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Kronika 
Żywego Kościoła

WYPRAWA NA FILIPINY
Pod koniec maja po raz trzeci uda-

łem się z wyprawą misyjną na Filipiny. 
W podróży tej towarzyszył mi Dariusz 
z  Wrocławia. Ruszaliśmy z  konkret-
nym planem, aby znaleźć miejsce, 
gdzie mogłaby odbyć się w przyszłym 
roku oaza rekolekcyjna. Pierwszym 
miejscem, w którym podejmowaliśmy 
rozmowy, była Manila. Tam po raz 
kolejny odbyliśmy spotkania w Konfe-
rencji Episkopatu Filipin z  ks. Jade 
i  jego współpracownikami. Jednak 
okazało się, że miejscem, które Pan 
wybiera na zainaugurowanie posługi 
naszego Ruchu na Filipinach jest wy-
spa Negros. Podobnie jak rok wcze-
śniej, dotarliśmy tam do charyzma-
tycznego Ojca Grega, który w  ubie-
głym roku rozpoczął pracę w  parafii 
Niepokalanego Poczęcia w  Murcii. 
Patronat tej parafii był dla nas niezwy-
kłym znakiem. Bo przecież dotarliśmy 
do miejsca dedykowanego tajemnicy 
Niepokalanego Poczęcia NMP na 
wyspie Negros w roku, kiedy w naszym 
Ruchu wspominamy 40-lecie Aktu 
Konstytutywnego, czyli oddania Nie-
pokalanej, Matce Kościoła! Mieliśmy 

okazję być w  tej parafii przez cztery 
dni. W tym czasie poznaliśmy wspól-
notę parafialną, z  członkami Rady 
Duszpasterskiej na czele. Spotkaliśmy 
się również z liderami wspólnoty pa-
rafialnej. W  czasie spotkania, które 
trwało ponad dwie godziny, mieliśmy 
okazję zaprezentować Ruch Światło-
Życie. Spotkanie prowadziłem wspól-
nie z  Darkiem. Towarzyszyła nam 
również Connie, Filipinka, która od 
kilku lat mieszka w Polsce i formuje się 
wraz z  mężem, Polakiem, w  naszym 
Ruchu. Akurat w czasie, gdy dotarli-
śmy na Negros, Connie była z wizytą 
u swojej rodziny na sąsiedniej wyspie 
i przybyła do Murcii, aby dać świadec-
two, w jaki sposób formacja w naszym 
Ruchu umacnia jej życie rodzinne 
i  małżeńskie. Spotkanie okazało się 
bardzo owocne, ponieważ jedno 
z pierwszych pytań, jakie zadali para-
fianie, brzmiało: „Kiedy zorganizu-
jemy pierwszą oazę?”. Oczywiście, aby 
doszło to tego wydarzenia, potrzeba 
wielkiej pracy i  wysiłku, ponieważ 
jednym z podstawowych problemów 
dla naszych braci i sióstr z Filipin jest 
zabezpieczenie materialne piętnasto-



Oaza nr 110Pismo Ruchu Światło-Życie

5

dniowych rekolekcji. Nad rozwiąza-
niem tej kwestii muszą się poważnie 
zastanowić, aby zorganizowanie Oazy 
Nowego Życia I stopnia stało się moż-
liwe w ich realiach. Natomiast nie mają 
żadnych wątpliwości dotyczących 
treści formacyjnych proponowanych 

przez nasz Ruch, uważają je za bardzo 
cenne i pogłębiające dla ich życia du-
chowego. Z  kolei dla nas w  Polsce 
najważniejsze będzie przygotowanie 
odpowiedniego zespołu, który popro-
wadzi rekolekcje na Filipinach.

Z wyspy Negros popłynęliśmy jesz-
cze na sąsiednią wyspę, do parafii ro-
dzinnej Connie, aby tam również 
opowiedzieć o  naszym Ruchu. Ta 
szybka, bo zaledwie kilkugodzinna 
wyprawa, zaowocowała z kolei zainte-
resowaniem ze strony księdza, który 
prowadzi szkołę katolicką dla mło-
dzieży. Powiedział nam, że chciałby 
zorganizować oazę dla młodzieży, 
z którą na co dzień pracuje w szkole. 

Po wizycie na wyspie Negros po-
wróciliśmy do Manili i tam spotkali-
śmy się z  Siostrami Niepokalanego 
Poczęcia – znowu więc prowadziła 

nas Maryja Niepokalana. Siostry te 
pochodzą z Polski. Przybyły do Manili 
kilka lat temu, aby podjąć pracę wy-
chowawczą i apostolską wśród dziew-
cząt pochodzących z ubogich rodzin. 
Dla nich wizja formacyjna naszego 
Ruchu okazała się ciekawą inspiracją, 

aby pomyśleć o pracy metodami Ru-
chu Światło-Życie wśród dziewcząt, 
którymi się opiekują. Ponieważ w tym 
spotkaniu towarzyszyła nam Loren, 
nasza pierwsza filipińska oazowiczka 
i  animatorka, więc w  czasie naszej 
wizyty odbyło się pierwsze spotkanie 
formacyjne z  grupką dziewcząt za-
mieszkujących w  małym internacie 
w domu Sióstr. Są więc duże nadzieje 
na powstanie w  tym miejscu, które 
w Manili jest dedykowane Niepoka-
lanej, małej wspólnoty oazowej – 
przez posługę Sióstr Oliwii i Sybilli ze 
zgromadzenia Sióstr Maryi Niepoka-
lanej.

Takie są owoce naszej wyprawy na 
Filipiny – planów i marzeń jest wiele! 
Niech Bóg przez wstawiennictwo 
Niepokalanej prowadzi dalej dzieło 
Ruchu Światło-Życie na Filipinach!

Czasem księżom nie jest łatwo dzielić się swoimi osobistymi 
doświadczeniami duchowymi i projektami pastoralnymi 

w małej grupie kapłańskiej. Zazwyczaj jednak, jeżeli  
przełamują swoje opory, to widzą, jak bardzo są przez to 

dzielenie umocnieni i ubogaceni. 
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PO ZNAKIEM 
NOWEJ EWANGELIZACJI

W  lipcu i  sierpniu miałem okazję 
prowadzić dwie serie rekolekcji dla 
księży z diecezji koszalińsko-kołobrze-
skiej. To diecezja, w której w ostatnich 
latach miało miejsce wiele inicjatyw 
w duchu nowej ewangelizacji, w tym 
również wielkie rekolekcje prowa-
dzone dla księży przez znanych, rów-
nież w naszym Ruchu, charyzmatycz-
nych księży Porcu i Cadedu. Podczas 

rekolekcji z księżmi ja również podją-
łem temat nowej ewangelizacji. Zawsze 
w ramach rekolekcji kapłańskich pro-
ponuję pracę w małych grupach. Wi-
dzę wówczas, jak wielkie jest bogactwo 
tej metody formacyjnej, które posia-
damy w naszym Ruchu. Okazuje się, 
że nie jest to metoda często stosowana 
w pracy i formacji kapłańskiej. Czasem 
księżom nie jest łatwo dzielić się swo-
imi osobistymi doświadczeniami du-
chowymi i  projektami pastoralnymi 
w małej grupie kapłańskiej. Zazwyczaj 
jednak, jeżeli przełamują swoje opory, 
to widzą, jak bardzo są przez to dzie-
lenie umocnieni i ubogaceni. Stosowa-
nie tej formy pracy z  kapłanami jest 
istotne również dlatego, że jeżeli księża 

mają przekonać swoich parafian do 
pracy w  małych grupach, to sami 
muszą doświadczać bogactwa tej me-
tody w swoim życiu! 

Za kilka dni (piszę te słowa we wrze-
śniu) będę miał okazję uczestniczyć 
w  II Kongresie Nowej Ewangelizacji 
w Warszawie, który będzie poświęcony 
tematyce nowej ewangelizacji w para-
fii – pod prowokacyjnym hasłem 
„Obudzić olbrzyma!”. Nasz Ruch pod-
czas Kongresu przedstawi wizję parafii 

wspólnoty-wspólnot. Będzie to więc 
okazja, aby myśl sługi Bożego ks. 
Franciszka Blachnickiego została sze-
rzej zaprezentowana różnym środowi-
skom związanym z realizacją wezwania 
do nowej ewangelizacji. Wiąże się to 
również z  nadzieją, że dokument 
z  ostatniej Kongregacji DIAKONII 
poświęcony właśnie misji naszego 
Ruchu w parafii, stanie się inspiracją 
dla proboszczów, nie tylko tych wywo-
dzących się z naszego Ruchu. Widać, 
że marzenia o wspólnotowej parafii są 
coraz bardziej powszechnym pragnie-
niem obecnym w  polskim Kościele. 
Dla nas jest to znak czasu, że misja 
naszego Ruchu jest coraz bardziej ak-
tualna i potrzebna! Pomocą w jej zre-

Marzenia o wspólnotowej parafii są coraz bardziej  
powszechnym pragnieniem obecnym w polskim Kościele. 
Dla nas jest to znak czasu, że misja naszego Ruchu jest 

coraz bardziej aktualna i potrzebna! 
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alizowaniu będzie nowy program Oazy 
Rekolekcyjnej Animatorów Ewangeli-
zacji I stopnia, który został poświęcony 
tematowi ewangelizacji indywidualnej. 
Treść tego podręcznika stanie się 
również podstawą formacji perma-
nentne j  w  roku formac yjnym 
2013/2014. Mam nadzieję, że ten 
program formacyjny jeszcze bardziej 
przebudzi członków naszego Ruchu do 
ewangelizacji indywidualnej podejmo-
wanej w codziennym środowisku na-
szego życia. Skoro mamy w tym roku 
formacyjnym „narodzić się na nowo”, 
to niech to będzie także nowe narodze-
nie do dynamicznej ewangelizacji 
i  realizacji planu Ad Christum Re-
demptorem 2!

DOJRZEWANIE RUCHU 
W CHINACH

W czasie wakacyjnych Oaz Żywego 
Kościoła odbyły się oazy pierwszego 
i  drugiego stopnia w  Chinach. Obie 
oazy były prowadzone przez chińską 
diakonię i  polskich moderatorów. 
Pierwszy stopień, w lipcu, poprowadził 
ks. Adam Pradela, który przyleciał na 
oazę ze Szwajcarii, gdzie od kilku lat 
posługuje jako proboszcz parafii. W tej 
oazie wzięło udział około 60 osób. 
Z kolei ja, w sierpniu, poprowadziłem 
oazę drugiego stopnia dla ponad 70 
uczestników. Był to kolejny ważny krok 
w rozwoju naszego Ruchu w Chinach, 
ponieważ ta oaza odbyła się w tej samej 
parafii, w której w kwietniu prowadzi-

łem oazę pierwszego stopnia. Podczas 
wakacyjnej oazy drugiego stopnia 
udało nam się pięknie przeżyć i cele-
brować Paschę. Także szkoły litur-
giczna i biblijna były bardzo ubogaca-
jące dla formacji naszych chińskich 
oazowiczów. Duch tych rekolekcji był 
pełen pokoju i  radości, ponieważ 
miałem świadomość, że uczestnicy 
coraz lepiej rozumieją charyzmat na-
szego Ruchu. Wnioski po tych dwóch 
oazach są bardzo optymistyczne: 
w przyszłym roku planujemy kolejne 
oazy, powoli możemy mówić o wzra-
stającej liczbie kandydatów na anima-
torów, którzy mogą prowadzić grupy 
formacyjne. Przed nami etap najważ-
niejszy, polegający na przygotowaniu 
księży i  sióstr zakonnych do samo-
dzielnego prowadzenia oaz. Ten etap 
wymaga naszej wielkiej modlitwy 
i pracy nad przygotowaniem kolejnych 
materiałów oazowych w języku chiń-
skim. Na obecnym etapie mamy już 
przetłumaczone na chiński podręcz-
niki pierwszego i drugiego stopnia oraz 
podręcznik „Drogowskazów Nowego 
Człowieka”. Przed nami pojawia się też 
wyzwanie przygotowania materiałów 
na trzeci stopień oazy w Chinach oraz 
materiałów Oazy Rekolekcyjnej Dia-
konii. Coraz wyraźniej widać, że praca 
ewangelizacyjna naszego Ruchu w Azji 
już za kilka lat będzie realizowana za 
sprawą animatorów z  Chin. Takie 
myśli towarzyszą mi, kiedy patrzę na 
sprawę rozkrzewiania ruchu oazowego 
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na Filipinach! Doświadczyliśmy już 
w Chinach tylu łask Bożych, że ufam, 

iż Bóg pozwoli nam przejść te kolejne 
etapy w naszej oazowej chińskiej dro-
dze! Niech Bóg będzie uwielbiony!

WAKACYJNE REKOLEKCJE 
I PODSUMOWANIA OAZ

Z nadzieją patrzę na nasz Ruch po 
tegorocznych oazach wakacyjnych. 
Miałem okazję być na dwóch Dniach 
Wspólnoty w  Oazie Wielkiej Nowa 
Jerozolima w Centrum 
Ruchu w  Krościenku 
nad Dunajcem. Byłem 
też na Dniach Wspól-
noty w  Poroninie – 
Oaza Wielka Kanaan, 
w Ludźmierzu – Oaza 
Wielka Cezarea Fili-
powa i  w  Łukowicy – 
Oaza Wielka Negeb. 
W  spotkaniach tych 
wzięła udział rekor-
dowo duża ilość grup 
oazowych. Ogromną 
radością był dla mnie 

fakt, że dużo było Oaz Dzieci Bożych, 
Oaz Nowej Drogi i  młodzieżowych 

Oaz Nowego Życia. Mam nadzieję, że 
znajdzie to przełożenie na zdynamizo-
wanie aktywności ewangelizacyjnej 
wspólnot młodzieżowych.

Podsumowanie Oaz Żywego Ko-
ścioła w Krościenku jak zwykle poka-
zywało, że jest wiele radosnych spraw, 
ale i różnych problemów. Jednak czasy 
nie są dzisiaj łatwe i dlatego, pomimo 
różnych trudności, których doświad-

Podsumowanie Oaz Żywego Kościoła w Krościenku jak 
zwykle pokazywało, że jest wiele radosnych spraw, ale 
i różnych problemów. Jednak czasy nie są dzisiaj łatwe 
i dlatego, pomimo różnych trudności, których doświad-

czamy, powinna nam towarzyszyć ogromna radość, że nasz 
Ruch realizuje tak owocną służbę w Kościele.
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czamy, powinna nam 
towarzyszyć ogromna 
radość, że nasz Ruch 
realizuje tak owocną 
służbę w Kościele.

Z kolei czas Podsu-
mowania Domowego 
Kościoła w Koszalinie 
upłynął pod znakiem 
zmian, które do „Za-
sad Domowego Ko-
ścioła” planuje wpro-
wadzić Konferencja 
Episkopatu Polski. 
W   t y m  m i e j s c u 
stwierdzę tylko, że pary odpowie-
dzialne za Domowy Kościół powinny 
troskę Biskupów o Ruch Światło-Życie 
przyjąć w duchu wiary i wdzięczności, 
z  pełną świadomością, że Pasterze 
mają pełne prawo, a nawet obowiązek, 
aby zgodnie ze swoim rozeznaniem 

podejmować działania wynikające 
z  troski o eklezjalność całego Ruchu 
Światło-Życie, którego integralną 
częścią jest Domowy Kościół. W takim 
duchu należy rozumieć ostatnie decy-
zje Konferencji Episkopatu Polski, 
związane z  powołaniem Komisji ds. 
Ruchu Światło-Życie w składzie: abp 

Wiktor Skworc, abp 
Stanisław Budzik, 
bp Andrzej Jeż, bp 
Adam Szal  oraz 
prace tejże Komisji 
nad wspomnianymi 
p opraw kami  do 
„Zasad Domowego 
Kościoła”. Z  tychże 
decyzji Pasterzy wy-
niknie na pewno 
wiele dobra dla na-
szego Ruchu! Niech 
Bóg będzie uwiel-
biony!
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SPOTKANIA W DIECEZJACH
Jest ich dużo. Już w pierwszych tygo-

dniach września miałem okazję odwie-
dzić moderatorów archidiecezji gdań-
skiej – ks. Zenona Pipkę, olsztyńskiej 
– ks. Ryszarda Andrukiewicza, daw-
nego moderatora diecezji ełckiej ks. 
Szymona Klimaszewskiego, złożyć 
wizytę u  wieloletniego moderatora 
Ruchu ks. Zbigniewa Snarskiego 
w Białymstoku, odwiedzić moderatora 
diecezji drohiczyńskiej ks. Jarosława 
Błażejaka. Byłem też na Diecezjalnych 
Powakacyjnych Dniach Wspólnoty 
w archidiecezji krakowskiej, przemy-
skiej, katowickiej i łódzkiej. Odwiedzi-
łem również uczestników oaz studenc-
kich pierwszego i  drugiego stopnia, 
które odbywały się w Krościenku we 
wrześniu. W ostatnim czasie podejmo-
wałem też działania wynikające z mo-
jej posługi postulatora procesu beaty-
fikacyjnego sługi Bożego ks. Franciszka 
Blachnickiego. Tymczasem mój Kalen-

darz na najbliższe tygodnie i miesiące 
coraz bardziej się zapełnia, bo przecież 
posługa moderatora generalnego Ru-
chu, to posługa wobec żywego Ko-
ścioła!

NOWA KADENCJA
Po koniec czerwca Biskupi polscy 

zgromadzeni na Zebraniu Plenarnym 
Konferencji Episkopatu Polski powie-
rzyli mi na drugą kadencję troskę 
i odpowiedzialność za Ruch Światło-
Życie w posłudze moderatora general-
nego. Dlatego proszę o  modlitwę 
w mojej intencji, abym sprostał wszyst-
kim zadaniom, które Opatrzność Boża 
postawi przede mną w  tej kadencji. 
U progu tej kadencji wołam z wiarą:

Niech zstąpi Duch Twój i  odnowi 
oblicze ziemi! Tej ziemi! 

Pan niech będzie z Wami!
Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny 
Ruchu Światło-Życie
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PO BREWIARZU 
PRZEJAŻDŻKA MOTOREM

Filmik zamieszczony m.in. na portalu 
YouTube ukazywał poranek kilku zwy-
kłych mężczyzn – ich poranne czynno-
ści, takie jak mycie się, golenie itp. Bo-

Gdzie ci 
mężczyźni

Pamiętam bardzo dobrze swoją reakcję po obejrzeniu 
przed kilku laty filmu promującego wrocławski Marsz 
Mężczyzn. Byłem zachwycony i od razu chciałem zorga-
nizować podobne wydarzenie w swoim mieście.  
Wrocławska inicjatywa sprawiła, że zadałem sobie m.in. 
takie pytanie: Jak obudzić męską, świecką (!) część  
Kościoła katolickiego, nazywanego czasem ironicznie 
„Kościołem żeńsko-katolickim”?

?

haterowie materiału zostali jednak 
przyłapani przez oko kamery na czymś 
jeszcze, a mianowicie – na modlitwie. 
Jeden z panów modlił się brewiarzem, 
inny na różańcu, wreszcie kolejny wzno-
sił ręce w  goście uwielbienia, mając 

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f C
zy

ż



Oaza nr 110Pismo Ruchu Światło-Życie

13

przed sobą krucyfiks. Kolejne ujęcia 
pokazywały, jak mężczyźni wychodzą 
do pracy, całując najpierw na pożegna-
nie swoje żony i czyniąc znak krzyża na 
czołach dzieci. Z filmu dowiadujemy się 
także o tym, że mężczyźni w nim wystę-
pujący mają także bardzo męskie hobby, 
takie jak samochody, motocykle, biega-
nie czy trening na siłowni. W ostatniej 
scenie materiału widać, jak panowie 
schodzą się na wrocławski rynek, by tam 
rozpocząć swój marsz.

Genialne połączenie wiary i męskości! 
Czy jednak dzisiaj jest to czymś po-
wszechnym? Czy nasze panie nie mają 
codziennie wielu (zbyt wielu?) powo-
dów, aby zaśpiewać „Gdzie ci mężczyźni, 
prawdziwi tacy”?

WROCŁAWSKIE DZIKIE SERCA
Wrocławski Marsz Mężczyzn odbył 

się już trzykrotnie – po raz ostatni 
mężczyźni (w liczbie około 300) zwołali 
się w październiku 2012 r. Za każdym 
razie przyświecała im inna myśl czy idea 
– i tak, w 2010 r. modlili się o ochronę 
życia, w 2011 szli pod hasłem: „Odważ-
nie ku prawdzie”, a  jesienią ubiegłego 
roku pokazywali wszystkim, że są 
„Mocni wiarą”. Dlaczego idą? Daniel, 
34-latek: Jako ojciec trójki dzieci, w tym 
dwóch synów, ale również jako wierzący 
i działający katolik pragnę dawać odpo-
wiednie świadectwo mojej rodzinie, 
a jeżeli chodzi o moich synów, również 
przykład męskości. Marek dorzuca od 
siebie: Byłem, szedłem i dzięki wszystkim 

obecnym czułem się silny jak nigdy. Po 
takich słowach aż chce się specjalnie 
przyjechać do Wrocławia: Z wielką ra-
dością w sercu i dumą mogłem prowadzić 
wózek z moimi synami Antkiem (1 rok) 
i Stasiem (3,5 roku) idąc z wami w tym 
szpalerze mężczyzn, skandując otwarcie 
swoje poglądy. Całego klimatu dodawała 
oprawa muzyczna bębnów i rytm woj-
skowy. Czułem, że Duch Święty idzie 
razem z nami i nas umacnia (ze świa-
dectwa Daniela).

BOŻY MĘŻCZYŹNI 
W XXI WIEKU

Myli się ten, kto sądzi, że Wrocław jest 
wyjątkiem w  skali kraju. W  innych 
miejscach w Polsce również nie brakuje 
podobnych inicjatyw.

I  tak np. w  Krakowie istnieje ruch 
o nazwie Męska Strona Rzeczywistości, 
zainicjowany przez znanego duchow-
nego ks. Jacka „Wiosnę” Stryczka. Profil 
MSR na Facebooku robi wrażenie: na 
samej górze duże zdjęcie „silnej grupy 
pod wezwaniem”, przedstawiające grupę 
kilku mężczyzn na tle ośnieżonych 
szczytów górskich, podczas jednej z ich 
wypraw w austriackie Alpy. Na tablicy 
widzę kolejne zdjęcia z eskapady, z re-
kolekcji survivalowych, a  także filmy 
z Ekstremalnej Drogi Krzyżowej i na-
grania mp3 z rekolekcji „bezsprzecznie 
tylko dla mężczyzn”. Nie brak też odważ-
nych deklaracji, składanych przez 
członków Ruchu: Przyjmuję mężnie 
konsekwencje moich decyzji; Realizuję 
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cele, które sobie postawiłem; Pracuję na 
rzecz innych. Podziw budzi Kodeks 
Honorowy MFR, który można streścić 
w czterech prostych (?) słowach: siła, 
odpowiedzialność, mądrość, honor.

Na skalę ogólnopolską działa z kolei 
Przymierze Wojowników. Ruch ten 
powstał w 2009 r. w diecezji kieleckiej, 
a jego hasłem są słowa: Żyj pełnią mę-

skości! Jak deklarują członkowie Przy-
mierza: Naszą misją jest propagowanie 
takiej wizji męskości, w której mężczyzna 
musi odnaleźć Boga i  swoją tożsamość 
oraz powołanie, aby mógł przewodzić 
innym. Chcemy docierać do mężczyzn 
dając im nadzieję na nowe życie w Bogu. 
Życie w pełni swej męskości. PW istnieje 

już w  kilku miastach Polski, a  swoją 
działalność opiera m.in. na organizowa-
niu wakacyjnych obozów dla mężczyzn 
czy seansów filmowych pod hasłem: 
Kino z męskim morałem. Członkowie 
PW kierują się czterema zasadami: 
Prawdziwy Wojownik uczy się od swo-
jego Mistrza i Go naśladuje, jest czułym 
i zaangażowanym mężem i ojcem, trwa 

przy innych Wojownikach, ma zdrowy 
stosunek do rzeczy i pracy.

Podobną organizacją są Mężczyźni 
św. Józefa. Działają w kilku polskich 
miastach, np. Bielsku-Białej, Poznaniu, 
Warszawie i Wrocławiu, a także w szkoc-
kim Edynburgu. To najczęściej oni za-
praszają do polski Donalda Turbitta, 
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Amerykanina, byłego strażaka, jednego 
z  liderów ruchu katolickich mężczyzn 
za Oceanem. MŚJ proponują wszystkim 
chętnych panom spotkania otwarte, 
podczas których poruszane są m.in. 
takie tematy jak: O seksie – po męsku, 
O forsie – po męsku, O modlitwie – po 
męsku, Istota męskości czy Misja męż-
czyzny. Chętni mogą się ponadto włą-
czyć w małe grupy, w których z jednej 
strony ma miejsce formacja modli-
tewna, a z drugiej – tworzenie prawdzi-
wej, męskiej wspólnoty poprzez wspólne 
wypady na ryby, wycieczki górskie, 
zwiedzanie jaskiń itp.

Z  kolei z  Warszawy wywodzi się 
Wspólnota Mężczyzn św. Jana Chrzci-
ciela. Kiedyś zakładał ją ks. Piotr Paw-
lukiewicz, teraz opiekują się nią war-
szawscy marianie. Do czego dążą? Po-
trzebujemy dojrzałych mężczyzn, którzy 
potrafią wzruszyć się, pochylić nad dru-
gim człowiekiem, być dla kobiety wspar-
ciem. Co ciekawe, do tej wspólnoty 
wcale nie jest tak łatwo się dostać. Kan-
dydaci muszą przejść przez trzy etapy, 
zanim zostanie im zaproponowany 
udział w spotkaniach. Etap pierwszy to 
zerwanie ze złymi nawykami, z wygod-
nictwem, z  brakiem ofiarności; etap 
drugi to zaproszenie do oddania się 
Matce Bożej. I wreszcie przychodzi etap 
trzeci, kiedy to kandydaci muszą wyka-
zać się cechą braterstwa, przejawiającym 
się m.in. w gotowości do dzielenia się 
z innymi, także środkami materialnymi.

Coraz większą popularność zdobywa 

także portal Tato.net. Strona ta, do-
stępna w  tym momencie w  czterech 
wersjach językowych, reklamuje się 
hasłem: Odkrywamy ojcostwo. W chwili, 
gdy piszę te słowa, w Krakowie trwają 
ostatnie przygotowania do V Między-
narodowego Forum Tato.Net – Miłość 
i Odpowiedzialność. Podczas tego wy-
darzenia, będącego największym tego 
typu spotkaniem ojców w  Europie 
Środkowo-Wschodniej, będzie można 
dowiedzieć się, jak być dzisiaj dobrym 
ojcem i głową rodziny. Wśród prelegen-
tów – same sławy, wśród których nie 
zabraknie m.in. takich mężczyzn (oj-
ców!) jak Krzysztof Ziemiec, Przemy-
sław Babiarz czy Ireneusz Krosny. Tato.
net to jednak także cała masa innych 
propozycji dla ojców – od księgarni 
z materiałami przygotowanymi specjal-
nie z  myślą o  nich, poprzez szeroką 
gamę warsztatów i konferencji, po czy-
telnię i e-Biuletyn. Inicjatywa Tato.net, 
prowadzona przez lubelską Fundację św. 
Cyryla i Metodego, znana jest również 
z pomysłowych kampanii społecznych, 
o których swego czasu było dość głośno.

Co ich łączy? Jest takich rzeczy co 
najmniej kilka. Przede wszystkim warto 
zwrócić uwagę na to, że wiele z omawia-
nych powyżej ruchów ma swoje herby 
czy też godła, które w  jakiś sposób 
charakteryzują daną grupę. Herby te 
mają także chyba wskazywać na to, że 
członkowie męskich wspólnot chcą 
nawiązać do rycerskich czy wojskowych 
ideałów. Ponadto cechą wspólną takich 
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ruchów są kodeksy postępowania, bar-
dziej lub mniej sformalizowane, jednak 
mężczyźni do nich należący chcą, jak się 
wydaje, podchodzić do tych zasad bar-
dzo serio. We wszystkich grupach liczą 
się takie cechy jak: siła, odwaga, odpo-
wiedzialność, męstwo, odpowiedzial-

ność, braterstwo, szacunek dla słab-
szych, miłosierdzie. Mamy tu więc wy-
raźne nawiązane choćby do ideałów 
średniowiecznego rycerstwa czy etosu 
żołnierskiego. Kolejną istotną sprawą 
jest według mnie fakt, że w zasadzie 
wszystkie wspólnoty chcą pomóc swoim 
członkom w odnalezieniu ich męskiej 
tożsamości. Nie jest to łatwe w dzisiej-
szym świecie, w którym mamy do czy-

nienia z  kryzysem męskości. Wielu 
mężczyzn podkreśla, że nosi w  sobie 
rany, z którymi nie może sobie poradzić. 
To one skutecznie blokują ich normalne 
życie i  funkcjonowanie w  społeczeń-
stwie, zwłaszcza w  rodzinach. We 
wspólnotach uczą się na nowo bycia 

prawdziwymi mężczyznami, ojcami, 
mężami, pracownikami.

Co jeszcze można by o nich powie-
dzieć? Spotkania tych wspólnot to nie 
tylko modlitwa – choć i jej rzecz jasna 
nie brakuje – ale także typowo męskie 
zajęcia. Do obowiązkowych punktów 
programu należą m.in. wyżej wspomi-
nane wypady w góry, poza miasto, np. 
na ryby, ale także wspólna gra w bilard, 
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paintball czy inne tego typu rozrywki. 
Jeśli panowie we wspólnotach coś oglą-
dają, to są to np. wszystkie odcinki 
„Kompanii braci”, mecze Ligi Mistrzów 
itp. Czy podczas takich spotkań pojawia 
się alkohol? Niekoniecznie. W  wielu 
wspólnotach spotkania mężczyzn – or-
ganizowane także w domach! – połą-
czone z rozmowami na męskie tematy, 
odbywają się bez alkoholu. 

W  niniejszym tekście wymieniłem 
z nazwy tylko sześć wybranych ruchów, 
skupiających mężczyzn będących świec-
kimi katolikami. W całej Polsce, a także 
poza jej granicami jest ich jednak, co 
najmniej kilkanaście. Wszystkie powsta-
wały niezależnie od siebie, w  ciągu 
ostatnich kilku lat. O  istnieniu wielu 
z nich zapewne jeszcze nie wiemy. Jedno 
jest pewne – możliwości zrzeszania się 
katolickich mężczyzn nie brakuje.

FACET NA OAZIE – TYLKO 
KSIĄDZ ALBO KLERYK?

Na zakończenie chciałbym zaprosić 
Czytelników do wspólnego zastanowie-
nia się, jak to jest u nas, w Ruchu? No 
właśnie – czy w Oazie wychowujemy 
prawdziwych Bożych wojowników, ta-
kich „Jezusowych” twardzieli? Mam tu 
na myśli oczywiście mężczyzn świec-
kich. W ilu wspólnotach oazowych ist-
niejących przy naszych parafiach 
w ogóle myśli się o czymś takim, jak stała 
formacja mężczyzn? Oczywiście, to nie 
jest tak, że Ruch Światło-Życie ma teraz 
zacząć tworzyć jakieś specjalnie pro-

gramy formacyjne dla panów. Naszym 
charyzmatem nie jest zajmowanie się 
jakąś konkretną grupą społeczną. Czy 
jednak nie byłoby dobrze, gdybyśmy 
mimo wszystko zaczęli myśleć o męż-
czyznach? Może warto podsyłać naszych 
oazowych panów do wspólnot przeze 
mnie przedstawionych? Albo organizo-
wać podobne spotkania na oazach, 
w parafiach w ciągu roku? Jestem prze-
konany, że temat warto podjąć; choćby 
dlatego, że już nieraz słyszałem narze-
kania, że na letnie rekolekcje oazowe 
wszystkich stopni (głównie młodzie-
żowe) jeździ spora grupa młodych 
dziewczyn, a oprócz nich parę animato-
rek, a jedynymi mężczyznami są na nich 
ksiądz i kleryk? Być może dzieje się tak 
dlatego, że chłopcom i małym mężczy-
znom mamy do zaoferowania zbyt mało.

Piotr Niedzielski

Przy pisaniu tekstu korzystałem m.in. 
z artykułu „Walka w porze teleranka” 
(„Tygodnik Powszechny” nr 8, 
19.02.2012 r. - http://tygodnik.onet.
pl/1,73593,druk.html), z artykułu 
„Ramię w ramię” („Idziemy” nr 26, 
24.06.2012 r. - http://www.idziemy.
com.pl/spoleczenstwo/ramie-w-
ramie/), a także z następujących stron 
internetowych: 
www.tato.net, 
www.mezczyzni.net, 
www.marszmezczyzn.pl,  
www.przymierzewojownikow.pl,  
www.meskastronarzeczywistosci.pl/. 
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Obraz mężczyzny kreowany 
przez współczesną popkulturę 
i, o zgrozo, obserwowany co-

raz częściej przeze mnie w naturze, na-
pełnia mnie trwogą i  współczuciem. 
Trwogą, bo oto widzę istotę bliżej nie-
określonej tożsamości, ubraną i wyglą-
dającą śmiesznie, zajmującą swój wolny 
czas clubbingiem, elektronicznymi ga-
dżetami i  ewentualnie motoryzacją, 
pracującą jako korpo-ludek lub żyjącą 
niewiadomo z czego, zblazowaną, zmę-
czoną życiem już za młodu. Współczu-
ciem, bo kiedy zdam sobie sprawę z tego, 
jakie wymagania stawia przed mężczy-
zną tzw. współczesny świat, widzę wy-
raźnie, że są to warunki nie do spełnie-
nia. Ma być zaradny, ale nie despotyczny, 
ma zarabiać w pracy i zająć się domem, 
znać się na hydraulice i mieć pojęcie 
o współczesnych nurtach w malarstwie. 
Ma być silny i męski oraz mieć zadbaną 
cerę. A do tego ma jednocześnie być 
czuły i  wrażliwy oraz niezłomny 
i twardy. Czy taki facet w ogóle istnieje? 
A jeśli tak – czy jest szczęśliwy?

Mężczyzna, by udowodnić i „uprawo-
mocnić” swoją męskość, zazwyczaj robi 
mnóstwo rzeczy. Dom, drzewo, syn, 

Ocalić Księcia z bajki
A czymże jest prawdziwa męskość, 

jeśli nie wymieszanymi w odpowiednich 
proporcjach klasą i szaleństwem? 
Andrzej Sapkowski, Pani Jeziora

pasowanie na rycerza, indiańska inicja-
cja, wojskowa przysięga – wszystko to 
oznajmia światu, że ten oto mężczyzna 
jest oficjalnie godny nosić to miano. Czy 
jednak w ogóle myślimy o  tym, czym 
jest męskość? Co stanowi jej istotę?

Jako kobieta zawsze będę postrzegać 
to zagadnienie z zupełnie innej perspek-
tywy, mam jednak to szczęście, że wiele 
pól mojej aktywności rozgrywa się 
w typowo męskim świecie i wielu moich 
przyjaciół i dobrych kolegów to męż-
czyźni. To, co widzę z zewnątrz, to, jak 
postrzegam mężczyzn i męskość, nie jest 
na pewno kompletne i miarodajne, ale 
może stanowi jakiś potencjalny alterna-
tywny punkt odniesienia.

Człowiek rodzi się osobą określonej 
płci. Nie jest to coś, na co ma zasłużyć 
albo co ma w jakiś sposób udowodnić. 
To jest już jakiś stan zastany, fakt, który 
trzeba przyjąć i zaakceptować, uwew-
nętrznić gdzieś w jakiś warstwach siebie, 
na których się jako nie-psycholog i nie-
filozof nie znam, a  tylko intuicyjnie 
wyczuwam. Dać sobie prawo do bycia 
sobą, mężczyzną, z własnym, unikalnym 
zestawem cech, które stereotypowo 
mogą być definiowane jako kobiece czy 
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męskie. I  tu trzeba odwagi, by swoje 
jedyne i unikalne cechy i możliwości 
rozpoznać i realizować. Na męski spo-
sób. Ale punktem wyjścia musi być 
przyjęcie faktu, że Bóg zechciał, byś był 
mężczyzną i  tak po prostu jest. I  tu 
proszę postawić dużą kropkę. Cała 
reszta, cała zewnętrzna strona tego 
wydarzenia, jakim jest życie mężczyzny, 
jest tego konsekwencją, a nie udowad-
nianiem. Dowodem jest mężczyzna 
sam w  sobie. Cokolwiek robi, jest to 
męskie, bowiem jest on mężczyzną.

Nigdy nie odnajdywałam się zbyt 
dobrze w jakże często przedstawianych 
w Oazie konferencjach i pogadankach 
o  różnicach płci. Jestem kobietą ze 
wszech miar energiczną, decyzyjną, 

samodzielną, pracuję w zawodzie zwią-
zanym z  logistyką, organizacją, często 
„gaszę pożary”. Potrzebna jest mi aser-
tywność, a czasem i  twardość charak-
teru, łatwość podejmowania decyzji, 
umiejętność ponoszenia odpowiedzial-
ności, odwaga, odporność na stres 
i umiejętność pracy pod presją czasu. 
Uprawiam bardzo „niekobiece” militar-
no-survivalowe hobby, przebywam 
dużo w  męskim lub prawie męskim 
środowisku. I w żaden sposób nie czuję 
się niekobieca, hybrydą babo-chłopem. 
Wszystko to robię jako kobieta, jest to 
więc kobiece. Nie jestem pewna, czy 
można tu dokonać prostego przekładu, 
ale tak właśnie widzę tę rzeczywistość. 
To, co się robi, nabiera swojego charak-
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teru i rysu przez to, kim się jest, a nie 
odwrotnie. Człowiek nie nabiera cech 
wykonywanych czynności i przypisywa-
nych im właściwości.

Kolega z  pracy wprowadzał mnie 
właśnie w  budynek, którego zostałam 
administratorem. Zarówno po hydroforni 
jak i wentylatorniach oraz czerpniach 

powietrza chodziłam z nim w kostiumie 
i pantofelkach. Jedynie do wejścia na dach 
zmieniłam buty na zgodne z wymogami 
BHP.

Istotne jest bowiem dla mnie, dlaczego 
ktoś coś robi, jaki ma w tym cel. Dla-
czego, a nie co. Czy przez daną rzecz 
realizuje się jako mężczyzna? Jest to 
emanacja jego męskości czy jest to po-
goń za udowodnieniem sobie i światu, 
że jest męski? I raczej światu, bo czło-
wiek niepewny siebie zdobędzie góry, 
morza i oceany i księżniczkę ze 
szczytu szklanej góry, a parszywej 
niepewności się nie pozbędzie. 
Dopóki nie wyrzuci z  rozumu 
i serca całego jadu wsączającego 
mu się podstępnie i szepczącego, 
że czegoś mu wciąż brak, że musi 
jeszcze zdobyć ileś punktów 
w swojej wyimaginowanej, we-
wnętrznej grze, nim będzie godny, 

wystarczająco umocowany, dostatecznie 
przygotowany. Że musi mieć więcej siły, 
pieniędzy, władzy, wiedzy, wyglądu, 
poważania i prestiżu i wtedy dopiero 
pokaże kim jest.

Jedynym uprawomocnieniem tożsa-
mości mężczyzny jest decyzja Boga, 
który zechciał go właśnie takim, niepo-

wtarzalnym i  jedynym. Wtedy każdy 
jego czyn będzie wewnętrznie tożsamo-
ściowo spójny i nie będzie wywoływał 
zamętu ani wątpliwości, czy postępuje 
słusznie.

W czasie jednej z gier militarnych, przy 
bardzo trudnych warunkach atmosfe-
rycznych (prawie 20 stopni na minusie, 
wysoka wilgotność, świeżo spadły śnieg, 
w nocy) już po dwóch godzinach dosta-
łam hipotermii drugiego stopnia. Żaden 
z moich kolegów nie miał tego problemu. 

To, co się robi, nabiera swojego charakteru i rysu przez to, 
kim się jest, a nie odwrotnie. Człowiek nie nabiera cech 

wykonywanych czynności i przypisywanych im właściwości.
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Wiadomo, jako kobieta wyziębiam się 
szybciej, mniej mogę udźwignąć i gorzej 
znoszę zmęczenie. Sytuacja była po-
ważna. Byliśmy 600 kilometrów od 
domu, w górach, w zupełnie nieznanym 
mi terenie. Dwóch z  moich kolegów 

podjęło bez zastanowienia decyzję, że ze 
mną schodzą. Zawieźli mnie do hotelu 
i doprowadzili do stanu niezagrażającego 
życiu i  zdrowiu. Może i  pomyśleli, że 
tłukli się przez pół Polski, wydali mnó-
stwo pieniędzy na przygotowania, że 
kilka miesięcy treningu przygotowującego 
nas do tej konkretnej symulacji militarnej 
poszło właśnie na marne. Ale w żaden 
sposób nie odczułam tych wątpliwości, 
jakby nigdy nie zaistniały. Liczyła się 
odpowiedzialność za członka zespołu, 
moje bezpieczeństwo i  pomoc osobie 
w potrzebie. Może zazdrościli tym, którzy 
zostali na górze i potem przez kilkanaście 
godzin na przemian marzli, biegali, 
dźwigali, tropili i tępili „wroga”. Ale nie 
było dla nikogo cienia wątpliwości, kto 
zachował się jak mężczyzna, nie było 
dyshonorem spędzić ten czas w ciepłym, 
hotelowym pokoju z  gorącą herbatą 
w dłoni.

I absolutnie nie zachęcam mężczyzn 
do bylejakości, pozostawania w miejscu, 
w którym są, niepodejmowania prób 

zmiany tego, co jest słabe, niedobre, 
niewystarczające. Wyjście poza stereo-
typy wymaga męstwa, o  ile nie hero-
izmu. Dziś kobieta zachowująca się „po 
męsku” staje się już swego rodzaju 
normą. Konieczne jest dla nas podejmo-

wanie pracy zarobkowej, interesują nas 
różne dziedziny aktywności i  jest to 
powszechnie akceptowane. Dużo łatwiej 
tzw. opinia przyjmuje fakt, że kobieta 
przejawia aktywność stereotypowo 
męską niż sytuację odwrotną. Tylko 
pora wreszcie zrozumieć, że nie istnieje 
człowiek przeciętny, statystyczny, stereo-
typowy. Istnieje Człowiek Indywidualny. 
Z  własnym bagażem genetycznym, 
wychowawczym, społecznym. Jedyny 
w swoim rodzaju. Za kimś takim tęskni 
każda kobieta: za księciem z bajki, który 
ma swoje własne, niepowtarzane króle-
stwo, dokładnie takie, jakie otrzymał 
w dziedzictwie, i które utrzymał i roz-
winął, które może jej z dumą pokazać. 
Mężczyźni często obawiają się, że stają 
się niepotrzebni zaradnym, energicz-
nym i samodzielnym kobietom. Ale tak 
nie jest i nigdy nie będzie. Dlaczego? 
Odpowiem w najbardziej kobiecy i ste-
reotypowy sposób: BO TAK.

Małgorzata Kalisiak

człowiek niepewny siebie zdobędzie góry, morza i oceany 
i księżniczkę ze szczytu szklanej góry, a parszywej niepew-

ności się nie pozbędzie.
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KINO (NIE) TYLKO 
DLA MĘŻCZYZN

„Mój rower” (2012, reż. Piotr Trzaskal-
ski) to dramaturgiczny koktajl i jedno-
cześnie rozrywka na dobrym poziomie. 
Bohaterami filmu są Włodek, Paweł 
i Maciek – dziadek, ojciec i syn. Paweł 
jest znanym pianistą, Maciek studiuje 
w Londynie i mieszka z matką, a Włodek 
ląduje w szpitalu po odejściu żony, na 
której poszukiwanie ostatecznie wyru-
szają wszyscy trzej. Zamknięci w jednym 
samochodzie, domku letniskowym, 
uwięzieni na jednej łódce, panowie za-
czynają ze sobą rozmawiać. Łatwo 
przeczuć – konflikt murowany! Każdy 
zarzuca coś drugiemu, uderza w  jego 
czułe punkty i rozdrapuje bolesne wspo-
mnienia z przeszłości. Symbolem zada-
wanych sobie nawzajem ran jest tytułowy 
rower, który Paweł dostał w dzieciństwie 
od swojego ojca. Dlaczego nigdy z niego 
nie spadł i jednocześnie pierwszy upadek 
boli do dzisiaj?

Tomek, główna postać „Lęku wysoko-
ści” (2011, reż. Bartosz Konopka), jest 
reporterem telewizyjnym, mężem pięk-

Geniusz mężczyzny
Choć powszechnie wiadomo, że kobiet zrozumieć do końca się nie da, 
zrozumienie facetów też nie jest takie proste. W polskim kinie ostatnio 
pojawiło się kilka filmów, zgłębiających problem rodzinnych relacji między 
mężczyznami. Profesjonalnie skonstruowane i zrealizowane opowieści 
o ważnych sprawach, które poruszają sumienie.

nej kobiety i właścicielem mieszkania, 
w którym nie ma czasu zawiesić półek. 
W jego życie wkracza nieoczekiwanie 
ojciec, uważany przez otoczenie za 
groźnego wariata wyrzucającego z okna 
telewizor i  sikającego na sąsiadów, 
a w rzeczywistości zagubiony między 
agresją a apatią, resztkami uczuć do syna 
a nienawiścią do świata. Co powinien 
zrobić Tomek? Umieścić ojca w szpitalu 
psychiatrycznym? Zaangażować się 
w relację z chorym ojcem i zniszczyć 
swoje poukładane życie rodzinne i za-
wodowe? Poprzez spotkania, pełne 
symbolicznych gestów i niedopowie-
dzeń, obaj panowie coraz bardziej się do 
siebie zbliżają. Tytułowy lęk wysokości 
ostatecznie pokonują podczas wspólnej 
wędrówki górskiej. Pozostaje pytanie, 
czyj był ten lęk – ojca czy syna?

Inaczej kończy się film „Pręgi” (2004, 
reż. Magdalena Piekorz) - historia 
Wojtka, dorosłego mężczyzny, który 
w dzieciństwie był bity i poniżany przez 
ojca. Przejmując po nim despotyzm 
i gruboskórność, po latach odsłuchuje 
taśmy, na których nagrał swoje wspo-
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mnienia. Wspomnienia powróciły – tyle, 
że jest za późno, aby cokolwiek naprawić 
w tej relacji.

We wszystkich tych filmach dostrze-
gam wspólne wątki, które są ważne dla 
każdego mężczyzny.

ANI SKAŁA, ANI ŚMIETNIK
Po pierwsze, trzeba odważnie przy-

znać: mężczyźni też coś czują. Nie są 
twardą skałą, w którą trzeba kopnąć, żeby 
coś poczuła. I nie mówię o jakiejś ckli-
wości, formie histerii albo melancholii. 
Mam na myśli uczucia, które posiada 
każdy człowiek. Dobrze jest być ich 
świadomym. A bywa, że mężczyźni boją 
się zadawać sobie pytania o motywacje 
i intencje podejmowanych działań. Dają 
z siebie wszystko, zaciskają zęby i pięści, 
aby przeżyć świat w jego najtwardszym 
i najgorszym wydaniu, ale tak naprawdę 
udają, dając z siebie tylko to, co powierz-
chowne i  bezwartościowe. Nie są do 
końca szczęśliwi. Męska dusza musi 
zostać najpierw poznana przez samego 
mężczyznę, aby mogła być odkrywana 
przez innych.

Panuje przekonanie, że mężczyźni są 
świetni w  załatwianiu strategicznych 
konkretów i prowadzeniu technicznych 
rozmów – i to jest prawda. Ale mężczyźni 
powinni także rozmawiać i pielęgnować 
relacje. Zastanawiające, jak wielka musi 
być odwaga faceta decydującego się na 
szlachetną szczerość w relacjach. Czas 
jest najcenniejszym darem, jaki możemy 
dać drugiemu. Nie zawsze jest łatwo 

i przyjemnie. Dodatkowo bolesne jest 
zmierzenie się z traumatycznymi wspo-
mnieniami z przeszłości. Czy warto in-
westować w naprawienie przeszłości, by 
z  pokojem wkroczyć w  przyszłość? 
Wielu mężczyzn uważa, że nie. Traktują 
zranienia z  przeszłości jako pewien 
ubytek, lukę komunikacyjną, obok której 
można przejść w milczeniu i  iść dalej 
w życie. A nierozwiązane problemy to 
śmietnik zamiatany pod dywan. Nawet 
nie ma sensu udawać, że wszystko jest 
w porządku. Albo zrzucać winę tylko na 
innych. Dojrzałość – także w tym wy-
padku – polega na dostrzeżeniu, że od-
powiedzialność za moje życie spada na 
mnie samego.

Mężczyzna powinien być silny i pewny 
siebie, bo to daje poczucie stabilizacji, 
potrzebnej w podejmowaniu odpowie-
dzialności za siebie i innych. Bóg nikogo 
z nas nie stworzył jako tchórza! Dał nam 
ducha walki i  odwagi (nazywamy to 
cnotą męstwa). Ale z  drugiej strony, 
dopóki nie przeżyjemy załamania, bę-
dziemy polegać tylko na sobie. Bycie 
mocnym nie wyklucza bycia słabym. 
Tam, gdzie jest rana mężczyzny, tam jego 
geniusz. Rana jest zadana w miejscu jego 
siły. Jeśli myśli, że jest kimś i wszystko 
umie – po co mu Bóg? Nie ufam cwa-
niakom, którym wydaje się, że są niesa-
mowici. Wolę faceta, który zmagał się ze 
swoimi zranieniami i jest przekonany, że 
wszystko może nie dzięki sobie, lecz 
w Tym, który go umacnia.

dk. Kamil Falkowski
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EKSPLORATOR ŻYCIA
Cały numer „Oazy” o mężczyznach 

i dla mężczyzn. Czy to nie wspaniałe?
Bardzo się cieszę z  pomysłu, żeby 

porozmawiać wreszcie o mężczyznach. 
Uważam, że ten temat jest zaniedbany 
i pomijany. Przyjrzyjmy się na przykład 
ilości czasopism adresowanych do ko-
biet i adresowanych do mężczyzn.

Oferta dla kobiet jest bogata i zróż-
nicowana tematycznie.

A dla mężczyzn zostają albo czasopi-
sma erotyczne, albo sportowe. Wszystko 
kręci się wokół kultu ciała, męskości 
postrzeganej zewnętrznie. Wydaje mi 
się, że niewiele jest czasopism o mężczy-
znach, które są prowadzone w ciekawy, 
pogłębiony sposób. Może dlatego wiele 
kobiet uważa, że mężczyźni nie mają 
żadnego życia wewnętrznego? (śmiech) 

Skądś się takie myślenie bierze.
Mężczyznom jest trudniej niż kobie-

tom mówić o  uczuciach i  okazywać 
uczucia. Przeżywanie uczuć jest trakto-
wane przez nich jako słabość, co jest 
nieporozumieniem! Uczucia nie są 
wobec nas czymś obcym. To część we-

Porozmawiajmy 
o mężczyznach

Z Krzysztofem Kościołkiem, psychoterapeutą, 
rozmawia Agnieszka Salamucha

wnętrznego głosu w nas, który infor-
muje o naszych różnych granicach – 
nawet o takich, o których wcześniej nie 
wiedzieliśmy. Przysłuchiwanie się uczu-
ciom może nam dużo powiedzieć. Ale 
to temat na inną rozmowę.

Chciałbym odróżnić męskość jako 
socjologiczny stereotyp, kojarzący się 
z siłą, niezłomnością, twardością, nie-
wzruszonością – od męskości przeży-
wanej indywidualnie, osobiście. To są 
dwie różne rzeczy. To pierwsze rozumie-
nie męskości narzuca się nam od razu, 
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również dlatego, że nasz świat lubi 
uproszczenia i szybkie skojarzenia. Ale 
mężczyzna, który stara się normalnie 
żyć, pracować, zarabiać pieniądze na 
rodzinę, może się załamać, porównując 
się z tym stereotypem. 

Co mu pozostaje?
Poszukiwanie, co dla niego osobiście 

znaczy być mężczyzną. I tu zaczynają się 
schodki (śmiech). To jest bardzo trudne, 
bo wymaga zetknięcia się z samym sobą, 
skonfrontowania się ze swoją słabością. 
„Kim ja jestem? Jaki jestem? Jakie są 
moje pragnienia? Co jest dla mnie 
ważne?” Jeżeli komuś chodzą po głowie 
takie pytania (nawet jeśli niekoniecznie 
zadaje je sobie wprost) i jeżeli czuje, że 
potrzebuje znaleźć na nie odpowiedź – 
to dobrze z nim! A jeżeli ich unika i nie 
chce szukać odpowiedzi, to jest smutne, 
bo pokazuje, że ucieka od siebie, nie chce 
siebie poznawać. Dlatego musi odreago-
wywać różne swoje stany i  ładuje się 

w kłopoty, które dodatkowo są powo-
dem kolejnych zranień.

Do czego ma doprowadzić to pozna-
nie siebie? 

Na pewno nie chodzi o bycie dosko-
nałym. Chodzi raczej o postawę zacie-
kawienia się sobą i światem, który jest 
wokół mnie – postawę otwartości, chęć 
eksplorowania życia, dynamizmu, bycia 
w działaniu, bycia aktywnym, odważ-
nym w szukaniu. Z taką postawą skoja-
rzyłbym mężczyznę.

MĘŻCZYZNA ZRANIONY
Z racji swojego zawodu spotykasz 

wielu mężczyzn, którzy zmagają się ze 
sobą i ze swoją męskością.

Mogę powiedzieć, że z tego, co ludzie 
robią sobie i innym, bardzo niewiele jest 
w stanie mnie zaskoczyć. Nie gorszę się 
tym. Każdy człowiek ma swoją historię. 
Każdy ma coś za sobą. Każdy mężczyzna 
wywodzi się z określonej rodziny, okre-

„Mój rower”, reż. Piotr Trzaskalski, mat. prasowe
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ślonego środowiska, miał takie, a nie 
inne doświadczenia w relacji – przede 
wszystkim z matką, bo ta relacja jest 
pierwotna, a  później relacji z  ojcem. 
W dzieciństwie mogło czegoś zabrak-
nąć. Mogło się wydarzyć coś niedobrego, 
co w  życiu dorosłym jest przyczyną 
różnych skutków, a te skutki mogą się 
objawiać w postaci różnych zachowań 
– nawet takich, które bulwersują i szo-
kują. Lubię patrzeć na człowieka jako na 
pewną całość. Jest mi łatwiej o  tym 
mówić, ponieważ pracuję w  zaciszu 
gabinetu, praca z pacjentami jest rozcią-
gnięta w czasie. Mam możliwość pozna-
nia ich – i nabrania szacunku do nich 
i ich historii, bez usztywniania się i po-
tępiania.

W jaki sposób można zmienić takie 
bulwersujące, szkodliwe zachowania?

Zmiana jest możliwa, jeśli się jej pra-
gnie. Ale wychodzenie ze swoich pro-
blemów nie polega na tym, żeby rzucać 
wszelkie siły do zmieniania zachowania, 
które uznaję za złe. Można się wpakować 
z tego powodu w nerwicę, a i tak nic się 
nie polepszy. 

Zmiana zachowania powinna wyni-
kać ze zmiany myślenia o sobie. Chodzi 
o spojrzenie na siebie w sposób praw-
dziwy – uznanie tego, co jest związane 
z moimi zranieniami, ale uznanie też 
swojego potencjału. Spojrzenie na siebie 
w pozytywny sposób. Dopiero wtedy 
można budować w sobie postawę dąże-
nia do zmiany. Chodzi o  budowanie 
w sobie motywacji, która będzie mnie 
pchała do rozwiązywania problemów. 
A wtedy, jeśli po drodze wydarzy się coś 
trudnego, to mnie nie złamie.

„Lęk wysokości”, reż. Bartosz Konopka, mat. prasowe
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Krzysztof Kościołek: filozof, psychoterapeuta, absolwent KUL, absolwent Studium 
Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamcz-
nej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Prowadzi indywidualną praktykę 
psychoterapeutyczną w Lublinie i Warszawie. Prowadzi także grupy terapeutyczne. 
Współzałożyciel Psychodynamicznego Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowego PCTS 
(www.pcts.pl). Stały współpracownik ośrodka „Odwaga” Fundacji Światło-Życie 
w Lublinie. Prowadzi także zajęcia w ramach założonego przez ks. F. Blachnickiego 
i ks. W. Danielskiego „Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej” na Wydziale Teologii 
KUL. Przynależy do Domowego Kościoła. Współorganizator wraz ze Stowarzyszeniem 
Diakonia Archidiecezji Lubelskiej Oazowego Punktu Pomocy Psychologicznej (pomoc.
oaza@gmail.com), który świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną.



Oaza nr 110 Pismo Ruchu Światło-Życie

28

A jeśli zmiana się nie powiedzie?
Jeżeli oprę swoją motywację na uzy-

skaniu efektu, to daleko nie zajdę, po-
nieważ dane zachowanie może być po-
dyktowane różnymi zranieniami, które 
mają czasem trwałe skutki. Przez całe 
życie możemy myśleć, reagować, odczu-
wać w sposób, jakiego byśmy nie chcieli.

I co wtedy?
Czymś innym jest sprawa wchodzenia 

czy nie wchodzenia w różne zachowa-
nia, bo to się może nie udać, a czymś 
innym – postawa pracy nad sobą, która 
zawsze daje coś dobrego.

OJCOWIE I SYNOWIE
Podobno wszystko zaczyna się w ro-

dzinie.
Tak jest. To, jakimi jesteśmy mężczy-

znami, w dużej mierze zawdzięczamy 

pierwszym wzorcom, jakie kształtują się 
w rodzinie. Kiedyś nie wierzyłem w to, 
że kształtują nas pierwsze lata życia. 
Niektórzy mówią, że pierwsze pięć. 
Teraz wiem, że tak jest. Małe dziecko nie 
kształtuje się dzięki słowom – kształtuje 
się poprzez doświadczenie.

Słowa w wychowaniu nie są ważne?
Są, ale tylko wtedy, kiedy mają prze-

kład na rzeczywistość – jeżeli rodzice 
coś mówią i  tak samo robią. A  jeżeli 
mówią co innego i robią co innego, to 
w dziecku pojawia się nieufność albo 
nawet rozdwojenie: „skoro oni tak 
mówią, a inaczej robią, i ja to zauważam, 
to albo z nimi jest coś nie tak, albo ze 
mną”. A ponieważ małym dzieciom jest 
trudno uznać, że to z rodzicami jest coś 
nie tak, więc dziecko bierze wszystko na 
siebie.

„Mój rower”, reż. Piotr Trzaskalski, mat. prasowe
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Jak to wygląda, jeśli chodzi o relację 
między ojcem i synem?

Syn zawsze chce być taki, jak ojciec. 
Dlatego przejmuje postawy ojca i jego 
zasady, normy. Może się z nim identyfi-
kować w sposób pozytywny albo nega-
tywny, przez kontridentyfikację albo 
inaczej identyfikację lustrzaną. Ona ma 
miejsce nawet wtedy, kiedy chłopakowi 
lub dorosłemu mężczyźnie wydaje się, 
że nie ma nic wspólnego z swoim ojcem.

Co się dzieje, gdy ojciec jest silny, 
dominujący?

Jeżeli chłopiec miał do czynienia 
z ojcem, który udowadniał mu na każ-
dym kroku swoją wyższość, siłę, i był 
mało tolerancyjny wobec niepowodzeń 
syna – a dziecko ma prawo mieć niepo-
wodzenia, bo się uczy – to jest duże 
prawdopodobieństwo, że w przyszłości 
taki mężczyzna nie będzie miał oparcia 
w samym sobie i będzie się łatwo znie-
chęcał. Paradoksalnie, będzie też podej-
mował zadania ponad swoje siły, żeby 
udowodnić, że sobie z nimi poradzi. 
A  w  gruncie rzeczy nie będzie sobie 
w  stanie poradzić, ponieważ żywi 
mocne przeświadczenie, że sobie nie 
poradzi z niczym. Będzie się upewniał, 
że sobie z niczym nie poradzi, chcąc na 
zewnątrz zrobić wrażenie, że sobie po-
radzi.

Błędne koło.
Możemy też mieć do czynienia z sy-

tuacją, gdzie ojciec jest słaby, wycofujący 
się, a dominującą rolę w domu pełni 
matka.

Jak chłopiec może się zidentyfiko-
wać ze słabym ojcem, z którym nikt 
w domu się nie liczy?

Albo go naśladując w wycofaniu, albo 
stając się w przyszłości despotą, który 
nie liczy się z innymi.

Mówi się też o ojcu nieobecnym.
Ojciec może być nieobecny w domu 

przez pracoholizm, zaniedbując rozwój 
relacji rodzinnych. A przecież to, co nas 
kształtuje – i dzieci, i dorosłych, i ko-
biety, i mężczyzn – to są właśnie relacje. 
Może być też tak, że ojciec jest fizycznie 
w domu, ale niczym się nie interesuje. 
Przysłowiowa gazeta, telewizor i piwo. 
Dzieci wtedy widzą, że opłaca się tak 
zachowywać.

To, jacy są poszczególni mężczyźni, 
zależy od tego, w jakim klimacie wzra-
stają, z jakimi wzorcami się spotykają. 
Tu jest klucz do zrozumienia ich sytu-
acji.

Świadomość zagrożeń?
Moje doświadczenie kliniczne wiąże 

się też z bardzo trudnymi sytuacjami. 
Niekiedy rodzice nie mają świadomości, 
że (a niestety zdarza się to coraz częściej) 
chłopcy są molestowani, np. przez kole-
gów, kuzynów, wujków, a czasami przez 
rodzeństwo. Molestowanie może mieć 
miejsce w szkole, na lekcjach wychowa-
nia fizycznego, w grupie rówieśniczej, 
na różnych wyjazdach, ale bywa też, że 
na oazie. Agresorem może być kolega, 
wujek, czy niestety osoba związana 
z Kościołem. To przykre, że o tym mó-
wię, ale nie można udawać, że to się nie 
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zdarza w  naszych środowiskach. Nie 
miałem pojęcia o  skali tego zjawiska, 
zanim nie zacząłem pracować z mężczy-
znami w „Odwadze”. Nie zawsze musi 
dojść do skrajnego naruszenia intym-
ności ani do „złego dotyku” – skrzyw-
dzenia emocjonalne są też bolesne.

Oczywiście, każda sytuacja jest indy-
widualna. Nie chcę w nikim wzbudzić 
lęków. Nie wszystkie zranienia muszą 
być bardzo głębokie. Czasem jest trudno 
wyjść na prostą, ale uważam, że jeśli chce 
się zmiany, to można poradzić sobie 
z wieloma rzeczami. Byleby nie bać się 
siebie i  swoich reakcji, być ze sobą 
oswojonym.

KROK PO KROKU
Na co warto zwrócić uwagę na po-

szczególnych etapach rozwoju 
chłopca?

Pierwsza identyfikacja płciowa nastę-
puje około drugiego-trzeciego roku 
życia, kiedy chłopiec dostrzega budowę 
swojego ciała i widzi na przykład, że on 
ma siusiaka, a siostra czy inna dziew-
czynka nie mają. To ważny moment 
w jego rozwoju.

Kiedy zaczyna się różnicowanie 
płciowe, zaczyna się jednocześnie róż-
nicowanie pary rodzicielskiej. Z jednej 
strony rodzice są przeżywani przez 
dziecko jako jeden obiekt rodzicielski 
– mama i tata. Z drugiej strony dziecko 
dostrzega, że ta para składa się z dwóch 
różnych osób, i rozróżnia, że inną rolę 
pełni mama, a  inną tata. Na przykład 

zabawy fizyczne, siłowe, rywalizacyjne, 
wychodzą lepiej z tatą. Z mamą są inne 
zabawy. Ojciec pozwala dzieciom na 
więcej, matka na mniej, co widać na 
placach zabaw. Ojciec chętnie wypu-
ściłby gdzieś dziecko, nie przejmuje się, 
kiedy ono się przewróci i ubrudzi. Matka 
reaguje inaczej (śmiech). W normalnej 
sytuacji dziecko powinno spostrzec, że 
rodzice się różnią – i że mają silną więź, 
że są razem, że ich relacja jest relacją 
wiodącą w rodzinie.

Ważne, żeby rodzice zachowywali 
swoją odrębność. Mieli swój pokój, 
swoją sypialnię. Drzwi do tej sypialni 
powinny być zamknięte, w znaczeniu 
dosłownym i symbolicznym – żeby dla 
dziecka było jasne, że jest świat doro-
słych i świat dzieci. To jest bardzo po-
rządkujące. Dzieci nie muszą i nie po-
winny mieć pełnego dostępu do świata 
dorosłych.

Dlaczego to jest takie ważne?
Bo daje dzieciom poczucie bezpie-

czeństwa. Rodzice powinni zapewnić 
dziecku zaspokojenie potrzeby bezpie-
czeństwa, bo dziecko ma różne lęki, 
emocje, których nie jest w stanie samo 
opanować. Jeśli więzi i role w rodzinie 
są zaburzone, to może powodować 
wystąpienie różnych lęków, zakłóceń 
procesów rozwojowych od strony emo-
cjonalnej. Wtedy jest bardzo trudno 
zintegrować się w życiu dorosłym.

Popatrzmy na małe dziecko, które zna 
swoich domowników, czuje się wśród 
nich dobrze i bezpiecznie. Nagle przy-
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chodzi do domu ktoś obcy: dziecko 
przejawia rezerwę, nie chce podejść, boi 
się.

Pewien ojciec pojechał ze swoim 
małym synkiem do osoby z  rodziny, 
którą ten chłopczyk słabo znał. Nie jest 
to dziecko zalęknione, nie boi się no-
wych ludzi. Ale przez godzinę nie chciał 
wysiąść z  wózeczka. Podobnie jest 
z osobami niepełnosprawnymi intelek-
tualnie, z osobami autystycznymi. Kiedy 
jadą w  nowe miejsce, po dojechaniu 
potrafią siedzieć kilka godzin w samo-
chodzie. Tak ważna jest potrzeba bez-
pieczeństwa.

Wróćmy do sypialni. Rodzice są tam 
razem i śpią razem.

Broń Boże, żeby matki spały z dziećmi, 
zwłaszcza z chłopcami! To też wywołuje 
negatywne skutki, nawet w postaci za-
burzeń rozwoju seksualnego. Trudno 
jest chłopcu, który długo spał z matką, 
mieć prawidłowe odczucia seksualne. 
Dorosły mężczyzna może bać się od-
czuć, które normalnie się rodzą, kiedy 
jest w łóżku z kobietą, ponieważ odnosi 
te odczucia do matki.

Pierwsza faza krytyczna mija, chło-
piec rośnie. Co się dzieje potem?

Wiek wczesnoszkolny to faza latencji, 
uśpienia, względnego spokoju. Kolejny 
ważny etap to wiek adolescencji, który 
zaczyna się od 12 lat u dziewcząt i nieco 
później u chłopców. To naturalny czas 
pojawiania się impulsów seksualnych. 
Chłopcy bardzo interesują się swoim 
ciałem.

Koleżanka widziała kiedyś, jak jej 
młodszy – wówczas pięcioletni – bra-
ciszek sprawdzał na swoim cieniu, czy 
mu rosną muskuły. Oczywiście był 
pewien, że go nikt nie widzi (śmiech).

Ale zainteresowanie dojrzewającego 
chłopca jest inne niż zainteresowanie 
pięciolatka. Dotyczy na przykład wiel-
kości i budowy penisa. To czas porów-
nań. W  wieku gimnazjalnym często 
dochodzi do pobudzenia seksualnego 
i  czasami niewłaściwych zachowań 
w tym obszarze, np. wzajemnej mastur-
bacji czy nałogowej masturbacji. Bardzo 
negatywnym zjawiskiem jest korzysta-
nie z pornografii. To zamyka na relacje, 
pokazuje, że można się używać. Niektó-
rzy po takich doświadczeniach wchodzą 
bez szwanku w  życie dorosłe, mogą 
normalnie związać się z  kobietą, ale 
zdarza się też, że w kimś pozostawia to 
trwały ślad i może nawet w przyszłości 
zaowocować rozbudzeniem seksualnym 
w stosunku do mężczyzn, chłopców.

Wspomniałeś o pornografii?
To poważna sprawa, o której trzeba 

mówić. Wczesny kontakt z pornografią 
– w  wieku 10, 12 lat, czasami nawet 
wcześniej – powoduje negatywne skutki 
od strony psychologicznej, ponieważ 
jest zetknięciem się ze sferą, z  którą 
dziecko nie jest w stanie sobie poradzić. 
To ciężar, którego dziecko nie da rady 
udźwignąć. Oglądanie pornografii może 
powodować poważne zaburzenia roz-
wojowe i  psychoseksualne, łącznie 
z  wycofaniem się, wytworzeniem się 
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nerwicy obsesyjno-kompulsyjnej, utratą 
kontaktu z realnością, nauką, obowiąz-
kami. Dziecko myśli wtedy tylko o tym, 
żeby wejść do Internetu na odpowiednie 
strony i pobudzać się seksualnie.

Jakie są skutki używania pornogra-
fii?

Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy 
pierwszoklasista idzie do domu kolegi 
rówieśnika. Podczas niewinnej zabawy 
w doktora czy w modę okazuje się, że 
ten kolega jest całkiem nieźle zoriento-
wany w różnych sprawach – pojawia się 
próba zainicjowania kontaktu seksual-
nego. Jeśli dziecko zetknie się wcześnie 
z pornografią, będzie naśladować różne 
zachowania, kompletnie ich nie rozu-
miejąc. To w nim zostaje.

Niektórzy twierdzą, że dorosłym 
pornografia już nie zaszkodzi.

To nieprawda. Przede wszystkim zo-
staje naruszona wrażliwość w kontak-
tach intymnych. W pornografii jest taki 
przekaz: używaj! Używaj siebie, wła-
snego ciała, nie ma granic, możemy się 
zaspokajać, kiedy chcemy i jak chcemy. 
Mając takie nastawienie, można mieć 
trudności w zbudowaniu i utrzymaniu 
więzi w życiu dorosłym. Mówię o tym, 
ponieważ mężczyźni sięgają po porno-
grafię częściej niż kobiety. Są bardziej 
narażeni. Ten przemysł jest nastawiony 
właśnie na nich.

Wróćmy do wieku adolescencji.
To okres buntu i taki musi pozostać. 

To pierwsze próby bycia dorosłym. 
Chłopiec – to samo dotyczy dziewcząt 

– buduje siebie również na zasadzie 
kontry. Nie jest dobrze, kiedy chłopiec 
się nie buntuje, nie pyskuje, jest uległy. 
Z mojego punktu widzenia jest to po-
dejrzane! Ale nie jest też dobrze, kiedy 
chłopak buntuje się w skrajny sposób. 
Skrajności nie są dobre. Ale łamanie 
granic przez nastolatków to coś normal-
nego. I nie chodzi wcale o to, żeby tych 
granic nie stawiać. Bo jeśli nawet 
dziecko chce łamać granice, to nie 
znaczy, że ich nie potrzebuje. Ono 
przekraczając je domaga się, żeby te 
granice były i żeby rodzice byli konse-
kwentni. Dlatego rodzice muszą utrzy-
mać granice – z poszanowaniem dobra 
dziecka. Nie wolno stosować inwigilacji. 
Nie można być też despotą. Ale nie 
można być zbyt spolegliwym wobec 
dzieci i ulegać im, bo to także zaburza 
ich rozwój. We wszystkim trzeba zdro-
wego rozsądku.

Na czym polega faza homoseksualna 
w rozwoju seksualnym człowieka?

Ma ona miejsce zarówno u chłopców, 
jak i u dziewcząt, między 14 a 16 rokiem 
życia. Jest to moment, kiedy zaintereso-
wanie własną płcią jest większe niż płcią 
przeciwną. Młodzi ludzie mogą się tego 
przestraszyć, myśląc, że są homoseksu-
alni – albo mogą upewniać się w tym, 
że są homoseksualni.

Jakiego rodzaju są te zainteresowa-
nia?

Na przykład idealizowanie kolegi, 
którego uważa się za kogoś wspaniałego. 
To raczej dziecięce projekcje, że ktoś jest 
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tak niezwykły, że aż chce się być blisko 
tego kogoś. Ten ktoś może się również 
podobać fizycznie, bo jest na przykład 
przystojny. 

Akurat zainteresowanie tego ro-
dzaju wcale nie musi oznaczać skłon-
ności homoseksualnej.

Kiedyś było łatwiej nastolatkom 
przejść przez tę fazę – bez nadmucha-
nego medialnego przekazu i wszech-
obecnej ideologii gender. Dzisiaj bardzo 
łatwo można dać się wciągnąć w zacho-
wania nerwicowe. Bo skoro są we mnie 
takie zainteresowania, to jestem na 
pewno osobą homoseksualną. A ja nie 
chcę taki być. I można się zafiksować, 
mieć lęki homoseksualne, rozwój może 
się zaburzyć. W skrajnych przypadkach 
ktoś odrzuca wszystko, co mu się kojarzy 
z homoseksualnością. Mogą też pojawić 
się natręctwa, myśli obsesyjne.

Proces może pójść także w  drugą 
stronę: „skoro tak czuję, to taki jestem 
i tak chcę”. Ale powiedzmy sobie szcze-
rze – w wieku szesnastu lat dopiero za-
czynają krystalizować się nasze poglądy. 
Procesy rozwojowe nie są ukończone, 
przeciwnie, dopiero trwają. Ba, niektóre 
dopiero teraz się zaczynają rozwijać – 
tożsamość, osobowość. To po prostu za 
wcześnie, żeby podejmować wiążące 
decyzje!

Jak pomóc nastolatkowi w przejściu 
tego etapu?

Rozmawiać, podtrzymywać więzi. 
Żeby dzieci przyszły po poradę do ro-
dziców, a nie do grupy rówieśniczej. Im 

więcej informacji na ten temat rodzice 
przekażą w domu, naturalnie i bezpiecz-
nie rozmawiając, tym mniejszy wpływ 
będzie miała ulica. Jeśli rodzice będą 
unikać tematu, bać się rozmowy, 
wszystko powiedzą koledzy.

KRYZYS?
Mówi się, że dzisiejsi mężczyźni są 

słabi, że męskość przeżywa kryzys.
Znam te opinie. Myślę o tym w inny 

sposób. Kryzys męskości to skutek, nie 
przyczyna.

Skutek czego?
Skutek braków w  wychowaniu, we 

właściwym, dobrym przekazie rodzin-
nym. Skutek problemów z  więziami 
w rodzinie.

Na rynku jest dziś mnóstwo porad-
ników dotyczących mężczyzn i męsko-
ści.

Warto je czytać i znać, ale z zachowa-
niem zdrowego dystansu. Te książki 
mogą pobudzać i  rozwijać. Ale po-
wiedzmy, że ktoś ma niewłaściwe my-
ślenie o sobie, zaburzony obraz siebie, 
i trwa w nieustannej pogoni za autory-
tetem. Jeśli sięgnie po taki poradnik 
i zauważy, że jego sytuacja nie przystaje 
do żadnej z tych opisanych w książce, 
wtedy lektura może być dla niego de-
strukcyjna. A przecież nasza sytuacja 
może być inna niż w książce. W ogóle 
trzeba myśleć krytycznie, po swojemu. 
To jest bardzo męskie.
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Moje córki są podobne z wy-
glądu, ale mają różne tempe-
ramenty, są jak ogień i woda. 

Starsza, Weronika, od zawsze była 
otwarta, garnęła się do ludzi. Młodsza 
Dominika przez pierwsze dwa lata była 
nieśmiała. Ale teraz, jako jedyna z grupy 
przedszkolnej, występuje na scenie 
z mikrofonem!

Mojej żonie Asi jest łatwiej, jeśli cho-
dzi o porozumienie z dziećmi. Ale ja też 
dużo rozmawiam z  moimi córkami 
o Bogu. Czuję się odpowiedzialny za ich 
rozwój religijny. Nasze wieczorne mo-
dlitwy często kończą się opowiadaniem 
bajek. I tutaj ja wiodę prym. Wymyślam 
bajki na bieżąco. Główną bohaterką 
najczęściej jest księżniczka, która ma 
siostrę, żeby dziewczynki utożsamiały 
się z opowieścią. W bajkach występują 

Każdy może
Jestem mężem swojej żony i ojcem dwóch córek, więc mam trzy kobiety 

w domu. I dobrze mi z tym. Uczę się od nich innej wrażliwości, innych potrzeb. 
Gdybyśmy mieli trzecie dziecko, z przyjemnością przyjąłbym nowinę, że będzie 
to córka.

też zwierzątka. Wymyślam historie, 
które pokazują, że miłość i dobroć są 
ważne w życiu, a trudne rzeczy się roz-
wiązują, gdy zwrócimy się do Boga 
w  poszukiwaniu pomocy. Niestety, 
często zasypiam w trakcie opowiadania, 
dlatego, kiedy dzieci mnie budzą i py-
tają, co dalej, nie zawsze pamiętam, co 
wcześniej wymyśliłem. One też potrafią 

aktywnie uczestniczyć w tworzeniu tych 
historii. 

Nie zaliczyłem żadnego kursu ani 
szkoły dla liderów, poza miesięczną 
szkołą animatora w Krościenku i forma-
cją w  Ruchu. Reszty nauczyło mnie 
samo życie i ks. Marek Sędek, wówczas 
moderator wspólnoty w Tarchominie. 
Nauczył nas robienia nie dla siebie, ale 
dla innych, i to nawet nie dla ludzi ze 
wspólnoty, ale dla ludzi z  zewnątrz. 

Nigdy nie robiliśmy czegoś tylko po to, żebyśmy sami byli 
zadowoleni. Nie wymyślamy czegoś tylko po to, żeby było. 

Wiemy, gdzie zaczynamy, gdzie kończymy, co chcemy 
osiągnąć i gdzie chcemy dalej pójść. 
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Nigdy nie robiliśmy czegoś tylko po to, 
żebyśmy sami byli zadowoleni. Nie 
wymyślamy czegoś tylko po to, żeby 
było. Wiemy, gdzie zaczynamy, gdzie 
kończymy, co chcemy osiągnąć i gdzie 
chcemy dalej pójść. 

Nasza „grupa inicjatywna” składa się 
z ośmiu mężczyzn: sześciu małżonków 
i dwóch księży. Wśród nas jest ogrodnik, 
kucharz, mechanik samochodowy 
i paru wykształconych. Wszyscy jeste-

śmy w  Ruchu. To tyle, jeśli chodzi 
o nasze ścisłe grono. Ale niewiele byśmy 
zdziałali, gdyby nie nasze żony, które 
często razem z nami uczestniczą w róż-
nych akcjach i  wspierają nie tylko 
obecnością. Poza tym istnieje jeszcze 
drugi krąg współpracowników, którzy 
angażują się w działania przez jakiś czas 
w  konkretnych miejscach i  to oni są 
głównymi „ojcami sukcesu”.

Pan Bóg nie powołuje ukształtowa-
nych, tylko kształtuje powołanych. Nie 
wyobrażam sobie, żebym kilkanaście lat 
temu wstecz był zdolny do robienia tego, 
co robię teraz. A zaczęło się od organi-
zowania w  Warszawie przedstawień 
Teatru A z Gliwic. Scenariusz spektakli 
był oparty na tematach biblijnych – hi-
storii Tobiasza, Pasji, Pieśni nad Pie-

śniami. Przyjęliśmy zasadę 1+1: jeśli 
chcesz przyjść, masz przyprowadzić ze 
sobą jedną osobę. Przez trzy dni obej-
rzało te przedstawienia dwa i pół tysiąca 
ludzi. Osób zaangażowanych w organi-
zację było kilka.

A potem była pierwsza Samochodowa 
Randka Małżeńska. Pomysł wziął się 
z  trudnego doświadczenia: zaczęły się 
rozpadać nasze znajome małżeństwa, 
również te oazowe. Z jednej strony sta-

raliśmy się troszczyć o nich. Z drugiej 
strony, szukaliśmy odpowiedzi o przy-
czyny. Doszliśmy do wniosku, że zawsze 
– mimo złożonych jednostkowych sy-
tuacji – początkiem końca był brak 
komunikacji, nieumiejętność rozma-
wiania ze sobą.

My zarysowaliśmy wizję, profesjona-
liści dopracowali szczegóły. Randkę 
nazwaliśmy „samochodową”, żeby sku-
sić facetów. Pierwsza Randka i Randka 
bis opierały się na filmie Fireproof . 
Wprowadziliśmy jednak własne inno-
wacje. Podczas gdy Amerykanie pusz-
czali ludziom tylko film, my zaprosili-
śmy ich do dialogu. Przy wyjściu z se-
ansu małżonkowie dostawali koperty 
z  pytaniami do dzielenia i  zasadami 
prowadzenia rozmowy: słuchaj, nie 

Pomysł wziął się z trudnego doświadczenia: zaczęły się 
rozpadać nasze znajome małżeństwa, również te oazowe. 
Z jednej strony staraliśmy się troszczyć o nich. Z drugiej 

strony, szukaliśmy odpowiedzi o przyczyny. 



Oaza nr 110Pismo Ruchu Światło-Życie

37

komentuj, szukaj porozumienia. Potem 
szli do samochodów, włączali radio 
i słuchali specjalnej audycji, która miała 
postać moderowanej rozmowy. Przygo-
tował ją ks. Marek Kruszewski, w studiu 
było również kilka par. Chodziło o to, 
by pomóc tym, którzy nie potrafią roz-
mawiać sami z  siebie. Za pierwszym 
razem ta audycja była emitowana tylko 
na terenie Warszawy, w katolickim radiu 
Warszawa. A  potem, na Randce bis, 
włączyły się inne lokalne radiostacje. 
Dla osób, które po obu randkach chciały 
czegoś więcej, przeznaczyliśmy interne-
towe warsztaty dla małżeństw, skonstru-
owane na podstawie filmu Fireproof. Co 
tydzień na naszej stronie zalogowani 
małżonkowie otrzymywali materiały do 
pracy. Organizowaliśmy też na terenie 
naszej diecezji warsztaty z komunikacji, 
z frekwencją 500-800 małżeństw.

Randki przerodziły się w  Kibicuj 
Rodzinie. Skąd takie hasło? Ze względu 
na Euro 2012. Udało się nam zaprosić 
do pokazania wartości rodziny ludzi 
znanych i  lubianych – Kubę Błaszczy-
kowskiego, Krzysztofa Hołowczyca, 
Ireneusza Krosnego, Radosława Pazurę, 
Krzysztofa Ziemca. Nasz spot był wy-
świetlany w trzech Strefach Kibica. Ki-
bicuj Rodzinie było propozycją skiero-
waną głównie dla mężczyzn. Sporo fa-
cetów uczestniczyło w  kursie dla 
odważnych, zainspirowanym filmem 
Courageous.

Zrodziła się w nas potrzeba pójścia 
dalej. Wiedzieliśmy, że już nie chcemy 

poprzestawać na pokazywaniu filmu. 
Chcieliśmy czegoś więcej, co zmusza-
łoby ludzi do głębszego wejścia w siebie, 
zaangażowania w  relację małżeńską. 
Modliliśmy się i myśleliśmy. A Pan Bóg 
dał konkretne rozwiązania. Tak po-
wstała Nawigacja w Rodzinie.

Nawigacja to dziewięćdziesięciomi-
nutowy warsztat, dający małżonkom 
szansę do przyjrzenia się pięciu sferom 
życia. Zaprosiliśmy do współpracy kilka 
osób. Szymon Grzelak, autor „Dzikiego 
ojca” i  „Archipelagu Skarbów”, mówi 
o relacji z dziećmi i o wychowaniu, Anna 
Kołodziejczyk, psycholog ze Stowarzy-
szenia Psychologów Chrześcijańskich 
– o sferze relacji, Robert Tekieli  – o za-
grożeniach duchowych, terapeuta Jacek 
Racięcki – o problemach związanych 
z uzależnieniami, a Jacek Pulikowski – 
o  relacji małżeńskiej i  seksualności. 
Każdy z prelegentów omawia dany te-
mat krótko, przez 10-15 minut, a później 
małżonkowie, wspólnie albo osobno, 
wypełniają testy. Dla chętnych przygo-
towaliśmy płyty z dłuższymi i pełniej-
szymi wypowiedziami ekspertów. „Od 
siebie” dołożyliśmy klasyfikację pięciu 
języków miłości w życiu małżeńskim: 
dotyku, afirmacji, praktycznej pomocy, 
ofiarowanego czasu i prezentów. Spe-
cjalny test pomaga uświadomić sobie, 
kto w jaki sposób wyraża swoje uczucia, 
i kto jak odczuwa miłość.

Uważamy i doświadczamy, że Nawi-
gacja w Rodzinie to dobra forma docie-
rania do małżeństw w parafiach, do tego 
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prosta w realizacji. Tak naprawdę zor-
ganizować te warsztaty może każdy, na 
przykład młodzież. Trzeba być 90 minut 
na akcji: włączać i wyłączać płytę z krót-
kimi wypowiedziami ekspertów, rozdać 
testy, przeczytać trzy zdania. Na naszej 
stronie mamy zakładkę dla koordyna-
torów, z  przygotowanymi wzorami 

ogłoszeń i plakatów, gotowymi rozwią-
zaniami. Wiemy, jak pomóc struktural-
nie, jak próbować włączyć fundusze 
z miasta, i taką wiedzą chętnie się dzie-
limy. Zorganizować naprawdę potrafi 
każdy. Byleby miał otwarte serce i świa-
domość, że Nawigacja jest potrzebna.

Jaka jest skala naszych działań? Za-
cznę od własnego podwórka. W diecezji 
warszawsko-praskiej w  ramach Roku 
Wiary peregrynuje po parafiach figura 
Matki Bożej Loretańskiej. Za zgodą, 
a nawet zaproszeniem ks. Arcybiskupa 
Henryka Hosera, po wizycie Matki 
Bożej „wchodzimy” z  Nawigacją do 
każdego dekanatu. Byliśmy w czterdzie-
stu parafiach, zostało nam sześćdziesiąt. 
I  ludzie przychodzą – czasami jest to 
trzydzieści osób, a czasami trzysta. Jeśli 
chodzi o liczby, chciałbym wspomnieć 
spotkanie w  Skierniewicach, gdzie 
przyszło na warsztaty siedemdziesiąt 
osób. Ktoś narzekał, że to mało. A my 
wcześniej próbowaliśmy dwa razy coś 
zrobić w Skierniewicach, i nie wyszło. 

Dlatego z naszej perspektywy ta siedem-
dziesiątka jest znacząca. Poza tym, co by 
szkodziło, gdyby przyszły tylko dwie?

Chcielibyśmy dotrzeć do wszystkich 
parafii w Polsce. Budujemy sieć koordy-
natorów, raz na jakiś czas organizujemy 
z  nimi telekonferencje na specjalnie 
wykupionej platformie. Od początku 

2013 roku byliśmy z Nawigacją w 119 
miejscach w  Polsce, a  we wszystkich 
akcjach uczestniczyło około 60 tysięcy 
ludzi.

W naszej diecezji Domowy Kościół 
rzeczywiście rozrasta się tam, gdzie była 
prowadzona Nawigacja. Ale nie chcemy 
przyjmować wszystkich na bazie przeżyć 
z  Nawigacji. Po pierwsze, Domowy 
Kościół nie jest w  stanie przyjąć tyle 
ludzi w krótkim czasie, bo nie ma kto 
pilotować kręgów. Czasem pary czekają 
więcej niż pół roku na powstanie kręgu. 
Po drugie, nie ewangelizuje się ludzi 
pierwszorzędnie po to, żeby przyszli do 
naszych wspólnot, ale żeby przyszli do 
Pana Jezusa, a  potem wybrali dalszą 
drogę. Są małżeństwa nie będące w żad-
nej wspólnocie, które wychowują swoje 
dzieci w duchu wiary, prowadzą rzeczy-
wisty katechumenat rodzinny. Są i tacy, 
którzy dostają inną formację od Ko-
ścioła, np. jako członkowie róży różań-
cowej, a ich dzieci wchodzą do wspól-
noty Dzieci Bożych.

Każdy z nas wkłada w tę akcję tyle, ile może, również od 
strony finansowej. 
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Każdy z nas wkłada w tę akcję tyle, ile 
może, również od strony finansowej. 
Założyliśmy fundację. Nie pamiętamy 
akcji, na której byśmy dużo stracili. 
Zawsze coś zostaje, jak przy rozmnoże-
niu chleba. Kiedy brakuje nam pienię-
dzy, to wtedy zdarzają się cuda, nieraz 
w ostatniej chwili. Poza tym ludzie do 
nas podchodzą i pytają, jak mogą po-
móc, co mogą zrobić. Dają nawet swoje 
wizytówki! Dzięki tej chęci i ofiarności 
ruszyliśmy z akcją „Wirtualna choinka”.

Ktoś z naszej ekipy poszedł na ważne 
spotkanie z pewnym mężczyzną, chcąc 
uzyskać od niego konkretną pomoc. 
W trakcie rozmowy usłyszał pytanie: „to 
pan jest od randek małżeńskich?” „No, 
ja.” „Jak byłem u spowiedzi, ksiądz kazał 
mi zajrzeć na waszą stronę i zalogować 
się na kurs”. Nietrudno się domyśleć, że 
pomoc otrzymaliśmy.

Niektóre miasta podłączyły Nawigację 
w Rodzinie pod różnego rodzaju własne 
akcje oficjalne. Starosta powiatu woło-
mińskiego odebrał nagrodę za program 
prorodzinny – a  jedyny taki program 
realizowany na terenie powiatu to wła-
śnie Nawigacja. Teraz do programu 
włączył się również starosta piaseczyński.

Mamy setki informacji zwrotnych, że 
Randki i Nawigacja były ostatnią deską 
ratunku dla małżeństw bliskich roz-
wodu. Ktoś ich wysłał na spotkanie, i stał 
się cud – a przynajmniej oni tak to wi-
dzą, i  my zresztą też. Co najbardziej 
zaskakujące, Randka zadziałała także 
w naszych małżeństwach!

Co dalej? Mamy wiele pomysłów, ale 
powiem tylko o jednym. 6 lipca w War-
szawie odbyło się spotkanie „Jezus na 
Stadionie”. Uczestniczyło w nim około 
57 tysięcy ludzi. Wcześniej zadaliśmy 
ojcu Johnowi Bashobora pytanie: „co 
będzie dalej?” We wrześniu w katedrze 
warszawsko-praskiej zorganizujemy 
spotkanie, na którym to nagranie będzie 
odtworzone – nie tylko na miejscu, ale 
również w  Internecie, i  dołączymy 
jeszcze własne elementy. Zakładamy, że 
na to spotkanie przyjdą ludzie nawró-
ceni, i dlatego chcemy ich zaprosić do 
działania, dzielenia się swoim doświad-
czeniem. Chcemy, żeby zrozumieli, że 
są w stanie sami coś zrobić w swoim 
środowisku.

Mam przeświadczenie, że uczestni-
cząc w spotkaniach mojego kręgu nie 
robię jeszcze wszystkiego, co powinie-
nem. Wielu ludzi z Domowego Kościoła 
uczestniczyło w Samochodowej Randce 
Małżeńskiej. Dobrze, że byliście. Ale 
można pójść krok dalej: czy kogoś za-
prosiliście? Warto wykupić dziesięć bi-
letów i rozdać znajomym. Powiedziałem 
niedawno w Niepokalanowie do odpo-
wiedzialnych KWC: co robisz? Nie dla 
Ruchu, chociaż to też ważne, ale dla 
ludzi spoza Ruchu, na przykład w para-
fii.

Każdy może!
Czekamy na ciebie!

Ireneusz Łapiński
www.kibicujrodzinie.pl
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Agnieszka Salamucha: Pasjonujesz 
się hokejem. Czy jesteś też zawodo-
wym graczem?

Zbigniew Wawrzyński: Zawodo-
wym – nie, i  nigdy nie byłem, ale 
grałem amatorsko. Przeważnie jako 
bramkarz. Zaczęło się od młodzień-
czych zainteresowań. Najpierw grali-
śmy na zamarzniętych stawach. 
W szkole średniej zacząłem chodzić na 
lodowisko, które wtedy, w Sanoku, było 
jeszcze odkryte,  pod chmurką. Poma-
gałem je odśnieżać, dzięki temu 
wchodziłem za darmo. I  tak mi to 

Służba
Ze Zbigniewem Wawrzyńskim 

rozmawia Agnieszka Salamucha

weszło w  krew, że od trzydziestu lat 
kibicuję sanockiej drużynie hokejowej. 
Kiedy się ożeniłem, hokej pozwalał mi 
odreagować różne sprawy: żeby nie 
krzyczeć w  domu na żonę, na dzieci 
– szedłem na hokej, żeby wyrzucić 
z siebie emocje.

Czy Wasze córki też są zarażone 
hokejową pasją?

Tylko młodsza. Ale za to kibicuje 
całym sercem. Musiałem jej sprawić 
koszulkę klubową. Nosi numer swo-
jego roku urodzenia, czyli 92, a  ja 
swojego – 62.
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Jeśli nie hokejem, to czym się zajmo-
wałeś zawodowo?

Po szkole średniej poszedłem do 
straży pożarnej, w  ramach zastępczej 
służby wojskowej. Tam przepracowałem 
pięć i pół roku. Później miałem trzy lata 
przerwy – zatrudniłem się jako pracow-
nik cywilny w fabryce autobusów „Au-
tosan”. Później wróciłem do zakładowej 
straży pożarnej. W 1990 roku zaczęli 
rozwiązywać tę straż i było wiadomo, że 
stracę pracę. Wtedy przyszła do nas są-
siadka i powiedziała, że są miejsca pracy 
w areszcie śledczym w Sanoku. 

Jak na to zareagowałeś?
Nie – ja na pewno nie będę tam pra-

cował. Ale okazało się, że mam do wy-
boru albo pójść do aresztu, albo na 
bezrobocie. I musiałem przełamać swoje 
opory, strach. Reszta mojej kariery za-
wodowej – do 2009 roku – jest związana 
właśnie z aresztem śledczym.

Nasz zakład ze względu na pojemność 
był bardzo mały, ale pod względem 
dyscypliny i rygoru nie ustępował więk-
szym. Zresztą taka sama praca jest 
w małym areszcie śledczym w Sanoku, 
i na przykład w Krakowie na Montelu-
pich czy w Warszawie na Rakowieckiej. 
Zakłady karne typu zamkniętego nie-
wiele się od siebie różnią. Są tam różni 
ludzie – od złodzieja kury po zabójcę.

Jaką pracę wykonywałeś?
Przez pierwsze dziesięć lat pracowa-

łem w dziale ochrony: najpierw jako 
strażnik w Dziale Ochrony na zewnętrz-
nych posterunkach uzbrojonych, na-

stępnie przez kilka lat pracowałem 
z osadzonymi na oddziałach mieszkal-
nych. W  2001 roku przeszedłem do 
działu kwatermistrzowskiego, byłem 
odpowiedzialny za magazyn munduro-
wo-depozytowy. Wszyscy osadzeni, 
którzy byli przyjmowani i  zwalniani, 
przechodzili przez moje ręce. Wszystkie 
nastroje takich osób, które zostały po-
zbawione wolności, najpierw były wy-
ładowywane na mnie. 

Mówi się, że osadzeni w areszcie mają 
wszystko. Tak, mają wszystko – oprócz 
wolności. 23 godziny w  zamknięciu, 
godzina spaceru. 

23 godziny w zamknięciu? A praca?
Kilkanaście osób pracowało, w więk-

szych zakładach czasem pracuje kilka-
set, ale to są osoby wybrane, wyselekcjo-
nowane, krótko przed zakończeniem 
kary. Praca w zakładzie karnym to luk-
sus. Kiedyś zakłady zewnętrzne, cy-
wilne, zatrudniały osadzonych – teraz 
nie. Nie zatrudnią, bo zatrudnienie 
osadzonego (nie jest to żadną tajemnicą) 
jest droższe niż zatrudnienie osoby cy-
wilnej czy na pracy interwencyjnej. Nie 
opłaca się zatrudnić osadzonego, bo 
trzeba mu zapłacić pełne ubezpieczenie 
zdrowotne i emerytalne. 

No to oni siedzą i nie mają co ze sobą 
zrobić.

Siedzą te 23 godziny w jednym miej-
scu, przez rok, dwa, pięć, dziesięć, 
piętnaście… Jeszcze zależy, ilu ich 
mieszka w  jednej celi. Ale i  tak musi 
dojść do napięć i zatargów. Funkcjona-
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riusze muszą „wyłapywać” nastroje, 
zapobiegać bójkom, bo oddziałowy 
ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje 
się w celi.

To musi być ekstremalnie trudna 
praca – z  ludźmi, którzy z założenia 
Cię nie znoszą.

Funkcjonariusz – powiem brzydko: 
klawisz1 – to jest ich wróg numer jeden. 
Nie można sobie pozwolić na poufałość. 
Osadzony potrafi to wykorzystać. On 
przez 24 godziny na dobę nie ma nic 
więcej do roboty, jak tylko myśleć, jak 
funkcjonariusza wykiwać, jak mu zrobić 
na złość. A pracownicy – po 8 czy 12 
godzinach pracy – idą do domu i przy-
chodzą następni. 

Jak być świadkiem Chrystusa, pra-
cując w takim miejscu i na takim sta-
nowisku? 

Kiedy byłem magazynierem, miałem 
pod sobą kilku osadzonych, którzy 
pracowali w pralni. Jednemu z nich – 
ojcu wielodzietnej rodziny – wyperswa-
dowałem wzięcie rozwodu. Ten czło-
wiek chciał iść po linii najmniejszego 
oporu. Chcieli wziąć z  żoną fikcyjny 
rozwód, żeby opieka społeczna wypła-
cała zapomogi na dzieci, a żona zgarnęła 
alimenty. Ja mu na to: „jeżeli zdecydujesz 
się na rozwód i alimenty, to masz doży-
wotni wyrok”. 

Jeżeli alimenty są raz zasądzone, to 
musi się je płacić non stop. Zmienić to 

później jest naprawdę bardzo ciężko. 
Poza tym nie ma fikcyjnych rozwodów. 
Nie da się po rozwodzie normalnie ze 
sobą żyć. Kiedy ten człowiek wyszedł na 
wolność, przyszedł później i podzięko-
wał. Gdyby popełnił ten błąd,  byłby 
„ugotowany”.

Miałem też przykry incydent: pożar 
w pralni. Chociaż nie wiadomo było, 
z  jakiej przyczyny wybuchł, osadzeni 
wzięli winę na siebie. Musiałem wtedy 
wspólnie z nimi pokryć koszty strat, 
które zostały poniesione. Nie była to 
duża kwota, ale chodziło o sam fakt.

Czy mogłeś zrzucić odpowiedzial-
ność na nich?

Oczywiście. W stu procentach. A to 
być może było moje zawinione niedo-
patrzenie. Osadzeni wzięli to pod uwagę. 
Nie miałem później z  nimi żadnych 
kłopotów.

Przez lata, kiedy pracowałem w ma-
gazynie, miałem nadzór nad zatrudnie-
niem i żadnych problemów z osadzo-
nymi. Cieszyłem się wśród nich dobrą 
opinią. 

Człowiek, który jest związany z Ru-
chem i jednocześnie pracuje w zakła-
dzie karnym – to się rzadko zdarza. 

Gdyby nie Domowy Kościół, nie Ruch 
Światło-Życie – gdzie ja bym teraz był, 
co by ze mną się stało? Trudno mi po-
wiedzieć. 

Ta praca bardzo obciąża psychicznie. 

1  dla niezorientowanych, słowo to pochodzi z łaciny: clavis – klucz. Czyli „Pan tysiąca 
zamków i jednego klucza” ;-)
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Wielu funkcjonariuszy ucieka w alko-
hol. Dzięki temu, że jestem w Krucjacie 
Wyzwolenia Człowieka, nie poszedłem 
w kierunku kieliszka. Potrafiłem dać 
świadectwo – i  wśród osadzonych, 
i wśród kolegów z pracy. Nie miałem 
takich problemów, że ktoś powiedział: 
„nie wypijesz, bo się gniewasz na mnie, 
albo podkablujesz”.  Szedłem na imprezę 
– urodziny, imieniny, odejście na eme-
ryturę –  i mówiłem: „nie piję, za to 
macie darmowego kierowcę, w dodatku 
trzeźwego”.

Obecnie jesteś już na emeryturze. 
Tak, od czterech lat. Decyzję o odej-

ściu z pracy podjąłem dwa lata wcześniej 
i przez te lata przygotowywałem się do 
odejścia. Nie chciałem zostać w pustce. 
Znalazłem sobie różne zajęcia. Mój tata 
zmarł kilkanaście lat temu i pomagałem 
mamie uprawiać ziemię. Od dwóch lat 
jestem też kościelnym w naszej parafii. 

Jak sąsiedzi zareagowali na fakt, ze 
zostałeś kościelnym?

Może to śmiesznie zabrzmi, ale jestem 
trzecim kościelnym z  tej samej ulicy. 
Jeden jest już świętej pamięci, drugi, 
który mieszka obok, jest kościelnym 
z doskoku. Sąsiedzi przyjęli to jak naj-
bardziej pozytywnie. Wiedzieli, że je-
stem w  Ruchu Światło-Życie, blisko 
Kościoła. Nie było dla nich zaskocze-
niem, że zacząłem to robić.

Przydała mi się szkoła liturgii, którą 
przeszedłem w Ruchu. Umiałem służyć 
do Mszy, obyłem się z kapłanami. Nie 
czułem się wyobcowany w kościele jako 

budynku, wiedziałem, jak się tam poru-
szać. Ktoś, kto przyjedzie z ulicy, nie 
poradzi sobie, bo trzeba wiedzieć, jak 
podejść do kapłana, co trzeba przygoto-
wać, na jaki dzień… Nie da się wejść 
z ulicy i być kościelnym. Trzeba uszano-
wać świętość. Trzeba umieć się poruszać 
po obszarze prezbiterium. Żeby ludzie 
nie odczuli, że kościelny to jakiś intruz, 
który w tym miejscu przebywa przypad-
kowo.

Czy poruszając się wciąż po terenie 
sakralnym, nie tracisz poczucia sa-
crum? 

Po tych dwóch latach nie odczuwam 
jeszcze takiego przesytu. 

Czy miałeś jakieś „wpadki” podczas 
celebracji liturgicznych?

Można nie wyłożyć mszału, zapo-
mnieć lekcjonarza, nie położyć hostii na 
patenę – ale jeśli nie robi się tego później 
w panice, to ksiądz poczeka. Byle nie 
wpadać w panikę.

Kiedyś było to dla mnie niewyobra-
żalne – ja, przy ołtarzu? Ministrant czy 
lektor – nie, to nie ja. A teraz zachowuję 
się normalnie, nie czuję tremy. Nie 
przeżywam stresu. To już nie ten czas, 
nie ten wiek. Kilka lat wcześniej pewnie 
byłoby inaczej. No i gdybym nie miał 
bliskiej styczności z Kościołem w Ru-
chu.

Jak znaleźliście się w  Domowym 
Kościele?

W tym roku mija dokładnie 18 lat. 
Przedtem ja nie miałem żadnego kon-
taktu z  Ruchem, Basia była w  oazie 
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młodzieżowej, ale jeszcze w  szkole 
średniej, a więc w połowie lat siedem-
dziesiątych.

Do naszej parafii przyszedł młody 
wikary, ks. Janusz Marszałek, który za-
proponował kilku małżeństwom wejście 
do Domowego Kościoła. We mnie 
zrodził się natychmiast męski bunt: 
„dobrze, pójdę na spotkanie, ale nie licz 
na to, że się zgodzę na coś więcej”. Stało 
się dokładnie na odwrót: po pierwszym 
spotkaniu to ja się zapaliłem, byłem 
motorem napędowym. I ten ogień trwa 
we mnie do dzisiaj. 

Czy Twoja ówczesna praca zawo-
dowa i obciążenia z nią związane nie 
przeszkadzały Ci  w  dzieleniu? Nie 
myślałeś czasami, że Oaza to szkółka 
dla grzecznych dzieci, a  prawdziwe 
życie jest gdzie indziej?

O czym mogłem mówić na spotka-
niach kręgu czy wśród znajomych – to 
o tych tematach rozmawialiśmy. W na-
szym kręgu potrafiliśmy sobie nawza-
jem pomagać. 

Ciężko jest osobom, które pracowały 
w pewnych służbach, przestać myśleć, 
nie wspominać. Trzeba się nauczyć 
z  tym żyć. Nerwice to nasze choroby 
zawodowe. Trzeba szukać pomocy. Jeżeli 
jestem w Kościele i mam problemy - jest 
kapłan, spowiedź, są poradnie. Wybra-
łem sobie taką służbę – muszę z tym żyć. 
I żyję z tym do tej pory. 

Nie uznajesz półśrodków. Chodze-
nie tylko raz w miesiącu na spotkania 
kręgu to dla Was za mało. 

Nie odmawialiśmy nigdy posługi. 
Pewnego razu poproszono nas o kandy-
dowanie na parę rejonową. To był szok 
– dlaczego my, wtedy tylko po I stopniu 
Oazy Rodzin? Ówczesny moderator 
domowego Kościoła, ks. Marek Zajdel, 
powiedział: nadrobicie, macie na to trzy 
lata. Przy tej okazji, przy pierwszym 
kandydowaniu, nie zostaliśmy jeszcze 
wybrani – dopiero następnym razem. 

Nie nam oceniać naszą posługę, ale 
udało się zorganizować kilka rekolekcji 
ewangelizacyjnych, kilka ORAR-ów. 
Byliśmy też na swoim II i  III stopniu 
Oazy Rodzin. Kończąc posługę, chcie-
liśmy coś przekazać nowej parze, dlatego 
zorganizowaliśmy w parafii ORAR II 
stopnia dla rodzin z Sanoka. Ten ORAR 
prowadził ks. Krzysztof Mierzejewski, 
który zaprosił nas do posługi w Diakonii 
Komunikowania Społecznego. Ta po-
sługa jest kontynuacją tego, co robiłem 
wcześniej – od 1999 roku byłem redak-
torem technicznym pisemka parafial-
nego „Nasza Królowa”, a później admi-
nistrowałem stroną parafialną.

Czym zajmujesz się w DKS?
W tej chwili obydwoje, jako małżeń-

stwo, jesteśmy odpowiedzialni za tę 
diakonię w Archidiecezji Przemyskiej.

Ile osób jest w Waszej diakonii? 
W tej chwili ściśle zaangażowanych 

jest szesnaście osób: młodzieży, doro-
słych i małżeństw. To dużo i mało. Na 
spotkania, które organizujemy mniej 
więcej co trzy miesiące, przyjeżdża 
właśnie tyle osób. I tyle osób dostarcza 
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korespondencję z  rejonów. Inaczej się 
nie da. Niby jestem na emeryturze i je-
stem panem swojego czasu, ale nie mogę 
być latającym reporterem. Nie mogę 
robić wszystkiego sam.

Uważasz, że trzeba dawać całego 
siebie, żeby dobrze posługiwać w Ru-
chu. Co to dla Ciebie znaczy?

Jeżeli mam się w coś angażować, to 
angażować się w całości. Owszem, są 
wzloty i upadki, falowanie. Są też trud-
ności, które przychodzą z zewnątrz. 

Posługa w Ruchu od początku nie była 
dla nas łatwa. Pan Bóg tak pokierował, 
że najpierw zostaliśmy wybrani na parę 
rejonową, a potem jeden z kręgów się 
rozpadł i poproszono nas, żebyśmy go 
jakoś posklejali. W tym czasie rozcho-

rował się tata Basi, który po trzech 
miesiącach zmarł. Ale jakoś to wszystko 
przetrzymaliśmy – dzięki modlitwie, 
dzięki Temu, co nad nami, dzięki Jego 
opiece.

Pan Bóg ma sposoby, zna ścieżki, 
podpowiada rozwiązania. Na rekolek-
cjach ewangelizacyjnych dziesięć lat 
temu była pani, która miała męża alko-
holika, i prosiła na modlitwie wstawien-
niczej o wyzwolenie dla niego. Później 
ją odwoziłem, byliśmy u nich w domu 
dwa razy. Mąż od razu wrogo się nasta-
wił – bez wideł ani nie podchodź. Ale 
porozmawialiśmy, daliśmy im czas. Od 
trzech lat są w  Domowym Kościele. 
Trzeba być cierpliwym, a wszystko bę-
dzie dobrze.
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Oazy męskie

Kiedyś trafiła do moich rąk 
książka Johna Eldridge’a o tym, 
co jest ważne, gdy chłopiec staje 

się mężczyzną, i jak fundamentalna jest 
w  tym rola jego ojca. Uświadomiłem 
sobie wtedy, jak wiele zawdzięczam 
mojemu wspaniałemu tacie oraz dziad-
kowi, zacząłem też bardziej świadomie 
postrzegać pewne mechanizmy kieru-
jące psychiką i duchowością mężczyzny.

Jako dziecko rodzice posyłali mnie na 
spotkania oazowe. Przez pierwsze dwa 
lata starałem się ich jednak za wszelką 
cenę unikać. Byłem tam jedynym chłop-
cem w  wieku szkoły podstawowej! 

Dwadzieścia pięć dziewcząt i  może 
dwóch licealistów – animatorów! Gdy 
pojechałem na rekolekcje wakacyjne, 
proporcja była niestety bardzo podobna. 
To samo w scholi parafialnej, u harcerzy, 
na pielgrzymce. Jedynym wyjątkiem byli 
ministranci. Siłą rzeczy profil duchowy 
praktycznie wszystkich tych grup dosto-
sowany był raczej do dziewcząt. Dziś 
wiem, że kluczowy dla obudzenia we 
mnie świadomej wiary był przykład 
rodziców, zwłaszcza taty, a także to, że 
we wspólnocie Ruchu Światło-Życie 
jeszcze jako dziecko znalazłem w końcu 
przyjaciół. Byli to ludzie, z  którymi 
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uwielbiałem rozmawiać, grać w piłkę, 
wychodzić w góry i jeździć na kolejne 
rekolekcje. Niewiele starsi ode mnie 
animatorzy i rówieśnicy, często inspiro-
wali mnie, chciałem być jak oni! Te re-
lacje trwają do dziś, łączą nas pasje 
i wspólne działania w Kościele. Wielu 
moich znajomych nie miało jednak tego 
szczęścia. Uporem rodziców dotrwali 
jeszcze do bierzmowania, dziś deklarują 
się jako niewierzący. Można odnieść 
wrażenie, że w  profilu formacyjnym 

naszych wspólnot i  parafii brakuje, 
niestety, miejsca na wychowanie i roz-
wój wiary chłopców i mężczyzn – mę-
żów, ojców, liderów wiary dla rodzin 
i lokalnych społeczności.

Kilka razy posługiwałem jako anima-
tor na zwykłych koedukacyjnych reko-
lekcjach, a dwukrotnie uczestniczyłem 
w eksperymencie – rekolekcjach I stop-
nia ONŻ dla chłopców. Zauważyłem, że 
podczas takich rekolekcji szansa na ich 
otwarcie się i zaangażowanie w Kościół 
jest wyjątkowo duża. Gdy nie ma dziew-
cząt, młodzi chłopcy zachowują się 
zdecydowanie inaczej niż w ich obecno-
ści! Wynika to z tego, że często są bardzo 
wrażliwi, ich charakter dopiero się 
kształtuje. Mając świadomość, że ich 
zachowanie jest oceniane przez rówie-
śniczki, bardzo łatwo przyjmują pewne 

pozy: szpanera, cynika, macho. Dwóch 
czy trzech narzuca ton żartów i  styl 
bycia, a reszta chowa się w cieniu albo 
ich naśladuje. I  robi się na oazie 
(w szkole, kościele) podział na grzeczne 
dziewczynki i  łobuzów – chłopaków, 
którzy przeszkadzają i ciągle się wygłu-
piają. Gdy nie ma przed kim się popisy-
wać (przed kolegami też można, ale do 
czasu), chłopcy siłą rzeczy stają się znów 
sobą. Jeśli jeszcze animator lub kapłan 
moderator swoją naturalnością umieją 

zdobyć sobie u nich autorytet, chłopaki 
pójdą za nimi i zaryzykują nawet naj-
bardziej „obciachowe” zachowania.

Na rekolekcje przyjeżdżali różni 
młodzi mężczyźni. Na ogół z tzw. „do-
brych” rodzin, w wieku 14-19 lat, z ty-
powymi problemami i pytaniami doty-
czącymi własnej tożsamości, wiary, 
miłości, seksualności. Niektórym spra-
wiało trudność umycie po sobie łazienki, 
niektórzy niemal z płaczem wstawali 
przed siódmą rano na gimnastykę, 
niektórzy borykali się z życiem w czy-
stości, wolności od Internetu i  gier 
komputerowych, niektórzy przyjeżdżali 
głęboko zranieni przez kogoś bliskiego, 
niewidzialnie cierpiący. Widziałem, jak 
z dnia na dzień, wszyscy, bardziej lub 
mniej, zmieniali się. Chłopiec, który 
drugiego dnia na śpiewie był w stanie 

Gdy nie ma dziewcząt, młodzi chłopcy zachowują się 
zdecydowanie inaczej niż w ich obecności! 
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tylko „buczeć” coś na jednym dźwięku 
pod nosem – pochwalony i zachęcony, 
na ostatnim ognisku śpiewał nawet 
partie solo do piosenek wojskowych (i to 
całkiem czysto!). Drugi, który na po-

czątku o mało się nie popłakał po po-
rannym przetruchtaniu dwustu metrów, 
ostatniego dnia przebiegł w zdrowym 
tempie 3 kilometry i jeszcze mówił, że 
biegłby dalej (codziennie nieznacznie 
zwiększaliśmy dystans). Inny, który na 
pierwszą wycieczkę w  góry szedł ze 

słuchawkami na uszach, słuchając na 
mp4 jakiegoś zespołu metalowego, to-
talnie zamknięty w  swoim świecie, 
podczas jednej z  ostatnich wypraw 
zbiegł (dosłownie) z kolegami z Wielkiej 

Rawki w Bieszczadach. Chłopcy przeła-
mywali się do służby liturgicznej, do 
śpiewu, sprzątania, do zadawania pytań, 
czasem też do wysiłku fizycznego. Wie-
dzieli, że dyscyplina zaczyna się we 
wnętrzu człowieka, a każde wymaganie, 
które było im postawione, my sami  

Chłopcy przełamywali się do służby liturgicznej, do śpiewu, 
sprzątania, do zadawania pytań, czasem też do wysiłku 

fizycznego. Wiedzieli, że dyscyplina zaczyna się we wnętrzu 
człowieka, a każde wymaganie, które było im postawione, 
my sami - moderatorzy i animatorzy – stawialiśmy sobie 

jako pierwsi.
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– moderatorzy i animatorzy – stawiali-
śmy sobie jako pierwsi.

Wyczuwało się, że z  dnia na dzień 
zawiązuje się pomiędzy nami brater-
stwo, wspólnota.

Podczas wieczoru jednego z ostatnich 
dni rekolekcji przeżyliśmy wspólnie 
adorację Najświętszego Sakramentu. 
Modliliśmy się spontanicznie, z całego 
serca oddając Jezusowi jako Panu różne 
nasze sprawy, słabości i  pragnienia. 
Śpiewaliśmy i  słuchaliśmy Słowa Bo-
żego. W pewnym momencie, gdy ksiądz 
już udzielił błogosławieństwa, nagle 
wszyscy spostrzegli, że adoracja trwała 
o  dobrą godzinę dłużej niż to było 
w  planie. Chłopcy sami mówili, że 
jeszcze w życiu tak długo się nie modlili, 
i że nie wiedzą, jak to się stało.

Najbardziej jednak byłem poruszony 
podczas modlitwy wstawienniczej oraz 
godziny świadectwa. Aż do tego czasu 

w głębi serca byłem trochę sceptyczny 
co do duchowych owoców rekolekcji 
w sercach uczestników. Mimo wszystko 
bałem się, że oaza wyda im się z biegiem 
czasu fajnym wypadem w góry, prze-
mieszanym ze szkołą przetrwania 
i klasztorem, bez większych konsekwen-
cji dla dalszego życia. Tymczasem stało 
się inaczej. Chłopcy zaczęli dawać świa-
dectwo o swojej duchowej walce i sła-
bości, o mocy sakramentu pojednania 
(do którego wszyscy przystępowaliśmy), 
pomocy Ducha Świętego, także o swoim 
cierpieniu. W obecności dziewcząt by-
łoby im bardzo trudno tak się dzielić. To 
nie były przygotowane formułki, cza-
sami prawie wszyscy mieliśmy w oczach 
łzy. Duch Święty w zdumiewający spo-
sób poruszał te młode serca. Z perspek-
tywy trzech-czterech lat dzielących nas 
od tamtych rekolekcji wiem, że dla wielu 
uczestników nie były one tylko kapry-
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sem chwili. Dzieciaki z małych wiosek 
powyrastały na lokalnych liderów, ani-
matorów, zaradnych życiowo, ambit-
nych facetów z  zasadami. Jeden jest 
obecnie w seminarium.

Czy z  dziewczynami dałoby się co 
drugi dzień przeżywać formację du-
chową na szlaku górskim? Czy dałoby 
się grać codziennie w piłkę nożną albo 
siatkówkę, śpiewać w  marszu i  przy 
ognisku piosenki powstańcze? Słuchać 
– przy obiedzie i na „poważnych” wie-
czorach – o wielkich bitwach i polskich 
zapomnianych bohaterach? Być może 
tak. Ja jednak myślę, że w życiu dojrze-
wającego mężczyzny musi być taki czas, 

gdy jego tożsamość, charakter i ducho-
wość będą mogły kształtować się i przy-
gotowywać do wypełnienia życiowego 
powołania. Najlepszym miejscem po-
dejmowania wysiłku odkrywania sa-

Najlepszym miejscem podejmowania wysiłku odkrywania 
samego siebie i Boga, który mnie stworzył i ocalił, jest 

pustynia, czas pewnego oddalenia od świata. Oaza męska 
może być takim miejscem.

mego siebie i Boga, który mnie stworzył 
i  ocalił, jest pustynia, czas pewnego 
oddalenia od świata. Oaza męska może 
być takim miejscem. Wróćmy do takich 
oaz! Kościół potrzebuje nowych aposto-
łów, mocnych duchem, pełnych talen-
tów, odwagi i wiary we własne siły, za-
palających innych! O tę sprawę warto 
walczyć!

Michał Pękala



MIĘDZY NAMI
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Najpierw trzeba być 
                 dla Chrystusa

Świadectwo Krystyny  z INMK

W naszej wspólnocie, która po latach zatwierdzona została jako Insty-
tut Niepokalanej Matki Kościoła, nie byłam wprawdzie od początku, 
jednak moje wejście do Diakonii Stałej Ruchu – bo tak się nas wtedy 
określało – było związane z wydarzeniami  ważnymi  zarówno dla 
rozwoju Ruchu Światło-Życie, jak i dla naszej wspólnoty. Postanowiłam 
szerzej opisać wydarzenia, w których uczestniczyłam, zwłaszcza w Za-
kopanem, ponieważ przekonałam się, że okres ten jest mniej znany 
i prawie nie wspominany w materiałach Ruchu.
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NARZĘDZIE I DZIEŁO
Moje świadectwo dotyczy nowej, 

rozpoczynającej się dla mnie w tamtym 
czasie, drogi, która  potwierdzona zo-
stała później jako droga powołania 
w Kościele, ale obejmuje ono także za-
angażowanie w Ruchu Światło-Życie. 
Dla nas te dwie rzeczywistości w sposób 
naturalny łączyły się ze sobą. Ruch jest 
– a przynajmniej przez wiele lat był – 
poletkiem dla naszej posługi apostol-
skiej. Założyciel dostrzegał tu ścisłe 
powiązania na podobieństwo narzędzia 
i dzieła. 

Ale zacznijmy od początku.
Jesienią 1975 r. wzięłam udział w Se-

minarium Odnowy w Duchu Świętym, 
odbywającym się w kaplicy Ruchu na 
Sławinku w Lublinie, a przygotowują-
cym zespół, który posługiwał później 

w kościele św. Ducha podczas rekolekcji 
ewangelizacyjnych dla studentów (jedne 
z pierwszych tego typu). Prowadzącym 
był Ojciec Blachnicki razem z  ks. prof. 
M. Brzozowskim i ks. Z. Czerwińskim 
z Neokatechumenatu. W trakcie tego 
seminarium odkryłam, że powinnam 
dołączyć do osób, które tworzą stałą 
wspólnotę Ruchu. Pod koniec roku 
przeniosłam się do nich, choć jeszcze do 
wakacji pracowałam na  KUL-u.

W lutym  1976 roku odbyła się Pierw-
sza Krajowa Kongregacja Odpowie-
dzialnych, podczas której Ruch Żywego 
Kościoła otrzymał nową nazwę Światło-
Życie. Był to czas jego niezwykle dyna-
micznego rozwoju. Każdego roku liczba 
uczestników wzrastała. 

Jako osoby z Diakonii Stałej, formo-
wane do dyspozycyjności, byłyśmy 

zwykle posyłane 
do oaz, gdzie 
brakowało ani-
matorki czy mo-
deratorki, i  to 
nieraz w  ostat-
n i e j  c hw i l i , 
przed rozpoczę-
ciem rekolekcji. 
Warunki, jakie 
tam zastawały-
śmy, były iście 
s p a r t a ń s k i e . 
Nor m ą  by ł o 
prowadzenie 
trzech, a  nie-
k ie dy  nawet 

Obok domu na Pardałówce. Osoby pomagające nam przy porządkowaniu domu  
i ja w środku
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czterech turnusów oazy.  Miejsca na-
szego zamieszkania też często zmienia-
łyśmy, jako że powstawały w tym czasie 
nowe domy, nowe ośrodki. 

Podczas najbliższych wakacji tegoż 
roku 1976 uczestniczyłam – będąc za-
razem animatorką – w oazie studenckiej 
w Dursztynie.

WICHRÓWKA
W tej właśnie miejscowości na Spiszu 

Opatrzność Boża przygotowywała dla 
nas dom położony daleko za wsią, na 
odludziu, we wspaniałej scenerii, z wi-
dokiem na pasmo Tatr słowackich, Trzy 
Korony, Gorce, Babią Górę. Był wpraw-
dzie pozbawiony prądu i telefonu, wy-
stawiony na wichry (stąd nazwa „Wi-
chrówka”), wymagający jeszcze remon-
tów, ale odpowiedni, by przygotować się 
duchowo do tych przekraczających 
nieraz nasze siły posług. Jesienią 1976 r. 
byłam  jedną z pierwszych mieszkanek.

Na „Wichrówce” rozpoczynała się  
nasza formacja wstępna. Cisza i odosob-
nienie, czas na modlitwę i refleksję po-
zwalał nam – i mnie osobiście – odkry-
wać oblubieńczą i „zazdrosną” miłość 
Bożą. A słowa z Księgi Ozeasza stały mi 
się odtąd wyjątkowo bliskie:

Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię 
ją wyprowadzić i mówić do jej serca. 
Oddam jej znowu winnice, dolinę Akor 
uczynię bramą nadziei – 
i będzie mi tam uległa, jak za dni swej 
młodości. Oz. 1,16

Tamten etap wspominam jako rado-
sny, choć niełatwy, bo odosobnienie 
pozwala doświadczać również tego, co 
nazywa się duchową pustynią. Wia-
domo, że kiedy zawęża się świat wrażeń 
zewnętrznych, ten wewnętrzny ze 
wszystkimi pragnieniami, pokusami 
i zranieniami mocniej daje o sobie znać. 
I trzeba się z nim zmierzyć.

Nowo powstające domy, w których 
zaczynało się zwykle od generalnych 
remontów (tak było również  na „Wi-
chrówce”), oznaczały dla nas kolejne 
obowiązki: malowanie podłóg (na zie-
lono, bo prawdopodobnie tylko taką 
farbę można było nabyć w większych 
ilościach), porządkowanie kolejnych 
kątów, „urządzanie” wnętrz. Naszych 
pokoików na szczęście nie trzeba było 
„urządzać”, bo po prostu nie było mebli. 
Na podłodze miałam siennik; zamiast 
stołu jakaś prosta ławeczka, zamiast 
szafy kilka wieszaków. Lampy naftowe 
na korytarzach i w pokojach stwarzały 
niepowtarzalny nastrój. A  jakich to 
koncertów świerszczy można było 
wieczorem posłuchać, siedząc na weran-
dzie. Jakie widoki rozciągały się za 
oknem! I towarzyszyło nam szczególne 
poczucie wolności!

W Dursztynie zaczęły się odbywać 
Oazy Modlitwy, na które przyjeżdżali 
ludzie z  całej Polski. Wtedy po raz 
pierwszy zetknęłam się z darami pro-
roctwa, języków i  ich tłumaczeniami. 
Ojciec Franciszek zachęcał nas do 
otwierania się na dary epifanijne, przy-
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gotowując nas przez wykłady. Modlitwa 
wstawiennicza była stałą praktyką 
w Ruchu. Jednak nasz Założyciel cieszył 
się także skromniejszymi darami, kiedy 
je u nas dostrzegał. Widziałam szczerą 
radość w  Jego oczach, kiedy oglądał 
pomalowane przeze mnie w  ludowe 
wzory ławy, stół i piec.

Na „Wichrówkę” powracałyśmy jesz-
cze nie raz, dla nabrania sił. Ja starałam 
się bywać dość systematycznie. Najchęt-
niej wtedy, kiedy nie było tam nikogo. 

Po roku formacji zostałam skierowana 
do Zakopanego, gdzie także zaczynało 
się nowe.

DIAKONIA EWANGELIZACJI 
W ZAKOPANEM

8 grudnia 1978 roku,  w trzecią rocz-
nicę ukazania się Adhortacji Pawła VI 

Evangelii nuntiandi, poświęcono w Za-
kopanem dom na Pardałówce, który 
Ojciec  przeznaczył na Diakonię Ewan-
gelizacji, a później planował  utworzenie 
tam Instytutu Ewangelizacji im. Pawła 
VI  (nie doszło jednak do rozwinięcia 
jego pełnej działalności).

Właściwie zaraz po ukazaniu się Ad-
hortacji  rozpoczęliśmy jej systema-
tyczne studiowanie. Następnie w opar-
ciu o nią opracował Ojciec konspekty 
do poprowadzenia ORAE. Odbyło się 
kilkanaście serii rekolekcji dla anima-
torów ewangelizacji. Brały w  nich 
udział zespoły albo pojedyncze osoby, 
przysyłane z parafii, w których przygo-
towywano się do tygodniowych reko-
lekcji ewangelizacyjnych, na które po-
tem nas zapraszano (m.in. w  Łodzi, 
Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku).

Przy wejściu do „Wichrówki” uczestnicy SAD-u (Szkoły Animatorów Diakonii), ja druga od lewej w okularach
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W mojej Kronice zakopiańskiej zano-
towałam: dom ten, należący do ks. bp 
K. Majdańskiego,  organizującego Insty-
tut Badań nad Rodziną w Łomiankach, 
zamierzała zakupić administracja  „Wit-
kiewiczówki”. Ale Ksiądz Biskup nie 
mógł spokojnie spać: męczyła go świa-
domość, że oddaje dom w ręce instytu-
cji państwowej. Zadzwonił  więc skoro 
świt do Ojca Blachnickiego i w najbliż-
szych dniach umowa została spisana.

Już na początku lutego 1977 r. odbyły 
się w nim pierwsze rekolekcje dla ani-
matorów ewangelizacji, w  których 
uczestniczyło sześćdziesiąt osób. Jako 
mieszkanka i osoba odpowiedzialna za 
funkcjonowanie tego domu także 
w nich uczestniczyłam. Spotkania od-

bywały się w tylko jednym, największym  
pomieszczeniu – późniejszej bibliotece. 
Nie było krzeseł, więc siedzieliśmy 
podczas wszystkich zajęć na podłodze. 
Kaplica nie była jeszcze w  tym czasie 
gotowa, zresztą nie pomieściłaby tylu 
osób. Niektórym uczestnikom przypa-
dło spać w nieogrzewanych pokojach, 
a gotowanie wody na herbatę rozpoczy-
nało się na małej kuchence elektrycznej 
o piątej rano. I choć większość osób jadła 
posiłki na stojąco, nastrój był wspaniały. 
Ks. Grzegorz Krysztofik, który był wtedy 
moderatorem, usiłował  nieco poskra-
miać nasz entuzjazm.

Podczas następnej serii (13-17 lutego) 
piec wprawdzie dobrze funkcjonował, 
ale obowiązków mieliśmy bardzo dużo, 

Poświęcenie kaplicy p.w. Nawiedzenia NMP, Zakopane ul. Pardałówka 5; na zdjęciu m. in.: ks. Franciszek Blachnicki, 
ks. bp Kazimierz Majdański, Zbigniew Gorazdowski, Krystyna i Wilflid Franke, Maria Sławomirska, Elżbieta 
Krzyżanowska, s. Jadwiga Skudro. Trzecia od lewej w dolnym rzędzie Krystyna (w jasnym sweterku).
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bo w  pobliżu nie było 
sklepu. Nie mieliśmy też 
samochodu, więc trzeba 
było żywność, pościel 
z  pralni i  inne potrzebne 
uczestnikom rzeczy przy-
nosić w koszach. W waka-
cje, w pierwszym turnusie, 
dom nasz pełnił funkcje 
recepcji. Stacjonowali tu 
także Amerykanie z Ruchu 
Agape, którzy w  okolicz-
nych oazach przekazywali 
„Cztery prawa życia ducho-
wego”.

W dwu następnych turnu-
sach wprowadzany był w na-
szym domu nowy program oazy I stop-
nia,  uwzględniający właśnie owe prawa. 
Uczestniczyłam w nich, będąc jednocze-
śnie animatorką małej grupy. Oczywi-

ście miałam też obowiązek troski o dom; 
pomagali mi w tym dwaj bracia, którzy 
„przymierzali się” do utworzenia wspól-
noty męskiej Ruchu. Nasze panie dołą-
czały później, w miarę jak postępował 

remont i przygotowy-
wano do zamieszka-
nia kolejne pokoiki.

SPRAWA 
MARIANNY

Pod koniec III tur-
nusu zamieszkała 
u nas, a potem  pod-
stępnie  się zameldo-
wała (wykorzystując 
brak rozeznania jed-
nego z naszych braci), 
pani Marianna, osoba 
nasłana przez UB. 
Z czasem sprowadziła Ojciec Franciszek Blachnicki i mgr inż. Zbigniew Gorazdowski

Bp Kazimierz Majdański  i ks. Franciszek Blachnicki przed domem Ruchu 
na Pardałówce w zZakopanem
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z Lublina swego synka i zapisała go do 
miejscowej szkoły. Miała zwyczaj wy-
dzwaniać z naszego telefonu do różnych 
osób, przedstawiając się: „tu mówi 
Marianna z oazy”.  Chciała zająć ten 
dom, co jej się wprawdzie nie udało, ale 
przysporzyła nam wiele przykrości 
i zamieszania. Była osobą niezbyt zrów-
noważoną i zostało to przez „odpowied-
nie czynniki” przeciwko nam wykorzy-
stane.

W domu dużo się działo. Po Nowym 
Roku, po Sylwestrowej Oazie Modlitwy 
i kolejnych seriach ORAE, wśród nie-
ustannych remontów, 1 lutego p. Ma-
rianna weszła do domu z funkcjonariu-
szem MO. Po powrocie z III Krajowej  

Kongregacji Odpowiedzialnych, która 
miała miejsce w  Niepokalanowie 
w dniach 3-6 marca 1978 r., dowiedzie-
liśmy się, że owa pani włamała się do 
domu, a przywiózł ją z bagażami tak-
sówkarz, legitymujący się jako ormo-
wiec. Zajęła pokój, w którym zamiesz-
kała gościnnie siostra Ojca Blachnic-
kiego.

11 marca przyszło dwóch milicjantów. 
Nie wpuściłam ich do domu, bo chcieli 
koniecznie wylegitymować studenta, 
który zatrzymał się u nas na kilka nocy. 
Ponieważ jeden z milicjantów był na-
szym dzielnicowym (poznałam go już 
wcześniej), powiedziałam mu, że nie 
mogę się zgodzić, żeby legitymowano 
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naszego gościa. Jeżeli wyjdzie na ulicę, 
to co innego, ale nie w naszym domu. 
Okazało się, że ten argument go przeko-
nał. Chłopak był mi potem bardzo 
wdzięczny, bo miał paszport konsularny, 
który by mu prawdopodobnie zabrano. 

Któregoś dnia zastanawiałam się, co 
zrobić: dostałam dwa wezwania do sądu. 
Miałam się stawić o tej samej godzinie 
w dwu różnych miastach: w Lublinie 
i Nowym Sączu. Zadzwoniłam do Ojca, 
który przebywał wtedy na Kopiej Górce, 
a  On  lekkim tonem odpowiedział: 
„Martwisz się tym? Jeżeli oni mają taki 
bałagan, to wrzuć oba wezwania do 
kosza”. Tym razem nie było żadnych 
konsekwencji, jednak kiedy wzywano 
nas na Komendę MO, sytuacja stawała 
się już mniej zabawna.

Nieco później towarzyszyłam Ojcu 
Blachnickiemu na rozprawie w sądzie 
w Zakopanem. Podczas gdy ja byłam 
przejęta, słysząc bezpodstawne oskarże-

nia ze strony p. Marianny, Ojciec spo-
kojnie powiedział do mnie podczas 
przerwy (cytuję z pamięci): „Czy nie 
zauważyłaś, że oni (to jest sędziowie) 
doskonale się orientują, co tu jest grane? 
Muszą spełnić zadość formalnościom, 
skoro dotarła do nich skarga, ale swoje 
wiedzą”. I  tak było rzeczywiście. Nie 
mając adwokata, wygraliśmy tę sprawę, 
ciągnącą się już wystarczająco długo. 
Niesforna lokatorka straciła prawo do 
zamieszkania u nas. Miała zresztą swój 
dom w Lublinie. Dodam tylko, że przez 
te nasze problemy zyskałyśmy sympatię 
sąsiadów.

RADOŚĆ DOSKONAŁA
Zakopane było miejscem mojej po-

sługi apostolskiej, ale w tamtym czasie 
był to także mój dom. W nim toczyło 
się życie moje i innych osób tworzących 
wspólnotę. Ten dom  przyciągał ludzi, 
także tych przebywających na wczasach, 

Siedziba Diakonii Ewangelizacji w Zakopanem
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którzy starali się pomagać nam na różne 
sposoby. Jednym z nich był p. Kadziński 
z Warszawy, zwany profesorem, chlu-
biący się bliską znajomością z ks. Pry-
masem Wyszyńskim. Każdego dnia 
przynosił ze stołówki resztki jedzenia 
dla naszego dużego psa (którym to 
zwierzem „uszczęśliwił” nas pewien 
ksiądz). Pan profesor z namaszczeniem 
wyprowadzał go na spacer, a wieczorem 
miał dla nas wykłady z   prawdziwej  
historii Polski. Jego zięć, pan docent, 
pomagał nam w przenoszeniu mebli do 
pokoi, a pewnego dnia narąbał nawet 
wielki stos polan na opał.

Remonty trwały  przez całe wakacje. 
Z tego powodu przeniosłyśmy się nawet 
na pewien czas do Krościenka, bo 
trudno było tu funkcjonować, a  na 
Kopiej Górce byłyśmy pomocne w przy-
gotowaniu do rekolekcji wakacyjnych. 
W tym czasie prowadziłam w pobliżu 
Gubałówki dwie (albo trzy?) serie tygo-
dniowych rekolekcji ewangelizacyjnych 
dla młodzieży pracującej. 

Po pierwszym turnusie, kiedy przyje-
chałam do domu, żeby wyprać ubrania 
i chwilę odpocząć, spotkała mnie „ra-
dość doskonała”, o  której mówił św. 
Franciszek. Majster doglądający prac 
remontowych, będąc uprzedzony o ata-
kach pani Marianny, nie wpuścił mnie 
do domu, tłumacząc, że nie wie, kim 
jestem. Zmęczona, z bagażami, musia-
łam  pojechać na nocleg do Krościenka, 
by potem szybko wrócić na Rafaczówki.

Warunki na naszej oazie nie były ła-

twe. Pamiętam, że przed dłuższy czas 
padały deszcze, a my miałyśmy niektóre 
zajęcia w garażu. Pewnego dnia odwie-
dził nas Ojciec wraz z  ks. Biskupem  
Błaszkiewiczem. Zapytał mnie, jak 
przebiegają rekolekcje. Zrelacjonowa-
łam Mu w  kilku zdaniach, a  potem 
jeszcze dodałam, że otrzymałyśmy dar 
łez. Ojciec popatrzył na mnie, nie ko-
mentował tych słów, ale spodziewał się 
bliższego wyjaśnienia. Jak się ten dar 
przejawiał? Wieczorem, kiedy jedna 
z animatorek, której powierzyłam pro-
wadzenie szkoły modlitwy, rozpoczy-
nała spotkanie, kolejno  zaczynałyśmy 
cichutko płakać, chociaż w  tym, co 
mówiła, nie było nic rozrzewniającego. 
Były to raczej łzy wzruszenia, mające coś 
wspólnego z  odkrywaniem miłości 
Chrystusa. Marta, którą poprosiłam 
o prowadzenie spotkań, odkryła potem 
swoje powołanie do Karmelu.

KLĘSKA URODZAJU
Bóg stale dawał nam wiele dowodów 

swojej miłości i troski. W czasie, kiedy 
towarzyszyłam Ojcu na tygodniowych, 
ewangelizacyjnych rekolekcjach  
w Gdańsku, w domu kończył się opał 
i mimo wcześniejszych starań nie udało 
się przywieźć ani węgla, ani koksu. 
W dniu, w którym zostały wysypane 
ostatnie szufle i nie było pieniędzy, od-
wiedził nas jeden z zakopiańskich księży 
- ks. Lucjan z parafii tatrzańskiej. Nic nie 
wiedząc o naszych kłopotach, zostawił 
nam pewną sumę i  obiecał pomóc 
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w załatwieniu opału, co też uczynił na-
stępnego dnia. Potem także ze Śląska 
przysłano nam kilkanaście ton węgla, 
którym zapełniliśmy wszystkie kąty 
i  jeszcze część odesłaliśmy do Kro-
ścienka. Jeden z chłopaków, któremu 
przypadło w udziale wsypywanie go do 
piwnicy, widząc ten nadmiar,  powie-
dział: ależ to klęska urodzaju! Podob-
nych sytuacji było wiele.

W ciągu miesiąca na Pardałówce po-
trafiły się odbyć cztery serie rekolekcji 
ewangelizacyjnych, w których uczestni-
czyło łącznie 150 osób. Ich przeprowa-
dzenie  wymagało od nas dużego wy-
siłku i cierpliwości, jako że większość 
uczestników przyjechała bez wcześniej-

szego zgłoszenia, co stwarzało problemy 
z zakwaterowaniem i nie tylko. A bez-
pośrednio po ich zakończeniu przyje-
chał z  Dursztyna majster z  synami 
i zabrał się do okładania listewkami ja-
dalni. Tak wyglądało życie w  domu 
Diakonii Ewangelizacji.

Z księży, którzy prowadzili ORAE, 
przypominam sobie: o. A. Madeja, 
ks. Piotra Marka – pallotyna z Gdań-
ska, ks. Witolda Pietrasiuka, także 
pallotyna, o. Antoniego Kawkę – ka-
pucyna, ks. Czesława Nowaka (pro-
wadziliśmy dwie serie), ks. Stani-
sława Czenczka z Przemyśla. Z osób 
świeckich często bywał Jurek Główka, 
który w  tamtym czasie studiował 
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1 Praktyka ta nie przyjęła się na stałe. Później ten czas formacji nazywano Rok dla Chrystusa. W tym przypadku 
osoby przychodziły na rok, nawet takie, które nie zamierzały ani podejmować życia konsekrowanego, ani wiązać 
się na dłużej z Ruchem.
2 W 1983 roku proboszcz ze  wsi Nieboczowy koło Raciborza zaprosił ich do pomocy w duszpasterstwie. Wspólnota 
dostała  do dyspozycji dużą posiadłość, w której zamieszkała. Jej członkowie nadal pełnili w Ruchu funkcję 
Centralnej Diakonii Ewangelizacji. Wspólnota stopniowo zmieniała swój charakter, przekształcając się w Diakonię 
Miłosierdzia. (zob. http://www.oaza.pl/polski/czasopisma/oaza/31/str19-21.html).

teologię i mieszkał w ośrodku Ruchu 
na Sławinku.

9 października 1978 na Pardałówce 
rozpoczął się Rok Nazaretański, czyli 
czas formacji osób przygotowujących 
się do stałej lub dłuższej posługi w Ru-
chu Światło-Życie1. Wzięły w  nim 
udział nasze dziewczęta, przeżywające 
swój rok formacyjny na „Wichrówce”, 
oraz chłopcy przebywający w Brzegach. 
8 stycznia 1979 roku grono uczestników 
powiększyło się o cztery osoby: trzech 
chłopców i dziewczynę, którzy stacjo-
nowali w Brzegach, uczestnicząc w kil-
kumiesięcznym kursie dla świeckich 
pomocników misji.

Z  wydarzeń, które mam zapisane 
w Kronice zakopiańskiej, warto jeszcze 
wspomnieć transporty Biblii  Tysiącle-
cia w małym formacie. Pierwszy dotarł 
24 kwietnia 1979 roku. Dostaliśmy 
także egzemplarze w języku słowackim. 
Były to niezapomniane chwile. Grupa 
studentów słowackich, która przyje-
chała po ich odbiór, postanowiła nie 
kłaść się spać (Biblie  miały być oczy-
wiście dostarczone nocą), ale czekała 
na transport, czuwając na modlitwie 
w kaplicy. Łzom radości nie było końca. 
Pozostawał jeszcze problem, jak je 
bezpiecznie przewieźć przez granicę.

W następnym roku zamieszkałam już 
w Lublinie. Tam razem z kilkoma mło-
dymi dziewczętami, które przyjechały 
na tzw. Rok dla Chrystusa (patrz przy-
pis 1), towarzyszyłyśmy ks. Leszkowi 
Irkowi w wyjazdach związanych z reali-
zowaniem planu Ad Christum Redemp-
torem (1980 r.). Po roku ksiądz – już 
z innym zespołem – przeniósł się do do 
domu w Nieboczowach2. Ośrodek na 
Pardałówce służył potem jeszcze przez 
kilka lat naszym sprawom redakcyjnym, 
a obecnie jest domem wypoczynkowym 
dla osób z Ruchu i nie tylko. Jest za mały 
i nie przystosowany do przeprowadze-
nia w nim rekolekcji oazowych.

Niezależnie od rodzaju zaangażowa-
nia, posług, domów, do których byłyśmy 
przenoszone, świadomość tego, że naj-
pierw trzeba być dla Chrystusa, a potem 
działać, była we mnie czymś trwałym. 
Droga ta, odkrywana jako powołanie, 
zakładała pewne zobowiązania, okre-
śloną formację, tożsamą z charyzmatem 
Ruchu Światło-Życie, prowadzącą do 
stałego pogłębiania relacji z Chrystusem 
we wspólnocie. Towarzyszyły jej bogate 
i piękne doświadczenia, ale i Krzyż, bez 
którego nie byłaby wiarygodna.

Krystyna Szewc
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Południowy wschód. 
Rzeszów
Wracamy na Piękny Wschód. Tym razem lądujemy w samym środku wojewódz-

twa podkarpackiego, na granicy dawnej Małopolski i Rusi Czerwonej, u wrót 
Bieszczad. Co się tam dzieje?
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Agnieszka Salamucha: Jaki tekst 
umieściłeś na swoim obrazku prymi-
cyjnym?

Ks. Jan Kobak: „Panie, Ty wszystko 
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. 

Dlaczego wybrałeś akurat ten frag-
ment?

Bo Pan Bóg jest artystą, a  Jego ulu-
bioną figurą stylistyczną są klamry 
kompozycyjne.

Co masz na myśli?
Zauważam wiele takich klamr 

w swoim życiu.
Jako szesnastoletni chłopak pojecha-

łem na rekolekcje I stopnia. Czwartego 
dnia przyjąłem Jezusa jako Pana i Zba-
wiciela. Podczas nabożeństwa każdy 
miał wyjść i  uczynić to publicznie, 
własnymi słowami. Powiedziałem 
wtedy: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty 
wiesz, że Cię kocham”. Wyobraź sobie, 
że zupełnie o tym zapomniałem! Scena 
biblijna znad jeziora Genezaret wróciła 
do mnie na rekolekcjach przed święce-
niami, które prowadził ks. Józef Augu-
styn. Stąd wybór słowa na obrazek 
prymicyjny. Ale dopiero w drugim roku 
kapłaństwa przypomniałem sobie, że to 
słowo towarzyszy mi od lat! Zauważy-
łem tę klamrę w swoim życiu. Szesna-
stolatek, który właściwie jeszcze nie wie, 
co to znaczy przyjąć Chrystusa jako 
Pana i Zbawiciela, staje i mówi: „bądź 
moim Panem, oddaję Ci moje życie, 

Klamry kompozycyjne
żebyś nim kierował” – a potem w jego 
życiu zaczyna się dziać coś niesamowi-
tego, czego nie rozumie i co go totalnie 
przerasta, a co jest po prostu poezją Pana 
Boga.

Kiedy Pan Bóg do mnie mówi, to na 
ogół pokazuje mi sens mojej historii. Że 
przypadki nie są przypadkami. W ten 
sposób chyba najłatwiej do mnie trafić. 
Mam taką naturę, że wszystko musi być 
racjonalne.

W  moim życiu jest podobnie jak 
w Biblii – sprawy z pozoru całkowicie 
przypadkowe składają się w  jedną ca-
łość. Czasem dziwne fragmenty ze Sta-
rego Testamentu w zestawieniu z nie-
którymi tekstami Nowego wydają mi się 
takimi klamrami Pana Boga. Na przy-
kład śmierć pierworodnych w Egipcie 
i śmierć Pierworodnego.

Rozmawiamy w dniu, w którym na 
KUL-u odbywa się spotkanie z rodzi-
cami błogosławionej Chiary Luce 
Badano, dziewczyny z Ruchu Focolare, 
która zmarła na nowotwór w wieku 19 
lat. Dlaczego jej postać jest dla Ciebie 
ważna?

Bo to jest coś, czego nie można pojąć 
– że śmiertelnie chora młoda dziew-
czyna (wiem, że podobny wypadek miał 
też niedawno miejsce w Warszawie) robi 
dla wszystkich imprezę w  stylu balu 
weselnego. Bo ona nie umiera, tylko 
idzie na spotkanie z Ukochanym. To jest 
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tak absurdalne, że musi być prawdziwe. 
To, że młody człowiek, pełen życia, 
uśmiecha się na widok bolesnej śmierci 
– jest tak bardzo przeciwne wszystkim 
ludzkim odruchom i  instynktom, że 
musi być prawdziwe. To są momenty, 
w których łzy napływają mi do oczu.

Łzy?
Ja jestem gruboskórny i prawie nigdy 

nie płaczę. Płaczę tylko na Wielkanoc. 
No i  przy takich historiach, o  jakich 
wspominałem wcześniej.

Płaczesz tylko na Wielkanoc?
Tak. Zaczęło się od rekolekcji Tri-

duum i tak mi zostało. Nie pisz o tym, 
że płaczę, bo ja jestem naprawdę do-
brym przykładem faceta, który nie 
płacze. Parę razy w życiu myślałem na-
wet o tym, że nie będę płakał na pogrze-
bie moich najbliższych. Przypuszczam, 
że mógłbym patrzeć, jak rozstrzeliwują 
ludzi. Do płaczu doprowadza mnie 
wzniosłość. A  podczas Wielkanocy 
uświadamiam sobie wstrząsającą wznio-
słość tego, co się wtedy stało.

Ostatnio, kiedy na spotkaniu małej 
grupy robiłem dziewczynom wprowa-

dzenie do Paschy, zacząłem się gdzieś 
chować, bo nie dałem rady, świeczki 
stanęły mi w oczach.

Mnie w  tym roku uderzyły słowa 
z czwartej pieśni Sługi Jahwe: „oto się 
powiedzie mojemu Słudze, wybije się, 
wywyższy i wyrośnie bardzo”. Cóż to 
za sukces i powodzenie – być zbitym, 
ośmieszonym, zhańbionym?

Czasem odmawiam podczas Triduum 
wszystkie trzy godziny mniejsze i ko-
rzystam wtedy z psalmodii dodatkowej. 
W  Wielki Piątek rano odmawiałem 
psalm 121, w którym znajdują się słowa: 
„Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, 
który czuwa nad Izraelem. Pan będzie 
czuwał nad twoim wyjściem i powro-
tem, teraz i po wszystkie czasy”. Naród 
wybrany przez setki lat interpretował 
ten tekst w taki sposób, że potężny anioł 
będzie nad nimi stał i czekał, aż wytną 
wszystkich przeciwników w jednej bi-
twie. „Pan będzie czuwał nad twoim 
wyjściem i powrotem” – to określenie 
techniczne oznaczające udaną wyprawę 
wojenną. Skojarzyłem je z nocą Jezusa 
z czwartku na piątek. Jezus nie zdrzem-
nął się ani nie zasnął, bo całą noc był 
bity. Czuwał nad Izraelem w taki spo-
sób. Wyjście i  powrót – z  krzyżem 
targanym za sobą. Zobaczyłem znowu 
klamrę Pana Boga, tak przerażającą 
i tak uroczystą w całej historii świata.

Pascha jest totalnie niepojęta. Jeszcze 
bardziej niepojęta niż fakt, że osiemna-
stoletnia dziewczyna umiera z uśmie-
chem na twarzy w białej sukni. Wszyst-
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kim głupim się wydaje, że coś się kończy, 
a ona jest na sto procent pewna, że coś 
się zaczyna. Paradoks, który musi być 
prawdziwy. „Błogosławiona Noc, w któ-
rej się łączy niebo z  ziemią, sprawy 
Boskie ze sprawami ludzkimi”.

Śmierć, z której życie tryska.
RYKOSZETY SĄ CZĘŚCIĄ PLANU 

ZBAWIENIA
Czy pochodzisz z oazowej rodziny? 

Prawie całe Twoje rodzeństwo jest 
zaangażowane w Ruch.

Moi rodzice byli co prawda w kręgu 
Domowego Kościoła, ale tylko przez 
jakiś czas. Zostało nam z  tego okresu 
kilka dobrych nawyków: modlitwa ro-
dzinna, czytanie Pisma świętego. Bycie 
rodziców w Domowym Kościele to ra-
czej epizod, chociaż... Uważam, że 
sukces rekolekcji wakacyjnych czy ja-
kiejkolwiek akcji oazowej liczy się nie 
tylko ilością osób, którzy pójdą dalej 
w formacji. Dla niektórych istotna jest 
ta „czkawka”, która zostaje. Rykoszety 
też są częścią planu zbawienia.

Czy pojechałeś na oazę dlatego, że 
rodzice byli w Domowym Kościele?

Rodzinie zawdzięczam solidne funda-
menty życia wiary. Ale pierwszy mocny 
kontakt z Oazą był mój własny, osobisty. 
Na pierwszą oazę pojechałem nie ze 
swoją diecezją, ale z sąsiednią, przemy-
ską. Mój przyjaciel – który zresztą też 
został księdzem i mieszka w konwikcie 
księży studentów dwa piętra pode mną 
– zaproponował, żebyśmy pojechali 
razem. Okazało się ostatecznie, że nas 

rozdzielili i jedziemy na osobne turnusy. 
Nie byłem zadowolony. Pojechałem 
tylko dlatego, żeby nie stracić zaliczki.

A  więc bezzwrotne zaliczki mają 
sens!

Tak! (śmiech). Zresztą zaliczka wyno-
siła wtedy 70 zł, a cała oaza kosztowała 
200.

I „zaiskrzyło” od razu?
Po piętnastu dniach wiedziałem, że 

mnie już z Oazy nie wygonią, choćby 
nie wiem co się działo. Pamiętam jeszcze 
spojrzenie w oczy przyjaciela na dniu 
wspólnoty, porozumienie bez słów: 
„aha, czyli ty też” (śmiech).

To chyba wynika z mojego gwałtow-
nego charakteru, ale od razu na tych 
pierwszych rekolekcjach podpisałem 
członkowską deklarację KWC – jakieś 
12 godzin po dowiedzeniu się, że istnieje 
coś takiego jak Krucjata. Stało się tak 
w dużej mierze dzięki świadectwu mo-
ich animatorów. Nigdy w  życiu nie 
miałem cienia wątpliwości, że to nie była 
dobra decyzja.

Kiedy odkryłeś powołanie do ka-
płaństwa?

Na pewno jeszcze nie wtedy. I nie było 
w  tym odkryciu nic nadzwyczajnego. 
Kiedy przyszedł moment podejmowa-
nia decyzji, wiedziałem, gdzie mam 
zabrać i  zanieść swoje maturalne pa-
piery. 

Nie jestem typem człowieka, który 
dostaje szczególne dary charyzma-
tyczne, tak demonstracyjne jak dar 
proroctwa, spoczynek w Duchu. Gdyby 
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było takie zgromadzenie, w  którym 
wszyscy dostaliby takie dary – wszyscy 
oprócz trzech osób, to ja bym był wśród 
tych trzech. Po prostu taki jestem. Nie 
przeszkadza mi to. Pan Bóg stopniowo 
pokazywał mi moją drogę, obdarowy-
wał dobrymi pragnieniami.

Co to były za pragnienia?
Bardzo szybko wiedziałem, że chcę 

odmawiać brewiarz. Zacząłem to robić 
od połowy II klasy liceum (jeszcze 
4-klasowego). Podobało mi się. Po 
prostu to lubiłem! 

Równie szybko uświadomiłem sobie, 
że chcę codziennie chodzić na Mszę 
świętą i przyjmować Komunię. Zazna-
czam, że codziennie rano dojeżdżałem 
20 km do szkoły. Autobus przyjeżdżał 
akurat o  takiej godzinie, że mogłem 
pójść na Mszę o 7.30. Ciekawostka do-
tycząca działania Pana Boga w ludzkiej 
historii: rok po skończeniu przeze mnie 
liceum przyszedł nowy proboszcz i  ta 
Msza została zlikwidowana. Lubię takie 
mrugnięcia Pana Boga. Wszystko do 
wytłumaczenia – racjonalnie i cudow-
nie jednocześnie.

Nie odbierałem tych pragnień jako 
związanych z powołaniem kapłańskim, 
ale jako związanych z powołaniem do 
świadomego chrześcijaństwa. Dopiero 
potem zobaczyłem, że najlepiej zreali-
zują się w kapłaństwie. Odkryłem, jak 
bardzo mnie cieszy, kiedy mogę komuś 
pomóc dojść do podobnych przeżyć, 
którymi Bóg mnie obdarował. W tym 
się rzeczywiście najlepiej czuję. Nic tak 

mnie nie frustruje, jak momenty, w któ-
rych nie mogę się realizować jako ksiądz.

Studia w Lublinie nie przeszkadzają 
Ci w tej realizacji?

Ależ pomagają! Nie wiem tylko, jak 
na tym studia wyjdą (śmiech).

Myślę, że dzielisz dolę wszystkich 
studentów, których interesuje coś 
jeszcze poza nauką.

Średnią z uczestnictwa w imprezach 
związanych z  Juwenaliami też mam 
raczej jedną z wyższych – i przypusz-
czam, że nie tylko wśród księży, a wśród 
niepijących na pewno (śmiech).

EKSPRES GALICJA
Diecezja rzeszowska jest wykrojona 

z przemyskiej.
Częściowo tak, ale nie w całości, bo 

obejmuje też część diecezji tarnowskiej. 
Podejrzewam, że ciężko się Wam 

buduje wspólną tożsamość.
Są zalety i wady tej sytuacji. Z jednej 

strony istnieje mocna tradycja wspólnot 
w Gorlicach, czyli na terenie przyłączo-
nym z diecezji tarnowskiej. Można się 
od nich wiele nauczyć. Z drugiej strony 
– jest obecna tradycja przemyska, a z tej 
diecezji pochodziło przecież wielu 
bezpośrednich współpracowników 
i przyjaciół Ojca Blachnickiego.

Uważam, że na styku tradycji zawsze 
może się zrodzić coś dobrego. Różnice 
można wykorzystać pozytywnie. Oczy-
wiście, są ludzie, dla których wszystko 
będzie pretekstem do konfliktu. A cza-
sem zderzają się różne tradycje i nawyki.
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Na przykład jakie?
Na przykład style kierowania parafią. 

Ale większym problemem jest coś in-
nego: nasza diecezja leży na terenie 
dwóch województw, małopolskiego 
i podkarpackiego.

W Rzeszowie jest uniwersytet, poli-
technika, wyższe szkoły prywatne. Czy 
Wasi studiujący animatorzy dzięki 
temu zostają w diecezji?

To jest specyfika naszych sąsiadują-
cych diecezji – rzeszowskiej, tarnow-
skiej, przemyskiej – że animatorzy jed-
nak „uciekają”. Mamy naszych ludzi 
w Krakowie, Lublinie, Warszawie. Z jed-
nej strony bywa to trudne, z  drugiej 
strony – jesteśmy poniekąd dumni, 
kiedy widzimy w  wielu „najważniej-
szych” diecezjach Polski ludzi wspaniale 
zaangażowanych i odpowiedzialnych, 
którzy wyszli od nas. Zawsze to jest 
okazja do łączenia doświadczeń. Po-
wstała nawet nowa inicjatywa: wspól-
nota animatorów diecezji rzeszowskiej 
w Krakowie. Nie jest ona pomyślana 
jako autonomiczna oaza dla nich, ale 

jako wspólnota, która ma wspierać ich 
zaangażowanie w  innych miejscach, 
pełnić funkcję motywującą.

W diecezji pelplińskiej nie ma du-
żych miast, dominują wsie i  małe 
miasta. Jak jest u Was?

U nas problemem jest koncentracja 
życia wokół jednego miasta – dwustu-
tysięcznego Rzeszowa. W diecezji rze-
szowskiej jest co prawda kilka większych 
miast: Jasło (70 km od Rzeszowa, drugie 
co wielkości miasto w diecezji), Gorlice, 
Strzyżów, Ropczyce, Sędziszów. Ale 
Rzeszów jest zdecydowanie największy, 
co przekłada się na życie oazowe. Rze-
szów kwitnie – rodzi się pytanie o po-
zostałe obszary. Gdzie organizować 
spotkania, skoro 80% potencjalnych 
uczestników jest z Rzeszowa i okolic – 
a z drugiej strony, czy pozostałe 20% ma 
zawsze wykładać pieniądze, żeby doje-
chać?

Odpowiedzią na to byłby dobry roz-
wój rejonów. Pracujemy nad tym. 
Sprawę utrudnia przemieszczanie się 
księży, przesunięcia personalne. W Gor-

licach – oddalonych 100 km od 
Rzeszowa, i na dodatek położonych 
na terenie województwa małopol-
skiego – jest kilka wspólnot oazo-
wych na tyle silnych, że potrafią 
budować rejon, mieć wspólną 
KODA. Ale pomiędzy Rzeszowem 
a Gorlicami jest trudniej.

Dlatego przyjęliśmy taką strate-
gię: na koniec rekolekcji prosimy, 
żeby wszyscy ludzie z danej okolicy 



Oaza nr 110 Pismo Ruchu Światło-Życie

70

stanęli w jednym miejscu. Żeby chociaż 
popatrzyli na siebie. To też daje wstępną 
„analizę geograficzną” – ilu ich jest i ilu 
potrzebują animatorów, koordynatorów. 
Chodzi szczególnie o  ludzi, którzy 
mieszkają dalej od Rzeszowa. Chcemy 
uniknąć pokusy skoncentrowania się na 
jednym, głównym punkcie diecezji.

Jeździłeś na oazy z diecezją przemy-
ską, która słynie z wysokich wymagań. 
W  oazie rzeszowskiej jest pod tym 
względem troszkę inaczej.

Kiedy byłem animatorem w diecezji 
przemyskiej, patrzyłem na ludzi z rze-
szowskiej Oazy tylko przez pryzmat 
wymagań. Chodziło o  respektowanie 
wymogu przynależności animatorów do 
KWC, o  przeżycie ORD, Triduum 
w formie rekolekcji... Ale też o to, że my 
w Przemyślu chodzimy w garniturach, 
a „od nich” ktoś przyszedł w sandałkach.

Wiem, że zmieniłeś zdanie.
Jako kleryk zacząłem się angażować 

w oazy diecezji rzeszowskiej i poznałem 
pewne mechanizmy od środka. Przeko-
nałem się, że nie powinno się patrzeć na 
ludzi jedynie przez pryzmat wymagań. 
Trzeba dać im czas. Formacja w Ruchu 
to proces wychowawczy, dlatego wyma-
gania są tak a nie inaczej skonstruowane. 
Z drugiej strony zobaczyłem, że my je-
steśmy ruchem, a w każdym ruchu musi 
być moment spontaniczności. Stowarzy-
szenie jest potrzebne do tego, żeby bu-
dować odpowiedzialność, więc powinno 
być w sercu Ruchu. Ale tam, gdzie znika 
moment spontaniczności, Ruch zastyga 

i staje się kamienną bryłą. Być w Stowa-
rzyszeniu i  pozostać w  Ruchu – to 
możliwe, ale w praktyce trudne do po-
godzenia.

Wydaje mi się, że wiele wspólnot 
przeżywa coś w rodzaju przerostu Sto-
warzyszenia nad Ruchem. Wcale nie 
trzeba znać całej oazowej nomenklatury, 
i mieć „zrobioną” co do joty całą forma-
cję podstawową, żeby służyć, dawać 
siebie innym, świadczyć, ewangelizo-
wać. Diecezja rzeszowska nauczyła 
mnie, żeby zbyt łatwo nie oceniać i nie 
dzielić ludzi na tych, którzy gdzieś byli 
albo nie byli, podpisali coś albo nie 
podpisali. Owszem, miara ofiary osobi-
stej jest dobrą miarą odpowiedzialności. 
Ale nie powinno się jej traktować zbyt 
matematycznie czy prawniczo.

I  znowu paradoks. Odejście od 
myślenia formalistycznego wiąże się 
dla Ciebie z podnoszeniem poprzeczki.

Ostatnio zależy mi na tym, żeby pod-
nosić poziom szkoły animatora. Towa-
rzyszy temu pozytywny odbiór ze strony 
samych kandydatów na animatorów – 
i animatorów. Także wśród księży jest 
duża grupa ludzi entuzjastycznych. 
Powoli, bardzo powoli, tworzy się trzon 
wspólnoty moderatorów, ludzi po for-
macji, spełniających wymagania – i nie-
jednokrotnie członków Stowarzyszenia 
Diakonia.

Co ciekawego dzieje się w Rzeszo-
wie?

Na przykład wieczory uwielbienia 
w parafii p.w. Chrystusa Króla, które 
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prowadzi ks. Grzegorz Kot ze swoimi 
przyjaciółmi. Są one połączone z głosze-
niem Słowa, ewangelizacją, dawaniem 
możliwości wejścia do wspólnoty doro-
słych. Wydaje mi się, że to jest dobry 
klucz do ewangelizacji w  Ruchu – 
„przyjdź, pomódl się z  nami, wejdź 
choćby na chwilę”.

Ludzie przychodzą z różnych powo-
dów. Czasem za ładną dziewczyną. 
Czasem dlatego, że są w depresji i mają 
nadzieję, że właśnie tam Pan Bóg ich 
z  tej depresji wyciągnie. Albo są na 
Niego obrażeni i  przychodzą sobie 
usiąść, żeby On popatrzył, jacy są wku-
rzeni. Motyw nie jest najważniejszy. 
Ważne, że dają Bogu okazję. Znajdują 
się w kręgu Jego oddziaływania. Słowo 
Boże może ich bombardować, nawet 
jeżeli stawiają opór. Wtedy rodzą się 
pragnienia czegoś więcej – wspólnoty, 
zaangażowania się. A  jeszcze dalej – 
branie odpowiedzialności, czyli służba. 
Taki jest proces dojrzewania w Kościele.

A  co słychać w  Twojej rodzimej 
diakonii – Diecezjalnej Diakonii Ko-
munikowania Społecznego?

To moja wspólnota, która mi dużo 
daje. Po pierwsze dlatego, że nie mogę 
być koniem pociągowym i ciągnąć jej 
sam (śmiech). Nie mogę jej prowadzić 
na zasadzie „sam sobie sterem, żegla-
rzem, okrętem” (a może nawet i akwe-
nem). Mamy do siebie daleko, bo 
mieszkam w Lublinie. Mogę się z nimi 
spotkać tylko raz w miesiącu. Nie jestem 
w  stanie niczego załatwić. Muszę się 

nauczyć prosić o  pomoc, polegać na 
kimś, oddać odpowiedzialność. Muszę 
się nauczyć, że nie jestem niezastąpiony. 
I  to jest moja trudność, ale zarazem 
źródło siły, bo dzięki temu działamy 
diakonijnie, jako wspólnota.

Jako diakonia jesteśmy wspólnotą 
formacyjną, która jest w  drodze do 
dojrzałości chrześcijańskiej. Naszą 
drogą rozwoju jest służba. Nie ma nic 
gorszego dla diakonii, niż sytuacja, 
w której nie służy – bo wtedy przestaje 
być sobą.

Staramy się jasno wytyczać cele. Jeśli 
już wiemy, co chcemy osiągnąć, to prę-
dzej czy później wykorzystamy okazję.

George Harrison napisał piosenkę, 
której refren brzmiał: If you don’t know 
where you’re going, any road’ll take you 
there. Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, 
żadna droga Cię tam nie zaprowadzi.

Zaczynamy od odważnego powiedze-
nia, czego chcemy. A potem się o  to 
modlimy. Ostatnio modliliśmy się 
o grafików, i to akurat się spełniło.

Nasza diakonia to dar wspaniałych 
ludzi, ogromne świadectwo ciężkiej 
pracy, bezinteresownego zaangażowa-
nia, wielkich ideałów. Bogu dzięki, nasza 
diakonia jest dość profesjonalna. To 
znaczy, że są w niej ludzie, których wy-
kształcenie odpowiada pracy, jaką po-
dejmują: dziennikarze, graficy, informa-
tycy. Ale są i tacy, którzy po prostu to 
lubią. Dla nich też jest zajęcie. Przydaje 
się nawet ktoś, kto tylko siedzi i rzuca 
dziwnymi pomysłami. Kiedy zaczyna-
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łem uczestniczyć w spotkaniach diako-
nii, problem polegał na tym, że nie 
mieliśmy pomysłów. A teraz jest tak, że 
pomysłów jest za dużo i  musimy je 
ograniczać, ustalać priorytety.

Jakie są te priorytety?
Mamy dwuelementową wizję pracy 

diakonii: komunikacja do wewnątrz i na 
zewnątrz. 

Na czym polega komunikacja we-
wnętrzna?

Mamy wspólnoty trochę oderwane od 
głównego nurtu życia oazowego w die-
cezji – ich członkowie poczuwają się do 
bycia Oazą, ale nie jeżdżą na dni wspól-
noty, a  czasem nawet na rekolekcje 
wakacyjne. Więzi są nadwątlone. Sta-
ramy się do nich docierać, przypomnieć 
im o najważniejszych sprawach Ruchu 
– że istnieje Szkoła Animatora, Diece-
zjalny Dzień Wspólnoty, COM, Kongre-
gacja Odpowiedzialnych, rekolekcje. 
Oswajamy ich z pewnym słownictwem 
i stylem życia.

Naszym zadaniem jest wykorzystywa-
nie podstawowego faktu, że kiedy media 
o czymś mówią, to sprawa istnieje. Jeżeli 
będziemy mówić o czymś w mediach 
oazowych, to stanie się to coraz ważniej-
sze. Jeśli będziemy mówić dużo o Tri-
duum w formie rekolekcyjnej, to ludzie 
zrozumieją, że trzeba na takie Triduum 
pojechać.

Chodzi o przepływ informacji, ale też 
o  rozwijanie świadomości, czym jest 
Ruch. Myślę, że tego nie da się zrobić na 
zasadzie reformy – że robimy ostry reset 

i budujemy to, co byśmy chcieli, najlepiej 
idealnie. Taka inżynieria w Ruchu wy-
daje mi się niewykonalna albo bardzo 
niszcząca. Staramy się raczej, żeby to, co 
jest obecnie w Ruchu w naszej diecezji, 
ewoluowało – po Bożemu, w dobrym 
kierunku.

Jak rozumiecie komunikację na ze-
wnątrz?

To preewangelizacja. Pokonywanie 
odległości między progiem kościoła 
a człowiekiem na ulicy. To czasem kilka 
metrów, które są w  praktyce nie do 
przejścia. Robimy kampanie – gadże-
towe, plakatowe, happeningowe. Na-
szym zadaniem jest wytworzyć u od-
biorcy pozytywne skojarzenia z  foską, 
żeby Oaza kojarzyła się mu z dobrem, 
życzliwością, człowieczeństwem, jakie 
sam by chciał realizować. Chcemy 
przełamać stereotyp, że ludzie z Ruchu 
to nieudacznicy, którzy niczego nie 
osiągnęli i kompensują życiową porażkę 
działalnością w Kościele.

Jaka przyszłość rysuje się dla Ruchu 
w diecezji rzeszowskiej?

Nasza diecezja jest na pewno ważną 
częścią Ruchu, ale na razie trudną do 
rozpoznania. Zobaczymy, co z niej wy-
rośnie. A ja, gdziekolwiek aktualnie się 
znajduję, jestem z diecezji rzeszowskiej. 
Bo to jest kawałek Kościoła, który Pan 
Bóg dla mnie wybrał. Z wszystkimi jego 
wadami i  zaletami. Tu Bóg do mnie 
mówi. To jest moja wspólnota, mój dom, 
miejsce, w którym sam się uświęcam 
i które mnie uświęca.



WOKÓŁ DIAKONII
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SILOE
List do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych Nr 4/10/2013

W ramach „eSiloe – listu do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych” 
prezentujemy zapowiadaną konferencję Andrzeja Sionka, doty-
czącą historii powstania Centralnej Diakonii Modlitwy. Tekst 
dotyczy również zdań, jakie podejmowała CDM. Gorąco zachę-
camy do wnikliwej lektury całego numeru, dostępnego na stronie 
www.oaza.pl/cdm.
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Wszystko, co mam do ofiarowania to 
moja historia i  doświadczenie Bożej 
interwencji oraz nadzieja, że  każdy 
może odnaleźć w  tym swoją historię 
i lepiej ją zrozumieć.

PIECZĘĆ DUCHA
Centralna Diakonia Modlitwy Ruchu 

Światło-Życie powstała w celu stymu-
lowania procesu odnowy życia modli-
tewnego oraz życia w Duchu Świętym, 
aby impuls odnowy mógł się rozprze-
strzenić we wszystkich wymiarach 
Ruchu. Chciano również zintegrować 
się z całością wizji. Odnowa charyzma-
tyczna nie miała stać się ruchem w Ru-
chu. Odnowa charyzmatyczna jest na-

Centralna Diakonia Modlitwy

rzędziem danym nam od Boga do re-
alizacji Bożego planu zbawienia. To jest 
realizacja wizji Vaticanum II w Kościele 
katolickim.

Kiedy Kościół przechodził przez re-
formy zmierzające do rozpoczęcia 
procesu odnowy, Papież Paweł VI nosił 
w sobie pytanie: czy pojawią się  chary-
zmaty? Dręczyło ono papieża, ponieważ 
charyzmaty były pieczęcią daną przez 
Ducha Świętego, przypieczętowaniem 
tej drogi, na którą weszła odnowa Ko-
ścioła. Dlatego też tak szybko, zaledwie 
osiem lat od pierwszych wspólnoto-
wych doświadczeń, katolicka odnowa 
charyzmatyczna otrzymała papieskie 
błogosławieństwo.

Charyzmat modlitwy, 
charyzmat ewangelizacji

Ojciec Franciszek myślał o oazie jako małym dziele, a potem zobaczył 
Ruch wokół siebie. To dla niego samego było wielkim zdziwieniem i we-
zwaniem zarazem. Bóg uhonorował jego serce, otwartość, męstwo oraz 
torowanie drogi odnowy, obdarzając go największym przebudzeniem w 
powojennej Europie. Takie jest nasze duchowe dziedzictwo, którego 
jesteście spadkobiercami. Czy tak myślicie o sobie?

Andrzej Sionek

Konferencja wygłoszona podczas Oazy Modlitwy 
CDM 16-18 listopada 2012 w Warszawie.
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PRZEWRÓT KOPERNIKAŃSKI
Ksiądz Franciszek Blachnicki, wy-

bitny profesor na Katedrze Teologii 
Pastoralnej w Lublinie, przyjmuje po-
kornie życiodajną radę z  rąk liderów 
ewangelizacyjnej organizacji Campus 
Crusaide for Christ (popularnie zna-
nego jako Ruch Agape): katolicy polscy 
muszą odnowić swoją wiarę, żeby była 
przeżywana osobiście, poprzez przyję-
cie Jezusa jako osobistego Pana i Zba-
wiciela. To właśnie stało się duchowym 

centrum przeżywanych rekolekcji oa-
zowych I stopnia. Jak później stwierdził 
ks. Franciszek, to stało się fundamen-
tem kopernikańskiego przewrotu, jaki 
dokonał Ruch Światło-Życie w Kościele 
polskim (i nie tylko), ostatecznie dopro-
wadzając do największego przebudze-
nia duchowego w Europie po II wojnie 
światowej!

Zarzewia tego przewrotu widać już 
w wizji soborowej i podyktowanej nią 
praktyce. Skoro sobór był pastoralny 
i  ekumeniczny, taka powinna być 
i praktyka. Zgodnie z tą wizją otrzyma-
liśmy w Evangelii nunciandi zachętę do 
kontaktów ekumenicznych w  dziele 
ewangelizacji. W  Ruchu powstawały 
szkół ewangelizacji wtedy, kiedy jeszcze 
nie myślano o nich powszechnie w Eu-
ropie. W 1982 roku organizowaliśmy 

taką szkołę pod nazwą Szkoła Anima-
torów Diakonii. Jedyne kontakty kato-
lickie oraz doświadczenia, jakie wtedy 
mieliśmy, prowadziły nas do poszuki-
wań w Puerto Rico i w Indiach. Taka 
szkoła była nam potrzebna z uwagi na 
to, że przyjęcie Jezusa jako Pana i Zba-
wiciela, wejście pod panowanie Boga, 
doprowadza do suwerennych poru-
szeń  Boga w naszym życiu. W sposób 
nieprzewidywalny pojawiają się wtedy 
w Ruchu charyzmaty, jako naga łaska, 

coś ofiarowanego nam przez Boga.
Dlaczego powinniśmy prosić o cha-

ryzmaty? Dlatego, że Pan Bóg je daje 
i to wystarczy! Przyjmujemy je w uwiel-
bieniu, a uwielbienie upokarza nasze 
myślenie i powoduje, że człowiek przyj-
mując je z wdzięcznością znajduje swoje 
właściwe miejsce. Dlatego punktem 
wyjściowym CDM jest znak widzialny 
suwerennej interwencji Boga w Ruchu 
Światło-Życie. Tu rozlały się dary Ducha 
Świętego. W  Polsce jeszcze nie mó-
wiono o  charyzmatach, my już je 
praktykowaliśmy, nawet wtedy, kiedy 
nie do końca uświadamialiśmy sobie, 
co one dla nas znaczą. To jest „naga 
łaska”, ofiarowana nam przez Ducha 
Świętego, nie po to, aby nad jej zasad-
nością debatować, ale aby ją przeżywać, 
przeżuwać i badać, jakie wydaje owoce.

W Ruchu powstawały szkół ewangelizacji wtedy, kiedy 
jeszcze nie myślano o nich powszechnie w Europie. 
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ZADANIA I CELE
Centralna Diakonia Modlitwy zo-

stała powołana po to, by wyznaczać, 
stymulować wzrost w  charyzmatach 
w  kontekście całej wizji Ruchu. Ta 
wizja była powiązana z powrotem do 
głębokiej miłości Słowa Bożego, które 
Duch pozwalał nam przeżywać i wpro-
wadzać w życie. Jako ten, który ma moc 

nam przypomnieć, zachęcał nas, aby-
śmy w Słowie Bożym odświeżyli swoją 
pamięć. Co ma jednak przypomnieć, 
jeśli nic się nie pamięta? Mówiło się 
wtedy o powrocie do tego namaszcze-
nia, jakim cieszył się Kościół pier-
wotny.

Z obecności Ducha zrodziła się re-
fleksja – jeśli kochamy Słowo Boże, to 
o  ile bardziej powinniśmy miłować 
tego, który to Słowo natchnął, który 
jest dzisiaj naszym „duchowym DNA”. 
Do takiego Kościoła wzywał ks. Fran-
ciszek, do Kościoła, który jest przeży-
wany jako koinonia-wspólnota, prze-
żywany w  mocy Ducha Świętego 
(„Koinonia En Christo”). 

Powstanie Centralnej Diakonii Mo-
dlitwy wiązało się z  powstaniem jej 

biura, którego początki zawdzięczamy 
Stanisławie Demskiej. Zamieszkała 
w Dursztynie, aby śledzić rozwój, jaki 
dokonywał się w katolickiej odnowie 
charyzmatycznej. Zewnętrznym na-
rzędziem funkcjonowania biura stały 
się zeszyty „Siloe”, z  których jeszcze 
dzisiaj możemy się wiele nauczyć. 

Zadaniem CDM było dostarczenie 

najlepszej możliwej formacji, komuni-
kowanie doświadczeń wzrastania 
i chodzenia w Duchu Świętym, jakie 
pojawiły się w  kręgach katolickiej 
i  pozakatolickiej odnowy (seminaria 
odnowy, inspiracje na oazy modlitwy, 
przygotowania duchowe do ewangeli-
zacji). 

Nowa Ewangelizacja wyrasta z Du-
cha Świętego, z jego natchnienia, a nie 
z naszej refleksji. Refleksja przychodzi 
później, ponieważ okazaliśmy posłu-
szeństwo w  wierze. Dlatego, że cho-
dzimy w wierze, stajemy się wehikułem 
Ducha Świętego i  piszemy kolejne 
rozdziały Dziejów Apostolskich.

CDM  pełniła zatem rolę zakorzenia-
jącą Ruch Światło-Życie pośród innych 
ruchów odnowy w  Duchu Świętym. 

Nowa Ewangelizacja wyrasta z Ducha Świętego, z jego na-
tchnienia, a nie z naszej refleksji. Refleksja przychodzi później, 

ponieważ okazaliśmy posłuszeństwo w wierze. Dlatego, że 
chodzimy w wierze, stajemy się wehikułem Ducha Świętego 

i piszemy kolejne rozdziały Dziejów Apostolskich.
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Chcę tu wspomnieć współpracę z lide-
rami pojawiającej się katolickiej od-
nowy charyzmatycznej: ks.  Piątkow-
skim z Poznania i ks. prof. Bronisła-
wem Dębowskim. Były to osoby, 
z  którymi nawiązaliśmy pierwszy 
kontakt. Grono koordynacyjne od-
nowy charyzmatycznej wyrosło 
w pewnym sensie z doświadczeń biura 
koordynacyjnego CDM. Z  uwagi na 
posługę szerszym kręgom odnowy 
charyzmatycznej, Stasia przeniosła się 
z Dursztyna do Podkowy Leśnej.

NOWY ROZDZIAŁ
Ks. Blachnicki poprzez CDM miał 

kontakt z ekumeniczną odnową cha-
ryzmatyczną w  Stanach Zjednoczo-
nych w okresie jej największego roz-
kwitu. Słyszałem, jak był zachwycony 
organizacją amerykańskich wspólnot 
odnowy przy jednoczesnym otwarciu 
na suwerenne działanie Ducha Świę-
tego. Okazuje się, że Duch prowadząc 
do aktywności, do dynamizmu, cza-
sami trudnego do przewidzenia, 
ostatecznie ujawnia rzeczywistość 
pełną pokoju, harmonii, by oddawać 
cześć Bogu.

Zachwycony   wspólnotami w  Ann 
Arbor i  South Bend, zdecydował się 
przyjąć z  rąk tamtejszych liderów 
modlitwę o chrzest w Duchu Świętym. 
Ta modlitwa była ważnym dla niego 
przeżyciem, ponieważ doświadczył 
nowego światła, nowego dynamizmu, 
ale również Słowa wypowiedzianego 

nad jego życiem i nowych, kolejnych 
obietnic. Otrzymał wtedy słowo mó-
wiące o tym, że jego czas w Polsce jest 
krótki, słowo wzywające go, by groma-
dził wokół siebie grono uczniów, po-
nieważ za kilka lat będzie musiał  opu-
ścić kraj. Te prorocze słowa przygoto-
wały go na to, co miało nastąpić. Kiedy 
powrócił do kraju, więcej czasu po-
święcał braciom zgromadzonym wo-
kół niego, księżom i  zastanawiał się, 
komu tę schedę ma przekazać. To 
wydarzenie otworzyło bardzo dyna-
miczny rozdział w jego myśleniu.

Ks. Franciszek troszczył się, byśmy 
mieli najlepszą „żywność”, także 
w kontekście ekumenicznym. Zrozu-
miał, że aby postępować w  życiu 
w Duchu Świętym, musimy być uczeni 
przez braci, którzy już mają półwieczną 
tradycję w  chodzeniu i  wzrastaniu 
w  darach Ducha Świętego. Dlatego 
utrzymywał kontakt z  organizacją 
ewangelizacyjno-charyzmatyczną 
„Młodzież z  misją”. Wspólnota ta 
przyjechała na zaproszenie CDM 
i kontynuowała pracę rozpoczętą przez 
Ruch Agape. 

Zaczęły powstawać pierwsze Szkoły 
Uczniów Chrystusa. Po dwóch latach 
pojawiła się myśl, że będzie potrzebna 
szkoła ucząca animatorów modlitwy 
i animatorów ewangelizacji głębszego 
życia i chodzenia w Duchu Świętym. 
Zapadła decyzja i  w  1982 roku po-
wstała Szkoła Animatorów Diakonii, 
czyli SAD. Była to pierwsza szkoła 
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ewangelizacji w Polsce, wsparta auto-
rytetem Kościoła Katolickiego. Wykła-
dały w niej osoby, które potem zostały 
luminarzami odnowy na świecie. 

KODAM
Pierwszym wykładowcą był  o. Fio 

Mascarenhas, który kilka lat później 
został powołany do posługi koordyna-
tora światowej odnowy charyzmatycz-

nej. Nauczał również Robert Froz, po-
święcający życie, aby katolikom poka-
zywać piękno odnowy, zrodzonej 
w  świecie zielonoświątkowym. Jego 
nauczanie o ojcowskim sercu Boga było 
niesamowitym doświadczeniem.  Mie-
liśmy nauczycieli z  Nowej Zelandii, 
z San Francisco, z Australii. Młodzież 
z misją postarała się, byśmy mieli to, co 
najlepsze. 

Po pierwsze szkoła zrodziła głębsze 
życie modlitwy, po drugie myślenie 
misyjne, ale przede wszystkim uwol-
niony był w  nim wymiar prorocki. 
Wielu uczestników do dziś idzie w wie-
rze, gdyż zostali pochwyceni przez Boże 
obietnice wypowiedziane wtedy nad ich 
życiem. Z SADu powstał  Kurs Oazowy 
Dla Animatorów Modlitwy (KODAM). 

W Ruchu, w parafiach, małe grupy 
formacyjne czuły pragnienie, by spoty-
kać się razem na wspólnej modlitwie. 
Uwielbienie scalało grupy formacyjne 
we wspólnotę. To był spontaniczny 
wzrost. W latach 1983-86 przez forma-
cję KODAM przeszło ponad 600 osób. 
Zrodziło to około pięćdziesięciu wspól-
not. Ks. Bogdan Giertuga z  diecezji 
warszawskiej, zafascynowany rekolek-

cjami uważał, że wszyscy moderatorzy 
z jego diecezji powinni tego doświad-
czyć. 

Nie wszyscy moderatorzy podzielali 
jego entuzjazm. Zaowocowało to za-
kwestionowaniem tych rekolekcji 
i formacji tworzonej przez osoby świec-
kie. Zostaliśmy poproszeni, by przed-
stawić formację KODAM Konferencji 
Episkopatu, aby uzyskać opinię, na ile 
jest to katolickie nauczanie. Z  ust 
ks. bpa Tadeusza Błaszkiewicza, ówcze-
snego opiekuna Ruchu ze strony Epi-
skopatu, usłyszeliśmy, że jest to bardzo 
dobra formacja, w niczym nie podwa-
żająca katolickiej nauki. Mimo tej opinii 
KODAM przestało istnieć jako oficjalna 
formacja Ruchu. Nasza praca jako CDM 
zaczęła ewoluować w związku z powsta-

Okazuje się, że Duch prowadząc do aktywności, do dynami-
zmu, czasami trudnego do przewidzenia, ostatecznie ujaw-

nia rzeczywistość pełną pokoju, harmonii, by oddawać 
cześć Bogu.
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waniem wspólnot i  rozwojem pracy 
ewangelizacyjnej. W  dużej mierze 
służba CDM przekształciła się w służbę 
Centralnej Diakonii Ewangelizacji 
(CDE).

OD MODLITWY 
DO EWANGELIZACJI

CDE zrodziło z kolei takie wydarzenie 
jak Wielka Oaza Ewangelizacji. Potem 
był kongres ewangelizacji w Częstocho-
wie przed Światowymi Dniami Mło-
dzieży w 1991 roku i  inne spotkania 
ekumeniczne. Jednocześnie nie było już 
między nami ks.  Franciszka, który 
znajdował się na uchodźctwie, a odpo-
wiedzialni przeżywali wiele lęków.

W  1983 roku odbył się pierwszy 

kongres odnowy charyzmatycznej 
z udziałem ks. kard. L. J. Suenensa. To 
był moment ukonstytuowania się kato-
lickiej odnowy charyzmatycznej, która 
potem przyjęła nazwę Odnowy w Du-
chu Świętym. Nie oglądano się już na 
wsparcie CDM, chociaż ks. Franciszek 
pokazywał na Ruch jako właściwą wy-
kładnię soborową dla odnowy chary-
zmatycznej. Odnowa charyzmatyczna 
zaczęła iść podobnymi drogami jak 
większość takich nurtów w państwach 
Europy Zachodniej. Jednocześnie pa-

trząc na Ruch można powiedzieć, że 
przeraziliśmy się sukcesów i ogarnęły 
nas lęki. Zrodziło się pytanie: co robić 
ze wspólnotami, ze świeckimi modera-
torami?

WSPÓŁPRACA 
Z KS. BLACHNICKIM

Pierwsze moje spotkania z ks. Profe-
sorem z  jednej strony pokazało mi 
księdza, który potrafił zasnąć na własnej 
katechezie, a  z  drugiej poznawałem 
człowieka, który miał niesamowitą 
pasję ze względu na Boga. Wiedział, że 
zostało mu dane życie. Jestem świa-
domy, że to życie, które zrodziło się 
w Ruchu, poczęło się w nim w Oświę-
cimiu. Wiedział, że jego życie jest 

w Bożych rękach i nic mu się nie może 
stać, chyba że Bóg to dopuści. Był mę-
żem niesłychanej odwagi. Czuł się od-
powiedzialny za życie, jak człowiek, 
który niesie namaszczenie prorockie 
ojca Maksymiliana Kolbe. Do końca 
życia przeżywał swoje powołanie jako 
proroka. Był kapłanem obdarzonym 
spojrzeniem proroczym, dlatego ludzie 
gromadzili się wokół niego jak wokół 
proroka. 

Kiedy pytałem pastorów czy przed-
stawicieli innych ruchów, dlaczego 

Kiedy pytałem pastorów czy przedstawicieli innych ruchów, 
dlaczego przyjeżdżają do Krościenka, odpowiadali: bo to 

jest prorok. Nie przeszkadzało im, że jest katolikiem. 
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przyjeżdżają do Krościenka, odpowia-
dali: bo to jest prorok. Nie przeszka-
dzało im, że jest katolikiem. Drukowali 
dla niego katolicką wersję Biblii, zbierali 
żywność, aby ten głos prorocki zrodził 
to, co oznacza. Ks. Franciszek był osobą, 
która potrafiła zaufać. Wiedziałem, że 
jak ks. Franciszek powierzy jakieś zada-
nie, to trzeba je wykonać.

Jednocześnie przeżywał doświadcze-
nie samotności i opuszczenia. Taka jest 
prawda: im większe jest namaszczenie 
Boże, tym bardziej jest się opuszczonym 
przez ludzi. Najbliżsi, nawet przyjaciele, 
nie mogą znieść tego namaszczenia, 
dlatego odsuwają się od niego. Pamię-
tajcie, jeśli chcecie namaszczenia, pro-
roctwa, to spotka was w tym również 
głęboka samotność.

Po śmierci ks. Franciszka na spotka-
niu w  Rzymie usłyszałem od Ojca 
Świętego Jana Pawła II, że oaza ks. 
Blachnickiego to jest wizja dla Polski, 
że mamy za nią iść. Te słowa skierowały 
moje zaangażowanie na ewangelizację 
i misje. I tak jest do dzisiaj.

DROGA NA WSCHÓD
Po 25 latach w Ruchu usłyszałem, że 

moja droga tu się zamyka, jestem bo-
wiem osobą świecką i nie mogę prowa-
dzić Szkoły Ewangelizacji, do stworze-
nia której czułem się powołany. Jedno-
cześnie otrzymałem propozycję ze 
strony powstającego Stowarzyszenia 
Katolickich Szkół Ewangelizacji, aby 
zainicjować szkołę ewangelizacji z ukie-

runkowaniem na pracę misyjną w kra-
jach postkomunistycznych. W  ten 
sposób od 1993 roku rozpocząłem swój 
własny projekt Szkoły Ewangelizacji 
i Życia Chrześcijańskiego. Zabrałem ze 
sobą słowa ks. Franciszka, który powie-
dział, że przyjdzie dzień kiedy będziemy 
mogli zakładać domy Ruchu Światło-
Życie w Moskwie i we wszystkich repu-
blikach Związku Radzieckiego.

W  1992 roku zacząłem gromadzić 
ludzi z  tamtych republik na szkole 
ewangelizacji. Na SAD w  1982 roku 
otrzymaliśmy słowo dla Polski: „Jeśli 
lud mój upokorzy się, zawezwie imienia 
mojego. Od dróg swoich ku mnie 
zwróci się, ja wysłucham ich. Wtedy im 
przebaczę grzech, Ducha mojego dam 
im, napełnię ich mocą z wysoka, a pu-
stynię uczynię jak sad, sad wyrośnie na 
wielki las i tak ocalę ich kraj”. Inne słowo 
mówiło o nas, że „Jesteście jak kwiatki, 
jak młode roślinki, wyrastacie, ale będą 
ludzie, którzy nie będą chcieli byście 
byli, zostanie wylany na was beton, będą 
się upewniali, że już nie istniejecie, ale 
przyjdzie taki czas, że na tym betonie 
wyrosną piękne kwiaty i to będzie Moją 
chwałą”. 

Te słowa i obecność Boża przygoto-
wały nas na to, co miało nastąpić. 
Sprawiły też, że wszystkie bolesne mo-
menty nie zrodziły w nas zgorzknienia. 
Bóg działa jak chce. Dopuszcza pewną 
zatwardziałość, by pokazać, że nie my 
własnymi wysiłkami rodzimy Ruch 
Światło-Życie, tylko jest to Jego poru-
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szenie, Jego chwała. Dlatego wierzę, że 
czas się zbliża, bo proroctwo jeszcze nie 
zostało wypełnione.

Chciałem Wam też pokazać na moim 
przykładzie, że dla Boga nie ma rzeczy 
niemożliwych. Beznadziejne jest sprze-
ciwianie się Duchowi Świętemu. On jest 
suwerenny, zrobi tak jak chce. Bóg jest 
uparty, na nasze szczęście. To, co zapo-
wiedział, doprowadzi do końca. Nie 
przeszkadza Mu, czy chcemy, czy nie. 
Najwyżej opóźni się dzieło. Nie ma 
rzeczy niemożliwych i  nawet, gdy 
wszystkie drzwi się zamykają, wtedy 
mówisz do ściany „otwórz się” i  się 
otwiera.

Bóg działa jak chce. Dopuszcza pewną zatwardziałość, by 
pokazać, że nie my własnymi wysiłkami rodzimy Ruch 

Światło-Życie, tylko jest to Jego poruszenie, Jego chwała. 
Dlatego wierzę, że czas się zbliża, bo proroctwo jeszcze nie 

zostało wypełnione.

Życzę Centralnej Diakonii Modlitwy 
nowego namaszczenia, na miarę no-
wych czasów, powrotu do pierwotnego 
zapału i gorliwości.

dr Andrzej Sionek

dr Andrzej Sionek – Dyrektor Kato-
lickiego Stowarzyszenia En Christo, 
Założyciel Szkoły Ewangelizacji i Życia 
Chrześcijańskiego, Wykładowca na 
Uniwersytecie Jana Pawła II w Krako-
wie.

Wysłuchała i spisała: 
Magdalena Murawska

Opracował: Szymon Waliczek
Śródtytuły i wyróżnienia redakcji
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Nie, to na szczęście nie jest opis oazo-
wiczek zmierzających na Eucharystię. 
To migawki z uroczystości bierzmowa-
nia w jednym z miast wschodniej Polski. 
Choć nie mam gwarancji czy w  ich 
gronie oazowiczek nie ma.

Temat skromności czy właściwych 
strojów (nie tylko na Eucharystię) wraca 

Modelka nr 1 – szczupła
...czarna obcisła bluzeczka bez rękawów, spódniczka kremowa koronkowa, bez 
podszewki, długość do połowy uda, widoczna bielizna dolna w odcieniu kremowym...
Modelka nr 2 – kształtów pokaźnych,
...biała przylegająca bluzka wpuszczona w czarną spódniczkę, mocno obciskającą 
pośladki, spódniczka ledwo te pośladki zakrywa, jednocześnie odsłaniając uda przy-
pominające masywne kolumny, wysokie czarne szpilki (wyraźnie utrudniające chodze-
nie)...
Modelka nr 3 – osoba grubszej postury
...czarny żakiet, wyłaniająca się spod niego czarna trykotowa koszulka, niebieskie 
dżinsy-rurki, buty na płaskim obcasie...
Modelka nr 4 – szczupła (nawet bardzo)
...biała bluzeczka, czarne legginsy...
Modelka nr 5 – szczupła i zgrabna
...biała trykotowa bluzeczka na ramiączkach (wyraźnie widoczne ramiączka biusto-
nosza), jasnoniebieskie dżinsowe krótkie spodenki, buty na bardzo wysokim obcasie...
Większość Obserwowanych z gumą w buzi...
za krótką chwilę rozpocznie się... IMPREZA 

(obserwowała DNN)

Jak bumerang

jak bumerang. Szczególnie gdy przyjeż-
dżamy na Kopią Górkę jako prelegenci 
Diakonii Życia. Nierzadko mam wraże-
nie, że za tym powracającym tematem 
kryje się myśl, że wystarczy przedstawić 
konkretne wymagania – jakby porusze-
nie tematu podczas godzinnego spotka-
nia załatwiało cały problem. No bo 
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oczywiście mówimy – młodzieży chyba 
zawsze, dorosłym zależnie od tematu 
prelekcji – o odmiennym patrzeniu na 
siebie nawzajem pań i panów, o odpo-
wiedzialności za stroje i gesty. Przy czym 
absolutnie nie ma to nic wspólnego 
z bardzo negatywnie odbieranym od-
mierzaniem długości spódniczek czy 
rękawów w centymetrach (tak, zdarzały 
się podobno i takie pomysły) bądź ku-
riozalnym stawianiem wymagań typu 
obowiązkowe spódnice do ziemi. Bo tak 
to już jest, że kwestie skromności od-

biera się głównie przez pryzmat strojów 
kobiecych, jakby kwestia ta nie doty-
czyła w ogóle mężczyzn.

Czy oznacza to, że nie należy poruszać 
w  oazie tematu skromności strojów 
i zachowań, elegancji, strojów właści-
wych na różne okazje? Ależ wręcz 
przeciwnie! Mam czasem wrażenie, że 
kwestie te są w  Ruchu zaniedbane. 
Przynajmniej w  niektórych rejonach 
naszego kraju. Łatwo jest scedować je na 
prelegentów Diakonii Życia, którzy 
najczęściej spotykają się z uczestnikami 
rekolekcji podczas półtoragodzinnej 
prelekcji na oazie letniej, zdecydowanie 
trudniej podjąć wysiłek formacyjny 
wpływający na kształtowanie postawy 
serca. A jeszcze trudniej mądrze egze-

kwować pewne zdroworozsądkowe 
wymagania. Bo przecież nie chodzi o to, 
aby dziewczyny zakładały na Euchary-
stię spódniczki (i  to jeszcze z grubsza 
sięgające kolan) tylko przez dwa tygo-
dnie rekolekcji – chodzi o  to, aby ich 
strój był godny i godzien chrześcijanki 
przez 365 (albo i 366) dni w roku! Nie 
chodzi o  to, aby chłopcy i dziewczęta 
powstrzymywali się od nieprzyzwoitych 
czy wulgarnych słów, żartów, aluzji 
i zachowań przez piętnaście dni reko-
lekcji – ale aby wypracowali sposób 

bycia odbiegający od negatywnych 
wzorców telewizji i Internetu. Dodajmy 
jeszcze, że w wielu wypadkach rodzice 
nie ingerują w ubrania czy zachowanie 
dzieci i nie widzą problemu w powiela-
niu nieskromnych wzorców z  seriali 
telewizyjnych, epatowaniu golizną czy 
też bielizną, w  języku z  pogranicza 
wulgarności czy wręcz wulgarnym.

Wydaje mi się, że o problemie skrom-
ności w oazie młodzieżowej zasadniczo 
możemy mówić na dwóch poziomach. 
Pierwszy, w pewnym sensie ważniejszy, 
dotyczy formacji animatorów. Bo to 
animatorzy budują pewne standardy we 
wspólnocie. Jeżeli moderatorka, odpo-
wiedzialna za wspólnotę czy animatorka 
grupy chodzi wyłącznie w spodniach 

Trudniej podjąć wysiłek formacyjny wpływający na kształ-
towanie postawy serca. A jeszcze trudniej mądrze egzekwo-

wać pewne zdroworozsądkowe wymagania.
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albo bez żenady zakłada spódniczki 
mini, w  sumie nie dziwi analogiczny 
strój innych dziewcząt. Jeżeli zaś taka 
osoba będzie umiała ubrać się inaczej, 
a do tego swój wybór uzasadnić (czymś 
więcej niż „tak nosimy się w oazie”), ma 
szansę zachęcić do podobnych strojów 
uczestniczki grup. Istotny jest tu jednak 
„całokształt” – czyli to, jaką jest osobą, 
na ile przekonujące jest jej świadectwo 
wiary i  kobiecości, 
a także – rzecz dla mło-
dych dziewcząt nieba-
gatelna – czy jest osobą, 
którą chce się naślado-
wać, czy umie mądrze 
dbać o siebie i znajduje 
właściwą równowagę 
mię dzy  db a łoś c ią 
o  piękno zewnętrzne 
a  dbałością o  piękno 
wewnętrzne. Bo prze-
cież ideał chrześcijanki 
to kobieta piękna. Ze-
rwijmy wreszcie do 
końca ze stereotypem 
zaniedbanej „pobożnej 
oazowiczki” przeciw-
stawiane j  pięknej 
i modnej kobiecie! (Pa-
miętając, że piękno nie 
mieści się w maksymal-
nie odsłoniętych no-
gach i  na pół gołym 
biuście).

Podobnie, a  może 
jeszcze bardziej, działa 

to w  przypadku chłopaków – jeżeli 
animator będzie dla nich prawdziwym 
autorytetem (od strony duchowej i fi-
zycznej), będą starali zachowywać się 
w sposób godny prawdziwego mężczy-
zny, nie będą pozwalali sobie na dwu-
znaczne dowcipy i zachowania i będą 
też umieli odpowiednio się ubierać, 
zachowywać higienę. Warto więc 
uwzględniać tę tematykę w  formacji 
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animatorów. Warto też na pewno tak 
wprowadzać temat skromności, by 
animatorzy mieli okazję rozmawiać na 
te tematy między sobą zarówno w gru-
pach niekoedukacyjnych, jak i koedu-
kacyjnych.

Drugi poziom dotyczy uczestników 
rekolekcji oazowych. Tutaj sprawa 
bywa o  tyle bardziej złożona, że nie 
zawsze w  rekolekcjach uczestniczą 
ludzie, którzy już przeszli jakąś forma-
cję i spotkali się z najprostszymi wy-
maganiami co do skromności stroju 
i  zachowań. Nierzadko jest tak, że 
młodzież jedzie na rekolekcje w ogóle 
nie wiedząc, o co na nich chodzi. Jeżeli 
przed odebraniem karty zgłoszeniowej 
nikt nie zwrócił młodym ludziom 
uwagi na konkretne wymagania co do 
skromności stroju, nie można się 

w sumie dziwić, że do kaplicy gotowi 
będą pójść w  krótkich spodenkach 
(oczywiście, o  ile nie nauczono ich 
w domu, że tak nie wypada). Tak więc 
na pewne sprawy trzeba zwrócić uwagę 
już na etapie przyjmowania uczestni-
ków na rekolekcje. Natomiast na po-
czątku rekolekcji warto wyjaśnić, 
dlaczego stawiane są takie a nie inne 
wymagania. Jeżeli animator wytłuma-
czy dziewczynom kwestię pokusy 

wzroku (i  estetyki), jest szansa, że 
zrozumieją na przykład, iż podko-
szulka/sukienka na ramiączkach nie 
jest strojem do noszenia na ulicę 
(a nadaje się na plażę), a tym bardziej 
nie do kościoła. Szczegółowe kwestie 
strojów czy zachowań warto omawiać 
w grupie jednorodnej. Spotkanie takie 
może być niejako kontynuacją czy 
rozwinięciem tematu zasygnalizowa-
nego podczas prelekcji Diakonii Życia 
(zazwyczaj prelekcje te dotyczą jednak 
szerszej tematyki czystości i budowa-
nia relacji). Rozmowa i spokojne wy-
jaśnienia bez udziału osób z zewnątrz 
mają szansę lepiej i głębiej wpłynąć na 
postawy uczestników. Czasem ko-
nieczne są rozmowy indywidualne, 
taktowne zwracanie uwagi. Warun-
kiem owocności takich rozmów jest 

jednak oczywiście odpowiednia for-
macja animatorów.

Są sytuacje, kiedy odpowiedzialni za 
oazę, najczęściej ksiądz moderator, po-
winni reagować szybko i zdecydowanie 
– choć nadal taktownie – najlepiej 
w rozmowie w cztery oczy (sześcioro 
oczu?). Dotyczy to w szczególności za-
chowań rozmaitych zakochanych par, 
które przyjeżdżają na oazy bądź na oa-
zach się tworzą. Niedopuszczalne są 

Warto zachęcać młodych ludzi do walki o własne wnętrze, 
o własną kobiecość i męskość, uświadamiając im, że to 

wszystko zawsze procentuje w przyszłości.
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sytuacje typu siadanie sobie na kola-
nach, ostentacyjne przytulanie. A pod-
czas odwiedzania oaz widujemy różne 
rzeczy.

Kwestie odpowiedniego stroju w oazie 
młodzieżowej zawsze powinny być 
omawiane w szerszym kontekście czy-

stości we wszelkich aspektach – czyli 
pracy nad sobą, uczenia się panowania 
nad zmysłami i kierowania w wyborach 
rozeznaniem rozumu i sumienia, budo-
waniem w sobie odpowiedzialności za 
swoje postępowanie, walką z pokusami, 
zdecydowanym odrzuceniem porno-
grafii, szukaniem dobrych lektur, do-
brych filmów, dobrej muzyki, które nie 
zaśmiecają wyobraźni. Warto zachęcać 
młodych ludzi do walki o własne wnę-
trze, o  własną kobiecość i  męskość, 
uświadamiając im, że to wszystko za-
wsze procentuje w  przyszłości. No 
i  jednak zawsze trzeba pamiętać, że 
przemiana serca nierzadko dokonuje się 
po pewnym czasie – stąd warto do tego 
tematu powracać na różnych etapach 
formacji, zawsze jednak odpowiednio 
do wieku i doświadczenia uczestników. 
Czymś absolutnie niezbędnym jest 
przypominanie o obecności Boga dzia-
łającego w sakramentach, szczególnie 
w przypadku sakramentu pojednania 

i Eucharystii, oraz o tym, że Pan Bóg ma 
moc podnieść nas z każdego, choćby 
najgorszego upadku. Warto podkreślać 
Boży plan dla seksualności człowieka, 
mądrość stworzenia i  to, że Pan Bóg 
zawsze pragnie naszego dobra. 

Siłą rzeczy łatwiej jest pisać o czysto-

ści i  skromności w  odniesieniu do 
młodzieży. Ale tematyka ta powinna 
być również poruszana na oazach ro-
dzin. Bo również na oazach rodzin 
spotykamy się z  nieskromnymi stro-
jami, a czasem też zachowaniami czy 
dowcipami. Tu jest niewątpliwie trud-
niej – nie jest łatwo powiedzieć dorosłej 
kobiecie, matce, że jej spódniczki są 
zdecydowanie za krótkie (szczególnie 
gdy ma nieść dary w  amfiteatrze 
w Centrum Ruchu) albo że zakładanie 
nogi na nogę w takim stroju, jaki nosi, 
odsłania stanowczo zbyt wiele bądź 
zwrócić uwagę na głębokość dekoltu. 
Zwłaszcza jeśli nie umie jej tego powie-
dzieć mąż albo (!?) mu to nie przeszka-
dza? Czasem warto poprosić księdza 
moderatora o  taktowne powiedzenie 
na forum pewnych rzeczy. Pamiętam 
też spontaniczne „nocne Polaków 
rozmowy” po szkole życia poświęconej 
czystości małżeńskiej – atmosfera za-
ufania w grupie rekolekcyjnej pozwo-

Atmosfera zaufania w grupie rekolekcyjnej pozwoliła 
powiedzieć panom, jak trudno im czasem nie spojrzeć po 

raz drugi na nieskromnie ubraną kobietę.
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liła powiedzieć panom, jak trudno im 
czasem nie spojrzeć po raz drugi na 
nieskromnie ubraną kobietę. Jeżeli zaś 
trzeba kogoś upomnieć osobiście, na-
leży zrobić to dyskretnie i w cztery oczy. 
Małżonkom również warto mówić 
o kwestii pracy nad przezwyciężaniem 
pokus, niewystawianiem się na zbyt 

trudne sytuacje 
i o roli życia sakra-
mentalnego także 
w tej dziedzinie.

Co wydaje mi się 
ważne przy mówie-
niu o  skromności 
stroju w  praktyce 
oazowej? Przede 
wszystkim zdrowy 
rozsądek i niezide-
ologizowane podej-
ście do tematu, 
unikanie zarówno 
argumentów z dzie-
dziny „tak bo tak”, 
jak i apoteozy cho-
dzenia wyłącznie 
w spódnicach (taką 
postawę powinno 
być przede wszyst-
k im widać ,  n ie 
trzeba się nią prze-
chwalać). Słuszne 
jest wymaganie na 
Eucharystii spód-
nic, ale gdy w gór-
skich miejscowo-
ściach nastąpi nagłe 

załamanie pogody, nie będziemy wy-
magać stroju narażającego na zaziębie-
nie. Nie będziemy też wymagać pójścia 
w  góry koniecznie w  spódnicach. 
Krótkie spodnie (pod warunkiem, że 
są to jednak spodnie) nadają się jak 
najbardziej na zajęcia sportowe, ale nie 
są strojem codziennym oazowicza – 
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nie mam tu na myśli spodni do kolan, 
których jednak też raczej nie nosimy 
do kaplicy. Zdecydowanie nie udajemy 
się na Mszę św. w dresach. Legginsy 
doskonale nadają się na „ogrzewacz” 

pod spodnie czy spódnicę bądź ko-
stium do aerobiku czy zumby dla pań). 
Staramy się dostosowywać strój do 
okazji – czyli inaczej ubieramy się na 
spotkanie towarzyskie, inaczej pewnie 
na randkę, a inaczej na bal, pamiętając, 
że pokazywanie fragmentów bielizny 
zawsze świadczy o złym guście i braku 
elegancji (niezależnie od tego, co 
prezentują nam aktorki w popularnych 
serialach), a odświętnego charakteru 
strojów nie podkreśla ich skracanie czy 
rozcinanie, ani od dołu, ani od góry. 
Dziewczętom warto też mówić o ma-
kijażu – najkrócej (choć może zbyt 
skrótowo) rzecz ujmując, dobry maki-
jaż to taki, którego nie widać. Diakonia 
oazy powinna stanowić żywy przykład 
ubierania się odpowiedniego do oka-
zji, wieku i  figury, nie odrzucając 
z góry wszystkiego, co modne, a wy-
bierając z  mody to, co godne i  sto-
sowne.

Świadomie nie podaję tu drobiazgo-
wego katalogu „strojów dozwolonych” 
czy też przeciwnie, „strojów zakaza-
nych”, nie precyzuję co do centymetra 
długości spódnic. Choć zdroworozsąd-

kowe wydaje mi się określanie mini-
malnej długości spódnic według wzoru 
spotkanego w publikacjach amerykań-
skich katolików („tak długa, aby doty-
kała ziemi, gdy uklękniesz na oba ko-
lana”), mam świadomość, że naprawdę 
nie w  centymetrach leży problem – 
albo nie do końca w  centymetrach. 
Najbardziej istotne jest to, co jest 
w sercu i w głowie. Strój, który uznamy 
za niewłaściwy, często jest „winą” nie 
tyle noszących go, co ich rodziców 
i  wychowawców (nawet w  szkołach 
katolickich nauczyciele i  uczniowie 
bywają antyprzykładem). Podejmując 
więc troskę o godny strój oazowiczów 
– a wołanie to rzeczywiście wraca jak 
bumerang – starajmy się wspomagać 
ich harmonijny rozwój i  zaufanie do 
wspaniałego Bożego planu, którego 
elementem jest także bycie kobietą czy 
mężczyzną.

Agata Jankowiak

Staramy się dostosowywać strój do okazji – czyli inaczej 
ubieramy się na spotkanie towarzyskie, inaczej pewnie na 

randkę, a inaczej na bal, pamiętając, że pokazywanie 
fragmentów bielizny zawsze świadczy o złym guście i braku 

elegancji
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Życie liturgią

W katedrze toruńskiej ostatniego dnia 
czerwca o godz. 9.30 trzydziestu jeden 
kandydatów przyjęło z rąk ks. biskupa 
Józefa Szamockiego posługę stałego 
lektora.

Bezpośrednio przed tym wydarze-
niem w Diecezjalnym Centrum Kultury 

Posługa Słowu

Przygotowanie do posługi 
stałego lektora

w Zamku Bierzgłowskim, od 31 maja do 
2 czerwca, miały miejsce rekolekcje bi-
blijne „Posługa Słowu”, będące zwień-
czeniem formacji przygotowującej do 
przyjęcia posługi stałego lektora. Pro-
wadził je o. Jacek Dubel wraz ze Szkołą 
Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruń-
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skiej, którą reprezentowali: dk. stały 
Tomasz Chmielewski wraz z żoną Izą 
oraz Maria Tomczyk. Czas rekolekcji 
wypełniły: przeżywana codziennie Eu-
charystia, nauczania, liturgia godzin, 
liturgia pokutna oraz praca w grupach. 
Spotkaliśmy się także z ks. biskupem 
Andrzejem Suskim, który przypomniał 
istotę oraz zadania, jakie wiążą się z po-
sługą stałego lektora w Kościele.

Co należy do zadań stałego lektora? 
Jak czytamy w dokumentach, jest on 
ustanowiony do wykonywania czytań 
z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewange-
lii, może także podawać intencje modli-
twy powszechnej, a gdy nie ma psałte-
rzysty, również wykonać psalm między 
czytaniami. Jeżeli istnieje potrzeba, 
przygotowuje i podaje wyjaśnienia lub 

komentarze do poszczególnych mo-
mentów w liturgii. Lektor może pomóc 
w przygotowaniu wiernych do godnego 
przyjęcia sakramentów. Dotyczy to 
chociażby spotkań z rodzicami i rodzi-
cami chrzestnymi przed udzieleniem 
sakramentu chrztu dziecku, przed 
I  Komunią Świętą, czy z  młodzieżą 
przygotowującą się do przyjęcia sakra-
mentu bierzmowania. 

Ks. biskup Andrzej Suski wskazał na 
potrzebę troski stałych lektorów o stan 
i przechowywanie ksiąg liturgicznych, 
a szczególnie lekcjonarzy. Poza tym za-
prosił przyszłych stałych lektorów do 
włączenia się w grupy biblijne w para-
fiach.

dk. Waldemar Rozynkowski

Trzeba znać liturgię, by móc w niej posługiwać

Źródło i szczyt
Oaza Rekolekcyjna Diakonii Liturgicznej, Krościenko AD 2013

Podobnie jak w ubiegłym roku, tak 
i tym razem Centralna Diakonia Litur-
giczna zadbała o organizację na Kopiej 
Górce swoich rekolekcji specjalistycz-
nych. Odbyły się one w dniach 20–25 
sierpnia br., a tworzyło je dziewięć osób 
z sześciu diecezji naszego kraju.

Tak mała liczebność umożliwiła oa-
zowiczom wygodny i  spokojny pobyt 
w gościnnym domu pani Hrycowej przy 

Alei Wędkarzy na prawym brzegu 
Krośnicy. To tam odbywały się wszyst-
kie spotkania i  konferencje rekolek-
cyjne, tam także gromadzono się na 
Liturgii Godzin. Do sprawowania sa-
kramentów i głoszenia katechez zapro-
szony został ks. Damian Kwiatkowski, 
kapłan archidiecezji częstochowskiej, 
student Instytutu Formacji Pastoralno-
Liturgicznej oraz Instytutu Prawa Ka-
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nonicznego KUL oraz duchowy opie-
kun Grupy Formacji Liturgicznej 
„Dobro Liturgii”. Diakonię oazy stano-
wiły jeszcze trzy osoby z CDL, na czele 
z Wojciechem Kosmowskim, odpowie-
dzialnym za tę część działalności na-
szego Ruchu. Wezwanie do uczestnic-
twa podjęły osoby zaangażowane 
w  diecezjalne diakonie liturgiczne: 
trzech młodzieńców i  jedno małżeń-
stwo z Domowego Kościoła.

Centrum każdego dnia, także w wy-
miarze czasowym (punkt 1200), stano-
wiła Eucharystia w kaplicy pod wezwa-
niem Chrystusa Sługi. Była ona co-
dziennie poprzedzona kręgiem 
liturgicznym, w trakcie którego uczest-
nicy ORDL dobierali pieśni, układali 
modlitwę powszechną, tworzyli komen-

tarz liturgiczny oraz przydzielali sobie 
funkcje.

Po obiedzie miała zaś miejsce godzina 
odpowiedzialności, prowadzona me-
todą ewangelicznej rewizji życia: wi-
dzieć – osądzić – działać. Podczas tego 
punktu programu uczestnicy opowia-
dali o  liturgicznym zaangażowaniu 
oazowiczów ze swoich środowisk, sto-
sownie do ich wieku i stanu. Tak naszki-
cowany obraz był konfrontowany 
z wizjami ks. Franciszka Blachnickiego.

Luźniejszy czas wieczorów wykorzy-
stywany był na rozmaite sposoby. 
Pierwszego dnia oazowicze zagrali 
w  fascynującą grę strategiczną: mieli 
ułożyć wszechstronny plan formacyjny 
dla służby liturgicznej w wielkomiej-
skiej parafii X. Drugiego dnia odtwo-

rzyli z nagrań homilie ks. Wojciecha 
Danielskiego i  zapoznali się z  jego 
życiorysem. Trzeciego dnia – był to 
piątek – odprawili Drogę Krzyżową 
według rozważań tego kapłana na 
temat diakonii. Ostatniego dnia na-
stąpiła skromna agapa. 

Rekolekcje, podobnie jak „zwykłe” 
ORD, opierały się na czterech wiel-
kich tematach – ideałach wycho-
wawczych Ruchu: Światło-Życie, 
Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota 
oraz Nowa Kultura. Zagadnienia te 
były oczywiście prezentowane w spe-
cyficznym kontekście liturgii.

Uczestnicy otrzymali ponadto 
płyty z materiałami szkoleniowymi 
zgromadzonymi przez CDL.
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Jako uczestnik tego kameralnego 
a  wielce inspirującego spotkania po-
zwolę sobie teraz na parę słów świadec-
twa. Moje najbliższe spotkanie z Panem 
Bogiem dokonało się w  Eucharystii 
trzeciego dnia, gdy obsługiwałem ka-
dzielnicę. Słuchałem kazania, siedząc 
w  ostatnim rzędzie kaplicy – blisko 
zejścia do zakrystii. Dym kadzidła wy-
pełniał całe pomieszczenie. Zaraz nasu-
nęła mi się myśl, że jest to znak Ducha 
Świętego działającego w Kościele. Nie-
ustannie ruchliwego, aktywnego, 
wszechogarniającego i wszędobylskiego 
– jak w Mdr 7, 22-27. Pomyślałem, iż 
jako „człowiek Ruchu” mam być wła-
śnie tak zaangażowany w posługę: na-
pędzany czystym Duchem Świętym.

Ważnym doświadczeniem była też 
Msza święta pierwszego dnia – przeżyta 

z chińskim księdzem koncelebransem 
i  czterema oazowiczkami z  Państwa 
Środka. Wiele razy doświadczałem 
„powszechności Kościoła”, ale nigdy 
w tak małej wspólnocie.

W Namiocie Spotkania Pan Bóg za-
chęcił mnie do aktywniejszego pełnie-
nia funkcji lektora. Chcę wcielać w życie 
słowa z odczytanych przeze mnie uryw-
ków biblijnych. Prosta rzecz, ale do tej 
pory miewałem problemy z praktyczną 
realizacją idei „Słowa Życia”; mój ewen-
tualny zapał szybko gasł. Teraz Pan jest 
ze mną i uwielbiam Go w moim wielkim 
powołaniu. „Wielki jest Pan i bardzo 
godzien chwały, a wielkość Jego niezgłę-
biona” (Ps 145,3).

Mateusz Klaja
DDL Katowice
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Jean Corbon, Liturgia – źródło wody życia, Wydawnictwo Polskiej Prowincji 
Dominikanów „W drodze”, Poznań 2005.

Warto przeczytać…

W Ruchu staramy się, by zgodnie z brzmieniem VII Drogowskazu, liturgia stawała się coraz 
pełniej źródłem i szczytem naszego życia. Służy temu cała formacja. Możemy przy tym posiłko-
wać się całkiem sporą literaturą – m.in. opracowaniem, do przeczytania którego chcę dziś za-
chęcić. Nie chodzi o to, by formację zastąpić, ale by ja uzupełnić i wzbogacić, a także wskazać, 
że myśl Założyciela podkreślająca związek liturgii i życia jest stale aktualna.

Autor tej książki opracował fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego poświęcony modlitwie. 
Możemy się zatem spodziewać, że ta książka także pomoże w naszej modlitwie – zwłaszcza li-
turgicznej. Nie jest ona podręcznikiem, ale raczej zbiorem medytacji zakorzenionych w Piśmie 
św., operującym obficie obrazami ze Starego i Nowego Testamentu (np. krzak gorejący, popękane 
cysterny, burza na jeziorze, źródło wody życia).

Na początku znajdziemy słownik najważniejszych pojęć, zaczynający się od „Agape” – najpięk-
niejszego imienia Boga, a kończący słowem „synergia”, rozumianym jako zjednoczenie Boga 
i człowieka w Chrystusie. Warto dobrze zapoznać się z tym słownikiem i przemedytować go przed 
dalszą lekturą. W ogóle trudno to opracowanie czytać jednym tchem, raczej należy stopniowo 
odkrywać poszczególne obrazy, zapoznawać się z nimi, aby powoli wchodzić w głębię misterium. 

Książka podzielona jest na trzy części: 1. Misterium liturgii, 2. Celebrowanie liturgii, 3. Liturgia 
w życiu. Stanowi to doskonałe wprowadzenie do duchowości liturgicznej – zakorzenionej w tym, 
czym jest liturgia, ukazującej jak ją sprawować, prowadzącej do jej owocowania w całym naszym 
życiu i przenikania przez nią różnych rzeczywistości.

W części pierwszej zarysowane są zatem dzieje zbawienia, ze szczególnym podkreśleniem 
pełni czasów – przyjścia Jezusa na świat, jego krzyża i Zmartwychwstania, znaczenia Wniebo-
wstąpienia, Zesłania Ducha Świętego. Wreszcie autor ukazuje czasy ostateczne, w których żyjemy, 
działanie Ducha Świętego, budowanie mistycznego Ciała Chrystusa.

W części drugiej autor ukazuje celebracje w różnych aspektach: jako moment, miejsce, centrum, 
strumień liturgii. Omawia Eucharystię i inne sakramenty, a także rok liturgiczny i miejsce celebra-
cji.

Część ostatnia podkreśla znaczenie modlitwy – liturgii serca, liturgię w pracy, kulturze, we 
wspólnocie ludzkiej, w posłudze ubogich, a także w misji Kościoła.

Wiele myśli zawartych w  tej książce może stać się wielkim odkryciem, będącym w stanie 
prowadzić nas przez kolejne lata życia, kolejne lata posługi we wspólnocie Kościoła, np. taka 
uwaga, że słowo „liturgia” tylko raz w Nowym Testamencie jest użyte jako oznaczenie celebracji. 
W pozostałych przypadkach odnosi się do życia człowieka wierzącego, człowieka odkupionego.

Wojciech Kosmowski
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Przed kilku laty ks. Ireneusz Kopacz zaproponował uczestnikom 
międzynarodowej Oazy Nowego Życia III w Rzymie pooazowe spotkania 

przez Skype.
Zaczęliśmy od wspólnych Nieszporów. Do tej inicjatywy dołączyli się 
członkowie Wspólnoty „Drogocenna Perła” i sympatycy z różnych krajów: 
z Białorusi, Czech, Rosji, Ukrainy, Słowacji, Niemiec i Polski.
Potem zaczęliśmy odmawiać jutrznię z Irlandią, Jutrznię z Irlandia, na 
Nieszpory po słowacku i Kompletę po białorusku.
Codziennie siostry i bracia modlą się o 915, o 2000 i 2100 w różnych intencjach 
i różnych językach. Dla niektórych, jak dla Natashy Kandudzinoj z Moskwy, 
jest to jedyna możliwość uczestniczenia w spotkaniu modlitewnym i w życiu 
wspólnoty.
Jeśli masz pragnienie dołączyć do codziennej modlitwy w intencji 
ewangelizacji całego świata, zapraszamy!
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do ks. Ireneusza Kopacza: Skype: 
ks.ireneusz.kopacz1

Julia Frolova

Modlitwa bez granic
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Spotkanie z Ojcem Świętym, różno-
rodność młodych przybyłych ze 
stu kilkudziesięciu krajów, tłumne 

ulice Rio de Janeiro, egzotyczna roślin-
ność – setki myśli kłębią się w naszych 
głowach, gdy po blisko trzech dniach 
podróży wysiadamy z  samolotu na 
drugim końcu świata – w Brazylii – by 
przeżyć tu 28. Światowe Dni Młodzieży.

Pierwszym przystankiem na drodze 
naszej pielgrzymki jest Kurytyba – dwu-
milionowe miasto położone w stanie 
Paranà, około 900 kilometrów na połu-
dniowy zachód od Rio. Spędzimy tu 
najbliższe dziesięć dni na tak zwanych 
Dniach w Diecezjach, znanych również 
pod nazwą Tydzień Misyjny. Jesteśmy 

czyli Oaza na Światowych Dniach Młodzieży w Brazylii

zakwaterowani w parafii São Benedito, 
w domach parafian, którzy zgodzili się 
nas gościć. Okazuje się, że przyjechało 
nas za mało, bowiem chce nas przyjąć 
kilkanaście rodzin, zaś nasza grupa liczy 
jedynie osiem osób! Z tego względu co 
kilka dni zmieniamy miejsce pobytu tak, 
by wszyscy mogli się nami zająć.

Tym, co ujmuje nas już podczas 
pierwszego spotkania z Brazylijczykami, 
jest ich serdeczność okazywana na 
każdym kroku. Połączona z nieustan-
nym entuzjazmem i gorącym południo-
wym charakterem, daje prawdziwie 
wybuchową mieszankę, która dla nas, 
Polaków, jest równie egzotyczna co 
brazylijska dżungla.

Chrystus nas zaprasza
do Rio de Janeiro

W Kurytybie wraz z naszymi gospodarzami
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Podczas pobytu w Kurytybie zosta-
jemy przez naszych gospodarzy opro-
wadzeni po kilku miejscach wartych 
obejrzenia. Zwiedzamy między innymi 
miejski ogród botaniczny, centrum 
sztuki nowoczesnej – Muzeum Oscara 
Niemeyera (słynnego brazylijskiego 
architekta), Uniwersytet Stanu Paranà 
i katedrę. Jednak Tydzień Misyjny to nie 
tylko zwiedzanie – poznajemy bowiem 
zarówno lokalną społeczność parafialną, 
jak i zwyczajne brazylijskie życie. Mamy 
okazję pobawić się z dziećmi przebywa-
jącymi w  hospicjum oraz odwiedzić 
zakład poprawczy, którego wychowan-
kowie m.in. szyją piłki futbolowe dla 
niewidomych. Spotykamy się z dwoma 
brazylijskimi dziennikarzami, którzy 
opowiadają nam, jak we współczesnym 
świecie medialnym bronić katolickich 
wartości.

Z  Brazylijczykami integrujemy się 
również w sposób szczególnie przez nich 
ulubiony – przy posiłkach. Próbujemy 
więc wszystkich odmian lokalnego je-
dzenia, podtykanych nam przez gospo-
darzy na każdym kroku – mnóstwo 
rodzajów grillowanego mięsa o dziw-
nych nazwach, sałatki, egzotyczne na-
poje – açai i guaranà, mocna brazylijska 
kawa. Nie wiadomo, na którą stronę 
stołu patrzeć, bowiem tutejsze posiłki 
mają jedną wspólną cechę – są bardzo 
obfite.

Niezapomnianym doświadczeniem 
jest wspólne uczestnictwo w Euchary-
stii. Takiego entuzjazmu, jaki tutaj towa-

rzyszy jej przeżywaniu, rzadko kiedy 
można doświadczyć w Polsce, bowiem 
wrodzony gorący charakter Brazylijczy-
ków objawia się także w kościele. Trudno 
opisać słowami, jak niesamowicie żywa 
i energiczna jest ta wspólnota, a przy 
okazji samemu zaczerpnąć nieco z tego 
niegasnącego entuzjazmu.

Przy okazji pobytu na południu Bra-
zylii zahaczamy także o słynne wodo-
spady na rzece Iguazù, gdzie mamy 
okazję uwielbiać Boga, podziwiając Jego 
dzieło stworzenia – bowiem wspo-
mniane wodospady są dosłownie nie-
ziemskie i można kontemplować je go-
dzinami.

Drugą część naszej pielgrzymki sta-
nowi uczestnictwo w oficjalnych Jor-
nada Mundial da Juventude (ŚDM) 
w Rio de Janeiro. Spędzamy tam osiem 
wspaniałych dni, szczelnie wypełnio-
nych modlitwą, refleksją, zwiedzaniem 
i, rzecz jasna, spotkaniami z  Ojcem 
Świętym.

Samo miasto równocześnie fascynuje 
i przytłacza swoim ogromem oraz dosyć 
typowym dla wielkich skupisk ludzkich 
nieuporządkowaniem. Jeżeli można by 
je do czegoś porównać, to chyba do 
kalejdoskopu – setki, tysiące odcieni 
barw pomieszanych ze sobą, a  jednak 
– jak mawiał Hamlet – w tym szaleń-
stwie jest metoda. Ostentacyjne bogac-
two tuż obok skrajnej nędzy, klimaty à 
la kurorty śródziemnomorskie obok 
zaniedbanych faweli, ludzie spieszący do 
pracy i nigdzie nie spieszący się biedacy, 
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koczujący na ulicach, przypadkowe 
sklepy i kolorowe stragany, ludzie biega-
jący we wszechobecnych tu „havaianas” 
(klapkach-japonkach), okrzyki, nawo-
ływania, pędzące autobusy. Zaś na cały 
ten mętlik spokojnie spogląda Cristo 
Redentor z góry Corcovado i błogosławi 
miastu oraz wszystkim jego mieszkań-
com.

Nasz pobyt w Rio to jednak nie tylko 
zwiedzanie i uczestnictwo w poszcze-
gólnych wydarzeniach, ale także po-
sługa, jaką jest animowanie spotkań dla 
przybyłych Polaków. Przez trzy dni 
w  wyznaczonej nam parafii gościmy 
polskich biskupów, głoszących kate-
chezy, oraz prowadzimy modlitwy 
i  ewangelizację opartą o  temat prze-
wodni tegorocznych ŚDM – „Idźcie 

i nauczajcie wszystkie narody!” (por. Mt 
28,19). 

Wielkim przeżyciem są dla nas cen-
tralne wydarzenia Światowych Dni 
Młodzieży. Pierwsze z nich – powitanie 
Franciszka na plaży Copacabana – po-
zwala nam doświadczyć „jedności 
w  różnorodności” – każde z  państw 
„przedstawia” się papieżowi, prezentując 
swoją flagę. To niesamowite, że choć 
przyjechaliśmy tu z ponad 180 krajów 
świata, to wyznajemy tę samą wiarę i te 
same wartości są dla nas istotne. Kolej-
nego dnia przeżywamy Drogę Krzy-
żową, której rozważania dotykają co-
dziennych problemów i  ukazują je 
w świetle Ewangelii. W sobotę wieczo-
rem wraz z  trzema milionami innych 
młodych ponownie zbieramy się na 

Nad wodospadami Iguazu
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Copacabanie, by wspólnie uczestniczyć 
w czuwaniu. Składa się na nie adoracja 
Najświętszego Sakramentu, prowadzona 
przez Ojca Świętego, kilka występów 
artystycznych oraz przemówienie Fran-
ciszka. Przy tym ostatnim punkcie warto 
wspomnieć, że fenomen słów papieża 
polega chyba na tym, iż są one bardzo 
proste w  formie i  jednocześnie kon-
kretne, poruszające kwestie bliskie 
każdemu z nas – dzięki temu na długo 
zapadają w pamięć, tak, by można było 
żyć nimi na co dzień.

W  niedzielny poranek ma miejsce 
uroczysta Eucharystia kończąca JMJ, 
podczas której zostajemy posłani, by 
głosić Chrystusa w  środowiskach, 
w których żyjemy – czyli praktycznie na 

całym świecie! Franciszek 
ogłasza także miejsce kolej-
nych Światowych Dni Mło-
dzieży – Kraków 2016 – toteż 
my, Polacy, szalejemy z rado-
ści i przyjmujemy gratulacje 
od obcokrajowców, rozentu-
zjazmowanych wizją wyjazdu 
do tak egzotycznego kraju, 
jakim jest dla nich Polska.

Ostatniego dnia naszego 
pobytu w Brazylii udajemy 
się jeszcze do Aparecidy – 
znanego sanktuarium maryj-
nego i równocześnie najwięk-
szej brazylijskiej świątyni. To 
właśnie w tym miejscu Matka 
Boża objawiła się dwóm ry-
bakom w  XVIII wieku – 
z rzeki wyłowili oni jej figurkę, 

która do dziś słynie wieloma łaskami 
i przyciąga tłumy pielgrzymów.

Trudno wybrać jeden element, który 
najbardziej zapada w  pamięć po tak 
niesamowitym wyjeździe – bowiem 
wrażeń przywieźliśmy mnóstwo i jesz-
cze bardzo długo wspominać będziemy 
brazylijskie klimaty. Jednak chcemy, by 
doświadczenie tej pielgrzymki nie po-
zostało jedynie pięknym wspomnie-
niem, ale byśmy spotkanie z Chrystu-
sem w Rio de Janeiro potrafili przekła-
dać na nasze codzienne życie tu, 
w Polsce. Trzeba brać się do pracy – 
w końcu kolejne Światowe Dni Mło-
dzieży już za trzy lata w Krakowie!

Ernestyna Pachała

Katechezy w parafii w Rio de Janeiro, wraz z bp. Markiem Men-
dykiem
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Spotkania Ruchu w  wymiarze 
diecezjalnym dają piękny obraz 
Kościoła, ponieważ uczestniczą 

w  nich oazowicze w  różnym wieku 
i  z  różnych gałęzi Ruchu. Księża, 
małżeństwa, młodzież, dzieci – wszy-
scy mogą się budować wzajemnie 
swoją obecnością. Zwornikiem tych 
wszystkich ludzi, często bardzo róż-
nych, jest przecież Jezus Chrystus, 
w  którym staliśmy się sobie bliscy, 
a On nas uczynił jednością (por. Ef 2, 
13-14).

Bardzo często w  Pielgrzymkach 
Ruchu Światło-Życie uczestniczą bi-
skupi, którzy nie tylko przewodniczą 
Eucharystii, głoszą homilię czy kate-
chezę, ale także są dla nas „elementem 
wspólnototwórczym” – zgodnie ze 
słowami św. Ignacego Antiocheń-
skiego: „Gdzie pojawi się biskup, tam 
niech będzie wspólnota tak, jak tam, 
gdzie jest Chrystus Jezus, tam jest 
i Kościół powszechny”. 

Najwyższy czas, aby 
narodzić się na nowo

Koniec sierpnia i pierwsze tygodnie września to w większości polskich 
diecezji czas Pielgrzymek Ruchu Światło-Życie, zwanych również Powaka-
cyjnymi Dniami Wspólnoty. Także w tym roku oazowicze nie zawiedli. 
Spotkali się, by wspólnie spędzić czas i opowiadać o Jezusie, który działa 
w ich życiu i w historii świata.

W czasie Dni Wspólnoty wielu bi-
skupów i  kapłanów odnosiło się do 
tematu kolejnego roku formacyjnego 
„Narodzić się na nowo”. Człowiek ro-
dzi się na nowo, jeśli się zmienia, zrywa 
z wcześniejszymi grzechami, zauważa 
potrzebę zmiany – powiedział ksiądz 
arcybiskup Józef Michalik. Biskup 
Zbigniew Kiernikowski zwrócił uwagę, 
że każdy musi najpierw umrzeć, aby 
potem narodzić się na nowo. W  po-
dobny sposób o  temacie roku mówił 
ks. Grzegorz Lipiec z diecezji radom-
skiej, który wspomniał o trudzie no-
wego narodzenia na przykładzie 
przyjścia na świat noworodka. Ten 
trud jest jednak przewyższany przez 
radość przemiany i obietnicę zbawie-
nia, których źródłem jest Duch Święty. 
Biskup Tadeusz Pikus podkreślił, że 
„rodzenie się na nowo” powinniśmy 
zacząć najpierw od samych siebie. 
Zwrócił też uwagę, że odnowienie sa-
mego siebie jest konieczne do odno-



Oaza nr 110 Pismo Ruchu Światło-Życie

102

wienia Ojczyzny, Kościoła i  całego 
świata.

Ważnym elementem spotkania były 
świadectwa z rekolekcji, które pozwa-
lały głosić Bożą miłość, przypomnieć 
sobie Boże dzieła i  w  ten sposób 
wzmacniać także wiarę innych. Nie-
zwykłe wrażenie wywarło świadectwo 
aktorki Patrycji Hurlak, która mówiła 
o tym, jak w jej życiu wyglądały nowe, 
powtórne narodziny duchowe, w któ-
rych odnalazła Jezusa Chrystusa na 
drogach swojego pogmatwanego życia. 

W niektórych diecezjach dla nowych 
animatorów szczególnym przeżyciem 
było błogosławieństwo i  nałożenie 
krzyży animatorskich. Jest to szcze-
gólna mobilizacja do pracy nad sobą. 
Krzyż animatorski jest radością, ale 
również niesie ze sobą dużą odpowie-

dzialność i jest wyrazem zaufania, co 
w szczególny sposób zaakcentował ks. 
Marek Kotwa w czasie homilii w Rze-
szowie.

Oprócz stałych punktów w progra-
mie pojawiają się również dodatkowe 
wydarzenia. W  diecezji tarnowskiej 
dzień wspólnoty był połączony z uro-
czystym rozpoczęciem peregrynacji 
obrazu Pana Jezusa Miłosiernego oraz 
relikwii św. Faustyny i bł. Jana Pawła II 
w diecezji, w której już 10 lat temu Ruch 
Światło-Życie został zawierzony Bo-
żemu Miłosierdziu. W  archidiecezji 
przemyskiej niecodziennym wydarze-
niem Pielgrzymki był sakrament mał-
żeństwa udzielony Magdalenie i  Jac-
kowi Wajdom, członkom Ruchu. Po-
nadto została uroczyście poświęcona 
figura Niepokalanej Matki Kościoła, 
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którą umieszczono przy przemyskim 
Centrum Ruchu Światło-Życie. Zaska-
kujący prezent w czasie dnia wspólnoty 
w katedrze katowickiej wręczył ks. ar-
cybiskup Wiktor Skworc wszystkim 
księżom moderatorom rejonowym. 
Były to budziki na rozpoczęcie akcji 
„Oazowiczu, obudź się, głoś Ewange-
lię!”. Pełen atrakcji był również dzień 
wspólnoty w Sandomierzu. Rozpoczął 
się od spotkania na błoniach przy po-
mniku bł. Jana Pawła II, gdzie uformo-
wano żywy znak – serce, symbol Bożej 
miłości i  miłości do drugiego czło-
wieka. Przejście do kościoła p.w. św. 
Józefa odbyło się w formie Marszu dla 
Jezusa, a po Mszy w rytmie poloneza 
wszyscy przeszli na sandomierski ry-
nek, gdzie rozpoczęło się świętowanie, 
wspólne rozmowy, a także czas uwiel-

bienia animowanego przez KAMUZO 
z Kraków Gospel Choir. Było to nie-
zwykłe świadectwo dla mieszkańców 
Sandomierza, którzy mogli poznać 
w ten sposób Chrystusa i Oazę.

„Na wszystkich tego typu spotka-
niach mam wielkie poczucie wspól-
noty, bo to jest ten żywy i prawdziwy 
Kościół” – zauważył Krzysztof Picór 
w Bierunia. „Oaza zmienia życie każ-
dego człowieka” – powiedziała Domi-
nika Pajunk, uczestniczka tegorocznej 
Oazy Nowego Życia II stopnia. Owoce 
rekolekcji są już dojrzałe. Najwyższy 
czas, aby podzielić się nimi ze swoimi 
wspólnotami, aby narodzić się na nowo 
i wspólnie realizować słowa ojca Fran-
ciszka Blachnickiego: „Służę, więc je-
stem”!

Jacek Skowroński
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W dziesiątym, lipcowym 
numerze kwartalnika 
„C har yzmat”,  pisma 

wspólnoty oazowej Archidiecezji 
Przemyskiej, ukazał się wywiad  
z ks. biskupem Adamem Szalem, 
Delegatem Konferencji Episkopatu 
Polski do spraw Ruchu Światło-Życie. 
Zapytany, czym zajmuje się taka 
osoba i za co odpowiada? ks. biskup 
odpowiedział: „Struktura Konferencji 
Episkopatu Polski jest określona w sta-
tutach Konferencji. Jak wiemy, na czele 
Konferencji Episkopatu Polski stoi 

prezydium z  przewodniczącym ks. 
Arcybiskupem, naszym metropolitą 
Józefem Michalikiem. Konferencja 
Episkopatu spełnia swoje funkcje 
głównie przez zebrania plenarne, ale 
trzeba pamiętać, że w ramach Konfe-
rencji istnieją różnego rodzaju komi-
sje, zespoły, które mają do spełnienia 
zadania, określone przez statut Konfe-
rencji Episkopatu. Do niektórych za-
dań są wybierani tak zwani biskupi 
delegaci. Ich funkcja nie jest dokładnie 
sprecyzowana w dokumentach Episko-
patu, ale wiadomo, że delegat ma być 

Biskup Adam Szal 
o zadaniach delegata KEP
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łącznikiem. W moim przypadku mię-
dzy KEP a  Ruchem Światło-Życie. 
W moim rozumieniu nie jest to tak, że 
biskup delegat stoi na czele Ruchu 
Światło-Życie. W oparciu o odpowied-
nie dokumenty Kościoła, na czele 
Ruchu stoi Moderator Generalny Ru-
chu Światło-Życie i  to jemu Ruch 
podlega. Niektóre zadania delegata 
określają także dokumenty Ruchu. Na 
przykład jeśli chodzi o wybór mode-
ratora generalnego, zasady tego wy-
boru zakładają, że będą się one odby-
wały w obecności Delegata Konferen-
cji Episkopatu. Delegat przedstawia 
wyniki wyborów Konferencji Episko-
patu, a  konferencja Episkopatu wy-
biera spośród trzech kandydatów 
moderatora generalnego Ruchu”.

Poproszony o ocenę Ruchu w Pol-
sce z perspektywy Delegata KEP, bp 
Adam Szal powiedział: „Według mnie 
Ruch Światło-Życie jest bardzo po-
trzebny Kościołowi w Polsce, między 
innymi dlatego, że stwarza propozycję 
dla każdego chrześcijanina. Propozycja 
Ruchu zmierzająca do formacji chrze-

ścijańskiej każdego chętnego, do roz-
woju jego powołania, do wzrostu 
w wierze. Ruch Światło-Życie skiero-
wany jest przecież do rodzin, dzieci, 
młodzieży pracującej, a także studiu-
jącej. Słudze Bożemu, ks. Franciszkowi 
Blachnickiemu zależało, aby stworzyć 
Żywy Kościół w rodzinach, parafiach 
i  wszędzie tam, gdzie żyje człowiek. 
Kilkadziesiąt lat istnienia Ruchu spra-
wiło, że wielu ludzi przeszło przez 
formację. Niektórzy z  nich przeszli 
pełną formację, niektórzy byli tylko na 
jednych rekolekcjach wakacyjnych, 
niektórzy spotykali się przez dłuższy 
czy krótszy czas. Myślę, że udział 
w każdej z  tych form coś pozostawił 
w  ludziach współczesnych. Umocnił 
ich wiarę, zbliżył do Kościoła, ośmielił 
do czytania Pisma Świętego, do pracy 
nad swoim charakterem. To jest wła-
śnie dobrodziejstwo Ruchu dla Ko-
ścioła w Polsce”.

Wywiad w całości został również 
opublikowany na stronie www.oaza.pl 
(http://www.oaza.pl/dokument.
php?id=4333)
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Podsumowanie Oaz Żywego Kościoła 2013
W dniach 27-29 sierpnia br. w Krościenku nad Dunajcem odbyło się Podsumo-

wanie OŻK 2013. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób; przybyli moderatorzy 
diecezjalni i  zakonni, a  także niektórzy odpowiedzialni za diakonie centralne 
i diakonie oaz wakacyjnych. Obecna była również diakonia Centrum Ruchu 
w Krościenku. Spotkanie prowadził ks. Adam Wodarczyk Moderator Generalny 
Ruchu Światło-Życie, a w Kolegium Moderatorów uczestniczył ks. bp Adam Szal, 
Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie.

Podczas spotkania uczestnicy dzielili się w małych grupach doświadczeniem oaz 
wakacyjnych, zaś w grupach filialnych przedmiotem dzielenia były pytania z „Teczki 
roku OŻK 2013”.

Otwierająca podsumowanie Msza św., której przewodniczył ks. Adam Wodarczyk, 
sprawowana była wspólnie z krościeńską parafią w kościele p.w. Chrystusa Dobrego 
Pasterza, a po Mszy św. modlono się jeszcze w dolnym kościele przy grobie sługi 
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego o cud potrzebny do jego beatyfikacji.

Siła wiary, moc wstawiennictwa
Wrześniowy „Gość Niedzielny” (Nr 36) zawiera przejmujący wywiad z rodziną 

pięcioletniej Marty (M. Jakimowicz „Córeczko, oddychaj”). Dziewczynka na po-
czątku wakacji uległa tragicznemu wypadkowi. Obrażenia głowy były tak poważne 
(łącznie ze złamaniem podstawy czaszki i obrzękiem mózgu), że lekarze nie dawali 
szans na przeżycie. Gdyby jednak dziecko udało się uratować, mała miała nie 
chodzić, nie mówić i nie reagować na otoczenie.

Wspólnota Domowego Kościoła, do której należą rodzice Marty, modliła się 
o ratunek dla niej za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. 
Siłą modlitwy wspierały rodzinę siostry zakonne i znajomi kapłani. W niespełna 
dwa miesiące po tragicznych wydarzeniach dziewczynka wróciła do pełnej spraw-
ności, a na jej ciele nie pozostały nawet ślady po obrażeniach. Rodzina nie wątpi, 
że w przypadku małej Marty miała miejsce nadprzyrodzona interwencja. Doku-
mentacja medyczna dziewczynki zostanie przesłana do Rzymu, celem weryfikacji. 
Być może ten przypadek zostanie uznany za cud, potrzebny do beatyfikacji zało-
życiela Ruchu Światło-Życie.

Z życia Ruchu
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Dziennikarze na rekolekcjach
Na półmetku wakacji, w pierwszych dniach sierpnia, Archidiecezja Przemyska 

gościła oazowiczów z całej Polski. Powodem spotkania były rekolekcje, ogłoszone 
jeszcze w roku ubiegłym przez Centralną Diakonię Komunikowania Społecznego. 
W podsanockiej Strachocinie przez siedem dni wymieniali poglądy i doświadcze-
nia oraz dzielili się wiedzą młodsi i  starsi członkowie Ruchu, którzy odnaleźli 
w sobie talenty dziennikarskie, fotoreporterskie lub nawet publicystyczne.

Program rekolekcji obejmował zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne 

ćwiczenia. Teoria dotykała kwestii przydatnych nie tylko oazowym dziennikarzom; 
uczestnicy mogli się dowiedzieć na przykład, jakie znaczenie mają media w życiu 
człowieka, co na temat środków społecznego przekazu mówił przez wieki Kościół, 
a nawet – jak nie poddać się mniej lub bardziej ewidentnej manipulacji informacją. 
Poważnym wyzwaniem okazały się ćwiczenia, podczas których pod presją czasu 
i spodziewanej publicznej oceny, należało dokonać korekty lub stworzyć własny 
tekst, zdatny do publikacji.

Wielu uczestników podkreślało, że dodatkowym, zapewne niezaplanowanym 
walorem rekolekcji, była możliwość zobaczenia osób znanych dotychczas jedynie 
ze strony internetowej lub wymiany elektronicznej korespondencji. „Rozczarowa-
nia? Wiola nie miała niebieskiej sukienki, Piotr okazał się nieco niższy, Wojtek 
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młodszy, a ja podobno starsza… poza tym wszystko było tak, jak sobie wyobraża-
łam przez te dwa lata zdalnej współpracy” – powiedziała jedna z przybyłych.

Arcybiskup Konrad Krajewski na Kopiej Górce
Na początku sierpnia br. Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku odwiedził 

szczególny oazowicz pochodzący z Łodzi, a od wielu lat posługujący jako ceremo-
niarz papieski w Stolicy Apostolskiej ks. abp nominat Konrad Krajewski.

Przed przybyciem na Kopią Górkę, wraz z ks. Bogdanem Nowackim, 78-letnim 
członkiem Ruchu modlił się przy grobie sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. 
Podczas rozmowy z osobami z diakonii Centrum ks. abp Krajewski opowiadał 
o przeżyciach ze Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro; przekazał też na 
Kopią Górkę ornat ze ŚDM. 

Msza na oazowej Górze Tabor
Msza na Błyszczu ma trzynastoletnią historię i nawiązuje do Mszy świętej, 

jaką właśnie w tym miejscu, 16 sierpnia w 1972 roku, odprawił kardynał Karol 
Wojtyła dla 700 księży biorących udział w  oazie organizowanej przez śp.  



Oaza nr 110Pismo Ruchu Światło-Życie

109

ks. Franciszka Blachnickiego. Górale uznali, że trzeba to miejsce otoczyć szcze-
gólną opieką i już w 2000 roku zbudowali na szczycie Błyszcza góralską kaplicę, 
a w rok później pomnik – popiersie Ojca Świętego Jana Pawła II.

Tegoroczną Eucharystię celebrował i  homilię wygłosił ks. Maciej Krulak 
w  asyście dziekana, ks. Marka Mroczka, proboszcza parafii Tylmanowa, ks. 
Władysława Zązla i 20 innych księży. Byli obecni też przedstawiciele Kościoła 
katolickiego z Chin, przebywający na rekolekcjach oazowych. Ewangelia była 
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czytana w  języku polskim i  chińskim. Dla gości z  Chin było to szczególne 
przeżycie duchowe, bo nigdy wcześniej nie doświadczyli udziału w plenerowej 
mszy na szczycie góry. Tegoroczna msza na Błyszczu miała wyjątkowy charak-
ter, bowiem w tym dniu przeszedł obok kierdel owiec z Redyku Karpackiego.

Uroczystość zorganizowali: parafia p.w. św. Mikołaja, o. Związku Podhalan, 
Wiejski Ośrodek Kultury oraz Ruch Światło-Życie na Kopiej Górce w Krościenku 
n. Dunajcem.

Nietypowe zakończenie II turnusu oazy w Krościenku
Podczas Mszy św. na zakończenie oaz, wspólnej dla wszystkich oaz odbywa-

jących rekolekcje w Centrum Ruchu, celebrowanej w górnym kościele w Kro-
ścienku, narzeczeni Emilia i Daniel z diecezji kaliskiej udzielili sobie sakramentu 
małżeństwa. Ostatnim etapem przygotowań do zawarcia małżeństwa była oaza 
II stopnia w Centrum Ruchu, w której nowożeńcy uczestniczyli.

Po tradycyjnej agape w gronie poszczególnych oaz, wszyscy bawili się razem 
na radosnym i  hucznym weselu prowadzonym przez wodzirejów Katarzynę 
i Mariusza. 
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Ksiądz Dionisio z Kenii gościem Centrum na Kopiej 
Górce

W Centrum Ruchu na Kopiej Górce w Krościenku przez dwa dni gościł przebywa-
jący podczas wakacji w Polsce ks. Dionisio Murungi Mutea z Kenii. Przyjechał wraz 
z ks. Januszem Nowakiem FDP, prezesem Fundacji Księdza Orione „Czyńmy Do-
bro” i Elżbietą Garncarek, koordynatorem projektów tejże fundacji. Ks. Dionisio przez 
ponad dziesięć lat był proboszczem w Amungenti i od kilku lat podejmuje współpracę 
z Diakonią Misyjną Ruchu Światło-Życie. Obecnie jest proboszczem w Chuka.

Dzięki zaangażowaniu oazowiczów możliwe było udzielenie pomocy wielu po-
trzebującym, przede wszystkim dzieciom. Ks. Dionisio dziękował zgromadzonym 
na Dniu Wspólnoty za pomoc. Mówił, że to dzięki Ruchowi Światło-Życie niektóre 
dzieci żyją, mają co jeść i mogą się uczyć. Dzięki pomocy z Polski niektóre z nich 
po raz pierwszy mogły założyć buty.

Gość z Kenii wnikliwie przysłuchiwał się świadectwom oazowiczów i chłonął 
atmosferę Centrum. Zachwycił się wizją ruchu eklezjalnego, w którym jest miej-
sce dla każdego. Podziwiał bogactwo Kościoła i obecnych w nim różnych ducho-
wości. Dzielił się też swoim przekonaniem, jak ważna jest dla wszelkich kościelnych 
ruchów obecność kapłanów, którzy angażują się w nie całym sercem. Wyraził 
gotowość przyjazdu za rok na rekolekcje oazowe, jeśli tylko uzyska zgodę swojego 
biskupa.
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Co wiarę umacnia
Pięćdziesięciolecie pierwszej Oazy 

Niepokalanej
W tym roku mija 50 lat od zorganizo-

wanej w 1963 roku pierwszej oazy dla 
dziewcząt, nazwanej przez ks. Fran-
ciszka Blachnickiego Oazą Niepokala-
nej. Rekolekcje te odbywały się w Szlach-
towej koło Szczawnicy, uczestniczyły 
w  nich dziewczęta ze Śląska. Oaza 
Niepokalanej okazała się udanym do-
świadczeniem, więc w dalszych latach 
ks. Blachnicki z coraz większym powo-
dzeniem kontynuował tę formę rekolek-
cji, czego wyraźnym przejawem była 
wzrastająca liczba uczestniczek rekolek-
cji. 

Okrągły jubileusz półwiecza święto-
wano 6 lipca 2013 r. w miejscu owej 
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pierwszej, dziewczęcej oazy. W wydarzeniu wzięli udział również uczestnicy reko-
lekcji: Oazy Rodzin I stopnia w Szczawnicy i Szlachtowej, Oazy Nowego Życia III 
stopnia w Krościenku i Krakowie, Oazy Dzieci Bożych w Szlachtowej oraz reko-
lekcji tematycznych odbywających się na Kopiej Górce, a  także mieszkańcy 
Szlachtowej.

Biskup senior Władysław Bobowski mówił o wierze i o tym, co wiarę wzmacnia 
(wiedza religijna, modlitwa, życie wiarą). Wspominał również swoje spotkania ze 
Sługą Bożym, ks. Franciszkiem Blachnickim.

Już w 1964 r. w czasie wakacji odbyły się trzy turnusy Oazy Niepokalanej. Z cza-
sem idea tej formy rekolekcyjnej coraz bardziej dojrzewała, ks. Blachnicki, zain-
spirowany odnową soborową oraz studiami pastoralnymi wprowadzał do programu 
nowe elementy. Od roku 1967, obok prowadzonych dla dziewcząt Oaz Niepoka-
lanej, rozpoczął organizować Oazy Nowego Życia dla chłopców, opierając treści 
rekolekcyjne na myśli zaczerpniętej z Konstytucji o Liturgii Soboru Watykańskiego 
II, że „liturgia jest źródłem i szczytem działalności Kościoła”.

Okres, w którym ks. Blachnicki organizował Oazy Niepokalanej dla dziewcząt 
oraz Oazy Nowego Życia dla chłopców, okazał się decydujący dla wypracowania 
integralnej pedagogii nowego człowieka. Stała się ona podstawą dla całej wizji 
formacyjnej Ruchu Żywego Kościoła, później Ruchu Światło-Życie. Program ten 
nazwał personalistyczno-maryjną koncepcją wychowania nowego człowieka.
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Oaza Jedności Diakonii Życia i Wyzwolenia
W dniach 7-9 czerwca 2013 r. w Niepokalanowie-Lasku odbyła się Oaza Jedno-

ści Diakonii Wyzwolenia i Życia. Oaza ta składa się z dwóch równoległych bloków 
– jednego związanego z  tematyką Diakonii Wyzwolenia, drugiego związanego 
z tematyką Diakonii Życia; część spotkań (głównie liturgiczno-modlitewna) jest 
wspólna. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania Diakonii Wyzwolenia 
była Nowa Kultura jako odpowiedź na współczesne zagrożenia, a Diakonii Życia 
– bioetyka.

W konferencji skierowanej do obu diakonii ks. Wojciech Ignasiak podjął temat 
„Nowa Kultura jako odpowiedź na współczesne zagrożenia”. Mówił, że budowanie 
Nowej Kultury zaczyna się wewnątrz człowieka, od jego przemiany. Jednak nie 
może on pozostać sam, musi promieniować na innych, budować Nowa Wspólnotę 
we wszystkich dziedzinach życia. Nowa Kultura ma być widoczna w prozaicznym 
życiu, czy to w dbałości o styl bycia, ubierania, czy w pięknie języka, czy wreszcie 
w twórczym zagospodarowaniu wolnego czasu, przeżywaniu niedzieli.

Organizatorzy zadbali również o czas na spotkanie w małych grupach, podczas 
których dzielono się realizacją ideału Nowej Kultury w poszczególnych środowi-
skach.

Pierwsza oaza
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W Miasteczku Śląskim-Bibieli 8 czerwca 2013 r. odsłonięto tablicę upamiętnia-
jącą pierwsze rekolekcje oazowe, które Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki, po-
prowadził tu dla ministrantów od 16 lipca do 1 sierpnia 1954 roku. Poświęcił ją ks. 
Jan Kopiec, biskup gliwicki.
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Tablica została umieszczona na budynku szkoły, w której wówczas mieszkali 
ministranci. W rekolekcjach uczestniczyło około 50 osób. To spotkanie – połączone 
z rozesłaniem na letnie rekolekcje – było okazją do dziękczynienia Panu Bogu za 
dzieło Sługi Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego, za to, że był otwarty na poszu-
kiwanie nowych dróg duszpasterskich i sposobów budzenia żywej wiary w czło-
wieku.

Pod parasolem Niepokalanej. 55 rocznica powstania 
INMK

Od 31 maja do 2 czerwca br. członkinie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła 
przebywały w Krościenku nad Dunajcem, żeby wspólnie świętować kolejną 
rocznicę swojego powstania. 

Konferencja, wygłoszona przez o. Augustyna Pelanowskiego, dotyczyła duchowej 
drogi Dawida: od ucieczki z pałacu Saula do koronacji w Hebronie. Na tym przy-
kładzie przedstawione zostały zmiany, jakie niesie ze sobą przechodzenie od po-
kładania ufności w człowieku do pytania Boga o wszystko.

W dalszej kolejności omawiano „wczoraj i dziś” INMK. Najstarsze członkinie 
Instytutu podzieliły się wspomnieniami z pierwszych lat istnienia wspólnoty, za-
prezentowały się poszczególne grupy usytuowane geograficznie (w nomenklaturze 
INMK – rodziny). Eucharystii przy grobie Ojca przewodniczył biskup tarnowski, 
JE Andrzej Jeż. Pod figurą Niepokalanej odnowiono akt oddania Ruchu Światło-
Życie Niepokalanej, Matce Kościoła. Na zakończenie trzydniowego spotkania 
Odpowiedzialna główna w swoim wystąpieniu podsumowała wszystkie treści, 
jakie wybrzmiały, wskazując konieczność odczytania różnych znaków czasu waż-
nych na tym etapie życia Instytutu.

Sedno jubileuszowego spotkania oddała jedna z uczestniczek; zapytana o ich cel 
powiedziała „Bo ja potrzebuję twojego świadectwa wiary, a ty potrzebujesz mojego, 
aby żyć charyzmatem Światło-Życie”.

opracowanie: Monika Jasina
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Trzech polskich kapłanów: ks. Antoni Michno, ks. Daniel Trojnar i ks. 
Bartłomiej Zakrzewski, w lipcu br. pełniło posługę misyjną w Ekwadorze. 
Pobyt związany był  z zastępstwem ks. Zdzisława Rakoczego w parafii Los 

Encuentros (Spotkania) oraz doraźnej pomocy ks. Andrzejowi Juszczęć w El Pa-
nagui (miejsce, gdzie żyją węże boa). Obaj misjonarze pochodzą z Archidiecezji 
Przemyskiej, dlatego też stąd właśnie rekrutowały się osoby wyznaczone do zastęp-
stwa i pomocy. Okazało się to niezbędne, ponieważ każdy z pracujących tam na 
stałe misjonarzy dojeżdża z posługą sakramentalną aż do kilkudziesięciu kościołów 
i kaplic w terenie dzikiej Amazonii. 

Ekwador znaczy równik
Spotkali najuboższych na świecie chrześcijan, podróżowali andyjskimi 
bezdrożami i sprawowali Eucharystię w języku hiszpańskim. Byli w miej-
scu zwanym „Spotkania” i w miejscu „Gdzie Żyją Węże Boa”. Wszędzie 
nieśli ze sobą Chrystusa i… oazowa foskę.
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Najdalsza wyprawa związana z odwiedzinami chrześcijańskich Indian, prowadziła 
na teren parafii Guayzimi, a dotrzeć tam można było pokonując najpierw trzygo-
dzinna trasę samochodem, a następnie rzekę w ciągu godzinnego spływu łodzią. 
Miejscowy proboszcz, ks. Rene, przywitał gości słowami: „Witamy was w najlepszej 
wspólnocie w ubóstwie chrześcijańskim”. I nie było w tym stwierdzeniu żadnej 
przesady. Zabudowania mieszkalne wioski można było porównać z chyba tylko 
polskimi stodołami i to wykonanymi ze źle zbitych desek. Kapłanów urzekła jednak 
prostota ludzi, którzy nigdzie się nie śpieszą i mają czas dla siebie.

W kolejnym, 111 numerze Oazy, ukaże się obszerna relacja z tej wyprawy
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Ks. Franciszek Blachnicki
OAZA REKOLEKCYJNA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE. KATECHEZY

Oaza rekolekcyjna diakonii Ruchu Światło-Życie, 
podczas której ks. Blachnicki wygłosił niniejsze 
konferencje, odbyła się 30 lat temu w Carlsbergu. 
Uczestnikami jej były osoby, które od jesieni roku 
1982 formowały się w  ramach pierwszej rocznej 
szkoły animatora.

Katechezy ks. Blachnickiego polecamy wszystkim 
członkom i sympatykom Ruchu Światło-Życie, po-
nieważ w zwięzły i  jasny sposób porządkują one 
wszystkie najważniejsze treści związane z charyzma-
tem tego Ruchu. A dla zachęty – fragment konferen-
cji:

„(…) Członkiem Ruchu Światło-Życie, można się 
stać przez przyjęcie postawy aktywnej, odpowiedzialnej, przez przejęcie pewnych 
zadań. W Ruchu nie może być biernych członków – którzy przychodzą na jakieś 
zebrania, czegoś tam słuchają i tak dalej. Bycie członkiem Ruchu jest równoznaczne 
z podjęciem diakonii. Ona może być różna, ale członka Ruchu musi cechować 
postawa aktywna, diakonijna – wraz z Ruchem, poprzez Ruch – w Kościele. W ten 
sposób formacja oazowa prowadzi do uformowania dojrzałych chrześcijan, bo 
dojrzałym chrześcijaninem i dojrzałym członkiem wspólnoty Kościoła jest ten, kto 
ma świadomość, że Kościół – to my, że ja jestem członkiem Kościoła, że ja odpo-
wiadam za Kościół, przejmuję w nim pewną odpowiedzialność, pewne zadania”.

Ewa Czerwińska
CUDA SIĘ ZDARZAJĄ

Wszystkim wierzącym rodzicom polecamy książki dla dzieci z serii Cuda się 
zdarzają. Książeczki w przystępny sposób ukazują dzieciom najważniejsze prawdy 
wiary.

Kasia i Paweł przenoszą się do biblijnego świata. Tam przeżywają różne przygody, 
uczą się prawd i wartości, które przekazuje Pismo Święte. Mali czytelnicy robią 
z nimi to samo.

Wydawnictwo Światło-Życie poleca
www.wydawnictwo-oaza.pl
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EDEN to pierwsza książka z serii przekazującej 
przedszkolakom 4 Prawa Duchowego Życia i służbę 
Ducha Świętego. W sposób przystępny ukazuje 
dzieciom prawdę o Bożej miłości i o stwórczym 
planie wobec człowieka.

Z  opowiadania ZAKAZANY OWOC dzieci 
dowiadują się, że popełniony przez człowieka 
grzech niszczy doskonały porządek w  świecie 
stworzonym przez Boga. Ludzie sami nie potrafią 
tego naprawić. Dlatego stwórca od razu obiecuje 
Zbawiciela...

Opowiadanie EMMANUEL przynosi wypełnie-
nie Bożej obietnicy złożonej w Raju Adamowi 
i Ewie. Bóg posyła nam Zbawiciela, który przycho-
dzi na świat jako małe Dziecko.

O wykonaniu dzieła zbawienia opowie dzieciom 
książeczka pt. ZBAWICIEL, która ukaże się w li-
stopadzie br.

Wspomniane książeczki mogą być pięknym 
i mądrym prezentem mikołajowym i bożonaro-
dzeniowym dla młodszych dzieci.

Gregory Popcak
ŚWIĘTY SEKS
NA DOBRE… NA ZAWSZE!

Małżonkom oraz młodym przygotowującym się do 
małżeństwa polecamy dwie książki dr Gregory’ego 
Popcaka, który jest znanym w  całych Stanach 
Zjednoczonych ekspertem w poradnictwie pastoralnym, 
szczególnie w zakresie zaburzeń afektywnych (depresja, 
niepokój) oraz problemów małżeńskich i rodzinnych.

W książce Święty seks autor przedstawia katolicką 
wizję seksualności jako bardzo logiczny system etyczny 
pozwalający małżonkom przeżywać więź seksualną jako 
formę uwielbienia Boga poprzez ich wzajemną jedność.

Natomiast Na dobre… na zawsze! to książka o miłości 
małżeńskiej. W  bardzo konkretny sposób pomaga 
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uświadomić sobie, czym naprawdę jest miłość: jak jest cenna i jak wiele kosztuje. 
Pomoże wielu małżonkom odkryć, jak uczynić swe małżeńskie życie pięknym i jak 
sprawić, by wraz z upływem lat wciąż się rozwijało.

Ks. Maciej Krulak
WOLĘ BYĆ…

Ks. dr Maciej Krulak to prezbiter diecezji 
kaliskiej, z wykształcenia – dogmatyk. W latach 
2010-13 powierzono mu odpowiedzialność za 
dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i po-
sługę w Centrum Ruchu Światło-Życie w Kro-
ścienku nad Dunajcem. Polecamy audiobook 
z jego rozważaniami na tematy związane z Kru-
cjatą Wyzwolenia Człowieka.

Polecamy także inne pozycje związane 
z KWC:

Trzy fronty do zdobycia Katarzyny Owczarek 
to konspekt spotkania Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka, który pomoże przybliżyć sylwetkę 

patrona Krucjaty, św. Maksymiliana. Polecamy go gorąco wszystkim animatorom, 
którzy w swoich grupach chcą przybliżać idę KWC. Konspekt jest przygotowany 
tak, by mógł być używany wielokrotnie. Można na nim budować własny scenariusz 
w zależności od potrzeb całej grupy.

Wyzwoleni w Chrystusie ks. Franciszka Blachnickiego to podręcznik oazy reko-
lekcyjnej diakonii wyzwolenia i parafialnych rekolekcji „Ewangelia wyzwolenia”. 

Spotkania ewangelizacyjne – które można przeprowadzić zarówno w parafiach 
jak i  innych środowiskach – staną się miejscem wyzwolenia mocą Ewangelii 
Chrystusowej. Choć w rekolekcjach podejmowany jest na pierwszym planie pro-
blem alkoholowy, to dotyczą one wszystkich uzależnień „uwłaczających godności 
człowieka”. Uczestnicy rekolekcji „Ewangelia wyzwolenia” otrzymują propozycję 
twórczego stylu życia poprzez promowanie człowieka wolnego, gotowego wspierać 
ludzi uzależnionych i chroniącego młodzież.

www.wydawnictwo-oaza.pl
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Odliczenie 1% podatku przy rozliczeniu podatkowym nie jest jedyną możliwością finansowego 
wsparcia Ruchu. Innym sposobem są wpłaty darowizn na rzecz Ruchu na podane niżej konta.
Wpłaty te można odliczać od podatku do wysokości aż 6% uzyskanego dochodu jako darowizny 
przeznaczone na cele kultu religijnego.
Wpłat można dokonywać przez cały rok.
Informacje o ulgach i odliczeniach związanych z darowiznami na cele kościelne: www.pit.pl/daro-
wizny-koscielne

Konta
A. 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”.

B. 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.

C. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” w Krościenku 
BS w Krościenku n. Dunajcem: 
nr NRB: 05 8817 0000 2001 0020 3300 0001 – rachunek KOPIA GÓRKA: 
Jest to konto Centrum Ruchu w Krościenku i na nie należy wpłacać różne ofiary, tj.: na 
funkcjonowanie, na modernizację i remonty w Centrum w Krościenku;
91 8817 0000 2001 0020 3300 0102 – DOR – rachunek DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH: 
Jest to konto CDOR i na nie należy wpłacać zaliczki na rekolekcje organizowane przez 
CDOR (zawsze z dokładnym opisem: kto, który turnus, jakie rekolekcje) oraz ofiary na 
fundusz rekolekcyjny;
21 8817 0000 2001 0020 3300 0101 – rachunek DIAKONIA SŁOWA W KROŚCIENKU Jest to 
konto Diakonii Słowa w Krościenku i na nie należy wpłacać należności za materiały 
zakupione w DS w Krościenku.

D. Fundacja „Światło-Życie”, Ośrodek w Krościenku 
BS w Krościenku n. Dunajcem, nr NRB: 25 8817 0000 2001 0000 1209 0001. 
Na to konto wpłacać można darowizny na rzecz Fundacji. Są to darowizny na cele sta-
tutowe Ośrodka Fundacji w Krościenku oraz na pismo KWC„Eleuteria”.

E. Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego, 
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n. Dunajcem 
Bank Pekao SA IV Oddział w Lublinie, nr NRB: 57 1160 2202 0000 0001 8317 7294. 
Na to konto wpłacamy pieniądze przeznaczone na wsparcie Archiwum Głównego Ruchu

Fundusz misyjny
Gromadzi środki na prowadzenie działalności misyjnej Ruchu Światło-Życie. Wpłat można dokonywać 
na konto Centralnej Diakonii Misyjnej:
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n.D.,  
nr 94 1560 1111 2107 0220 1803 0007.

Darowizny na rzecz Ruchu Światło-Życie
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okładka nr 1: zdjęcia Krzysztof Czyż, projekt Anna Czyż; okładka nr 2 zdjęcia Agata Jankowiak i Katarzyna 
Górecka; okładka 3: wschód słońca po nocnym czuwaniu młodzieży na Copacabanie, Rio de Janeiro; fot. Dorota 
Paśdzior; plaża Copacabana, Rio de Janeiro; fot. Ernestyna Pachała; wodospady na rzece Iguazu, fot. Ernestyna 
Pachała
str. 51 zdj. Grzegorz Langenfeld; str. 73 zdj. Krzysztof Czyż; str. 74 zdj. Wojciech Rząsa; str.95 zdj. Katarzyna 
Górecka

Oaza Żywego 
Kościoła 2013

Oaza w Rio



Oaza nr 110 Pismo Ruchu Światło-Życie

124

PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2013

„O
az

a 
”  

 • 
  P

is
m

o 
 R

uc
hu

  Ś
w

ia
tł

o-
Ży

ci
e 

 n
r  

11
0

NR 110 ISSN 1234-0650

(NIE) TYLKO DLA MĘŻCZYZN


