: obserwacja podczas 
koncertów, kontakt z  młodymi, roz- 
mowa o tym czego słuchają – to co dla 
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mnie jest nie do przyjęcia, niezrozu-
miałe dla ludzi młodych jest sposobem 
wyrażania ich przeżyć.

Zgromadzenie Eucharystyczne
Rozwinięta w  naszym Ruchu Dia-

konia Liturgiczna opracowywała i opra-
cowuje pomoce do właściwego kształ-
towania i  rozumienia tego miejsca 
jakim jest Eucharystia w oazie. Pomocą 
dla uczestnika w rozumieniu i przeży-
waniu Eucharystii jest szkoła litur-
giczna.

Patrząc na Eucharystię jako bardzo 
ważny element metody przeżyciowej 
widzimy, że to jest miejsce nie tylko 
przedstawienia bogatej treści w czyta-
niach i  homilii, jakie wiążą się z  te-
matem dnia, ale jest to miejsce urzeczy-
wistniania, doświadczania, przeżywania 
tajemnicy danego dnia.

To właśnie Eucharystia ma dotykać 
najgłębszych pokładów przeżyć uczest-
ników. Wymaga one wzrastania w ro-
zumieniu obecności Boga i ludzi, rozu-
mieniu życia Kościoła, jako wspólnoty 
i  tego bliskiego skórze każdego 
uczestnika osobistego życia z  jego 
pięknem, ale i  dramatami, ranami, 
uzdrowieniem. Eucharystia jest drogą 
do wzrastania w rozumieniu i przeży-
waniu tajemnicy słowa i milczenia, ta-
jemnicy Ciała i Krwi Chrystusa obja-
wiającego się w  Eucharystii i  ciała 
ludzkiego, które poprzez postawy 
i  gesty wyraża tajemnicę życia we-
wnętrznego każdego uczestnika Eucha-
rystii.

Bez wprowadzania i  uczestnictwa 
w  Eucharystii nie ma właściwego 
rozwoju wiary i dojrzałości człowieka. 
Tajemnica Eucharystii jest źródłem 
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życia osobowego i wspólnotowego oraz 
miejscem objawiania się tego życia.

To, że Eucharystia ma być źródłem 
i szczytem przeżyć każdego dnia oazy 
stanowi bogate wyzwanie. Przygoto-
wanie do przeżycia Eucharystii oraz 
przygotowanie oprawy Eucharystii jest 
też szerokim polem do oddziaływania 
wychowawczego.

Wyprawa odkrywcza
Ma ona różną formę w  różnych 

typach oaz. Celem jej jest odkrywanie 
tajemnicy dnia w  takich dziedzinach 
życia, jak przyroda, sztuka.

Jest to sposób uczenia medytacji ta-
jemnic życia Bożego, życia człowieka 
w  inny sposób niż zetknięcie się ze 
słowem Bożym czy intelektualnym 
pouczeniem. Wyprawa odkrywcza wy- 
maga od animatorów szczególnej 
wrażliwości i  umiejętności wprowa-
dzania w przeżycie tajemnicy dnia inne 
niż działanie słowne. Uważam, że te 
wyprawy mają bardzo ważne znaczenie 
i  to że Ojciec Franciszek umieścił je 
w programie każdego dnia ma swoje 
głębokie znaczenie. Przeważnie w pod-
ręcznikach znajdziemy bardzo krótkie 
wprowadzenie w  te wyprawy. Może 
wydawać się, że są one nieadekwatne 
do poziomu ludzi dorosłych. Tylko 
powierzchowne spojrzenie na wyprawę 
odkrywczą może nasuwać takie 
wnioski. Istotą jej jest umiejętność 
kontemplacji i medytacji tajemnic życia, 
które objawiają się w  różnych dzie-

dzinach życia. Wyprawa ma na celu 
również wdrażanie do umiejętności 
refleksyjnego życia, które łączy się 
z umiejętnością zatrzymania się, wyłą-
czenia z pewnej nadmiernej aktywności 
życia, która jest często źródłem we-
wnętrznego chaosu.

Wyprawa odkrywcza wymaga od 
zespołu wychowawczego dużej kre-
atywności w realizacji celów jakie za-
kłada ta wyprawa.

Spotkanie w grupie
W  procesie formacji korzysta się 

z różnych metod realizacji tych spotkań.
 Nie będę omawiała tych metod, ale 

warto zwrócić uwagę na powtarzającą 
się metodę Ewangelicznej Rewizji Życia 
i jej wartość.

 Celem spotkań w grupie jest odkry-
wanie praw życia Bożego w  słowie 
Bożym i  życiu Kościoła z  całym bo-
gactwem jego dokumentów. Mała grupa 
daje możliwość aktywnego uczest-
nictwa każdej osoby w  tej drodze 
studium słowa Bożego i dokumentów 
Kościoła. W spotkaniach małej grupy 
niezastąpiona jest możliwość wspólnej 
drogi kilku różnych osób w integracji 
prawd i wartości odkrywanych w tych 
źródłach, jakimi są słowo Boże i doku-
menty Kościoła z  wartościami 
i prawdami, jakimi kierują się w życiu 
poszczególni członkowie grupy. Tutaj 
bardzo mocno weryfikuje się umie-
jętność stosowania charyzmatu Światło-
Życie. Spotkania w małej grupie dają 
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niepowtarzalną szansę wydobycia bo-
gactwa życia małej wspólnoty osób, 
które łączą bezpośrednie relacje. Życie 
małej grupy jest też metodą umożli-
wiającą wykorzystanie całego bogactwa 
dynamiki życia małej grupy.

Namiot Spotkania
Jest to swoista szkoła modlitwy oso-

bistej, która przebiega przez różne etapy 
i różne sposoby jej realizowania. Istotą 
Namiotu Spotkania jest rozwijanie 
i wzrastanie w  relacji personalnej do 
Pana Boga. Temu mają służyć różne 
metody Namiotu Spotkania.

Jest to bardzo ważny, a zarazem nie-
uchwytny element oazy rekolekcyjnej 
jako metody przeżyciowo-wycho-
wawczej. Właściwie możemy powie-
dzieć, że bez rozwoju tej relacji perso-
nalnej wszystkie inne elementy stają się 
powierzchowne i, jak to Ojciec Fran-
ciszek powiedział, stają się jakąś socjo-
techniką. Nie ma więc autentyczności 
wszystkich innych elementów metody 
oazy rekolekcyjnej bez autentyczności 
i  wierności praktyce Namiotu Spo-
tkania.

Szkoła Apostolska
Ma ona formę wykładu, spotkania, 

refleksji na różne tematy dotyczące 
aktualnych praw życia danej grupy 
wiekowej, roli jaka się podejmuje 
z życiu, powołania. Jest to też miejsce 
na prezentację charyzmatu Ruchu 
Światło-Życie, jego wartości i daru oraz 

prezentację takich dzieł, jak Krucjata 
Wyzwolenia Człowieka i  inne. Jest to 
też miejsce na zapoznawanie się 
z żywymi, nurtującymi sprawami Ko-
ścioła. Szkoła apostolska daje szansę 
spotykania się z innymi osobami spoza 
oazy i zespołu wychowawczego.

Pogodny Wieczór
Jest to jak najbardziej pogodne spo-

tkanie wspólnoty oazy rekolekcyjnej. 
Jego nieodłącznym elementem jest 
zabawa. Warto tutaj powiedzieć, że 
zabawa nie jest zbędnym dodatkiem 
życia oazy, a pogodny wieczór formą 
odreagowania po poważnych teściach 
dnia. Jest to integralny element pro-
gramu dnia. Ważny jest jak już powie-
działam pogodny charakter tego spo-
tkania. Piosenka, taniec, żart, drama jest 
możliwością dla przeżywania i wyra-
żania spontanicznej radości, możli-
wością ekspresji emocji i  wrażeń. 
Pomocą do wartościowego kształto-
wania pogodnych wieczorów może być 
pedagogika zabawy. Myślę, że utrzymać 
pogodny wieczór wokół nieraz po-
ważnych tematów jest trudno, ale jest 
to możliwe właśnie przy wykorzystaniu 
różnych technik i  metod aktywizu-
jących.

Moim zdaniem właściwe też może 
być wykorzystanie wartościowych 
filmów, które w  sposób niebanalny 
i artystyczny podejmują ważne tematy 
życia człowieka, wiary, wartości, 
którymi się kieruje człowiek. Film po-
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winien być poprzedzony 
wprowadzeniem. Po filmie 
trzeba podjąć rozmowę na 
temat przeżyć uczestników 
i ich odkryć. Uczestnicy nie 
mogą pozostać na etapie 
biernego obejrzenia filmu. 
W  ten sposób trzeba od-
cinać się od bezmyślnego 
oglądania telewizji.

Pogodny wieczór kończy 
się podsumowaniem dnia 
i modlitwą wieczorną. Jest to jeszcze raz 
powrót do tematu dnia.

Wszystkie elementy programu dnia 
stanowią zwartą całość, o  ile koncen-
trują się na tajemnicy dnia. Widać, że 
ta tajemnica może dotrzeć i  stać się 
przeżyciem dla uczestników przez to, 
że bogactwo tych elementów zakłada 
przekaz do różnych sfer życia i działania 
człowieka i uwzględnia różnorodność 
kanałów tego przekazu. To bogactwo 
programu dnia zapewnia możliwość 
integralnego wychowania, które 
uwzględnia sferę duchową, psychiczną 
i fizyczną. Przeakcentowanie bądź po-
minięcie jednej z  tych sfer powoduje 
zaburzenie tego wychowania, przez co 
staje się ono nieharmonijne.

Struktura pozioma 
oazy rekolekcyjnej

Oaza rekolekcyjna trwa piętnaście 
dni, jest oparta na schemacie tajemnic 

różańcowych. Oprócz drogi tajemnic 
różańca jest droga tajemnic teolo-
gicznych, wyrażonych w tematach dnia. 
Jest to zwarty i logiczny system, dzięki 
któremu prowadzimy do dojrzałości na 
danym etapie formacji. Droga piętnastu 
dni jest bogata w  różne charaktery-
styczne elementy. Pierwsze dni są 
wprowadzeniem w  charakter danej 
oazy. Potem jest rozwój treści aż do 
szczytu, który często związany jest 
z  ważną decyzją. Ważnym dniem 
w strukturze poziomej oazy jest trzy-
nasty dzień oazy – dzień wspólnoty – 
przeżycia tajemnicy Kościoła. Ostatnie 
dni są podsumowaniem oraz nasta-
wieniem na drogę życia codziennego 
poza oazą.

Struktura pozioma ma taką cechę, że 
cykl teologiczny współgra z tym, co się 
dzieje w oazie w dziedzinie dynamiki 
psychologicznej życia grupy. Po-
czątkowe tematy zawsze pozwalają na 
poznanie i  integrację grupy, tematy 
około połowy oazy (tajemnice bolesne) 
pozwalają bardziej świadomie i dojrzale 
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przeżywać różne kryzysy, które natu-
ralne są w dynamice psychologicznej 
życia grupy przypadające na połowę 
jakiegoś trwającego wydarzenia. Dzień 
wspólnoty jest swoistym objawieniem 
życia danej grupy oazowej i konfron-
tacją z innymi grupami. Końcowe dni, 
to czas podsumowania. Ważne jest to, 
że struktura pozioma choć wiadomo 
jasno kiedy się kończy (świadectwa, 
Eucharystia końcowa, agapa) pozostaje 
otwarta na przyszłość, przenosi do życia 
codziennego (postanowienia, plano-
wanie grupy i spotkań formacyjnych). 
Każdy element dnia ma również swoją 
poziomą strukturę, czyli logiczną 
i celową drogę piętnastu dni.

Wnioski

Metoda oazy rekolekcyjnej jest 
ściśle powiązaną ze sobą strukturą 
poziomą wyznaczaną poprzez cele 
danego dnia oraz strukturą pionową, 
która utworzona jest przez program 
jednego dnia. Splot tych struktur nie 
jest wypadkową przypadkowego 
procesu oraz stosowanych metod 
przeżyciowych. Posiada on we-
wnętrzną logikę. Logika ta związana 
jest z celami danego dnia oraz celami 
poszczególnych elementów dnia. 
Można powiedzieć, że wprowadzając 
jakiekolwiek modyfikacje programu 
musimy zachować tę wewnętrzną 
logikę, aby zachować właśnie cha-
rakter przeżyciowo-wychowawczy tej 
metody. Procesy zmian społecznych, 
które nastąpiły już po czasie gdy 
Ojciec Franciszek napisał podręczniki 
do prowadzenia oazy rekolekcyjnej 
wymagają wzięcia ich pod uwagę 
w  przeprowadzaniu rekolekcji, co 
wymaga modyfikacji tej metody. 
Modyfikacja musi jednak uwzględniać 
wewnętrzną logikę tej metody. Jest to 
potrzebne i  możliwe, ale wymaga 
czasu, sprawdzania i właściwego ro-
zeznania odpowiedzialnych Ruchu 
Światło-Życie.

Danuta Dybowska

Referat wygłoszony w  czasie IV 
Kongregacji Diakonii w  Niepokala-
nowie, w 2006 r.
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Gdyby zapytać kogoś zwią-
zanego z  naszym Ruchem, 
z czym mu się kojarzy muzyka 

w Oazie, z pewnością odpowiedziałby, 
że ze scholami, animatorami mu-
zycznymi, śpiewnikiem „Exsultate Deo” 
i piosenkami roku.  Ktoś inny dodałby, 
że z Diakonią Muzyczną, czyli grupą 
osób posługujących śpiewem i grą na 
instrumentach podczas spotkań oa-
zowych różnego rodzaju. Każde z tych 
skojarzeń jest oczywiście słuszne.

Jednak czym naprawdę jest Diakonia 
Muzyczna? Czy tym mianem można po 

Duch mocą swoją wieje
Diakonia Muzyczna – historia i teraźniejszość

prostu określić osoby posługujące 
śpiewem podczas różnego rodzaju 
spotkań czy rekolekcji, nie tylko oa-
zowych? A może są to zorganizowane 
schole, grupy muzyczne lub chóry 
parafialne?

Jak funkcjonuje Diakonia Mu-
zyczna w  Ruchu Światło-Życie, abs-
trahując w tym momencie od próby 
jej ścisłego określenia? Jak wyglądała 
ona w przeszłości, gdy żył nasz zało-
życiel, a  jaki jej obraz rysuje się 
dzisiaj? Jaka przyszłość ją czeka?

Fo
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Historia
 
Diakonia Muzyczna nie znalazła się 

w podstawowej strukturze diakonijnej 
opisanej przez ks. Franciszka Blachnic-
kiego [1]. Fakt ten nie oznaczał bynaj-
mniej, że muzyka dla twórcy Oazy, jak 
i dla pań ze Wspólnoty (a potem In-
stytutu) Niepokalanej Matki Kościoła, 
była nieistotna [2].

Ksiądz Blachnicki sam bardzo lubił 
śpiewać i  grać na gitarze, czego do-
wodem jest choćby słynne zdjęcie 
przedstawiające go w chwili gry na tym 
instrumencie. Jak się wydaje, naszemu 
założycielowi bardzo zależało na tym, 
żeby muzyka religijna i liturgiczna była 
nieodłączną częścią formacji w Ruchu. 
Wierzył bowiem – bardzo możliwe, że 
na gruncie swoich doświadczeń z har-
cerstwa – że muzyka jest niezwykle 
pomocna w  wychowaniu młodych 
ludzi, a z drugiej strony może pomóc 
w pogłębieniu relacji z Bogiem. Myślę, 
że ks. Franciszek nie wyobrażał sobie, 
aby w programie rekolekcji oazowych 
(i to już od czasów oaz ministranckich) 
zabrakło szkoły śpiewu. Czas na nią 
przeznaczony na stałe zagościł w „ra-
mówce” rekolekcyjnego dnia, nieza-
leżnie od formy rekolekcji. Pierwsze 
szkoły śpiewu odbywały się podczas 
pogodnych wieczorów, kiedy to oazo-
wicze uczyli się nowych piosenek, ma-
jących ubogacić repertuar oazowy [3]. 
Uczono się także piosenek danego roku 
formacyjnego [4].

Szkoły śpiewu, piosenki roku, oprawa 
muzyczna liturgii i  nabożeństw – to 
wszystko wymagało stałej formacji tych 
oazowiczów, których Pan obdarzył 
muzycznymi zdolnościami i talentami. 
W ten oto sposób powstał Kurs Ani-
matora Muzycznego (KAMUZO), 
który odbywał się zazwyczaj w czasie 
ferii zimowych (po raz pierwszy miał 
miejsce w 1979 r., wtedy też powstał 
program tych rekolekcji). W latach 80-
tych organizowano nawet kilka serii 
KAMUZO rocznie, a odbywały się one 
m.in. w Lublinie, Konarzewie i Małym 
Płocku (diecezja łomżyńska). 

Równolegle  z   rozwojem idei 
KAMUZO, począwszy od 1982 roku, 
w Stalowej Woli organizowano także 
Przegląd Piosenki Oazowej (jej kolejne 
edycje miały miejsce w  latach 1984, 
1985 i następnych). Jaki był cel prze-
glądu? Został [on – przyp. red.] zorga-
nizowany z nastawieniem na poszuki-
wanie nowego repertuaru piosenki 
ewangelizacyjnej dla oaz (do śpiewnika 
„Duch mocą swoją wieje” [śpiewnik ten 
niedawno wznowiono – przyp. red.] [5]. 

Bardzo ważną datą był przegląd zor-
ganizowany we wrześniu 1984 r. Wtedy 
też po raz pierwszy włączono do pro-
gramu konkursu wykonanie śpiewów 
liturgicznych. Ukazał on z jednej strony 
nowe możliwości, a z drugiej – niedo-
statki w doborze repertuaru w liturgii.

Jak odnotowuje R. Derewenda: „Ruch 
stawiał sobie za cel zadanie formowanie 
liturgicznej tożsamości młodzieży 
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śpiewającej i  grającej. Ukie-
runkowanie na liturgię odróż-
niało Przegląd od organizo-
wanych od wielu lat Sacro-
songów”. W  tym okresie 
Moderator Krajowy ks. Woj-
ciech Danielski podkreślał, że 
ruch oazowy, ściśle powiązany 
z DSL, formuje przy parafiach 
schole liturgiczne, a  nie ze-
społy muzyczne, które tylko 
od czasu do czasu wchodzą ze swoimi 
śpiewami w  liturgię. Schole te miały 
także za zadanie posługiwać np. podczas 
rekolekcji ewangelizacyjnych w para-
fiach.

 
Teraźniejszość

 
Tyle o historii. A jak sytuacja z muzyką 

w Oazie wygląda dzisiaj?
Jak się wydaje, rozważania na ten 

temat trzeba rozpocząć od stwierdzenia, 
że Diakonia Muzyczna ma specyficzny 
charakter. Jak napisał niedawno w „Wie-
czerniku” Jan Halbersztat: Jej zadania 
i funkcje zazębiają się po trochu z zada-
niami i  funkcjami innych diakonii, 
przede wszystkim – liturgicznej [6]. 
Mimo to można jednak wskazać na 
takie funkcje Diakonii jak oprawa 
muzyczna liturgii i  innych spotkań, 
a także stałe doszkalanie się jej członków 
w dziedzinie prawa kościelnego doty-
czącego muzyki sakralnej. 

Nie ma jeszcze w Ruchu Centralnej 
Diakonii Muzycznej – a w każdym razie 

w takiej formie, w jakiej istnieją inne 
centralne diakonie specjalistyczne; nie 
ma także osoby odpowiedzialnej za 
formację muzyczną w Ruchu. Jak po-
wiedział mi Jan Halbersztat, były 
członek Diakonii Muzycznej Archidie-
cezji Warszawskiej, trzynaście lat temu 
były czynione starania, żeby diakonia 
centralna powstała. Trwały nawet 
rozmowy z ówczesnym moderatorem 
Ruchu, ks. Henrykiem Bolczykiem. 

Sytuacja w  diecezjach wygląda zaś 
następująco – są takie miejsca w Pol- 
sce, gdzie Diecezjalne Diakonie Mu-
zyczne istnieją i  proponują swoim 
członkom konkretną formację (tak jest 
np. w  archidiecezjach katowickiej, 
krakowskiej i  warszawskiej, i  diece-
zjach: rzeszowskiej, tarnowskiej, 
przemyskiej, sandomierskiej). Można 
jednak także spotkać diecezje, 
w  których Diecezjalnych Diakonii 
Muzycznych w  sformalizowanej 
formie nie ma, a  śpiew podczas oa-
zowych spotkań organizowany jest 
spontanicznie.
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Warto wspomnieć o  rekolekcjach 
KAMUZO, organizowanych zazwyczaj 
w centrum Ruchu (choć oczywiście nie 
tylko tam – na organizację rekolekcji 
tego typu często decydują się poszcze-
gólne diecezje). To chyba podstawowy 
i najbardziej popularny sposób formacji 
animatorów muzycznych (choć np. 
w  archidiecezji warszawskiej istnieje 
Szkoła Animatora Muzycznego, reali-
zująca konkretny program formacyjny).

Wiele o  aktualnościach ze świata 
diakonii muzycznych można przeczytać 
na ogólnopolskim forum Oazy. Został 
tam wyodrębniony specjalny dział, 
poświęcony szeroko rozumianej 
muzyce. Jakie tematy poruszają inter-
nauci? Najczęściej pojawiają się tam 
pytania dotyczące nut i  akordów do 
poszczególnych piosenek, a  także do 

psalmów z Liturgii Godzin. W okresach 
przedświątecznych pojawiają się tematy 
związane z doborem pieśni na liturgię, 
a okres od marca do czerwca to częste 
komentarze na temat nowej piosenki 
roku. Są i tematy związane z KAMUZO; 
nie brakuje także tych, które dla anima-
torów muzycznych są zaproszeniem do 
doskonalenia warsztatu (np. poprzez 
rekolekcje specjalistyczne i  różnego 
rodzaju kursy). Specjaliści od muzyki 
dyskutują także o  dokumentach Ko-
ścioła dotyczących muzyki kościelnej 
i sakralnej, instrumentach używanych 
podczas liturgii itp.

Warto podkreślić – bo może nie każdy 
o tym wie – że istnieją w Ruchu spe-
cjalne centra formujące muzyków, takie 
jak np. Ośrodek Liturgiczny Ruchu 
Światło-Życie im. św. Benedykta przy 
parafii św. Jadwigi Śląskiej w  Cho-
rzowie, której dyrektorem jest ks. 
Bartosz Zygmunt. Ośrodek ten działa 
niezwykle prężnie, może się pochwalić 
wieloma przedsięwzięciami z zakresu 
muzyki liturgicznej (szkolenia, kursy, 
rekolekcje), o  których można prze-
czytać na świetnie prowadzonej stronie 
internetowej. 

 Pisząc o muzyce w Ruchu, nie można 
pominąć znanego portalu www.gi-
szowiec.org.  Jedną z kilku form dzia-
łalności twórców portalu są usługi 
wydawnicze – wydają oni śpiewniki, 
a także płyty CD i DVD. Jednak najczę-
ściej na ten portal zaglądają animatorzy 
muzyczni, szukając na nim tak na-
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prawdę tego wszystkiego, co jest im 
potrzebne do dobrego wykonywania 
posługi w diakoniach. Ten portal wy-
chodzi na przeciw ich oczekiwaniom,  
proponując m.in. melodie hymnów, 
psalmów i modlitw z Liturgii Godzin, 
pieśni pasujące do wszystkich okresów 
liturgicznych, a także części stałe Mszy 
świętej. Na stronie można znaleźć tekst 
każdego utworu razem z odpowiednimi 
chwytami gitarowymi, a nawet zapisy 
nutowe lub pliki audio, zawierające 
wykonanie pieśni bądź piosenki. Trzeba 
stwierdzić, że Marcin i Dorota Łęczyccy, 
zaangażowani w  tworzenie portalu, 
przygotowali nieocenioną pomoc dla 
wszystkich zainteresowanych muzyką.  

 
Co przed nami?

 
Myśląc o przyszłości Diakonii Mu-

zycznej w Ruchu, warto zastanowić się 
nad poniższymi kwestiami. Niektóre 
z  tych postulatów już zostały zreali-
zowane, inne wciąż czekają na podjęcie 
przez odważnych; te pierwsze na 
pewno warto kontynuować.

Dobrym zjawiskiem jest współpraca 
z  innymi ruchami i  wspólnotami 
w Kościele. Jak się wydaje, to już ma 
miejsce, a  niejeden animator mu-
zyczny ma na swojej półce zarówno 
„Exsultate Deo”, jak i  dominikańską 
„Niepojętą Trójcę”. Warto chyba dzielić 
się z innymi grupami w Kościele tym, 
co sami jako Ruch przez lata wypraco-
waliśmy, ale i czerpać od innych, ko-

rzystając z  ich muzycznego i  litur-
gicznego doświadczenia. Ta współ-
praca może mieć bardzo różne formy, 
np. wspólne organizowanie koncertów 
muzycznych, wieczorów uwielbienia, 
festiwali, przeglądów piosenki reli-
gijnej. Przykładem do naśladowania 
jest wspomniany wcześniej ośrodek 
w  Chorzowie, współpracujący np. 
z  Dominikańskim Ośrodkiem Litur-
gicznym.

Inna przestrzeń, w  której moim 
zdaniem Ruch jest obecny wciąż za 
mało, to szeroko rozumiany świat 
muzyki chrześcijańskiej (co prawda 
będący ostatnio w lekkim kryzysie, ale 
jednak wciąż pozostający pewnym fe-
nomenem w Polsce). Istnieją zespoły 
muzyczne z  prawdziwego zdarzenia 
(już niekoniecznie schole czy chórki), 
które grają tzw. muzykę z przesłaniem. 
Jest to zarówno rock, pop, jak i gospel 
i jazz; ale także popularne wśród mło-
dzieży reggae czy hip-hop (czy Czy-
telnicy pamiętają jeszcze fenomen 
takich zespołów jak 2 Tm 2,3, Armia, 
Houk, Anastasis itd.?). Czasami od-
noszę wrażenie, że podchodzimy 
w Ruchu do nurtu muzyki chrześcijan 
z pewną rezerwą. Na adoracjach Naj-
świętszego Sakramentu pojawiają się 
wprawdzie piosenki Mietka Szcze-
śniaka, TGD czy Deus Meus – ale czy 
zaangażowanie oazowiczów w organi-
zację koncertu muzyki chrześcijańskiej 
(mogącego być świetną ewangelizacją) 
nie jest zbyt niemrawe?
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Wydaje mi się także, że trzeba jeszcze 
mocniej promować to, co w  Ruchu 
ukochaliśmy najbardziej, a mianowicie 
– połączenie muzyki i liturgii. Z jednej 
strony będzie tu chodzić np. o pokazy-
wanie wspólnocie parafialnej piękna 
śpiewanej Liturgii Godzin (choćby 
podczas największych świąt i uroczy-
stości kościelnych). Z drugiej – o poka-
zanie piękna łaciny, jako tradycyjnego 
języka liturgii Kościoła. Może wreszcie 
czas spróbować częściej śpiewać części 
stałe w tym języku? Choć tutaj pewnie 
musieliby się wypowiedzieć eksperci...

Diakonia Muzyczna jest specyficzną 
formą zaangażowania w Ruchu Światło-
Życie. Można chyba za nią uważać 
i  schole parafialne, i  chóry kościelne; 
zespoły muzyczne i  chóry gospel; ale 
także organistów i  kantorów w  jakiś 
sposób związanych z  Oazą. Jednak 
niezależnie od tego, kto, gdzie, z kim 
i w jakim celu gra i śpiewa, powinien 
pamiętać o jednym – śpiew i gra to także 
posługa diakonijna. Jako taka wymaga 
zaś solidnej, stałej formacji – bowiem 
Diakonia Muzyczna nie powinna być 
tylko „grupą zadaniową”, zwoływaną 
kilka razy w roku w celu realizacji jakiejś 
posługi. Nade wszystko zaś naszym 
oazowym muzykom powinna przy-
świecać myśl, że swoimi talentami służą 
wspólnocie Ruchu i Kościoła, wychwa-
lając w ten sposób Boga.

Na koniec parę słów od w.w. Jana 
Halbersztata: Dla mnie diakonia mu-
zyczna to służba, konkretna posługa na 

rzecz wspólnoty, Kościoła, liturgii i Pana 
Boga. Przez muzykę można wiele wy-
razić. Dla mnie muzyka – i  posługa 
muzyczna – zawsze była przede 
wszystkim „nośnikiem” Słowa. I to Słowo, 
ten przekaz, jest według mnie wartością 
podstawową. 

Piotr Niedzielski

 [1] Jan Halbersztat, Szukanie drogi, w: „Wieczernik” 

nr 178/2011

 [2] Symbolem i osobą od zawsze kojarzoną w Ruchu 

z muzyką jest pani Gizela Skop, autorka wielu oa-

zowych piosenek i pieśni, które z czasem trafiły pod 

strzechy (czyli do kolejnych edycji „Exsultate Deo” 

i  „Duch mocą swoją wieje”). Pani Gizela wielo-

krotnie wygłaszała referaty nt. muzyki podczas KKO 

(więcej na ten temat można znaleźć w Dziele wiary 

Roberta Derewendy).

 [3] Robert Derewenda, Dzieło wiary, s. 115.

 [4] Pierwszą piosenką roku był utwór De colores 

(1972). Od tej pory już co roku wprowadzano nową 

piosenkę, której tematyka była ściśle związana 

z tematem danego roku formacyjnego. Jest tak do 

dnia dzisiejszego.

 [5] Robert Derewenda, Dzieło wiary, s. 224.

 [6] Jan Halbersztat, Szukanie drogi, „Wieczernik” 

nr 178/2011.
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Dzień wspólnoty kojarzy nam się 
najczęściej ze zjazdem kilku oaz w jedno 
miejsce. Mamy świadomość, że w tym 
samym dniu gromadzą się również oazy 
w innych miejscach.

Światowy Dzień Młodzieży jest spo-
tkaniem młodego Kościoła z  całego 
świata. Niewątpliwie Jan Paweł II spo-
tykając się z młodymi różnych narodów 
pamiętał o  spotkaniu na Błyszczu 
i innych w ramach budowania świado-
mości wielkiej wspólnoty poszcze-
gólnych oaz. Taki dzień wspólnoty 
różnych narodów.

Na międzynarodowych spotkaniach 
można spotkać różne ruchy odnowy 
Kościoła. Bardzo często można spotkać 
Wspólnoty Neokatechumenalne. Są też 
oazowicze, ale niekoniecznie dotychczas 
mogli przeżywać wspólnotę we wspól-
nocie na Światowych Dniach Młodzieży. 

Dlaczego by nie nawiązać do tego znaku 
Oazy Bardzo Wielkiej i  nie połączyć 
Oazy rekolekcyjnej z tym wydarzeniem?

Tym razem owa myśl nie pozostała 
tylko teorią. Zawiązana inicjatywa 
Operacja Madryt miała na celu rozpo-
wszechnienie wśród oazowiczów idei 
Światowych Dni Młodzieży jako do-
świadczenia wspólnoty Kościoła całego 
świata, a  równocześnie odkrycia o-
gromnej przestrzeni ewangelizacyjnej. 
Równocześnie była to okazja, by mło-
dzież różnych narodów mogła spotkać 
i poznać Oazę.

W całej Operacji Madryt swoje szcze-
gólne miejsce znalazła inicjatywa 
KroMad, czyli Oaza Krościenko-
Madryt. Znalazło się dwóch kapłanów, 
którzy wraz z szalonymi animatorami 
z  całej Polski podjęli się przeprowa-
dzenia pierwszego i drugiego stopnia 

Dzień wspólnoty 
całego świata
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Oazy Nowego Życia. Co więcej, znaleźli 
się szaleni młodzi ludzie, którzy poddali 
się pod uzurpację wcześniej wspo-
mnianych. W tej sposób uzbierała się 
grupa 75 osób tworzących Oazę Kro-
ścienko-Madryt.

Program owej Oazy nie różnił się 
niczym od innych oaz pierwszego 
i drugiego stopnia, poza niepowtarzal-
nością Dnia, a  właściwie Tygodnia 
Wspólnoty, pod przewodnictwem Bi-
skupa Rzymu oraz, co się z tym wiązało, 
pielgrzymowaniem. Międzynarodowy 
charakter odcisnął się nie tylko w owym 
Tygodniu Wspólnoty, ale również 
w fakcie, że zespół rekolekcyjny tworzyli 
oazowicze z Polski i Ukrainy.

Od samego początku w  założeniu 
miały to być przede wszystkim reko-
lekcje. Trafnym w rozeznaniu programu 
KroMad okazało się rozpoczęcie całego 
dzieła tygodniem w Polsce. Rozpoczę-
liśmy Oazę w  Krościenku nad Du-
najcem. Dotknięcie serca Ruchu, za-
chwyt miejscem, spotkanie z ciągle żywą 
osobą Ojca Założyciela nie tylko w znaku 
sarkofagu, ale ciągle tętniącego 
życiem dzieła, spotkania 
z  ludźmi, którzy tworzą hi-
storię Ruchu – to tylko nie-
które doświadczenia Kopiej 
Górki. Szczególnym doświad-
czeniem dla pierwszego 
stopnia było przyjęcie Jezusa 
jako osobistego Pana i Zbawi-
ciela w  kaplicy Chrystusa 
Sługi.

Drugi etap rekolekcji, obejmujący dni 
od piątego do siódmego, był przede 
wszystkim czasem budowania jedności 
całej Oazy Krościenko-Madryt. Sprzy- 
jała temu jedność miejsca i  wspólne 
odkrywanie talentów. Czas bardzo 
ważny dla budowania świadomości 
czasu. To czas, gdy już dokonywały się 
bardzo ważne decyzje budowane na 
treściach rekolekcyjnych. Tak wiele od 
tego czasu zależało, czy w drodze będzie 
się dało pogłębiać treści.

Pęd rekolekcyjny trwał. Mimo trud-
niejszych warunków, dni spędzone 
w  autokarze (ósmy i  dziewiąty) wy-
dawały konkretne owoce. Niektórzy 
uczestnicy dzielili się, że bardziej 
przeżyli kręgi biblijne w  autokarze, 
może też dlatego, że z zasady potrzeba 
było włożyć więcej wysiłku, by się 
skupić. Jedyną trudnością były przeni-
kające się głosy z innych grup.

Nie wszystko można jednak przeżyć 
w autokarze. Czas na zatrzymanie się. 
Gościnnym okazało się miasteczko 
Saint Nicolas de la Grave, w  którym 
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mieliśmy okazję przeżywać czas oczysz-
czenia. Zgodnie odkrywaliśmy, że 
miasteczko to było darem samego Boga. 
Miejsce bardzo spokojne. Niewielu 
ludzi można było tu spotkać. Dlatego 
sam fakt pojawienia się rozsiadających 
się na swoje spotkania na rynku grupek 
młodych ludzi oraz eksplozji radości 
paschalnego pogodnego wieczoru 
wzbudził poruszenie wśród miesz-
kańców. W dniu wyjazdu z Saint Ni-
colas przedstawiciel mera przyszedł 
podziękować nam za ożywienie mia-
steczka. Powiedział nam: „tutaj mło-
dzieży jest bardzo mało. Ludzie zapo-
mnieli, co to znaczy entuzjazm mło-
dości. Wyście im o tym przypomnieli”.

Z  tego miasteczka po symbolicznej 
wieczerzy wyruszyli uczestnicy dru-
giego stopnia, by przeżyć swój Exodus. 
Od początku, gdy już wiedzieliśmy, że 
czas Exodusu będzie we Francji, była 
w nas pewność, że jest to wyjście nie 
tylko dla nas. Francja potrzebuje obu-
dzenia ze snu niewiary. Potrzebuje 
świadectwa o żywym Chrystusie. Gdy 
w innym miejscu radośnie śpiewaliśmy 

i tańczyliśmy na stacji paliw czy 
pod kościołem w  Moissac, 
z  wielkim zainteresowaniem 
ludzie zatrzymywali się, by zo-
baczyć Bożą radość. Teraz był 
czas, by ze światłem Chrystusa 
przejść ulicami, polami i lasami 
francuskimi. Trudno było nas 
nie zauważyć.

Kiedy odnawialiśmy przy-
mierze Chrztu przy symbo-

licznym przejściu przez Morze Czer- 
wone, była to okazja, by modlić się 
o wyzwolenie wiary u Francuzów. Po-
błogosławiliśmy całe jezioro, do którego 
mieszkańcy okolicznych miejscowości 
i wczasowicze przybywali spędzać swój 
czas odpoczynku i relaksu. Chcieliśmy, 
by w  tym miejscu nie tylko znaleźli 
wodę, ale znaleźli również Chrystusa, 
który wielu z  nich obmył już kiedyś 
wodą Chrztu Świętego.

Wielu animatorów stwierdzało, że 
takiego Exodusu jeszcze nie przeżywali. 
Niewątpliwie był szczególną walką 
z Egiptem mroku niewiary.

W  miarę zbliżania się do Madrytu 
coraz częściej spotykaliśmy młodzież 
z różnych krajów. Po pokonaniu pierw-
szych barier nieśmiałości zaczęliśmy 
nawiązywać z nimi kontakt, wspólnie 
śpiewać, bawić się, i dzielić się świa-
dectwem wiary.

Wśród mnóstwa młodych ludzi zgro-
madzonych w Madrycie spotykaliśmy 
tych, którzy dzielili się doświadczeniem 
swoich wspólnot, swoim przeżywaniem 
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obecności Chrystusa. Spotkaliśmy 
również tych, którzy byli dopiero poszu-
kującymi. Niektórzy grali w  karty 
w czasie Drogi Krzyżowej, rozmawiali 
– może nikt im nie pokazał, jak się 
modlić, może nie spotkali Jezusa. Od-
krywamy to jako wezwanie i uzasad-
nienie, dlaczego potrzeba, by wspólnotą 
ewangelizować na Światowym Dniu 
Młodzieży. Oni podjęli trud przybycia 
do Madrytu, ale potrzebują tych 
otwartych i  radosnych serc, które po- 
mogą im odkryć Jezusa, dla którego trud 
podjęli.

Czas Tygodnia Wspólnoty Oazy 
Bardzo Wielkiej wpisał się w temat roku. 
Słuchać Pana w Kościele to zobaczyć 
i  usłyszeć ludzi wewnątrz Kościoła. 
Słuchać, rozmawiać, dzielić się życiem. 
Słuchać Pana w Kościele, by zobaczyć 
Pana w entuzjazmie młodego Kościoła. 
Słuchać Pana w  Kościele to usłyszeć 
pośrodku tej gigantycznej wspólnoty 
pasterzy Kościoła.

Niewątpliwie szczególnym głosem, 
choć nam mało dostępnym 
przez brak symultanicznych 
tłumaczeń, był głos Piotra 
naszych czasów. Dawał nam 
do zrozumienia, że buduje się 
spotkaniem z  nami. Dzię-
kował, że przetrwaliśmy 
burzę na Cuatro Vientos, 
dając nam do zrozumienia, że 
jesteśmy silni, by budować 
przyszłość Kościoła. Wska-
zywał na Jezusa, szczególnie 

w  Znakach Eucharystycznych, wzy-
wając, byśmy nie dążyli do niczego 
niższego niż miłość i prawda. Pokazał, 
że to Jezus jest Miłością i  Prawdą, 
dlatego to do Niego mamy równać. Jakże 
rosła w sercach miłość do Kościoła, gdy 
Papież mówił o wierze Kościoła i wierze 
w Kościele. Wołaliśmy wspólnie: Esta es 
al juventud del Papa (jesteśmy mło-
dzieżą Papieża).

Słuchaliśmy głosu naszych polskich 
pasterzy. Na katechezy przybyli do nas 
bp Marek Jędraszewski, kard. Józef 
Glemp, kard. Kazimierz Nycz, bp An-
drzej Czaja i bp Dziuba. Spotkaliśmy się 
również z kard. Stanisławem Dziwiszem, 
bpem Henrykiem Tomasikiem i  bi-
skupem Wojciechem Polakiem. Pasterze 
do nas nie tylko mówili, ale również 
z nami rozmawiali i żywo interesowali 
się naszą wspólnotą oazową.

Bardzo ważna dla nas była obecność 
z  nami moderatora generalnego, ks. 
Adama Wodarczyka. Już w drodze do 
Madrytu otrzymaliśmy od niego zapew-
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nienie jedności, a  potem wspólnie 
przeżywaliśmy katechezy i Msze Święte.

Słuchać Pana w Kościele to również 
słuchać siebie wzajemnie. Nasze spo-
tkania katechetyczne były prowadzone 
przez oazowiczów z różnych grup piel-
grzymkowych, stąd metoda prowa-
dzenia spotkań nie była nam obca. Były 
czas dzielenia się, adoracji, pantomimy, 
jak również czas świadectwa.

Otrzymaliśmy wielki dar, że w Ma-
drycie gościły nas hiszpańskie rodziny. 
To były bardzo otwarte rodziny. Utwier-
dzało nas to w przekonaniu, że Jezus 
mieszka pomiędzy Hiszpanami. Choć 
w  wielu środowiskach zabrakło dla 
Niego miejsca, to jednak nie zabrakło 
miejsca na dobroć, którą On wchodzi 
w ich życie.

Wracając ze Światowego Dnia Mło-
dzieży kontynuowaliśmy nasze reko-
lekcje. To były dla nas już dziewiętnasty 
i  dwudziesty dzień. Nawiedziliśmy 
Barcelonę i Carlsberg. Zanim dopełni-
liśmy naszych rekolekcji Eucharystią, 
Agapą i nabożeństwami wzywającymi 

nas do misji porekolekcyjnej, 
w biegu samarytańskim dociera-
liśmy do byłego grobu Ojca Fran-
ciszka.

Wspólnota bardzo mocno się 
zżyła ze sobą. To nie było tylko 
zżycie emocjonalne. Trudności, 
które pojawiały się w drodze, po-
kazywały, że potrafimy odkrywać 
jedność w pryzmacie Bożej obec-
ności. W takich sytuacjach spon-
tanicznie zawiązywały się grupki, 

które omadlały tych, którzy trudzili się 
z  rozwiązaniem problemu. Owocem 
Oazy było podjęcie Drogi Deuterokate-
chumenatu dla uczestników pierwszego 
stopnia, życia Drogowskazami dla 
uczestników drugiego stopnia, oraz za-
inicjowanie przez wiele osób dzieła 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, pod-
jęcie działań na rzecz ewangelizacji 
i budowania wspólnot parafialnych.

W miarę trwania rekolekcji uświada-
mialiśmy sobie, że uczestniczymy 
w  wydarzeniu historycznym. Oaza 
Krościenko-Madryt się już nie po-
wtórzy. Przypuszczalnie Światowe Dni 
Młodzieży będą już w innych miejscach 
niż Madryt. W  końcu cały świat do 
zdobycia. Za dwa lata Papież Benedykt 
XVI zaprasza młodzież całego świata 
do Rio de Janeiro. Niemniej w Cars-
bergu wybrzmiało pytanie: czy za dwa 
lata ma być KroRio? Módlcie się o ro-
zeznanie. Może właśnie takie Oazy są 
nową misją Ruchu Światło-Życie?

ks. Grzegorz Strządała
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Trzeci stopień Oazy Nowego Życia to 
czas odkrywania bogactwa Kościoła, ale 
również różnorodności Ruchu Światło-
Życie. Od pierwszego dnia rekolekcji 
obecność gości z Chin budziła zainte-
resowanie, radość, ale także lekkie 
onieśmielenie. Jak się porozumiewać? 
Jak pokonywać barierę kulturową?

Szybko jednak tę barierę zastąpiła 
otwarta wymiana tradycji, obyczajów, 
a także doświadczenia Kościoła i Oazy. 
Różnice językowe również nie sta-
nowiły dużego problemu, 
ponieważ uczestnicy chę-
tnie rozmawiali z  Chiń-
czykami po angielsku oraz 
z ogromnym zapałem przy-
swajali  nowe chińskie 
zwroty. To samo można 
powiedzieć o księdzu, Ruth 
i  Emmie. Uśmiech nie 
schodził im z  twarzy, od-
nosili się do wszystkich 
z  ogromną serdecznością, 
pomagającą przełamywać 

Uśmiechnięty Kościół
polsko-chińskie rekolekcje w Krakowie

Uczestnicy oazy III stopnia w Krakowie doświadczyli w tym roku wielkiego 
daru, jakim była obecność trzech osób z diecezji Handan w Chinach. Emma, 
Ruth i Ksiądz John Zhu w Polsce gościli już po raz trzeci. Pragnęli oni wspólnie 
z nami przeżyć ten rekolekcyjny czas, by móc prowadzić oazę w Chinach. Jest 
ona tam bardzo potrzebna, ponieważ kraj ten liczy 10 mln katolików, a w ich 
diecezji znajdują się tylko dwa kościoły.

pierwsze lody. Brali także czynny udział 
w śpiewie, modlitwie i Liturgii, która, 
sprawowana w dwóch, a czasem trzech 
językach (polski-angielski-chiński), 
była szczególnym elementem budo-
wania wspólnoty.

W  ramach spotkań z  Żywym Ko-
ściołem, jeden z wieczorów poświęcony 
był Kościołowi w Chinach. Ksiądz John 
chętnie opowiadał o  sytuacji księży, 
wspólnot świeckich, o napotykanych 
trudnościach, ale też dzielił się wielką 
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radością, jaką jest rosnąca liczba kato-
lików w  państwie. Polscy oazowicze 
wciąż mieli wiele pytań, zarówno tych 
dotyczących Kościoła, jak i  bardziej 
przyziemnych. Właściwie całe dwuty-
godniowe rekolekcje były spotkaniem 
z Żywym Kościołem, spotkaniem, które 
budziło niesłabnące zainteresowanie 
i prowadziło do ubogacania się wza-
jemnie.

Obecność Chińczyków na rekolek-
cjach była radością nie tylko dla 
uczestników naszych rekolekcji, ale dla 
wszystkich, którzy mieli okazję ich 
poznać; między innymi gospodarzy 
tamtejszej parafii czy też tych, którzy 
u  nas gościli. Przy każdym takim 
spotkaniu, także na Dniu Wspólnoty 
w  Krościenku, widać było ogromną 
radość z tego, że nasz Ruch rozwija się, 
że dociera do miejsc takich jak Chiny, 
w których nie jest łatwo służyć Żywemu 
Kościołowi. Wielkim umocnieniem 
dla księdza i dziewcząt było wsparcie 
i  pamięć modlitewna wielu oazo-
wiczów.

Ostatni dzień oazy był czasem 
wzruszeń i dziękczynienia. Wzruszeń, 
ponieważ niepowtarzalna wspólnota, 
którą stworzyliśmy, miała wkrótce 
opuścić Kraków i wyruszyć do wielu 
diecezji, aby tam dzielić się owocami 
rekolekcji. Dziękczynienia, ponieważ 
łaski otrzymane od Pana są niezmie-
rzone. Szczególnie cenne były dla nas 
słowa księdza Johna, który wyznał, że 
w  tej wspólnocie czuł się jak w  ro-

dzinie, oraz zapewniał o polsko-chiń-
skiej jedności.

Obecność Chińczyków na krakow-
skiej oazie była dla nas ogromnym 
darem. Trzeci  stopień pomógł 
wszystkim nam pokochać Kościół 
i  odkryć jego bogactwo nie tylko 
w Polsce, ale na całym świecie. Dzię-
kujemy Bogu i Niepokalanej za to, że 
Ruch Światło-Życie jest ruchem żywym, 
dynamicznym, że dzięki łasce Ducha 
Świętego nieustannie odradza nowe 
obszary we Wspólnocie Kościoła. 
W obliczu tej polsko-chińskiej jedności, 
nowego wymiaru nabierają słowa Pio-
senki Roku:
„CAŁY ŚWIAT niech zaśpiewa Ci 
świętą pieśń,
Niech oddaje najwyższą cześć,
Wielki jest nasz Pan!”

Ilona Cimochowska

Pragniemy podzielić się także 
kilkoma zwrotami, których udało 
nam się nauczyć podczas rekolekcji:

田屬 (wymawia się: Tian Dżu) – Bóg
謝謝 (wymawia się: sie sie) – dziękuję
廣明盛 (wymawia się Guan Min 
Szan) – Ruch Światło-Życie
輕生活運動 – Ruch Światło-Życie 
w tradycyjnym języku chińskim
聽主在教會 (wymawia się Ting Dżu 
zai czocha) – Słuchać Pana w Ko-
ściele
好你 (wymawia się Hao ni) – Dobrze, 
że jesteś
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„Nazywam się Katarzyna Wu. Po-
chodzę z Chin, ze Zgromadzenia Sióstr 
Ducha Świętego Pocieszyciela. Teraz 
studiuję teologię w Krakowie. Dwa lata 
temu usłyszałam o  oazie, wtedy nie 
wiedziałam, co to za spotkanie. Na tę 
oazę przyleciały trzy osoby z Chin, przez 
trzy kolejne lata uczestniczyły one 
w oazach. Ja uczestniczyłam w oazie 
dopiero w  tym roku. Dużo doświad-
czyłam. Po pierwsze, bardzo mi się po-
dobają spotkania w  grupach, gdzie 
możemy rozmawiać o Jesusie, i o tym jak 
żyjemy Słowem Bożym. Po drugie, co-
dziennie bardzo przeżywałam adorację. 
Dziękuję Bogu, że mogłam w Kaplicy, 
wspólnie lub indywidualnie modlić się 
do Boga. Te rekolekcje dużo mnie na-
uczyły.

Przed przyjazdem do Polski przez 
około dziesięć lat pomagałam w kilku 

Świadkowie z daleka
parafiach. Prowadziłam spotkania 
z dziećmi, młodzieżą i osobami star-
szymi. Widziałam, że wielu ludzi po-
szukuje nowego sposobu na rekolekcje. 
Do tej pory w naszych rekolekcjach było 
tak, że jedna osoba mówiła, a pozostali 
ludzie słuchali. Mimo, iż wiem, że ludzie 
ci chcieli aktywnie w nich uczestniczyć, 
nie znalazłam wtedy sposobu, w  jaki 
można by im pomóc. W Chinach nie 
mamy też odpowiednich materiałów, 
zwłaszcza o Biblii.

Ta oaza jest wielką pomocą nie tylko 
dla mnie. Chciałabym zawieźć rekolekcje 
oazowe do Chin, by Kościół chiński je 
poznał. Chciałabym w ten sposób po-
magać ludziom w życiu”.

To świadectwo, którym podzieliła się 
s. Katarzyna (bardzo dobrze znała język 
polski), uczestnicząca w oazie I stopnia 
ONŻ w Krościenku w tym roku. Oprócz 

niej mieliśmy szczęście 
gościć jeszcze trzy siostry ze 
Zgromadzenia św. Józefa: 
siostrę Franciszkę, Marię, 
Teresę oraz księdza Lu. 
Siostry uczą się i  studiują 
w Polsce, zaś ksiądz przy-
leciał do nas z Chin, a po 
rekolekcjach uczestniczył 
również w  Światowych 
Dniach Młodzieży w Ma-
drycie.Fo
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Trudno te rekolekcje opisać w kilku 
zdaniach, a zwłaszcza to bogate doświad-
czenie spotkania z  naszymi braćmi 
z Chin.

Co do tej pory wiedzieliśmy o kato-
likach w  Chinach? Prześladowania, 
areszty, zakaz posiadania Biblii. Tak, 
gdzieś się to obiło o uszy, ale było raczej 
dalekie i nie zawsze obecne było w mo-
dlitwie wołanie za ten Kościół. Aż tu 
nagle w Krościenku spotkaliśmy kato-
lików z Chin, którzy, owszem, prosili nas 
o modlitwę, ale przede wszys-
tkim dawali świadectwo swo- 
jego spotkania z Jezusem w tym 
kraju i  głoszenia Go innym 
właśnie w tej konkretnej rzeczy-
wistości. Dla naszej wspólnoty 
było to spotkanie z  praw-
dziwymi, niezłomnymi świad- 
kami Pana Jezusa.

Siostra Katarzyna opo-
wiadała, jak ludzie w Chinach 

są spragnieni Boga i przyjmują chrzest. 
Katolików jest tam niewielu (1%), ale 
czy my w  ogóle możemy się z  nimi 
porównywać? Przypominają się słowa 
św. Pawła „Tam, gdzie wzmógł się 
grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się 
łaska” (Rz 5,20). Siostry wraz z księdzem 
opowiadały nam o  tym, jak chrześci-
janie żyją na co dzień Ewangelią i na-
wzajem wspierają się we wspólnocie 
Kościoła. Najważniejszym ich ma-
rzeniem na teraz jest zawieźć oazy do 
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Chin, by tam też się rozwijały. (S. Kata-
rzyna podając swój adres mailowy, 
powtarzała zdanie, że zdjęcia można 
przesyłać, ale niekoniecznie, ale gdy-
byśmy mieli jakieś materiały…J ) 
Bardzo byli wdzięczni księdzu Mode-
ratorowi Generalnemu za poprowa-
dzenie w  tym roku pierwszej oazy 
w Chinach.

Przez codzienne rozmowy z naszymi 
przyjaciółmi z  Chin (trzeba było się 
szkolić w chińskim – siostry nie znały 
angielskiego, s. Katarzyna tłumaczyła 
z polskiego na chiński i odwrotnie) – 
wiele razy przekonywaliśmy się, jak 
mało jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za 
to, co mamy – za nasze wspólnoty, 
moderatorów, biskupów. Narzekamy na 
nasze braki: a  to nie ma animatorów, 
a to Pan Bóg się pomylił i dał nam nie 
tego moderatora, którego powinien. 

A  chrześcijanie w  Chinach dziękują 
Jezusowi za każdego człowieka, 
z którym mogą o Nim porozmawiać.

Każde rekolekcje są darem Pana Boga, 
a ten czas w Krościenku był dla każdego 
z nas szczególnym czasem nauki. Nauki 
prawdziwego życia chrześcijańskiego 
od naszych braci i  sióstr z Chin. Nie 
uważam tego czasu za zamknięty roz-
dział. Ten rozdział dopiero się rozpo-
czyna. Pytanie – co dalej? Jak dalej bę-
dziemy pracować z tym ziarnem, które 
zostało zasiane? Ja zaczynam uczyć się 
chińskiego, bo chyba on za chwilę stanie 
się językiem ewangelizacji! Działania 
Centralnej Diakonii Misyjnej w  tym 
zakresie osobiście uważam za owoc 
beatyfikacji Jana Pawła II.
Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za 
nami!

Aleksandra Wachowiak
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Jak to się stało, że pewnego dnia do 
uszu (i  do serca) Siostry dotarła 
Ewangelia – w kraju, gdzie chrześci-
jaństwo jest w ukryciu, a  ta trudna 
sytuacja jeszcze się pogłębia?

Dzięki Bogu, urodziłam się w  ro-
dzinie katolickiej i  już od dziecka 
mogłam się wiele dowiadywać o religii 
chrześcijańskiej. Moja babcia (ze 
strony mamy), miała wyjątkową wiarę. 
Nie manifestowała jej na zewnątrz, 
zresztą byłoby to zbyt ryzykowne, ale 
to, co najważniejsze, rozgrywało w jej 
sercu. Będąc osobą chorowitą, bardzo 
ufała Bogu i ofiarowywała Mu swoje 
życie. Zastanawiające było to, że prze-
powiedziała cztery dni wcześniej swoją 
śmierć. Moi rodzice nie wierzyli jej 
słowom, ale ona stale powtarzała: na-
prawdę umrę. W ostatni  wieczór po-
wiedziała, że czuje się tak dobrze 
(przyjemnie), jak by była w raju. Za-
razem bardzo chciała spotkać się 
jeszcze ze swoją siostrą. Jednak moja 
mama powiedziała: niestety nie 

Chcę zawieźć oazę 
do Chin

Podczas tegorocznych wakacji, podobnie jak w roku ubiegłym, w rekolekcjach 
oazowych w Centrum Ruchu uczestniczyli młodzi ludzie z Dalekiego Wschodu. 
W trzecim turnusie, na oazie studenckiej i dorosłych I stopnia, było pięcioro 
Chińczyków. Cieszę się, że dane mi było przeprowadzić w naszym domu za 
Cedronem dłuższą rozmowę z sympatyczną siostrą Katarzyną Wu z Chin

zdążymy jej powiadomić,   za mało 
mamy czasu. Czwartego dnia rano 
miała już jakieś „zakłócenia”  w  głowie, 
a  w  południe umarła. Wcześniej 
jeszcze wypowiedziała tajemnicze 
słowa, że nie muszą szukać kapłana do 
odprawienia Mszy Św. (księdza nie 
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było w pobliżu, dojeżdżał), bo ona nie 
pójdzie do czyśćca, tylko prosto do 
nieba.

Niesamowite, czyżby otrzymała 
jakieś światło Boże?

Możliwe.
Czy miała wcześniej możliwość 

korzystania z sakramentów?
Niestety nie, u nas wtedy była wojna. 

Także później można było tylko 
czasami chodzić do kościoła.

Ale jednak księża jakoś docierają, 
tylko pewnie po kryjomu.

Tak.
Dzięki temu mogła Siostra przyjąć 

I Komunię Świętą.
Także w  ukryciu. Potem sytuacja 

trochę się zmieniła. W latach 80-tych, 
nastąpiła pewna odwilż, np. ci, którzy 
siedzieli w więzieniach, byli uwalniani.

Czy obecnie kościoły są otwarte?
Ogólnie są otwarte, ale sytuacja się 

pogarsza.
W  jaki sposób odkryła siostra 

swoje powołanie?
Kiedy miałam 15 lat, bardzo ciężko 

chorowałam. Dużo się wtedy mo-
dliłam i  Bóg przywrócił mi zdrowie. 
Jednak moim pragnieniem było zostać 
nauczycielką. Mój ojciec, a wcześniej 
także dziadek, byli nauczycielami. Od 
nich słyszałam powiedzenie, że na-
uczyciele są inżynierami dusz. Takie 
było moje pragnienie, a  w  dodatku 
kiedy już byłam po maturze, w naszej 
wiosce brakowało nauczyciela, więc 
uczyłam przez kilka lat, ale dalej szu-

kałam sensu życia. Dużo się modliłam, 
choć nie widziałam jeszcze w  tym 
czasie (później zresztą też), jak wy-
gląda Pismo Święte.

To w  jaki sposób treści Pisma 
Świętego docierały do siostry i  do 
innych osób?

Prawie wcale nie miałam okazji, żeby 
je słyszeć, ale mój tata będąc gorliwym 
katolikiem kupił książkę do rozmy-
ślania, opartą na tekstach Ewangelii. 
Na każdy dzień była przeznaczona 
Ewangelia, opatrzona komentarzem.

Czy oboje z mamą je czytali?
Niestety, mama nie potrafiła czytać, 

ona w tamtym czasie nie miała możli-
wości chodzenia do szkoły, ale słuchała, 
kiedy tata czytał. A ja codziennie czy-
tałam, czytałam i modliłam się. Nadal 
nie było u nas kościoła, spotykaliśmy 
się tylko w  domu prywatnym, kiedy 
ksiądz przyjeżdżał – raz na miesiąc. 
Potem jakoś szczególnie trafiło do mnie 
zdanie wypowiedziane przez Pana 
Jezusa na Krzyżu: PRAGNĘ! Ode-
brałam te słowa do siebie. Dużo czasu 
upłynęło, zanim zaczęłam je rozumieć 
nie tylko jako pragnienie wody, orzeź-
wienia, ale jako pragnienie Jezusa, aby 
być poznanym i przyjętym w sercach 
ludzi. Z czasem coraz bardziej chciałam 
na nie odpowiedzieć. Jednocześnie 
przyszło zrozumienie, że moją drogą 
jest zakon. Tata jednak nie zgadzał się, 
nadal chciał abym przejęła nauczanie 
w szkole. Trwało to kilka lat i w końcu 
ja sama gotowa byłam już zrezygnować 
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z  tej drogi. Jednak kiedy już prawie 
zrezygnowałam, nie miałam pokoju 
serca. Przystępowałam do Komunii Św. 
w  pierwsze piątki miesiąca w  tej in-
tencji. Rozmawiałam także z  ks. bi-
skupem, który znał mego tatę i on także 
uważał, że potrzebny jest podpis ojca. 
W końcu tata się zgodził. I wtedy nawet 
ks. biskup nie wymagał już podpisu.

Czy w  pobliżu były siostry za-
konne?

Nie, nie spotkałam żadnych.
W  jakich okolicznościach dowie-

działa się Siostra, że istnieje coś ta-
kiego jak zakon?

Biskup poprosił księdza z Kurii,  żeby 
zawiózł mnie do pewnego miasta, tam 
znajdował się postulat. To było miasto 
bardzo oddalone od naszego domu 
(myślę, że ponad 200 km). Byłam tam 

rok w  postulacie i  dwa lata w  nowi-
cjacie. Jeszcze będąc nowicjuszką, 
pomagałam w  parafii. Kilka lat tam 
pracowałam. W  zgromadzeniu wi-
działam wprawdzie Biblię, ale jej 
prawie nie czytałam, bo przecież nie 
byłam tam sama, inni też chcieli do 
niej zajrzeć. Nie było zresztą nikogo, 
kto by nas wprowadził w  jej treść. 

Miałyśmy wprawdzie trzydniowe re-
kolekcje, ale to było za mało. Innych 
materiałów formacyjnych też było 
mało, bo nie wolno ich było drukować. 
Zgromadzenie dodawało mi coraz 
więcej pracy, widząc pewne moje 
uzdolnienia, ale zaczęłam zauważać, 
że brakuje mi sił, czułam zmęczenie, 
brak wiedzy.

Za dużo było aktywizmu?
No właśnie. W pewnej parafii była 
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grupa ponad 50 osób, które od wielu 
już lat tam pracowały, a ja miałam ich 
nauczać. Więc było to dla mnie 
bardzo trudne. Kiedy powiedziałam 
o  tym w  swoim zgromadzeniu, nie 
wierzono mi. Natomiast różni księża 
występowali z nowymi propozycjami.  
Robili to nieraz bez uprzedzenia. 
Zgłaszali to do naszej przełożonej, 
a ona mówiła „od jutra pójdzie siostra 
pracować do pewnego ośrodka”. Dużo 
się wtedy modliłam. Mówiłam: „Panie 
Jezu, tylko ty wiesz, jak to jest na-
prawdę”.

I jak to się skończyło?
No i usłyszałam w końcu, że mam 

iść na rok do Pekinu, na kurs języka 
angielskiego. Po tym roku wysłano 
mnie do Polski. Stało się to dość nagle. 
Po miesiącu już załatwiałam paszport 

i szukałam kursu j. polskiego ale nie 
znalazłam. W  Warszawie był tylko 
taki, gdzie uczęszczało się raz na ty-
dzień. Wysłano mnie więc do Krakowa 
i tam byłam dwa semestry na UJ-cie. 
Obecnie jestem po drugim roku teo-
logii na PAT-cie. W  czasie studiów 
w  Krakowie mieszkałam u  Sióstr 
Szarytek. Najbardziej cieszy mnie 
doświadczenie wspólnoty, do której 
są włączone wszystkie siostry – stu-
dentki. Jest to dla mnie także czas 
uzupełniania swojej wcześniejszej 
formacji. Nie czuję się tam ani przez 
chwilę wyobcowana, ponieważ przy-
dzielono mi jedną z sióstr, do której 
mogę się zwracać w każdej potrzebie. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Krystyna Szewc
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Gdy w 2009 r. wyruszałem na równik, 
by towarzyszyć w wyprawie Kasi Janu-
szewskiej – koordynatorki programu 
Adopcja na Odległość Ruchu Światło-
Życie, nie przypuszczałem że Kenia 
stanie się moim drugim domem. Czymś 
naturalnym jest to, że o dom się dba 
i chętnie wraca się do niego, dlatego od 
tego czasu, oprócz włączenia się w ko-
ordynację programu w Polsce, szukałem 
sposobności, by ponownie odwiedzić 
Kenię i  tak najzwyczajniej w  świecie 
przydać się tam na miejscu.

Od roku nasza pomoc dla kenijskich 
dzieci mocno przyśpieszyła dzięki 
współpracy z  s. Alicją Kaszczuk ze 
zgromadzenia sióstr Orionistek, którą 
poznaliśmy podczas naszej pierwszej 
wizyty w Kenii. Dwa lata temu odwie-
dzaliśmy niespełna pięćdziesięcioro 
dzieci mieszkających w  jednej wiosce, 
którymi opiekuje się kenijski ksiądz 
Francis Gaciata. Obecnie ob-
jętych adopcją jest już 110 dzieci 
pochodzących z czterech miejsc, 
oddalonych od siebie nawet 
o  100 km. Oprócz pomocy 
konkretnym dzieciom, wspie- 
ramy również budowę nowych 
domów dla najuboższych dzieci, 
które żyją w skrajnie trudnych 
warunkach, rozbudowę szkoły 
w Amungenti oraz wyposażenie 

Pomagać dobrze

sierocińca wybudowanego przez Fr. 
Francisa.

Tym razem to było bardzo sponta-
niczne przedsięwzięcie, bo od decyzji 
o wyjeździe do wylotu miałem zaledwie 
trzy tygodnie na załatwienie wszystkich 
spraw i spakowanie się. Zarówno sama 
decyzja, jak i  pobyt w  Kenii to było 
rzucenie się w przepaść i czekanie, aż 
Pan Bóg mnie złapie i poprowadzi. To 
tylko dzięki Jego opatrzności udało mi 
się spotkać ze wszystkimi dziećmi ad-
opcyjnymi, odwiedzić kenijskie 
wspólnoty oazowe, a przy okazji zrobić 
i zobaczyć mnóstwo innych rzeczy.

Tegoroczna wyprawa była dużo trud-
niejsza i bardziej wymagająca przede 
wszystkim dlatego, że pojechałem sam. 
Dwa lata temu była nas większa grupa 
i zadania mogliśmy rozdzielić – jedna 
osoba robiła zdjęcia, inna coś prowa-
dziła, przemawiała. Tym razem sam 
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musiałem organizować wiele 
rzeczy, prowadzić i  jeszcze 
dokumentować wydarzenia. 
Na szczęście w momentach 
kryzysowych Pan Bóg stawiał 
na mojej drodze ludzi, którzy 
bez zbędnego pytania włą-
czali się w pomoc przy reali-
zacji moich szalonych po-
mysłów.

Jak już wspominałem, na- 
sze dzieci adopcyjne miesz- 
kają w czterech miejscach, ale wszystkie 
na terenie Diecezji i plemienia Meru. 
Najbardziej na północ położona wioska 
to Laare, gdzie pracuje s. Alicja. To 
miejsce znane jest w Kenii jako zagłębie 
uprawy miraa – legalnego narkotyku, 
bardzo dużej zachorowalności na HIV 
(ok. 75% mieszkańców) oraz braku 
dostępu do wody, gdyż przez wioskę nie 
przepływa nawet maleńki strumyk. To 
wszystko sprawia, że ogromna ilość 
ludzi potrzebuje tam pomocy. Tak samo 
jak w Polsce, ci którzy najbardziej tej 
pomocy potrzebują, nie przyjdą o nią 
prosić, dlatego do codziennych zajęć 
należały wyjścia w busz w poszukiwaniu 
wygłodniałych, chorych, bezdomnych 
dzieci, które najbardziej potrzebują 
wsparcia. To właśnie te dzieci włączane 
są do programu adopcyjnego.

Około 20 km od Laare położona jest 
wioska Amungenti. Na pierwszy rzut 
oka, to kraina mlekiem i  miodem 
płynąca, gdyż jest to miejsce obficie 
nawodnione, ale dosłownie kilka kilo-

metrów od wioski zaczyna się sawanna, 
gdzie sytuacja jest wręcz dramatyczna. 
W  chwili obecnej, kiedy większość 
Afryki cierpi z  powodu suszy, na te 
tereny wkraczają Somalijczycy ze 
swoimi wielbłądami, którzy wybijają 
krowy i kozy tamtejszych mieszkańców, 
a  niejednokrotnie i  samych miesz-
kańców. By posłać dzieci do szkoły, 
ludzie sprzedają ostatnie kozy, dlatego 
i dzieci z tamtych terenów obejmujemy 
projektem, by dać im szansę na lepszą 
przyszłość.

W połowie drogi z Laare do Meru – 
czyli plemiennej stolicy, u  podnóża 
masywu górskiego Nyambene, leży Ti-
gania. Stamtąd pochodzi pierwsza grupa 
dzieci, którą odwiedzaliśmy już dwa lata 
temu. To również tereny bardzo biedne 
i bardzo suche, wiele dzieci nie chodzi 
do szkoły, a rodzice pozostają bez pracy. 
Niejednokrotnie same dzieci muszą 
zarabiać na garść ryżu czy kukurydzy. 

Około 40 km na południe od Meru 
leży wioska Mitunguu, w której pro-
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boszczem jest Ksiądz Francis. W latach 
osiemdziesiątych tamtejsza ludność 
trudniła się uprawą bawełny i tytoniu. 
Później jednak produkty te straciły 
popyt, inwestorzy wycofali się, a około 
dwóch tysięcy ludzi straciło pracę. Kiedy 
zaczęło brakować chleba powszedniego, 
mężczyźni zaczęli kraść, pić i narkoty-
zować się, a kobiety prostytuować się. 
Sytuacja taka trwa do dziś, a  dzieci 
wychowujące się w  patologii często 
wybierają tą samą drogę, co ich rodzice. 
Chcąc przerwać to błędne koło, Fr. 
Francis postanowił zaopiekować się 
dziećmi ze slumsów. Te dzieci, które 
straciły rodziców, bądź rodzice nie są 
w stanie opiekować się nimi, trafiają do 
sierocińca i  tam budują swoją lepszą 
przyszłość.

Jak widać, każde z  tych miejsc ma 
swoją specyfikę i swoje problemy. Dzięki 
moim przewodnikom, którzy cierpliwie 
wyjaśniali mi tradycje plemienne, zawi-
łości prawa i  afrykańskie zwyczaje, 
mogłem lepiej zrozumieć potrzeby tych 
ludzi, a  w  konsekwencji, jak im po-

magać, by ta pomoc była najbar-
dziej skuteczna. Kiedy chodziłem 
od domu do domu, odwiedzając 
nasze dzieci, niejednokrotnie 
słyszałem historie, od których 
włosy jeżyły się na głowie. Odwie-
dzając je w szkole nie ma możli-
wości zobaczenia w  jak drama-
tycznych warunkach żyją, z jakimi 
problemami się borykają.

Dla mnie osobiście, była to 
niesamowita lekcja doceniania 

tego, co mam, miejsca, gdzie żyję. Dzieci 
często mieszkają w chatkach ulepionych 
z gliny i krowiego łajna, kilkoro na kilku 
metrach kwadratowych. Śpią bądź na 
prowizorycznym łóżku z patyków, bądź 
na workach po ryżu. W  najlepszym 
wypadku jedzą raz dziennie. Kiedy 
siostry z  misji w  Laare odratowały 
umierającą z głodu dziewczynkę i za-
pytały, jakie jest jej marzenie, co 
chciałaby dostać, mała Mikela odpowie-
działa krótko: „jajko”. Ta historia po-
kazuje jakie są marzenia tych dzieci, i że 
wcale nie są to Bossy, czy quady.

Trzeba pamiętać o  tym, że pomoc 
musi być dobrze przemyślana, by jak 
najlepiej zaspokajała podstawowe po-
trzeby ludności. Wiele krajów europej-
skich wysyła do Afryki tony ubrań, 
sprzętu, który w Europie jest już zbędny. 
Płacą ogromne cła za rzeczy, które często 
nie są w ogóle używane. Moim zdaniem 
wielkim absurdem była zorganizowana 
przez Włochów akcja ubierania dzieci 
ze slumsów w jeansy. Tamtejsze dzieci 
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nie mają co jeść, a chodzą w super-
modnych spodniach.

Podczas dwumiesięcznego 
pobytu w Kenii nie mogłem nie 
odwiedzić wspólnot oazowych, 
które tam powstały i nie spotkać się 
z  uczestnikami ubiegłorocznych 
rekolekcji „Mission Oasis”. Kiedy 
dwa lata temu zostawialiśmy 
pierwszą kenijską wspólnotę 
oazową w Mitunguu, sami byliśmy 
ciekawi, jak dalej potoczą się jej losy, czy 
afrykańskim zwyczajem umrze ona 
śmiercią naturalną, bo tamtejszy zapał 
szybko znika. Mimo naszych obaw 
wspólnota dalej funkcjonuje, spotyka się 
i nawet troszkę rozrasta.

Podejmowane są również próby orga-
nizowania nowych wspólnot. Fr. Edward 
i Stephen, którzy byli w ubiegłym roku 
na rekolekcjach w Krościenku zaczynają 
organizować nowe grupy na północy 
diecezji, między Laare a  Tiganią. 
Z  rozmów przeprowadzonych z  li-
derami wspólnoty w Mitunguu – Da-
nielem i  Davidem oraz inicjatorami 
nowych wspólnot wiem, że najbardziej 
brakuje im materiałów formacyjnych, 
bo te dopiero tłumaczone są na język 
angielski. Modlitwa i rozważania Słowa 
Bożego to ważna sprawa, ale potrzebne 
jest konkretne narzędzie naszej formacji, 
na które oni bardzo czekają.

Wszyscy uczestnicy „Mission Oasis” 
wspominają, że był to niesamowity czas 
działania Pana Boga i że po tych reko-
lekcjach jeszcze bardziej utwierdzeni są 

w przekonaniu, że Ruch Światło-Życie 
w Kenii ma przyszłość. Wspólnie pod-
kreślają, że sama historia naszych krajów 
jest w pewnym sensie podobna, Polska 
pod zaborami to odpowiednik Kenii za 
czasów kolonializmu, podobne pro-
blemy społeczne: alkoholizm, bezro-
bocie. Dlatego droga proponowana 
przez księdza Franciszka jest dla nich 
bardzo aktualna i  może pociągnąć 
tłumy.

W  trakcie spotkań modliliśmy się 
wspólnie za rekolekcje, które trwały 
w Chinach. To niesamowity przykład 
jedności Kościoła powszechnego. Kenij-
czycy nie ukrywają, że ich marzeniem 
jest to, by również w ich kraju odbyły się 
takie rekolekcje. Myślę, że nie powinno 
to pozostać tylko w sferze marzeń, bo 
Azja i Afryka są przyszłością Kościoła, 
a tym samym przyszłością Ruchu Świa-
tło-Życie.

Jarosław Deska
diakoniamisyjna@gmail.com

www.misje.oaza.pl
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Konferencja Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka, odbywająca się w  dniach 
16-18 września 2011 r. w Niepokala-
nowie, zgromadziła około 100 uczest-
ników diakonii wyzwolenia i diakonii 
życia z całej Polski. Przez ostatnie lata 
w ten sposób te dwie diakonie odczytują 
swoją posługę, jednocząc się w dziele 
krucjaty. Był to piękny czas wzajemnego 
spotkania i ubogacania się, spotkania 
z Panem w Eucharystii i uczestnictwa 
w  warsztatach prowadzonych przez 
specjalistów.

Niewiele wiedziałam do tej pory 
o posłudze diakonii życia. Przez ten czas 
wspólnego pobytu, wieczorną inte-
grację, wspólne dzielenie się doświad-
czeniem swojej posługi na pewno ta 
płaszczyzna działania stała mi się 

Serce dwóch 
diakonii

bliższa. Zrozumiałam dopiero wtedy 
zachętę Moderatora Generalnego, że 
warto jeździć na różne rekolekcje spe-
cjalistyczne, żeby poznać zadania 
innych diakonii.

Warsztaty w „mojej” diakonii – wy-
zwolenia – prowadzili Jadwiga i Paweł 
Kołakowscy z Wojewódzkiego Ośrodka 
Profilaktyki i terapii uzależnień w Łom- 
ży, w którym prowadzone są też regu-
larnie Rekolekcje Ewangelizacyjne dla 
uzależnionych. Mieliśmy też okazję 
zapoznać się ze świadectwami członków 
Krucjaty z Przemyśla i Dębicy, gdzie 
odbywają się podobne rekolekcje.

W niedzielę konferencję wygłosił do 
nas ks. Adam Wodarczyk, Moderator 
Generalny Ruchu Światło-Życie (udało 
mu się do nas przyjechać z drogi między 
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Krakowem a  Kijowem). Konferencja 
dotyczyła wpływu maryjności, ducho-
wości św. o. Maksymiliana Kolbe oraz 
jego koncepcji Niepokalanowa na życie 
sługi Bożego ks. F. Blachnickiego.

Ks. Adam przypomniał o  rocznym 
pobycie o. Franciszka w  Niepokala-
nowie, o jego wstąpieniu do Rycerstwa 
Niepokalanej w 1947r. i jak to był na-
zywany przez ojców franciszkanów 
Anemicznym Agentem Niepokalanej. 
Owocem tego pobytu i  studiowania 
duchowości o. Maksymiliana były 
dzieła Krucjaty Trzeźwości, a  potem 
Wstrzemięźliwości.

Ksiądz Franciszek był obecny na ka-
nonizacji o. Maksymiliana 25.08.1982r. 
i  po tym wydarzeniu napisał list 
z  Rzymu do członków Ruchu, który 
Moderator Generalny określił jako 
lekturę obowiązkową dla wszystkich 
oazowiczów, zwracając uwagę na cztery 
aspekty, w których św. o. Maksymilian 
powinien stać się nauczycielem 
i wzorem dla Ruchu: 

• Nowy Człowiek 
• Droga odnowy
• Martyr – świadek
• Maksymalizm ewangelizacyjny
Zacytuję w tym momencie słowa Ojca 

Franciszka, na które zwrócił uwagę ks. 
Adam, a które wszystkich nas pobudziły 
i  przynagliły większego zapału i  da-
wania świadectwa:

„Nasz Ruch, który określa siebie jako 
ruch ewangelizacyjny, musi przejąć się 
tym duchem św. Maksymiliana. Jeżeli 

zrozumieliśmy, czym jest Ewangelia, 
i jak ona jest konieczna dla ludzi – nie 
możemy zwlekać z jej głoszeniem i nie 
możemy zmarnować żadnej możliwości 
w  tej dziedzinie. Tymczasem Ruch 
Światło-Życie na pewno nie wykorzy-
stuje w  tej chwili swoich możliwości 
w  dziedzinie ewangelizacji (…) BO 
W  TEJ CHWILI JEST NAJLEPSZY 
CZAS NA EWANGELIZACJĘ, NASZA 
OJCZYZNA CZEKA NA TEN WIELKI 
DAR”. (Charyzmat i wierność, Carlsberg 
1985, s.92)

Jak zauważył ks. Adam, te słowa były 
bardzo aktualne w czasie, gdy ks. Fran-
ciszek je pisał, i  są bardzo aktualne 
obecnie. I  nie mamy obawiać się, że 
druga strona ma może większe pie-
niądze i lepszą technikę, my mamy po 
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Diakonia Życia pracowała w czterech grupach:
• Strategie obrony życia.
• Pochwała wielodzietności?
• Po stracie dziecka.
• Kohabitacja, sprawdzanie się przed ślubem.
Mieliśmy okazję w gronie osób z całej Polski dzielić się swoimi doświadczeniami. 

Duch Boży podpowiadał nowe rozwiązania. Spisywaliśmy je dzielnie, zwłaszcza, 
że były poparte świadectwami i doświadczeniem życiowym – nieraz bardzo 
trudnym i bolesnym. W uszach brzmiały wówczas słowa „Nie daj się zwyciężyć 
złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Własne świadectwa były najwspanialszym darem, 
jaki otrzymaliśmy podczas spotkania. W niedzielę każda grupa relacjonowała 
swoje wnioski. Mogliśmy wówczas poznać bogactwo myśli innych grup.

,,W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa 
sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wy-
trwałość”. Te słowa towarzyszyły nam przez sobotę. Wzywały nas do wytrwałości, 
do zatrzymania wszystkich pomysłów i wprowadzenia ich w życie.

W niedzielę moderator generalny powiedział, że ks. Blachnicki zostawił nam 
narzędzia, dzięki którym moglibyśmy zeewangelizować cały świat. Maksymilian 

Kolbe z pomocą Matki Bożej 
dotarł aż do Japonii. Ksiądz 
Blachnicki zafascynowany 
postacią ojca Maksymiliana 
oddał nasz ruch Niepoka-
lanej. Każdy z nas oddaje się 
Niepokalanej, po to by być 
narzędziem w  jej ręku (II 
drogowskaz nowego czło-
wieka). Gdzie dojdziemy?

Dana Stępień 

swojej stronie Boga, całe dziedzictwo 
Ojca Franciszka i wielkich patronów 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Podsumowując konferencję, ks. Maciej 
Krulak, Moderator Centralnej Diakonii 
Wyzwolenia, przedstawił program 

spotkań dla diakonii wyzwolenia na 
kolejny rok formacyjny (materiały do-
stępne już na stronie Krucjaty http://
kwc.oaza.pl/dokument.php?id=899). 

Aleksandra Wachowiak
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1 września 2011 r. Krościenko nad 
Dunajcem przywitało słoneczną 
pogodą pielgrzymkę Krucjaty Wyzwo-
lenia Człowieka i Ruchu Światło-Życie 
ze Słowacji. Spotkanie rozpoczęło się 
w kościele Dobrego Pasterza, u grobu 
założyciela Ruchu, Sługi Bożego, ks. 
Franciszka Blachnickiego. Tematem 
spotkania było hasło roku Słuchać Pana 
w Kościele. W tej pielgrzymce uczestni-
czyli młodzi i starsi członkowie KWC 
i Ruchu Światło-Życie, mniej więcej 150 
osób, razem z pięciu księżmi.

Młodzi z parafii Plavnica prowadzili 
modlitwę uwielbienia, a w temat spo-
tkania wprowadził nas ks. Maciej 
Krulak. Ci, którzy byli pierwszy raz 

III słowacka Pielgrzymka 
Ruchu i KWC

w  Krościenku, w  słonecznym cieple 
mieli możliwość obejrzeć Centrum na 
Kopiej Górce.

Po krotkim wypoczynku i przerwie 
na posiłek wrociliśmy do Wieczernika 
na Drogę krzyżową, którą prowadziła 
KWC z  Bardejova. W  ramach Drogi 
krzyżowej były świadectwa członków 
Krucjaty i Ruchu. Szczytem spotkania 
była liturgia przy grobie Założyciela 
Ruchu i Krucjaty, którą przygotowali 
młodzi ze wspólnoty Smizany. Z Kro-
ścienka odjeżdżaliśmy po kilku go-
dzinach szczęśliwi, obdarowani darem 
jedności z Bogiem i  ze sobą nawzajem.

Veronika Kováčiková
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W  czasie przeżywania wakacyjnych rekolekcji od-
krywamy istotę i  piękno wspólnoty Żywego Kościoła. 
Kościół Żywy jest dla nas rzeczywistością aktualną, anga-
żującą nas i  uczącą dostrzegania w  Kościele nie tylko 
ustroju hierarchicznego, samej liturgii, sakramentów, in-
stytucjonalnej budowy. Kościół Żywy ukazuje nam we-
wnętrzną siłę i podstawową cechę Wspólnoty Ludu Bożego 
– mistyczny związek z Chrystusem. Zapraszamy do od-
krywania piękna i głębi Kościoła w tekstach ks. Franciszka 
Blachnickiego. Książeczka „Kościół Żywy” zawiera wy-
brane myśli założyciela Ruchu Żywego Kościoła. Mogą one 
stać się inspiracją do pogłębiania prawdy o  Kościele 
i Wspólnocie Oazowej. 

W  tym roku szczególnie pragniemy wsłuchiwać się 
w głos Pana mówiącego do nas w swoim Kościele. By 
owocnie podejmować to dzieło zaczerpnijmy z katechez, 
konferencji i homilii sługi Bożego ks. Franciszka Blach-
nickiego. Niech te cenne i  aktualne wypowiedzi Ojca 
Franciszka pogłębią w naszych sercach pragnienie sta-
wania się uczniami Pańskimi oraz odpowiedzialność za 
skierowane do nas w Wielkim Nakazie Misyjnym Chry-
stusa słowa, abyśmy „idąc, czynili uczniów”. 

Wydawnictwo Światło-Życie poleca
www.wydawnictwo-oaza.pl

Kościół żywy

Idąc czyńcie uczniami
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Kalendarz ścienny na rok 2012 to najnowsza 
propozycja wydawnicza. Składa się on z 12 kart  
ilustrowanych zdjęciami z Kopiej Górki i okolic. 
W kalendarium  zaznaczone zostały święta i ważne 
dla Ruchu Światło-Życie daty.

Ukazał się kalendarz na rok 2012. Kalendarz po-
przedzony został wstępem moderatora generalnego 
ks. Adama Wodarczyka. Zawiera czytania na każdy 
dzień roku liturgicznego. Po właściwym kalen-
darium znajdują się m.in.: fragment  listu apostol-
skiego bł. Jana Pawła II Novo Millennio Ineunte, tekst  
ks. Franciszka Blachnickiego z książki Idąc czyńcie 
uczniami, kalendarz pracy rocznej 20011/2012 oraz 
adresy głównych instytucji Ruchu. Kalendarz do-
stępny w czterech rodzajach okładek!

By na nowo odkryć modlitwę różańcową, za-
chwycić się tajemnicami życia Chrystusa i zakochać 
się w głębi chrześcijańskiej modlitwy zachęcamy do 
lektury tekstów ks. Franciszka Blachnickiego. 
Książka dla tych, którzy chcą dowiedzieć się jak 
odmawiać różaniec, aby był on owocny dla naszego 
życia.

Kalendarz na rok 2012

Kalendarz ścienny na rok 2012

Modlitwa tętniąca życiem
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Oferujemy:
– druk offsetowy wraz z przygotowalnią,
– usługi introligatorskie (falcowanie, klejenie, szycie, oprawa kalendarzy),
– opracowanie graficzne, skład komputerowy, przygotowanie do druku książek, 
broszur, gazetek parafialnych, folderów, informatorów, ulotek reklamowych, 
kalendarzy,
– przyjmujemy również druk niskonakładowy,
– ceny oraz szczegóły techniczne dotyczące realizacji ustalane są indywidualnie 
z klientem.
Gwarantujemy terminowe wykonanie usług!

Kontakt:
Wydawnictwo Światło-Życie
ul. Królowej Jadwigi 148
Kraków

Drukarnia:
ul. Gen. Bolesława Roi 6 
Kraków
drukarnia@wydawnictwo-oaza.pl
tel.: 12 425 27 11, 602 718 157
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REKOLEKCJE

Rekolekcje w Centrum Ruchu

Noworoczna Oaza Modlitwy w Centrum Ruchu

Termin: 28 grudnia 2011 r. (godz. 18.00) – 1 stycznia 2012 r. (godz. 13.00).

• Uczestnicy: młodzież, dorośli, rodziny, niezależnie od przebytej formacji, 
którzy we wspólnocie modlitwy i  zabawy w duchu nowej kultury pragną 
rozpocząć Nowy Rok 2012.

• Zgłoszenia: najpóźniej do 25 listopada 2011r. Ponieważ liczba miejsc jest 
ograniczona (maksymalnie 45 osób) o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

• Koszt: dorośli – 290 zł; uczniowie i  studenci – 250 zł; dzieci (3-12 lat) –  
180 zł.

„Jak kochać i być kochanym”  Rekolekcje dla narzeczonych

Sprawiajcie, by wasza relacja stawała się zaczynem aktywnej i odpowiedzialnej 
obecności we wspólnocie. Nie zapominajcie także, że aby być autentycznym także 

miłość wymaga drogi dojrzewania: poczynając od początkowej atrakcyjności 
i «czucia się dobrze» z drugim uczcie się kochać drugiego i bycia przezeń kochanym. 

(Benedykt XVI do narzeczonych, Ankona, 11 września 2011 r.) 

• Warto zachęcić do udziału w tych rekolekcjach wszystkich młodych ludzi, 
którzy w poważny sposób myślą o przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. 
Uczestnicy rekolekcji otrzymują dokument uczestnictwa w  katechezach 
przedmałżeńskich.

• Termin: 27 grudnia 2011r. (godz. 1800) - 1 stycznia 2012 r. (godz. 1300).
• Uczestnicy: narzeczeni nie tylko z Ruchu Światło-Życie, ale wszyscy, którzy 

chcą zaprosić Jezusa Chrystusa do swojego życia; narzeczeni z wyznaczoną 
datą ślubu ale także ci, którzy odkrywają, że pragną być razem.

• Zgłoszenia: najpóźniej do 31 listopada 2011r. Ponieważ liczba miejsc jest 
ograniczona (możemy przyjąć tylko 15 par), o przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń.

• Koszt: 330 zł od osoby.
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W szkole modlitwy 
„Umiłować adorację Najświętszego Sakramentu”

Chciałbym stwierdzić z radością, że dziś w Kościele mamy «wiosnę eucharystyczną»: 
jakże wiele osób trwa w milczeniu przed Tabernakulum, aby zagłębić się w rozmowę 

miłości z Jezusem! Cieszy to, że tak wiele grup młodych ludzi odkrywa na nowo 
piękno modlitwy w czasie adoracji Najświętszej Eucharystii. Modlę się, aby ta 
«wiosna» eucharystyczna szerzyła się coraz bardziej we wszystkich parafiach 

(Benedykt XVI, 17 listopada 2010 r.)

• Termin: 14-17 stycznia 2012 r. Wersja z wypoczynkiem: 14-20 stycznia 2012 r. 
(17-20 stycznia – wypoczynek): po zakończeniu rekolekcji, istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu i wypoczynku organizując sobie czas indywidualnie.

• Uczestnicy: młodzież, studenci, dorośli, małżeństwa, osoby konsekrowane, 
klerycy, kapłani, którzy pragną odnowić swoją więź z Jezusem Chrystusem, 
chcą trwać w milczeniu przed Tabernakulum, aby zagłębić się w rozmowę 
miłości z Jezusem, pragną doświadczyć «wiosny» eucharystycznej i być jej 
świadkiem w swojej parafii, wspólnocie, rodzinie.

• Zgłoszenia: najpóźniej do 10 grudnia 2011r.
• Koszt (wersja bez wypoczynku): dorośli – 220 zł; uczniowie i studenci – 190 

zł; dzieci – 150 zł.

Oaza Rekolekcyjna Diakonii w Centrum Ruchu

• Termin: 9-14 grudnia 2012r. Wersja z wypoczynkiem: 6-14 lutego 2012 r. (6-9 
lutego – wypoczynek): przed rozpoczęciem rekolekcji istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu i wypoczynku organizując sobie czas indywidualnie.

• Uczestnicy: – studenci, dorośli oraz małżeństwa po podstawowej formacji 
deuterokatechumenalnej w Ruchu (3 stopnie oaz i 3 etapy pracy w grupach 
formacyjnych); – kapłani, osoby konsekrowane, alumni seminariów du-
chownych, zainteresowani Ruchem ze względu na swoje powołanie w Kościele, 
dla których ORD może stać się pierwszą, całościową prezentacją charyzmatu 
Ruchu Światło-Życie.

• Zgłoszenia: najpóźniej do 5 stycznia 2012r.
• Koszt (wersja bez wypoczynku): uczniowie i studenci – 280 zł; dorośli – 330 zł; 

dzieci – 200 zł (3-12 lat).
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Zgłoszenia

• Wersja elektroniczna – cdor@oaza.pl
• Karty na rekolekcje: http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3282
• Osoby nie posiadające Internetu zgłaszają się telefonicznie: +48 660 447 475
• Zadatek na konto podane w karcie uczestnictwa. Część opłaty w  formie 

bezzwrotnego zadatku: (100 zł od osoby) wpłacamy na konto: Stowarzyszenie 
„DIAKONIA Ruchu Światło-Życie” – DORBank Spółdzielczy w Krościenku 
n. D., nr konta: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102, z dokładnym zazna-
czeniem tytułu wpłaty (kto, nazwa rekolekcji).

• Potwierdzenie przyjęcia do oazy rekolekcyjnej przez CDOR – w wersji 
elektronicznej (email).

• Kontakt: Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (CDOR) ul. Ks. F. Blach-
nickiego 2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem tel. 660 447 475 (Grażyna 
Miąsik), email: cdor@oaza.pl

Warsztaty poświęcone problemowi homoseksualizmu

• Diakonia Życia zaprasza do Lublina w dniach 11-13 listopada 2011 r.
• Dlaczego organizujemy te warsztaty? Dlatego, że problem homoseksualizmu 

różnymi drogami wdziera się do naszego życia. Jako chrześcijanie nie możemy 
być wobec niego bezradni.

• Zarazem nie chodzi o to, by na pojawiające się postulaty i manifestacyjne za-
chowania rozmaitych agresywnych grup gejowskich odpowiadać agresją. Po-
winniśmy umieć zmierzyć się z tym problemem, kompetentnie na niego od-
powiadać, umieć w razie potrzeby wskazać drogi wyjścia. Temu mają służyć te 
warsztaty.

• Warsztaty będą prowadzone przez osoby związane z działającą przy lubelskim 
ośrodku Ruchu Światło-Życie grupą „Odwaga”.

• Na warsztaty zapraszamy pełnoletnich członków Ruchu, którzy ukończyli 
formację podstawową (w przypadku osób z Domowego Kościoła wystarczy 
przeżycie oazy I stopnia).

Zgłoszenia: Teresa i Andrzej Głodzik, tel. 17-862 67 70, glodzikt@op.pl



Oaza Pismo Ruchu Światło-Życie

146

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”  GBG S.A. I o / Katowice, nr NRB: 10 1560 
1108 0000 9060 0019 2360.  Na to konto wpłacamy składki od członków DIAKONII, na fundusz 
moderatora, na funkcjonowanie diakonii centralnych, wpłaty „od uczestnika”.
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”  GBG S.A. I o / Katowice, nr NRB: 47 1560 
1108 0000 9060 0019 2373.  Na to konto dokonujemy wpłat na proces beatyfikacyjny Sługi Bożego 
ks. Franciszka Blachnickiego.
 Aktualnie trwają prace końcowe nad edycją „Pozycji o heroiczności cnót sługi Bożego ks. 
Franciszka Blachnickiego”. W związku z nimi ponieśliśmy koszty wynikające z prac translator-
skich, które pochłonęły wszystkie środki zgromadzone aktualnie na proces beatyfikacyjny. 
W najbliższym czasie staniemy wobec poważnych kosztów związanych z edycją „Pozycji o he-
roiczności cnót sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego”.  W związku z tym wypowiadamy 
wielkie „Bóg zapłać” za wszelkie ofiary dotychczas złożone na proces beatyfikacyjny i prosimy 
o dalszą pamięć modlitewną i troskę materialną za proces naszego Ojca Franciszka.
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” w Krościenku  BS w Krościenku n. Du-
najcem, nr NRB: 05 8817 0000 2001 0020 3300 0001.  Jest to konto Centrum Ruchu i na nie należy 
wpłacać: zaliczki na rekolekcje organizowane przez CDOR (zawsze z dokładnym opisem: kto, który 
turnus, jakie rekolekcje), różne inne ofiary, np.: na funkcjonowanie Centrum, na remonty).
Fundacja „Światło-Życie”, Ośrodek Zamiejscowy w Krościenku BS w Krościenku n. Du-
najcem, nr NRB: 25 8817 0000 2001 0000 1209 0001.  Na to konto wpłacać można darowizny na 
rzecz Fundacji (to są darowizny, które przeznaczamy na funkcjonowanie Centrum) oraz na 
„Eleuterię”. Nie należy dokonywać na to konto darowizn na remonty i innych celowych – te tylko 
na konto Stowarzyszenia.
Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego,  34-450 Krościenko n/Dunajcem , ul. Ks. Franciszka 
Blachnickiego 2, Bank Pekao SA IV Oddział w Lublinie, nr NRB: 31 1240 2500 1111 0010 0281 
5117.  Na to konto wpłacamy pieniądze przeznaczone na wsparcie archiwum głównego Ruchu.
Fundusz misyjny
Akcja gromadzenia środków na prowadzenie działalności misyjnej naszego Ruchu w innych 
krajach, ogłoszona kilka miesięcy temu nadal trwa. Wpłat można dokonywać na konto Centralnej 
Diakonii Misyjnej: Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, 34-450 Krościenko n. 
Dunajcem,  ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2, nr 94 1560 1111 2107 0220 1803 0007.
Fundusz rekolekcyjny
Zachęcamy do dalszego wspierania funduszu rekolekcyjnego, z którego chcielibyśmy dofinan-
sowywać uczestników rekolekcji przybywających do nas szczególnie zza wschodniej granicy, 
a także z innych krajów świata.
Wszelkie opłaty za rekolekcje organizowane przez CDOR dotyczą tylko utrzymania, noclegów 
i kosztów merytorycznych. Bardzo staramy się, by koszty rekolekcji były jak najniższe.
Każdemu, kto już złożył lub chciałby złożyć choćby „wdowi grosz” na fundusz rekolekcyjny 
składamy serdeczne Bóg zapłać! Jesteśmy wdzięczni nawet za najmniejsze ofiary składane na 
ten cel. W naszych codziennych modlitwach pamiętamy o wszystkich dobroczyńcach wspiera-
jących nas materialnie i duchowo.
Ofiarę na fundusz rekolekcyjny prosimy wpłacać na konto:  Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu 
Światło-Życie” – DOR  Bank Spółdzielczy w Krościenku n. Dunajcem, nr konta: 91 8817 0000 
2001 0020 3300 0102  z dopiskiem: ofiara na fundusz rekolekcyjny.

Możesz pomóc
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Chińskie wakacje

廣明盛 
(wymawia się Guan Min Szan ) – Ruch Światło-Życie

謝謝 
(wymawia się: sie sie) – dziękuję

好你 
(wymawia się Hao ni) –Dobrze, że jesteś

輕生活運動 
– Ruch Światło-Życie w tradycyjnym języku chińskim

Zdjęcie na okładce: Dariusz Hrycyk. Pozostałe: str. 15 Mission Oasis 2010, str. 27 Michał Szepietowski, wypowiedź 
ks. Danielskiego pochodzi z książki „Ks. Wojciech Danielski do Ruchu Światło-Życie”, Światło-Życie 1987. 
Wybór i redakcja W. Szepietowska, str. 55 Dariusz Hrycyk, str. 65 Jakub Niżniowski, str. 117 Archiwum KroMad.
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Wielkich 
dzieł Boga 

nie zapominajcie
田屬 
(wymawia się: Tian Dżu) – Bóg

聽主在教會 
(wymawia się Ting Dżu zai czocha ) – Słuchać Pana w Kościele

wrzesień – grudzień 2011

DIAKONIA = dom


