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Maryi, Wspomożenia wiernych

M

oim powołaniem jest iść zasadniczo drogą charyzmatu, drogą
inicjatywy „oddolnej” w Kościele. Z natury charyzmatu wynikają
dwie konsekwencje:
Pierwsza, że wszystkie inicjatywy muszą być w swoim czasie poddane
urzędowi w Kościele, hierarchii – w celu uzyskania aprobaty
i błogosławieństwa,
Druga: charyzmat to łaska gratis data, która nie uświęca jeszcze tego,
który ją posiada. Z tego wynika obowiązek pokory i czujności w trosce
o własne uświęcenie. Jeżeli będę pamiętał o dwóch powyższych
zasadach – będę mógł bezpiecznie iść drogą charyzmatu.
Nie mogę oczekiwać nadzwyczajnych znaków od Boga.
Że poszczególne moje plany, inicjatywy i dzieła, są dziełem Bożym.
Musi mi wystarczyć zwyczajna moralna pewność, wynikająca
z przemyślenia sprawy w świetle ogólnych norm i opinii poważnych
ludzi, z aprobaty hierarchii. Poza tym obowiązuje zasada „po owocach
poznacie ich”. Wola Boża okaże się w przyszłości. Teraz trzeba szukać
jej pokornie w świetle wiary z wewnętrzną gotowością rezygnacji ze
wszystkiego, co kiedyś może się okazać niezgodne z planem Bożym.
ks. Franciszek Blachnicki

Okładka str.1: wykorzystano obraz Michelangelo Merisi da Caravaggio pt. Narcyz, projekt graficzny
i realizacja Waldemar Kanar; str. 2 i 39 fot. Aleksandra Rogowska; tekst: ks. F. Blachnicki, Trzy nawrócenia,
Wydawnictwo Światło-Życie 2011, s.66.
str. 17: zdjęcia ze stron Adopcji na odległość oaza-adopcjanaodleglosc.blogspot.com.
str. 27: Ks. Franciszek Blachnicki, Ewangelizacja w procesie Nowej Parafii.
str. 39,241, 43: fot. Jarosław Błażusiak; str. 63 fot. Danuta Rompa; str. 87 Ireneusz Siemek;
str. 121 ks. Bartłomiej Zakrzewski;
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Kronika
Żywego Kościoła
W NURCIE FORMACJI
KAPŁAŃSKIEJ
W ostatnim kwartale 2013 roku miałem okazję prowadzić wiele spotkań
i rekolekcji dla kapłanów. Myślę, że to
bardzo ważny wymiar mojej posługi,
polegający na budowaniu wizji żywego
Kościoła przez Ruch Światło-Życie
w sercach i umysłach kapłanów. Dlatego
chciałbym wspomnieć kilka z tych
spotkań i rekolekcji.
Ogólnopolskie Spotkanie
Proboszczów „KOINONIA”
III Spotkanie Proboszczów „Koinonia” odbyło się w dniach 8-10.10.2013r.
w Porszewicach, pod hasłem „Plan Ad
Christum Redemptorem 2: Ruch Światło-Życie w służbie odnowy wspólnoty
parafialnej”. Nawiązaliśmy tym samym
do tematu VI Kongregacji Diakonii,
która miała miejsce na przełomie kwietnia i maja 2013 roku w Warszawie i była
poświęcona zaangażowaniu naszego
Ruchu w odnowę parafii. W Spotkaniu
„Koinonia” uczestniczyło osiemnastu
kapłanów z jedenastu diecezji. W ramach czterech sesji podjęliśmy następujące tematy:
4

•

Parafia wspólnota wspólnot –
Diakonia Ruchu Światło-Życie na
rzecz odnowy parafii – wspólnoty
wspólnot – cel Planu Ad Christum Redemptorem 2;
•
Formacja animatorów wspólnoty
parafialnej: Programy pastoralne
– Odkrywanie chrześcijaństwa,
Akademia rozwoju chrześcijanina, Projekt Prawda;
•
Programy pastoralne – Formacja
animatorów wspólnoty parafialnej: Odkrywanie chrześcijaństwa,
Akademia rozwoju chrześcijanina, Projekt Prawda;
•
Formacja animatorów wspólnoty
parafialnej – Programy pastoralne: Program duszpasterski
Kościoła w Polsce „Wierzę w Syna
Bożego”;
•
ORAE I stopnia – Ewangelizacja
indywidualna przez modlitwę,
uczynki, świadectwo;
•
Program ewangelizacyjno-formacyjny dla rodziców „Wyobcowane pokolenie”.
Podjęte podczas spotkania tematy,
połączone z darem modlitwy, dzielenia
się życiem i doświadczenie braterskiej
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kapłańskiej wspólnoty były znakomitą
okazją do budowania więzi między
proboszczami wywodzącymi się z Ruchu Światło-Życie. Ponieważ Plan
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misję” (EG 28). W świetle tych słów
widzimy jak pilna jest misja odnowy
naszych parafii, aby stały się „środowiskiem słuchania Słowa, wzrostu życia

Ponieważ Plan ACR 2 powinien być realizowany w naszych
parafiach, dlatego budowanie środowiska proboszczów
pragnących realizować wizję parafii wspólnoty wspólnot
stanie się w niedalekiej przyszłości podstawą dla powstania
Diakonii Wspólnoty Lokalnej.
ACR 2 powinien być realizowany w naszych parafiach, dlatego budowanie
środowiska proboszczów pragnących
realizować wizję parafii wspólnoty
wspólnot stanie się w niedalekiej przyszłości podstawą dla powstania Diakonii
Wspólnoty Lokalnej. Jest to dzisiaj zadanie szczególnie ważne, zwłaszcza
w kontekście słów napisanych przez
Ojca Świętego Franciszka w adhortacji
„Evangelii Gaudium”: „Dzięki całej
swojej działalności parafia zachęca
i formuje swoich członków, aby byli
ludźmi zaangażowanymi w ewangelizację. Jest wspólnotą wspólnot, jest sanktuarium, gdzie spragnieni przychodzą
i piją, by dalej kroczyć drogą, jest centrum stałego misyjnego posyłania.
Musimy jednak przyznać, że wezwanie
do rewizji i odnowy naszych parafii nie
przyniosło jeszcze wystarczających
owoców, aby były bliżej ludzi i stanowiły
środowiska żywej komunii i uczestnictwa i ukierunkowały się całkowicie na

chrześcijańskiego, dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebracji” (EG 28). Myślę, że owocem tych
spotkań jest też przede wszystkim budowanie więzi kapłanów-proboszczów
wywodzących się z naszego Ruchu,
podejmujących na co dzień trud realizowania wizji Kościoła wspólnotywspólnot w tych parafiach, w których
podejmują na co dzień swoją posługę.
Rekolekcje Kapłańskie
Jesienią odbyły się dwie serie rekolekcji kapłańskich. Pierwszą były rekolekcje
dla moderatorów diecezjalnych Ruchu
Światło-Życie i moderatorów diecezjalnych Domowego Kościoła w Porszewicach w dniach 21-23 października 2013
roku. W rekolekcjach uczestniczyło
dziewiętnastu moderatorów. Celem tych
rekolekcji jest budowanie właściwej
wizji posługi moderatora diecezjalnego
oraz doświadczenie daru jedności poprzez wspólnotę modlitwy i dzielenia się
5
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Fot. ks. Jerzy Krawczyk

doświadczeniem posługi w diecezji lub
zgromadzeniu. Był to, po raz kolejny,
bardzo owocny czas spotkania, który
pozwolił na poszukiwanie źródeł duchowości członków Kolegium Moderatorów Ruchu Światło-Życie, opartych na
duchowości kapłańskiej wypracowanej
po Soborze Watykańskim II oraz fundamentach posługi moderatora diecezjalnego zawartych w statutach Unii
Kapłanów Chrystusa Sługi i Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”.
Z kolei doroczne jesienne rekolekcje
kapłańskie dla moderatorów, odbywające się w ostatnim tygodniu roku liturgicznego, zgromadziły w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku kapłanów z Polski, Ukrainy i Niemiec. Zostały
oparte na treściach inspirowanych odnowioną po Soborze Watykańskim II

6
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liturgią, szczególnie na tematach dotyczących teologii liturgii, duchowości
liturgicznej, formacji liturgicznej, oraz
na programie Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Liturgicznej. Rozważenie tych
tematów w przededniu 50-rocznicy
ogłoszenia Konstytucji o Liturgii (4
grudnia1963r.) pomogło kapłanom
uczestniczącym w tych rekolekcjach
głębiej zrozumieć mistagogiczną rolę
własnego posługiwania kapłańskiego
w liturgii i poprzez liturgię. Głębokie
przeżywanie liturgii jako misterium
Chrystusa i Kościoła, w której kapłani
– moderatorzy Ruchu będą stawali się
mistagogami misterium paschalnego
wobec powierzonych ich pieczy wspólnot Ruchu Światło-Życie, jest jednym
z ważnych charyzmatów naszego Ruchu.
Dlatego trzeba przykładać troskę o wła-
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Fot. Michał Szepietowski
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ściwą formację liturgiczną, zarówno
moderatorów, jak i wszystkich pozostałych członków naszego Ruchu. Rekolekcje dla moderatorów w Krościenku były
próbą odpowiedzi na ważne wyzwanie
naszych czasów, jakim jest pielęgnowanie piękna liturgii we wspólnotach oazowych.
Dodam, że w tym czasie prowadziłem
także rekolekcje dla alumnów diecezji
zamojsko-lubaczowskiej i dla księży
w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Dla alumnów diecezji łowickiej poprowadziłem adwentowy dzień skupienia
oraz spotkałem się z księżmi moderatorami archidiecezji białostockiej.
Od tego roku akademickiego podjąłem również wykłady z teologii pastoralnej dla szóstego roku studiów, czyli
dla diakonów, na Wydziale Teologicz-

nym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w Zakładzie Teologii Pastoralnej
i Historii Duszpasterstwa. To duża radość, że mogę przekazywać diakonom
wizję żywego Kościoła.
W NURCIE POSŁUGI
DIAKONIJNEJ
Wśród licznych spotkań, które miałem z członkami naszego Ruchu, podejmującymi posługę w różnych diakoniach, chciałbym krótko wspomnieć
dwa wydarzenia:
Jesienne Dni Wspólnoty Diakonii
Diecezjalnych (DWDD)
Podczas Jesiennych Dni Wspólnoty
Diakonii Diecezjalnych AD 2013, odbywających się tradycyjnie w sześciu filiach, na które podzielona jest Polska,
7
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miałem okazję po raz pierwszy spotkać
się z członkami diakonii diecezjalnych
z filii poznańskiej. Spotkanie to poprowadził nowy moderator filii ks. Adrian
Put z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wraz z nową sekretarką filii s.
Grażyną Łazor ze Wspólnoty Dzieci
Łaski Bożej. Temat spotkania brzmiał:
Posłuszeństwo na wzór Chrystusa Sługi.
Celem tych spotkań w filiach, w czasach
pełnych samowoli i nieposłuszeństwa,
było pogłębienie w członkach diakonii
naszego Ruchu zrozumienia charyzmatu posłuszeństwa eklezjalnego, re-
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naszego Ruchu, musi być przez nas
ciągle pogłębiany. Jest to kwestia fundamentalna dla mocy i owocności naszego
świadectwa wobec współczesnego Kościoła i świata.
Oaza Rekolekcyjna
Diakonii Jedności 2013/2014
Na przełomie roku liturgicznego poprowadziłem Oazę Rekolekcyjną Diakonii Jedności w Porszewicach, w której
wzięło udział 88 osób z 27 diecezji.
Podczas ORDJ rozważyliśmy najnowszy dokument Ojca Świętego Franciszka,

Niewątpliwie dokument ten staje się dla naszego Ruchu
tekstem programowym, gdyż daje nam istotne wskazania
dotyczące realizacji misji odnowy Kościoła w kontekście
czasów współczesnych, nacechowanych filozofią postmodernizmu, konsumpcjonizmu i relatywizmu.
alizowanego wobec Pasterzy w Kościele.
Z obserwacji, które miałem okazję poczynić podczas spotkania w Poznaniu
oraz z relacji, które później otrzymałem
podczas spotkania podsumowującego
jesienne DWDD z Centralną Diakonią
Formacji Diakonii (stanowią ją moderatorzy i sekretarki filii), na ogół wyłaniał się obraz, który pokazuje zrozumienie tematu posłuszeństwa na wzór
Chrystusa Sługi. Niemniej jednak
pewne głosy i obserwacje pozwalają też
stwierdzić, że ten ważny temat posłuszeństwa, wynikający z duchowości
8

adhortację „Evangelii Gaudium – O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie”.
Niewątpliwie dokument ten staje się dla
naszego Ruchu tekstem programowym,
gdyż daje nam istotne wskazania dotyczące realizacji misji odnowy Kościoła
w kontekście czasów współczesnych,
nacechowanych filozofią postmodernizmu, konsumpcjonizmu i relatywizmu.
Bardzo istotne dla nas są wskazania
zawarte w drugim rozdziale adhortacji,
zatytułowanym „W kryzysie zaangażowania wspólnotowego”. Ojciec Święty
rozważa w tej części adhortacji wyzwa-
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nia współczesnego świata i wynikające
z nich pokusy dla osób zaangażowanych
w duszpasterstwo. Znaleźć tam można
myśli bardzo mocne, w których Ojciec
Święty Franciszek wielokrotnie mówi
„nie”: dla ekonomii wykluczenia; dla
nowego bałwochwalstwa pieniądza; dla
pieniądza, który rządzi zamiast służyć;
dla nierówności społecznej rodzącej
przemoc; dla egoistycznej acedii; dla
jałowego pesymizmu; dla duchowej
światowości; dla wojny między nami.
Równocześnie padają z ust Papieża
Franciszka pełne mocy „tak”: dla wyzwania duchowości misyjnej i dla nowych relacji stworzonych przez Jezusa
Chrystusa. Z kolei w trzecim rozdziale
adhortacji Ojciec Święty przypomina
nam z całą mocą, prawdę przypomnianą
w Kościele szczególnie w epoce Soboru
Watykańskiego II, że cały Lud Boży głosi
Ewangelię. Daje nam też do rozważenia
we wspólnotach cztery ważne zasady
społeczne: Czas przewyższa przestrzeń
(EG 222-225); Jedność przeważa nad
konfliktem (EG 226-230); Rzeczywistość jest ważniejsza od idei (EG 231233)
oraz Całość przewyższa część (EG 234237). Ojciec Święty mówi nam również,
że poprzez osobiste spotkanie ze zbawiającą mocą Jezusa (EG 264-267)
musimy stać się „ewangelizatorami
z Duchem”.
Całość tego niezwykle ważnego dla
Ruchu Światło-Życie dokumentu
musimy wnikliwie rozważyć, dlatego
też podczas ORDJ, po konsultacji
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z obecnymi na rekolekcjach członkami
CDJ, podjąłem decyzję o zmianie hasła
pracy rocznej w roku formacyjnym
2014/2015 z „Koinonia” na „Radość
Ewangelii”. W ten sposób nadchodzący
rok formacyjny pozwoli nam wnikliwie zapoznać się z treściami, które
podsuwa nam do rozważenia Ojciec
Święty Franciszek w kontekście głoszenia Ewangelii w dzisiejszym świecie!
INNE REKOLEKCJE
I SPOTKANIA
W minionym czasie miałem też
okazję prowadzić Oazę Rekolekcyjną
Animatorów Ewangelizacji I stopnia
(Ewangelizacja indywidualna) w Skorzeszycach pod Kielcami. Rekolekcje,
w których uczestniczyła zarówno
młodzież, jak i dorośli, potwierdziły
owocność nowego programu w przygotowywaniu ludzi do ewangelizacji
indywidualnej przez modlitwę,
uczynki i świadectwo. Mam nadzieję,
że to ORAE przyczyni się do ożywienia
ewangelizacyjnego członków naszego
Ruchu w diecezji kieleckiej.
Prowadziłem też parafialne rekolekcje ewangelizacyjne wraz z lokalnymi
zespołami ewangelizacyjnymi:
• W parafii Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Tarnowskich
Górach. To część szerszego
planu ewangelizacji całego miasta Tarnowskie Góry w diecezji
gliwickiej. Dla mnie były to rekolekcje szczególnie radosne, bo
9
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prowadzone w rodzinnej parafii.
Myślę, że wizja ewangelizacji
miasta tam realizowana jest
warta do podjęcia przez wspólnoty Ruchu w innych diecezjach
i miastach – w ten sposób może
pomnożyć się liczba wspólnot
oazowych w parafiach.
Drugie rekolekcje ewangelizacyjne poprowadziłem w parafii
św. Maksymiliana Kolbe w Bydgoszczy – to również warte zachęty działanie, bo takie rekolekcje są w tej parafii prowadzone przez wspólnotę oazową
od dwudziestu lat i ciągle wydają
dobre owoce. Te rekolekcje były
połączone z radością spotkań
z licznymi grupami i wspólnotami oazowymi w parafii oraz ze
spotkaniami z Diecezjalną Diakonią Jedności i Diecezjalną
Di a koni ą Sp ołe czną oraz
z alumnami diecezji bydgoskiej.
Kolejne parafialne rekolekcje
(już nie ewangelizacyjne, a bardziej katechumenalne), miałem
okazję prowadzić w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku, gdzie od blisko pół
roku proboszczem jest wieloletni moderator oazowy ks.
Zbigniew Snarski. Tam spotkałem się także z bpem Henrykiem
Ciereszko oraz z moderatorami
oazowymi z archidiecezji białostockiej.
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Głosiłem też niedzielne słowo
Boże o Słudze Bożym ks. Franciszku Blachnickim w Orzeszu
na terenie archidiecezji katowickiej – w parafii, gdzie od 2 do 9
roku życia mieszkał Sługa Boży,
ks. F. Blachnicki, wraz ze swoją
rodziną.
Wziąłem udział w I Diecezjalnej
Kongregacji Diakonii diecezji włocławskiej oraz w Dniach Wspólnoty
animatorów i całego Ruchu w tej diecezji, gdzie mieliśmy również okazję
spotkać się z biskupem diecezji Wiesławem Meringiem. To nasza wielka
radość, że powstała kolejna diecezjalna
sekcja Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”!
Trzeba też wspomnieć o Sympozjum
o Ruchu Światło-Życie i związanych
z nim dziełach zorganizowanym przez
Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego i Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Ważne i dobre spotkanie wokół historii i teraźniejszości naszego Ruchu,
które powinno wszystkich mobilizować, aby nie tylko zachować, ale i pomnożyć duchowe bogactwo naszego
Ruchu.
Jako członek Zespołu KEP ds. Nowej
Ewangelizacji wziąłem udział w zorganizowanym przez archidiecezję krakowską w Krakowie Mogile Kongresie
poświęconym nowej ewangelizacji
w profilu ekumenicznym „Cała Ewangelia – Całe Ciało – Całemu Światu”.
Było to piękne wydarzenie, w którym
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Fot. ks. Tomasz Moch
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uczestniczyło wielu ludzi z naszego
Ruchu. W czasie kongresu występowali
wspaniali mówcy, m.in. Jose Prado
Flores, ks. Peter Hocken, bp anglikański Andy Millar oraz pastor Ulf Eckmann. Wszyscy odwoływali się do bł.
Jana Pawła II, ale także do Soboru
Watykańskiego II i do Katechizmu
Kościoła Katolickiego! Niesamowity
dar jedności i pragnienie wspólnego
głoszenia Jezusa jako Pana były w tym
spotkaniu naszym udziałem dzięki
mocy Ducha Świętego!
Brałem też udział w promocji książki
państwa Małgorzaty i Marka Nowickich „Upili się młodym winem. Początki Odnowy w Duchu Świętym
(1975-1979)” i filmu „Murzasichle”.
Książka i film pokazują niezwykłe
działanie Ducha Świętego, którego

doświadczyliśmy w Polsce w latach
70-tych XX wieku, a które dało początek Odnowie w Duchu Świętym w Polsce. Wydarzenia te były związane ze
Sługą Bożym ks. Blachnickim i z Ruchem Światło-Życie, w którym rozpoczęło się to wielkie charyzmatyczne
doświadczenie. Wielu oazowiczów
o tym nie wie, dlatego dobrze, że te
wydarzenia zostały przypomniane
i oby Duch Święty znowu zstąpił na
Ruch Światło-Życie, na inne ruchy i na
Kościół w Polsce! W spotkaniu wzięli
udział kard. Kazimierz Nycz, bp Bronisław Dembowski, o. Adam Schulz SJ,
ks. Andrzej Grefkowicz oraz wielu
uczestników tego charyzmatycznego
przebudzenia sprzed czterdziestu lat.
W styczniowym czasie uczestniczyłem w tradycyjnym Opłatku Domo11
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KOLEJNE SPOTKANIA
Przede mną spotkanie plenarne
Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji
w Stryszawie, potem spotkanie Centralnej Diakonii Jedności w Warszawie,
Dzień Światła w Krościenku, spotkanie
Mentorów projektu „Szukając Boga”,
rekolekcje ORAE dla diecezji legnickiej, świdnickiej oraz dla naszych oa12

zowiczów z Czech, a później już coraz
bliżej Kongregacja Odpowiedzialnych
Ruchu na Jasnej Górze i w końcu lutego obchody 25-lecia Fundacji „Światło-Życie”, w rocznicę odejścia do Pana
Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
Bogu dzięki, że tak wiele się dzieje
w Ruchu Światło-Życie, bo to przecież
zaledwie fragmenty „rozkładu jazdy”
na jeden miesiąc w mojej posłudze
wobec „żywego Kościoła”!
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!
Pan niech będzie z Wami!
Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny
Ruchu Światło-Życie
Katowice, 24.01.2014 r.

Fot. Aleksandra Rogowska

wego Kościoła, odbywającym się
w tym roku w Skorzeszycach (diecezja
kielecka) oraz w odpuście z okazji
święta Chrztu Pańskiego i Chrystusa
Sługi w kaplicy Chrystusa Sługi na
Kopiej Górce w Centrum Ruchu
w Krościenku. Spotkanie odpustowe
było bardzo piękne, bo ubogacone
obecnością kapłanów z dekanatu
krościeńskiego i z diecezji tarnowskiej!
Minione miesiące to również czas
spotkań Komisji KEP ds. Ruchu Światło-Życie ze środowiskami naszego
Ruchu, w których oczywiście uczestniczyłem. Odbyły się spotkania z Centralną Diakonią Jedności, Diakonią
Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, Diakonią Centrum Ruchu w Carlsbergu
oraz z Radą Instytutu Niepokalanej
Matki Kościoła. Przed nami jeszcze
spotkania z Kręgiem Centralnym
Domowego Kościoła oraz z członkami
Kolegium Moderatorów Ruchu Światło-Życie. Na pewno ten czas rozeznania podjęty przez Komisję KEP ds.
Ruchu Światło-Życie przyniesie dobre
owoce dla Ruchu Światło-Życie!
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TEMAT ROKU
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Radość
Ewangelii
Program Papieża Franciszka mówi o Kościele pełnym prostoty, służebnym,
ubogim. Opartym na nauce Apostołów, na łamaniu chleba, na doświadczeniu modlitwy i wspólnoty. W adhortacji Evangelii Gaudium Papież
Franciszek potraktował temat bardzo szeroko – pisząc o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie, mówi właściwie o urzeczywistnianiu się
Kościoła w świecie współczesnym. W tym tekście chcę zwrócić uwagę na
kilka tematów poruszonych w papieskim dokumencie.
POTRZEBA ODNOWY
Jest to temat konsekwentnie pojawiający się w różnych wypowiedziach Papieża, który wzywa do odnowy w Duchu
Świętym, do zmiany postaw, zachowań.
Tylko tak dokona się prawdziwa reforma
Kościoła. Dokonując analizy problemów ludzi zaangażowanych w Kościele
oraz problemów współczesnego świata,
mówi „nie” dla pewnych zjawisk światowych. Jednocześnie mówi też „nie”
pewnym postawom ludzi żyjących wewnątrz Kościoła.
Papież jeszcze raz pokazuje, że całość
ludu Bożego staje się podmiotem zaangażowania ewangelizacyjnego Kościoła,
oraz że Kościół musi być „w drodze”.
Skoro mamy wyruszyć w drogę, musimy
przejąć inicjatywę, w dynamiczny sposób pokazywać doświadczenie żywej
14

wiary (por. EG 24). Chrześcijanie mają
wyjść ze swoich świątyń, wędrować do
świata ludzi, którzy wiary nie posiadają
lub ją utracili, do ubogich i ludzi innych
kultur i religii. To oznacza bycie w permanentnym stanie misji, nastawienie
bardziej na ewangelizowanie niż zachowanie istniejącego stanu rzeczy.
Papież stwierdza, że albo to zrozumiemy, albo Kościół stanie się muzeum.
Pisze o generałach stojących na czele
armii, która już skapitulowała, i wzywa
ich do bycia wojownikami stojącymi na
czele może nielicznych oddziałów, ale
pełnych woli walki.
Część adhortacji poświęcona jest
ewangelizacji, która dokonuje się w liturgii i poprzez liturgię. Papież zwraca
uwagę na liturgiczny wymiar przepowiadania – homilię i sposób jej przygo-
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towania. Zauważa on oczekiwanie
w Kościele, aby głoszone słowo było
rzeczywiście kerygmatyczne, przekazywane z mocą. Świadomość dialogu
między Bogiem a Jego ludem, ogłaszającego wspaniałe prawdy o zbawieniu
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skiego zaangażowania w życie Kościoła
oraz wynikające z tego doświadczenia
ruchy i wspólnoty.
Papież mocno podkreśla znaczenie
charyzmatów w dziele ewangelizacji: „Są
one darem dla odnawiania i budowania

Żaden ruch, wspólnota, stowarzyszenie nie istnieje samo
dla siebie, w rzeczywistości równoległej dla życia parafialnego. Wszystkie otrzymane przez nich charyzmaty mają
doprowadzać do włączenia się w bogatą rzeczywistość
parafii.
i wciąż na nowo przypominającego
o zobowiązaniach, jakie wynikają
z Przymierza, musi być rzeczywiście
bardzo mocno obecna w kapłanach
głoszących Słowo.
KOŚCIÓŁ MATKA
Papież porównuje Kościół do matki
o otwartym sercu. Poszukiwanie choćby
jednej zagubionej osoby, która nie odnajduje jeszcze swej drogi do wspólnoty Ciała
Chrystusa, jakim jest Kościół, jest przedmiotem macierzyńskiego zatroskania
wspólnoty Kościoła.
Papież Franciszek podkreśla wielką
wartość doświadczenia wspólnoty parafialnej, w której w podstawowy sposób
urzeczywistnia się wspólnota eklezjalna
(por. EG 28). Wymienia również inne
„podstawowe wspólnoty”, którymi nazywa tzw. małe grupy formacji, modlitwy, dzielenia słowem Bożym i apostol-

Kościoła. Nie są zamkniętą w sobie
spuścizną, powierzoną jakiejś grupie,
aby jej strzegła” (EG 130). Patrząc na
obraz Ciała Chrystusa, narysowany nam
przez św. Pawła w pierwszym Liście do
Koryntian, widzimy, że każdy charyzmat, każdy duchowy dar ma swoje
znaczenie dla siły i mocy Ciała Chrystusa – Kościoła.
Papież podkreśla jednak, że „jest
bardzo wskazane, aby (ruchy) nie traciły
kontaktu z tą tak bogatą rzeczywistością
miejscowej parafii i włączały się chętnie
w organiczne duszpasterstwo Kościoła
partykularnego” (EG 29). Czyli żaden
ruch, wspólnota, stowarzyszenie nie
istnieje samo dla siebie, w rzeczywistości
równoległej dla życia parafialnego.
Wszystkie otrzymane przez nich charyzmaty mają doprowadzać do włączenia
się w bogatą rzeczywistość parafii. „Ta
integracja sprawi, że nie pozostaną same
15
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tylko z częścią Ewangelii i Kościoła lub
nie przekształcą się w koczowników
pozbawionych korzeni” (EG 29).
Te słowa są dla nas przypomnieniem,
że weryfikacją prawdziwej, dojrzałej
formacji będzie moment czynnego,
apostolskiego włączenia się w życie
wspólnoty parafialnej według tych darów i charyzmatów, którymi grupa może
służyć.
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brakuje tej stałej gotowości zatroskania
o ubogich tego świata.
TROSKA O KRUCHOŚĆ
Nie wystarczy już tylko zaangażowanie
w życie wewnętrzne wspólnoty, ruchu czy
parafii. Papież pokazuje potrzebę przenikania wartości chrześcijańskich przez styl
życia ludzi świeckich, świata społecznego,
politycznego i ekonomicznego.

Papież zwraca uwagę, że Kościół ma stawać się miejscem
zrealizowania się Chrystusowych błogosławieństw, Kościołem ubogich, uwrażliwionym na ich obecność w świecie.

Naszym zadaniem jest „być zaczynem
Bożym pośród ludzkości”, „głosić i nieść
zbawienie Boże” (EG 114). Papież
zwraca uwagę, że Kościół ma stawać się
miejscem zrealizowania się Chrystusowych błogosławieństw, Kościołem
ubogich, uwrażliwionym na ich obecność w świecie. To ubodzy są pierwszymi adresatami zatroskania ewangelizacyjnego.
Przestrzeń Diakonii Miłosierdzia
nieśmiało przebija się przez bogatą
rzeczywistość charyzmatów naszego
Ruchu. Właściwie to jest taka diakonia,
która – można by tak po ludzku powiedzieć – nie domaga się jakiejś specjalnej
elokwencji czy uzdolnień osobistych, ale
jakoś z nią mamy problem. Jesteśmy
zdolni do zrywów, gdy słyszymy o jakiejś tragedii, jesteśmy uwrażliwieni, ale
16

Są sytuacje, kiedy ktoś nie czyni nic
złego wprost, ale robi mniej niż może.
Postawa obojętności czy lekceważenia
pewnych zjawisk, beztroskiego przechodzenia obok problemów, nazywana jest
w teologii grzechem zaniechania. Konsekwencją są – jak wskazuje Papież –
procesy dehumanizacji, z których niełatwo się będzie później wycofać.
Rzeczywistość ziemska jest zapowiedzią Królestwa Bożego, które już się
uobecnia. Z naszej ludzkiej strony mamy
dokładać starań w budowaniu lepszego
świata. Drogą jest troska o społeczne
włączenie ubogich. Papież pokazuje, że
konieczne jest szukanie całościowych
rozwiązań, które zafunkcjonują w życiu
społecznym, ale to nie zwalnia nas od
szukania różnych możliwości reagowania na doświadczenie nędzy, z jaką się
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oaza-adopcjanaodleglosc.blogspot.com
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Fot. s. Marietta Miksa
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spotykamy w życiu wielu ubogich tego
świata (por. EG 188).
Zatroskanie o ubogich nie wynika
tylko ze społecznych analiz czasów,
w których żyjemy, ale wynika z wezwania zawartego w słowie Bożym (por. EG
200). Przy czym nie jest istotne czy bieda
drugiego człowieka jest zawiniona, czy
nie. Nie mamy być sędziami, bo to Bóg
będzie ich sądził. Natomiast naszym
zadaniem jest zobaczyć brata w potrzebie i przez czynną miłość pokazać mu
Boga.
„Autentyczna wiara – która nie jest
nigdy wygodna ani indywidualistyczna
– zakłada zawsze głębokie pragnienie
zmiany świata, przekazania wartości,
zostawienia czegoś dobrego po sobie na
ziemi (…). Wszyscy chrześcijanie, także
18

pasterze, są wezwani, by troszczyć się
o budowę lepszego świata” (EG 183).
Ewangelizacja musi przenikać wszystkie
wymiary życia ludzi, ich relacji, nawet
to, co nazywamy ekonomią. Papież
Franciszek, pisząc o ekonomii i dystrybucji dochodów, przypomina, że „ekonomia, jak wskazuje samo słowo, powinna być sztuką dochodzenia do odpowiedniego zarządzania wspólnym
domem, jakim jest cały świat” (EG 206).
Tymczasem „kryzys finansowy, jaki
przeżywamy, prowadzi nas do zapomnienia, że u jego początków tkwi głęboki kryzys antropologiczny: negacja
prymatu istoty ludzkiej!” (EG 55).
Człowiek zostaje sprowadzony do sumy
potrzeb i namiętności w wymiarze cywilizacji konsumpcyjnej. Podobną
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analizę cywilizacji konsumpcyjnej
przeprowadził w 1971 roku nasz Założyciel, sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, kiedy znalazł się w Brighton,
u swojego brata, i kiedy obserwował
ówczesne przemiany, które dokonywały
się w Anglii. Współczesna ekonomia
utraciła z oczu podstawowy cel, jaki
powinna w sobie nosić, czyli zatroskanie
o człowieka. „Stworzyliśmy nowych
bożków. Kult starożytnego złotego cielca
(por. Wj 32, 1-35) znalazł nową i okrutną
wersję w bałwochwalstwie pieniądza
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kryje się odrzucenie etyki oraz odrzucenie Boga” (EG 57). Pokazuje również,
że współczesne zrelatywizowanie etyki
wynika z zagubienia właściwej antropologii w świecie, w którym żyjemy.
„Zwykle na etykę spogląda się z pewną
kpiarską pogardą. Uważa się ją za przynoszącą odwrotny skutek, zbyt ludzką,
ponieważ relatywizuje pieniądz i władzę. Postrzega się ją jako zagrożenie,
ponieważ potępia manipulację i degradację osoby” (EG 57).
Jakie jest nasze zadanie? „My, wszyscy

Każda wspólnota Kościoła, która nie zamierza w pełni
i w sposób twórczy skutecznie współpracować, aby ubodzy
żyli godnie i nikt nie był wykluczony, narazi się także na
ryzyko rozkładu, chociaż mówi o tematach społecznych lub
krytykuje rządy.
i w dyktaturze ekonomii bez twarzy i bez
naprawdę ludzkiego celu” (EG 55).
„Nie może tak być, że nie staje się
wiadomością dnia fakt, iż z wyziębnięcia
umiera starzec zmuszony żyć na ulicy,
natomiast staje się nią spadek na giełdzie
o dwa punkty”. „Nie można dłużej tolerować faktu, że wyrzuca się żywność,
gdy ludzie cierpią głód. To jest nierówność społeczna” (EG 53). „Oskarża się
o przemoc ubogich i najbiedniejszą
ludność, ale bez równych szans różne
formy agresji i wojny znajdą żyzną glebę,
która wcześniej czy później doprowadzi
do wybuchu” (EG 59). Jak stwierdza
Papież Franciszek: „Za tymi postawami

chrześcijanie, niepozorni i mali, lecz
mocni w miłości Bożej – jak św. Franciszek z Asyżu – jesteśmy powołani do
zatroszczenia się o kruchość ludu
i świata, w którym żyjemy” (EG 216).
„Każda wspólnota Kościoła, która nie
zamierza w pełni i w sposób twórczy
skutecznie współpracować, aby ubodzy
żyli godnie i nikt nie był wykluczony,
narazi się także na ryzyko rozkładu,
chociaż mówi o tematach społecznych
lub krytykuje rządy. Łatwo podda się
w końcu światowości duchowej, maskowanej praktykami religijnymi, bezowocnymi zebraniami lub pustymi przemówieniami” (EG 207).
19
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Ksiądz Franciszek Blachnicki bardzo
wyraźnie pokazywał, że właściwie pojęta
ewangelizacja nigdy nie zamknie się
tylko ad intra, wewnątrz Kościoła. Musi
istnieć ten zewnętrzny wymiar promieniowania nowej kultury, promieniowania świadectwa chrześcijańskiego,
przemieniania całych rzeczywistości
społecznych.

Fot. oaza-adopcjanaodleglosc.blogspot.com

WYZWANIA KULTUROWE
Istnieje nagląca potrzeba ewangelizowania kultur, by inkulturować Ewangelię
(EG 69).
Papież, pokazując przestrzeń, w której
musi się dokonać nowa ewangelizacja,
obok wcześniej pokazanych wyzwań,
wymienia również wyzwania kulturowe.
Istotne jest, aby dostosowywać niezmienny przekaz Ewangelii do ludzkich

20
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możliwości czy realiów kulturowych,
w których żyją.
Kościół to „lud o wielu twarzach”. „Ten
Lud Boży wciela się w ludy zamieszkujące Ziemię, z których każdy ma własną
kulturę. Pojęcie kultury jest cennym
narzędziem do zrozumienia różnych
form życia chrześcijańskiego, występujących w Ludzie Bożym” (EG 115).
„Dobrze pojmowana różnorodność
kulturowa nie zagraża jedności Kościoła” (EG 117), a wręcz przeciwnie, jest
jego bogactwem, jego siłą wobec misji,
która ma być spełniona we współczesnym świecie.
Jednocześnie w „wielu krajach globalizacja doprowadziła do przyspieszonego niszczenia korzeni kulturowych
wraz z inwazją wpływów należących do
innych kultur, rozwiniętych gospodar-
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czo, ale etycznie osłabionych” (EG 62).
Jeżeli nastąpi wykorzenienie, to przemodelowanie, przeformatowanie człowieka będzie już bardzo proste. Powszechnym zjawiskiem są z jednej
strony ataki na wolność religijną i prześladowanie chrześcijan, z drugiej następuje ekspansja działań proponujących
duchowość bez Boga. „Proces sekularyzacji zmierza do sprowadzania wiary do
prywatnego i wewnętrznego kręgu” (EG
64). Dokładnie taką samą tezą posługiwał się kiedyś marksizm. System się
zmienił, ideologia się zmieniła, ale
przesłanka jest ta sama. Dzisiaj dogmat
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żowe ucierpiało w zderzeniu ze zmianami społecznymi. „W zwyczajnych
strukturach młodzi często nie znajdują
odpowiedzi na swoje niepokoje, potrzeby i zranienia. Nas, dorosłych,
kosztuje słuchanie ich z cierpliwością,
zrozumienie ich niepokojów i ich żądań,
mówienie językiem, który oni rozumieją” (EG 105).
Innym problemem, który pojawia się
w wyniku osłabienia więzi rodzinnych,
jest samotność starszego pokolenia.
Między pokoleniami budowana jest
przepaść, zanika doświadczenie więzi
rodzinnej, jako największej i najgłębszej

Papież bardzo mocno pokazuje potrzebę zdwojenia wysiłku,
aby młodych zdobywać dla Jezusa, szukać drogi dojścia do
nich, zwłaszcza że duszpasterstwo młodzieżowe ucierpiało
w zderzeniu ze zmianami społecznymi.

o prywatności wyznawania wiary też jest
problemem.
Jeśli odrzuca się Boga, następuje deformacja etyczna, „osłabienie poczucia
grzechu osobistego i społecznego oraz
stopniowy wzrost relatywizmu, co powoduje ogólną dezorientację, zwłaszcza
w okresie dojrzewania i młodości, tak
bardzo narażonym na zranienie przez
zmiany” (EG 64). Dlatego też Papież
bardzo mocno pokazuje potrzebę zdwojenia wysiłku, aby młodych zdobywać
dla Jezusa, szukać drogi dojścia do nich,
zwłaszcza że duszpasterstwo młodzie-

więzi, która łączy ludzi. Dziadkowie,
rodzice, wnuki żyją własnym życiem,
często pozostawieni samym sobie (por.
EG 67).
Pisze też Papież o wyzwaniu płynącym z kultur urbanistycznych. W wielkich miastach pojawiają się różne style
życia, zachowań. Z jednej strony możliwe staje się docieranie do wielu ludzi,
z drugiej pojawia się potężne zjawisko
deprawowania człowieka, choćby
przez świat narkotyków, alkoholu,
wynaturzonych zachowań seksualnych.
21
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ROBOTNICY WINNICY
PAŃSKIEJ
Radość Ewangelii jest tym, czego nic
i nikt nie zdoła nam odebrać (por. J 16,
22). Choroby współczesnego świata oraz
Kościoła nie powinny stanowić wymówki,
by zmniejszyć nasze zaangażowanie
i nasz zapał. Traktujmy je jako wyzwania, by wzrastać (EG 84).
Wielki entuzjazm Apostołów w głoszeniu Dobrej Nowiny musi być dla nas
źródłem refleksji i zachęty, abyśmy patrzyli pozytywnie na trudne okoliczności, w których żyjemy, jako na niezwykłą
okazję do dzielenia się z innymi ludźmi
wiarą w Jezusa. Realia, w których głosił
słowo Boże św. Paweł czy pozostali
Apostołowie, nie były jakoś znacznie
łatwiejsze. One były w wielu przypadkach dokładnie tak samo trudne, tak
samo dramatyczne.
Głoszenie Ewangelii jest zadaniem
całego Kościoła – nie ma schematu
ewangelizacji realizowanego przez wykwalifikowanych pracowników, podczas
gdy reszta ludu wiernego byłaby tylko
odbiorcą ich działań (por. EG 111, 120).
Zwłaszcza ludzie świeccy, którzy stanowią olbrzymią większość Ludu Bożego,
poprzez swoje zaangażowanie mają się
przyczyniać do przenikania wartości
chrześcijańskich do świata społecznego,
politycznego i ekonomicznego. (por. EG
102, 103). Papież zauważa jednak, że
chociaż wzrosła świadomość tożsamości
oraz misji świeckiego w Kościele, uświadomienie sobie odpowiedzialności la22
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ikatu, wypływającej z chrztu i bierzmowania, nie przejawia się w ten sam
sposób we wszystkich stronach świata.
Przyczyną tej sytuacji jest brak wystarczającej formacji, bywa też, że świeccy
nie mogą znaleźć swojego miejsca
z powodu nadmiernego klerykalizmu,
albo „chociaż się modlą, pogłębiają
w sobie pewien rodzaj kompleksu niższości, prowadzący ich do relatywizowania lub ukrywania swojej chrześcijańskiej tożsamości i przekonań” (EG
79).
Papież zwraca się do ludzi Kościoła,
aby w sytuacji, gdy kultura medialna
i niektóre środowiska intelektualne
przekazują wyraźną nieufność wobec
przesłania Kościoła oraz pewne rozczarowanie, nie pozwalali się okradać
z misyjnego entuzjazmu czy pragnęli
uwolnić od jakiegokolwiek zaangażowania, które mogłoby pozbawić ich wolnego czasu (por. EG 79, 80, 81) Doświadczamy też w Ruchu, że wcale nie
tak łatwo jest znaleźć kogoś, kto chętnie
powie słowa: „Pragnę służyć!”. Wymówki, które pojawiają się w nas odnośnie większego zaangażowania, są jakąś
oznaką stygnącej gorliwości dla sprawy
Bożej.
Taka postawa prowadzi do relatywizmu życiowego, o którym Papież Franciszek pisze, że jest jeszcze bardziej
niebezpieczny od relatywizmu doktrynalnego, obecnego w życiu Kościoła,
ponieważ jest związany z najgłębszymi
i szczerymi wyborami, określającymi
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sposób życia. „Ten praktyczny relatywizm polega na działaniu, jakby Bóg nie
istniał, na decydowaniu, jakby nie istnieli ubodzy, na marzeniach, jakby inni
nie istnieli, na pracowaniu tak, jakby nie
istnieli ci, którzy jeszcze nie otrzymali
orędzia” (EG 80).
Zostaliśmy wezwani do budowania
z ludźmi relacji stworzonych przez
Jezusa Chrystusa, do zobaczenia
w drugim człowieku bliźniego, do
odkrycia i przekazania „mistyki życia
razem”, aby uczestnictwo w chaotycznej masie zamienić w „prawdziwe
doświadczenie braterstwa, w solidną
karawanę, w święte pielgrzymowanie”
(EG 87). Ta droga wymaga od nas
przyjęcia radykalnej postawy. Nie
możemy ulegać duchowej światowości,
która kryjąc się „za pozorami religijności, a nawet miłości Kościoła, polega
na szukaniu chwały ludzkiej i osobi-

stych korzyści zamiast chwały Pańskiej” (EG 93).
„Duchowa światowość prowadzi
niektórych chrześcijan do bycia na
wojnie z innymi chrześcijanami, którzy
stają na ich drodze szukania władzy,
prestiżu, przyjemności lub materialnego
zabezpieczenia. Ponadto niektórzy
przestają żyć serdeczną przynależnością
do Kościoła, aby pogłębiać ducha sporu.
Zamiast należeć do całego Kościoła
z jego bogatą różnorodnością, należą do
tej czy innej grupy, czującej się jako
odrębna lub specjalna” (EG 98).
Wojny i podziały, również między
chrześcijanami, Papież definiuje jako coś
codziennego, zwyczajnego. Istnieją
mniejsze, większe wojenki, przez które
jest niszczone nasze świadectwo, jedność, siła wewnętrzna Kościoła czy
poszczególnych dzieł. Ktoś się obraził,
i tę swoją urazę, żal taki czy inny pielę23
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gnuje, podsyca i żyje długie lata swoim
sposobem widzenia problemu, który
sprawił, że zaczął iść jakąś partykularną,
osobistą drogą. Treścią życia staje się
konflikt zamiast zapału apostolskiego,
tymczasem tam, gdzie jest gorliwość,
pragnienie niesienia innym Chrystusa,
tam jest życie i rodzą się prawdziwe
powołania (por. EG 107).
DUCHOWE TOWARZYSZENIE
Pierwsze przepowiadanie powinno
również otworzyć drogę formacji i dojrzewania (EG 160).
Papież mocno podkreśla siłę ewangelizacji indywidualnej i metody duchowego pomnożenia, oraz to, że mamy
docierać przede wszystkim do osób,
z którymi mamy codzienny kontakt.
Ważne jest również, by ewangelizacja
była prowadzona także na dalszych
etapach formacji, by następował proces
pogłębienia inicjacji. W naszym Ruchu
dzieje się to poprzez nieustanne powtarzanie i przenikanie się poszczególnych
etapów: ewangelizacji, deuterokatechumenatu, mistagogii i diakonii, które
ostatecznie stają się stylem chrześcijańskiego życia. Formacja realizowana
w czasie rekolekcji i spotkań formacyjnych, celebracji słowa Bożego prowadzi
do pogłębienia doświadczenia wiary.
Ci, którzy prowadzą innych, powinni przede wszystkim towarzyszyć
procesom wzrostu – „W cywilizacji
paradoksalnie zranionej anonimowością, a jednocześnie obsesyjnej na
24
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punkcie szczegółów życia innych, bezwstydnie chorej na chorobliwą ciekawość Kościół potrzebuje bliskiego
spojrzenia, by kontemplować, wzruszyć
się i zatrzymać wobec drugiego człowieka, ilekroć jest to konieczne” (EG
169) – i dbać o zakorzenienie w słowie
Bożym – „Cała ewangelizacja opiera się
na nim – przez słuchanie go, rozważanie,
przeżywanie, celebrowanie i świadczenie o nim” (EG 174).
Na tej drodze istotne jest również
pokorne odkrywanie wielowiekowej
tradycji Kościoła, także pobożności ludowej, którą Papież określa jako prawdziwą „duchowość wcieloną w kulturę
ludzi prostych” i uprawniony sposób
przeżywania wiary, czucia się częścią
Kościoła i bycia misjonarzami (por. EG
124). Może nie będą oni potrafili dokładnie wymienić elementów kerygmatu, ale w swoim doświadczeniu wiary,
żywej, duchowej więzi z Jezusem, mogą
być dla nas dobrym wzorem wierności
Jezusowi.
ZASADY ŁADU SPOŁECZNEGO
Papież przypominając zasady funkcjonowania społecznego zawarte
w nauce społecznej Kościoła, czyni to
„w przekonaniu, że ich zastosowanie
może stanowić prawdziwą drogę wiodącą do pokoju w każdym narodzie
i w całym świecie” (EG 221).
Czas przewyższa przestrzeń
„Zasada ta pozwala pracować na
dłuższą metę bez obsesji na punkcie
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natychmiastowych rezultatów. Pomaga
w cierpliwym znoszeniu trudnych
i niesprzyjających sytuacji albo zmian
w planach, jakie narzuca dynamizm
rzeczywistości” (EG 223). „Kryterium
to jest również bardzo stosowne dla
ewangelizacji, która wymaga, by brać
pod uwagę horyzont, zastosować
procesy możliwe i podjąć długą drogę.
W swoim ziemskim życiu Pan wielokrotnie dał do zrozumienia uczniom,
że są rzeczy, których nie mogą jeszcze
zrozumieć, i że należy oczekiwać Ducha Świętego (por. J 16, 12-13)” (EG
225).
Jedność przeważa nad konfliktem
„Konfliktu nie można ignorować lub
ukrywać. Powinien być przyjęty. Ale
jeśli pozostajemy w jego sidłach, tracimy perspektywę, zacieśniają się horyzonty, a rzeczywistość staje się
fragmentaryczna. Gdy zatrzymujemy
się na konflikcie, tracimy poczucie
głębokiej jedności rzeczywistości” (EG
226). Istnieją różne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych, Papież
jeden z nich wskazuje jako skuteczny.
Ten sposób – mówi – polega „na przyjęciu konfliktu, rozwiązaniu go i przemienieniu w ogniwo łączące z nowym
procesem. «Błogosławieni, którzy
wprowadzają pokój» (Mt 5, 9)” (EG
227). Jedność przeważa nad konfliktem. „W ten sposób staje się możliwe
pogłębianie komunii pośród różnic;
mogą jej sprzyjać tylko te szlachetne
osoby, które mają odwagę wznieść się

Oaza nr 111

ponad powierzchnię konfliktu i dostrzegają najgłębszą godność innych”
(EG 228).
Rzeczywistość jest ważniejsza od
idei
„Istnieje również dwubiegunowe napięcie między ideą i rzeczywistością.
Rzeczywistość po prostu jest, ideę się
opracowuje. Trzeba doprowadzić do
stałego dialogu pomiędzy nimi, unikając
odseparowania idei od rzeczywistości”
(EG 231). „Kryterium to związane jest
z wcieleniem Słowa i wprowadzeniem
go w życie: «Po tym poznajecie Ducha
Bożego: każdy duch, który uznaje, że
Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest
z Boga» (1 J 4, 2)” (EG 233). Także
w naszym Ruchu musi się toczyć dialog
pomiędzy rzeczywistością a ideałem,
czyli wizją zakreśloną przez Założyciela.
Mamy nieustannie rozeznawać, jak
budować jedność, o której mówimy
w Ruchu w znaku Światła i Życia. Rzeczywistość nie może zostać podporządkowana idei.
Całość przewyższa część
„Napięcie istnieje również między
tym, co globalne, a tym, co lokalne.
Należy zwrócić uwagę na wymiar globalny, aby nie ulec pokusie wąskiego,
lokalnego spojrzenia. Jednocześnie nie
jest rzeczą stosowną stracić z pola widzenia to, co lokalne, dzięki czemu stąpamy twardo po ziemi. Oba te wymiary,
gdy są złączone, nie pozwalają popaść
w jedną z tych krańcowych postaw” (EG
234).
25
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Zasadę całości Papież wskazuje jako
najważniejszą, stwierdzając, że partykularne interesy mniejszych grup, mniejszych wspólnot nie mogą przeważyć
dobra całości. Także w Ruchu patrząc
na rzeczywistość, musimy ją oceniać
zawsze przez pryzmat całości jego charyzmatu.
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Ewangelizację musimy podjąć w mocy
Ducha Świętego, „który obdarza siłą do
głoszenia nowości Ewangelii śmiało, na
głos, w każdym czasie i miejscu, także
pod prąd” (EG 259). Trzeba rozwinąć
w sobie duchowe upodobanie pozostania blisko życia ludzi, stania się towarzyszem ich drogi, aż do odkrycia, że staje

Odkrywając powołanie do bycia uczniem Jezusa, automatycznie odkrywamy też powołanie do bycia misjonarzem
Chrystusa.
Ważnym elementem, który chrześcijanie mogą wnieść na rzecz budowania
pokoju, jest również dialog społeczny.
Musi się on dokonywać poprzez dialog
z państwami, ze społeczeństwem,
z kulturą i nauką, z chrześcijanami
innych wyznań, w relacjach z judaizmem, dialog międzyreligijny
i w końcu w dialogu społecznym
w kontekście wolności religijnej ze
wszystkimi ludźmi dobrej woli (por.
EG 238).
EWANGELIZATORZY
Z DUCHEM
Ewangelizatorzy z Duchem to ewangelizatorzy, którzy się modlą i pracują. (…)
nie służą im ani mistyczne propozycje bez
mocnego zaangażowania społecznego
i misyjnego, ani przemówienia oraz
działania społeczne i duszpasterskie bez
duchowości przemieniającej serce (EG
262).
26

się to źródłem głębszej radości (por. EG
268). To towarzyszenie zaczyna się od
wytrwałej modlitwy wstawienniczej,
dostarcza nam motywów do szukania
dobra innych. Wstawianie się za innymi
nie oddala nas od prawdziwej kontemplacji, ponieważ kontemplacja, która
zaniedbuje innych, jest oszustwem,
stwierdza Papież (por. EG 281).
Odkrywając powołanie do bycia
uczniem Jezusa, automatycznie odkrywamy też powołanie do bycia misjonarzem Chrystusa. „Jesteśmy wezwani, by
to odkryć i tym żyć. Zmartwychwstały
i chwalebny Chrystus jest głębokim
źródłem naszej nadziei i nie zabraknie
nam Jego pomocy, by wypełnić powierzoną nam przez Niego misję” (EG 275).
To jest nasz program, to jest nasza duchowość, wizja drogi, z którą mamy wyruszyć.
ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny
Ruchu Światło-Życie

OBUDZIĆ
OLBRZYMA
Model parafii jako wspólnoty wspólnot zawiera
w sobie pewną pokusę, polegającą na tym, że
możemy próbować zrealizować ów model na
drodze organizacji życia parafialnego. W ten
sposób działa się na płaszczyźnie naturalnej,
w społeczeństwach naturalnych, politycznych
czy innych, operuje się informacją, nazywa się
to propagandą i operuje się organizacją albo
administracją. I my próbujemy organizować
w ten sposób życie parafii, życie Kościoła. Jest
to wielkie nieporozumienie, dlatego, że Kościół,
chociaż ma swoje struktury organizacyjne,
chociaż musi się posługiwać także informacją,
jednak jest wspólnotą żywą, jest organizmem,
jest środowiskiem życia. Kościół jako środowisko
życia, jako Kościół żywy, jako żywy organizm
może się rozwijać tylko w podobny sposób, jak
rozwija się życie.

O

budzić olbrzyma to nowy dział Oazy, w którym chcemy zaprosić przede wszystkim
proboszczów (ale nie tylko) do opowiedzenia
o doświadczeniach związanych z budowaniem
wspólnoty wspólnot w swojej parafii. Można stwierdzić, że dosyć już o tym mówiliśmy, i zapytać, co z tego
wynikło. Czy nie zostaliśmy w krainie słów. Ale…

Ktoś kiedyś powiedział, że wiele marzeń nie zostało
zrealizowanych z niemożności ich nazwania. Czy to
nie brzmi nieoczekiwanie? Na początku pojawia się
mgliste poczucie ochoty i tak naprawdę dopiero
nazwanie celu daje impuls do jego realizacji i zapas
energii potrzebnej, by pójść za tym impulsem. Warto
ułożyć marzenie ze słów, nadać mu odrobinę bardziej
konkretny kształt niż tylko formę przeczucia, ochoty,
wrażenia.
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„Obudzić olbrzyma” – pod takim hasłem w dniach 19-22 września 2013 roku
w Warszawie odbył się II Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji.
Zmienił się świat. Nie jesteśmy już w kulturze chrześcijańskiej. Ta oficjalnie kreowana przez media jest antychrześcijańska. Nasze parafie i struktury są przygotowane na to, że otoczenie wspiera i niesie. Musi zostać położony akcent na osobiste
budzenie do wiary, do osobistego doświadczenia. Kościół wierzący musi być dzisiaj
bardzo wyrazisty. Nie wystarczą dobrzy chrześcijanie. Bp Edward Dajczak
Olbrzymy w dawnych opowieściach nie nigdy nie służyły do tego, by walczyć. Były
po to, aby strzec skarbu. Parafie nie mają walczyć z kimkolwiek, nie mają „wyrąbać”
sobie kawałka rzeczywistości, miejsca w przestrzeni publicznej. Parafia nie jest po
to, aby jej dzwony były najgłośniejsze w całym mieście, a wieża widoczna z każdego
punktu. Parafia ma ustrzec skarbu wiary. o. Michał Legan

Przesłanie II Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji
„Obudzić Olbrzyma”

Mamy świadomość, że nasze parafie kryją w sobie olbrzymi potencjał. Odkrywaliśmy, że Duch Święty przynagla nas dzisiaj do podjęcia darów w nim złożonych.
To On wzywa nas:
• do przekazu wiary będącej osobistym spotkaniem ze Zmartwychwstałym
Chrystusem;
• do „przeżywania parafii, jako pierwszego miejsca doświadczenia Kościoła
w środowisku, w którym żyjemy” (przesłanie Synodu Biskupów);
• do troski o wzrost parafii dokonujący się poprzez: adorację, budowanie
małych wspólnot, caritas, postawę uczniostwa (dzięki mistagogii i systematycznej katechezie dotykającej człowieka na każdym etapie życia) oraz
ewangelizację;
• do tego by parafia stała się wspólnotą żywego Kościoła, wspólnotą dającą
życie, wspólnotą czynnej miłości.
Uświadomiliśmy sobie na nowo, że wszyscy w Kościele potrzebujemy nawrócenia pastoralnego –tak w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. Zaowocuje ono podjęciem istniejącego w Kościele bogactwa i różnorodności środków
oraz metod służących przemianie i odnowie parafii – „Obudzeniu Olbrzyma”.
Uczestnicy II Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji
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Co boli i przeszkadza?
•

Wizja parafii jako wspólnoty wspólnot jest wciąż jeszcze mało znana.

•

Brak wspólnej wizji i współpracy kapłanów w jednej parafii – „każdy sobie
rzepkę skrobie”.

•

Brak odwagi w powierzaniu świeckim odpowiedzialności, a może i niechęć
do ich angażowania.

•

Zbytnie skoncentrowanie proboszczów na problemach związanych z administracją parafii (budowy, remonty, modernizacje, bieżące utrzymanie itd.),
a wikariuszów na szkole (awans zawodowy, zmęczenie, zniechęcenie wobec
młodzieży itp.).

•

Inicjatywy ewangelizacyjne, zaproszenia na spotkania są postrzegane przez
inne grupy parafialne albo/i „niezrzeszonych” parafian jako inicjatywa
partykularna, która ich nie dotyczy, bo oni nie są z tego środowiska – w stylu
„A oni znowu to swoje”.

•

Nieśmiałość w zakresie proponowania działań dla budowania i ożywienia
wspólnoty, przy – zresztą – sporych chęciach. Istnieje też niebezpieczeństwo
zaangażowania się świeckich w dzieło parafialne aż do nieposłuszeństwa
pasterzowi.

•

Odpływ części przygotowanych młodych ludzi do innych środowisk (zmiana
zamieszkania, studia itp.).

•

Parafianie uformowani w tradycyjnym katolicyzmie są trochę oporni na
różne „nowinki” duszpasterskie. Uważają się za ludzi wierzących i nie bardzo
chcą być ewangelizowani, chcą pozostać na tym poziomie, na którym są, to
im wystarcza.

•

W parafii wiejskiej wiele osób odczuwa skrępowanie i nieuzasadniony
„wstyd” przed innymi, dlatego trudno ich zachęcić do czynnego zaangażowania się w życie parafialne poprzez pełnienie posługi.

•

Problemem nie jest sama ilość wspólnot charyzmatycznych, które w wielu
parafiach rozwijają się mniej lub bardziej dynamicznie. Kłopot pojawia się
wtedy, gdy zaczynają one z wolna „kostnieć”, czyli obrastać w swego rodzaju
formalne lub mniej formalne struktury na poziomie parafialnym. To powoduje, że czasami zanika właśnie apostolski, ewangelizacyjny charakter
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funkcjonowania wspólnot, a w miejsce służebności wkrada się akcyjność
i organizacja. Jeśli w parafii jest jedna dominująca wspólnota, zwykle ona
przejmuje większość zadań, którymi proboszczowie chcieliby podzielić się
z wiernymi. Natomiast jeśli takich równorzędnie rozwijających się wspólnot
jest w parafii kilka, to często daje o sobie znać ludzka chęć dominacji, czyli
walka o pozycję w parafialnej hierarchii.
•

Nadmierne obciążenie kapłanów wskutek funkcjonowania dużej liczby
wspólnot w parafii.

•

Nie znam parafii, która próbowałaby w ogóle wprowadzać ten model. Istnienie grup oazowych w parafii nie można traktować nawet jako początku
tego procesu, gdyż ciągle są uważane za dodatek do katechezy i zaplecze
ewentualnych pomocników do akcji duszpasterskich.

•

Sami kapłani chyba nie bardzo wierzą, że to się może udać (także ci z doświadczeniem Ruchu).

•

Brak identyfikacji w stylu „to jest nasz kościół”.

•

Niemalże niewolnicze wykorzystywanie ludzi w pracy, którzy często nie mają
nawet wolnych niedziel i nie mogą, choćby chcieli, poświęcić się wielkodusznie dla spraw Bożych.

•

Ogromna nagonka na Kościół i nieproporcjonalne do rzeczywistości akcentowanie zjawisk negatywnych powoduje, że ludzie skądinąd dobrzy i pobożni
wolą pozostać w roli kibica i to bez ujawniania szalika, z jakim na mecz
przybyli.

•

Brak wiary w Boga żywego i brak doświadczenia Boga żywego w swoim
życiu. Informacja i organizacja oderwane od procesu ewangelizacyjnego –
nieistotne, czy w ramach głoszenia kerygmatu, czy też w ramach deuterokatechumenatu – sprowadzą uczestnictwo we wspólnocie do chłodnej, mniej
lub bardziej skalkulowanej praktyki, która nie będzie wnosiła w życie nic
z duchowości, nie będzie rozbudzała i pogłębiała wiary.

•

Brak potrzeby wprowadzania jakichkolwiek istotnych zmian. W porównaniu
z Kościołem z innych krajów nasza sytuacja wygląda co najmniej nieźle,
a niekiedy wręcz imponująco. Dowodzi to skuteczności starego modelu,
więc po co go zmieniać. Niektórzy księża twierdzą wręcz, że upadek Kościoła
na Zachodzie jest spowodowany właśnie zmianami posoborowymi.
Wykorzystaliśmy wypowiedzi uzyskane w ankiecie ogłoszonej na oaza.pl.
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Więcej o temacie parafii
Wieczernik 172 maj-czerwiec 2010
www.wieczernik.oaza.pl

Parafia

Po co nam parafia – ks. Artur Filipiak
Dla pojedynczego człowieka Kościół konkretyzuje się zawsze w lokalnej wspólnocie. Nie ma prawdziwego życia
duchowego e oderwaniu od wspólnoty.
Szukając – Agnieszka Dzięgielewska
Rozmawiałam z osobami, które z takich czy innych powodów chodzą co niedzielę do kościoła innego niż ich własny
parafialny.
Niewierzący parafianie – Jan Halbersztat
O ile zdarzają się (choć ciągle jeszcze nie jest to norma) parafie o spójnej wizji duszpasterskiej, o tyle nigdy jeszcze nie widziałem parafii o naprawdę spójnej wizji ewangelizacyjnej.
Koinonia – ks. Ryszard Nowak
Czy w parafii muszą być wspólnoty?
W jedności światła i życia – rozmowa z ks. Marcinem Aleksym
O parafii wiejskiej i miejskiej, o byciu proboszczem i odpowiedzialnym za Ruch.
Czynić uczniów – rozmowa z ks. Adamem Prozorowskim
Największa moją radością jest, gdy jako proboszcz staję przed ludźmi i mogę im głosić
Słowo Boga.
Dyrygent – ks. Stanisław Walewicz
Proboszcz dużej parafii musi mądrze koordynować pracę duszpasterską wszystkich
kapłanów oraz musi być szczerze otwarty na wielki potencjał osób świeckich.
Przekaz – Marcin Staniewski
Większość tego, co Kościół do nas mówi (a także słucha), odbywa sięga pośrednictwem
parafii.
Pytania o rady – Krzysztof Jankowiak
Łatwo jest rozmawiać o remoncie, budowie, zakupie czegoś. Rozmowa o sprawach
duszpasterskich może być dużo trudniejsza.
Sala parafialna – ks. Szymon Stułkowski
Ważne miejsce na mapie wspólnoty.
Światło w życiu parafii – ks. Grzegorz Strządała
Choć Ruch Światło-Życie nie jest jedyna drogą zbawienia ani jedyna drogą odnowy
naszych parafii, niemniej z naszego charyzmatu wynika potrzeba zaangażowania się
w dzieło budowania naszych wspólnot parafialnych.
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Więcej o temacie parafii
Oaza 104 kwiecień-czerwiec 2012
www.pismo.oaza.pl

numer jest dostępny on-line w zakładce Numery archiwalne

Ku diakonii wspólnoty lokalnej
Teksty ks. Adama Wodarczyka
Koinonia
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX-ego wieku Sługa Boży ks. Blachnicki
zainicjował sympozja Koinonia. Były one poświęcone tematyce odnowy duszpasterskiej parafii. Adresowano je głównie dla proboszczów, aby stworzyć z nich
środowisko diakonii wspólnoty lokalnej.
Wszędzie i zawsze
Misja ewangelizacyjna stanowi kontynuację dzieła, jakiego pragnął Jezus dla Kościoła. Jest niezbędna, niezbywalna i jest wyrazem natury Kościoła. Ta misja musi
się dzisiaj zmierzyć ze zjawiskiem coraz większego dystansowania się od wiary w
społeczeństwach i kulturach, które wydawały się być przeniknięte Ewangelią, ale
które dzisiaj są od tej rzeczywistości coraz bardziej odległe.
Oko w oko z cywilizacją śmierci
Model, który zostawił nam ks. Franciszek
Blachnicki, oczywiście domaga się dopracowania, aktualizacji, ale jest on jego
duchowym testamentem i zadaniem do
spełnienia – wizja żywego Kościoła jako
wszystko integrującego programu życia
i działania.
Parafia centrum duchowości
Nasze parafie powinny stawać się centrami duchowości, odnowy liturgicznej,
wyzwolenia, ewangelizacji.
Inne
Liturgia centrum działań parafii
Wykorzystanie formacji liturgicznej
Ruchu Światło-Życie w budowaniu
świadomości liturgicznej parafian.
Służba ubogim
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Parafia była przedmiotem analiz naszego Założyciela, sługi Bożego
ks. Franciszka Blachnickiego, który na bazie swoich studiów pastoralnych
pozostawił nam obraz parafii – wspólnoty wspólnot, rozważany w trzecim dniu rekolekcji Oazy Rekolekcyjnej Diakonii jako program dla Ruchu.
O parafii mówi także dokument uchwalony w czasie VI Kongregacji
Diakonii (w maju 2013r.) – jako o rzeczywistości, w której Ruch ŚwiatłoŻycie chce podejmować posługę odnowy Kościoła lokalnego w ramach
planu ACR 2. W ostatnich latach możemy zauważyć, że intuicje wypowiedziane przed laty przez naszego Założyciela stają się oficjalnym
magisterium Kościoła.
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A jednak parafia
Wciąż wracamy do tego zawsze bardzo aktualnego tematu. Mamy przed
oczami wizję parafii, o jakiej marzymy. Jest to rzeczywistość, wobec której
istnieje tak wiele oczekiwań, w której co prawda dzieje się dużo dobrego,
ale potrzeba nieustannej, wielkiej pracy duchowej, by stała się ona tym,
czym ma być.
CHARYZMAT
Odnowa parafii jest jednym z podstawowych charyzmatów naszego Ruchu.
Temat parafii był podejmowany w Ruchu w przeszłości najpierw w czasie IV
Kongregacji Odpowiedzialnych w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1979 roku, która
zajęła się tematem „Służba Ruchu Światło-Życie na rzecz wspólnoty lokalnej”,
a potem w czasie V Kongregacji Odpo-

wypowiedzi na gruncie teologii pastoralnej były bardziej obecne u jego kolegów pastoralistów z Instytutu Teologii
Pastoralnej, na czele z księdzem profesorem Władysławem Piwowarskim,
który poprzez toczone przez lata spory
i dysputy teologiczne natchnął Ojca
obrazem parafii wspólnoty wspólnot. To
jest jeden z tych elementów, których
Ojciec nie wymyślił, ale zaadaptował

Jego wielkim pragnieniem było pokazywanie piękna
Kościoła, Oblubienicy Pana, współczesnemu światu
poprzez odnowienie, dostosowanie instytucji
do czasów, w których żył.
wiedzialnych w 1980 r., kiedy to proklamowano Plan Ad Christum Redemptorem. Temat VI Kongregacji Diakonii
w 2013 roku łączył te dwie myśli, pokazując, że te dwie rzeczywistości są ze
sobą powiązane.
Ojciec nie pisał dużo o samej parafii.
Zajmował się zagadnieniami eklezjologii, wizji Kościoła jako communio oraz
tematem urzeczywistniania się Kościoła
we współczesnym świecie. Bezpośrednie

z modelu wypracowanego w Brazylii,
potem przyjętego we Francji i we Włoszech. Ojciec umiał dokonywać dobrej
syntezy i umiał włączać to, co cenne,
wartościowe w wizje charyzmatu naszego Ruchu, i na tym polega jego geniusz.
Jako wybitny teolog pastoralista reprezentował na polskim gruncie teologicznym tak zwany kierunek eklezjologiczny
teologii pastoralnej. Koinonia, martyria,
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leiturgia, diakonia, to pojęcia, które
pokazują sposób urzeczywistniania się
Kościoła we współczesnym świecie.
Ta wizja dojrzewała w Ojcu przez całe
życie, co znalazło wyraz w jego testamencie, gdy pisał o darze odkrycia wizji
żywego Kościoła jako o drugim darze
swojego życia. Jego wielkim pragnieniem było pokazywanie piękna Kościoła, Oblubienicy Pana, współczesnemu światu poprzez odnowienie,
dostosowanie instytucji do czasów,
w których żył.
Ojciec bardzo mocno wpoił nam, że
jeżeli chcemy myśleć o dojrzałej, duchowej odnowie parafii, to musi to być
związane z odnową głoszenia słowa
Bożego, z odnową liturgii, życia modlitewnego, wspólnotowego, postawy
diakonijnej oraz z odnową świadectwa
chrześcijańskiego. To są te elementy,

które warunkują wzrost duchowy poszczególnych osób, ale to są też te elementy, które warunkują odnowę wspólnoty jako całości. Wspomniane wyżej
elementy budują Kościół, który uobecnia się w znaku żywej wspólnoty eklezjalnej jaką jest parafia.
Z EVANGELII GAUDIUM
Cały wysiłek Kościoła ma koncentrować się na tym, aby parafie rzeczywiście
stawały się miejscem przekazu wiary,
świadectwa i doświadczenia chrześcijańskiego, w odkrywaniu Kościoła jako
domu, jako przestrzeni, w której człowiek
odnajduje swoje miejsce i sposób realizacji swojego życia, swojego powołania.
Po ostatnim Synodzie Biskupów po
raz pierwszy w oficjalnym magisterium
Kościoła parafia została nazwana wspólnotą wspólnot1, bo nie było wcześniej

1 Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Instrumentum laboris. p. 107
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tego pojęcia. Do tej pory pojęcie wspólnoty wspólnot odnośnie parafii było
przekazywane tylko w magisterium
teologicznym. Jeżeli mówiono o wspólnocie wspólnot, to bardziej w wymiarze
diecezji. O parafii dużo pisze Papież
Franciszek w 28. punkcie adhortacji
Evangelii gaudium.
Parafia „chociaż z pewnością” – jak
pisze Papież Franciszek – „nie jest jedyną instytucją ewangelizacyjną, jeśli
zachowuje zdolność do reformowania
się i stałego przystosowania, nadal będzie «samym Kościołem zamieszkującym pośród swych synów i córek»” (EG
28). „Nie jest strukturą ułomną; właśnie
dlatego, że ma wielką elastyczność,
może przyjąć bardzo odrębne formy,
wymagające otwarcia i misyjnej kreatywności ze strony duszpasterza
i wspólnoty” (EG 28). Doświadczenie
wspólnoty parafialnej zakłada, „że
rzeczywiście utrzymuje (ona – red.)
kontakt z rodzinami i z życiem ludu,
i nie staje się strukturą ociężałą, odseparowaną od ludzi albo grupą wybranych zapatrzonych w samych siebie”
(EG 28). Dodaje również: „Musimy
jednak przyznać, że wezwanie do rewizji i odnowy naszych parafii nie przyniosło jeszcze wystarczających owoców,
aby były one bliżej ludzi i stanowiły
środowiska żywej komunii i uczestnictwa i ukierunkowały się całkowicie na
misję” (EG 28).
Papież pisze o sprawach głębokich,
wynikających z wizji teologicznej, ale
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przekazuje również bardzo proste,
zwyczajne wskazania. Jak choćby to, że
trzeba dołożyć starań, żeby nasze kościoły były otwarte. Dokument nie zawsze daje odpowiedź, JAK coś zmienić.
Bardziej jest to analiza, diagnoza pewnych sytuacji, pewnych zjawisk. Natomiast w pewnym momencie Papież
stwierdza, że w konkretnych realiach
trzeba szukać własnej drogi, programu,
żeby tę rzeczywistość zmienić.
ŚWIADECTWO I PARTYCYPACJA
Ojciec zawsze podkreślał, że nie informacja i organizacja, ale świadectwo
i partycypacja są tą drogą, poprzez którą
dokonuje się przemiana życia wspólnotowego w parafii.
Celem planu Ad Christum Redemptorem 2 jest wychowanie nowego człowieka, budowanie nowej wspólnoty
i szerzenie nowej kultury. Koinonia,
diakonia, martyria i leiturgia. Te cztery
tematy są dla nas wyznacznikiem budowania wizji w ludziach, ze świadomością, że jest to długa droga, która wymaga nieustannego powtarzania treści,
które na pozór wydają się być dobrze
znane.
Ojciec w modelu świadectwo – partycypacja pokazywał, że rzeczywistości parafii nie da się zorganizować,
nie da się ustalić jakimś zarządzeniem, ale że musi to być świadomie
realizowana długa droga, podjęta
zarówno przez duszpasterzy, jak
i wszystkich wiernych w parafii,
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szczególnie tych, którzy są już zaangażowani w jej życie.
Skoro mamy w Ruchu Światło-Życie
wypracowaną całościową wizję odnowy
parafii, to naszym zadaniem jest budowanie świadomości w innych (nie tylko
w członkach Ruchu), pokazywanie tematu, a także przygotowanie, informowanie ludzi, którzy w parafii mogą
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Jeżeli pójdziemy w tym kierunku, to
jestem przekonany, że w przyszłości
będziemy w stanie zbudować rzeczywiście żywe, silne, diakonijne wspólnoty,
podejmujące misję odnowy parafii.
Ważne jest jednak, abyśmy rzeczywiście
potrafili budować żywe wspólnoty Ruchu w naszych parafiach; aby było
w nich miejsce dla formacji na poziomie

Ważne jest to, byśmy nie tylko budowali diakonie parafialne,
ale abyśmy zakorzenili w tej wizji wszystkich innych zaangażowanych w życie naszych wspólnot parafialnych. Na poziomie
formacji, rozwoju, dojrzewania w wierze, każda grupa będzie
wzrastać w swoim charyzmacie, ale służyć będą wspólnie.
przejąć różnego rodzaju diakonie. Nie
należy zadowalać się myśleniem, że
jeszcze mamy dużo ludzi w kościele, bo
możemy się obudzić pewnego dnia
w rzeczywistości kościołów zimnych,
opustoszałych, bez życia.
Pierwszym krokiem do realizacji tego
celu jest przeszkolenie członków Ruchu
do ewangelizacji indywidualnej poprzez
Oazę Rekolekcyjną Animatorów Ewangelizacji. Przyjęcie założenia, że treści
ewangelizacyjne są ogólnie znane, więc
nie ma takiej potrzeby, jest często przejawem zbyt dużego optymizmu. Potrzebne jest także w Ruchu powstanie
diakonii wspólnoty lokalnej, która będzie elementem spinającym wszystkie
inne doświadczenia diakonii specjalistycznych.
38

dziecięco-młodzieżowym, na poziomie
dorosłych, na poziomie małżonków.
Równie ważne jest to, byśmy nie tylko
budowali diakonie parafialne, ale abyśmy zakorzenili w tej wizji wszystkich
innych zaangażowanych w życie naszych wspólnot parafialnych. Na poziomie formacji, rozwoju, dojrzewania
w wierze, każda grupa będzie wzrastać
w swoim charyzmacie, ale służyć będą
wspólnie. To jest zadanie, które jako
Ruch musimy podjąć. Jeśli tego nie
zrobimy, to model parafii wspólnoty
wspólnot, który sobie pokazujemy, będzie nadal wyłącznie przedmiotem
westchnień i pytań, kiedy zostanie on
urzeczywistniony.
ks. Adam Wodarczyk
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Co można zrobić?
•
•
•

•
•
•
•
•

Modlić się intensywnie i uporczywie (Łk 11, 5-13!).
Dbać o jakość osobowej relacji z Bogiem.
Prezentować wizję wspólnoty wspólnot kapłanom i świeckim
na konferencjach czy spotkaniach, ale raczej uproszczony
schemat, bo ten oryginalny (z wieloma kółkami i krzyżykami)
czasami przeraża. Zapoznać z tą wizją parafialne rady
duszpasterskie.
Dbać o piękno liturgii i uczyć wiernych świadomego
uczestnictwa w niej.
Tworzyć rady duszpasterskie.
Zabierać współpracowników i rady na Oazy Rekolekcyjne
Diakonii.
Przygotowywać rekolekcje ewangelizacyjne dla parafii.
Nie zrażać się i nieustannie kształtować wiernych.
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Eksperyment Brzegi

B

rzegi, wioskę za Jurgowem, położoną niezwykle malowniczo
w dolinach potoków wpadających do Białki, zamieszkuje około sześciuset osób. Choć w jej granicach
znajduje się słynna z widoków na Tatry
polana Głodówka, jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku zaglądało
tutaj mało gości i wczasowiczów. Była
wymarzonym miejscem do organizowania oaz: cisza, spokój i oszałamiająca
przyroda.
Kiedy w 1974 roku ks. Franciszek
Blachnicki odkrył Brzegi, we wsi nie
było jeszcze parafii (ta została erygowana dopiero w 2001 r.), a drewniany
kościółek p.w. św. Antoniego z Padwy,
choć przypominający te tradycyjne
góralskie, miał niecałe trzydzieści lat
(powstał w latach 1949-1952). Został
zbudowany rękami najlepszych cieśli
spośród mieszkańców Brzegów. Zaraz
po przeprowadzeniu pierwszych rekolekcji oazowych, ówczesny duszpasterz, ksiądz Franciszek Kulesza, złożył
rezygnację, a wtedy kardynał Wojtyła
przekazał duszpasterstwo Ruchowi

Światło-Życie. Ksiądz Franciszek
Blachnicki został mianowany administratorem, a jego współpracownicy,
ksiądz Piotr Zabielski (w latach 197477) i Hubert Lupa (w latach 19751992), obsługiwali powstały ośrodek
duszpasterski, którego celem było
wprowadzenie odnowy liturgicznej
Soboru Watykańskiego II do życia
religijnego parafii z nawiązaniem do
tradycji ludowych środowiska podtatrzańskiego.
Oprócz tego eksperymentu w Brzegach odbywały się normalnie rekolekcje
oazowe (Brzegi od samego początku
stały się siedzibą Oazy Wielkiej Kanaan).
Uczestnicy, którzy zjeżdżali z różnych
części Polski, nie tworzyli od podstaw
liturgii, ale włączali się w to, co funkcjonowało normalnie i każdego dnia
w parafii.
Innym dziełem, również oazowym,
ale skierowanym przede wszystkim do
studentów, była praca redemptorysty, o.
Jana Mikruta1, który postanowił prowadzić rekolekcje w zakątku, gdzie jeszcze
nie było prądu elektrycznego, tylko kilka

O. Jan Mikrut (1942-2013) – katecheta, duszpasterz młodzieży i akademicki, znany misjonarz i rekolekcjonista,
zaangażowany w Ruch Światło-Życie i Odnowę w Duchu Świętym. Przez wiele lat corocznie prowadził rekolekcje
oazowe, był moderatorem wspólnot oazowych, uczestniczył w Kongregacjach Odpowiedzialnych oraz w Nadzwyczajnej Kongregacji Odpowiedzialnych w 1993 r. W latach osiemdziesiątych prowadził metodą rekolekcji
ewangelizacyjnych Ruchu misje parafialnej prowadzone przez redemptorystów. W latach osiemdziesiątych był
także moderatorem Centralnej Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie. Jest autorem podręcznika Seminarium
Odnowy w Duchu Świętym dla Ruchu Światło-Życie. Stał u początków działalności Radia Maryja (w którym
posługiwał w latach 1993-2003) i przez wiele lat pracował w tymże radiu.

1
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gospodarstw. Któryś z gospodarzy
sprzedał mu swoją zagrodę i pole, i tak
na polanie Rynias powstał dom rekolekcyjny i kaplica. Odbyło się w nim wiele
serii rekolekcji Ruchu Światło-Życie,
później Rodziny Radia Maryja, Instytutu Edukacji Narodowej przy Radiu
Maryja, a ostatnio rekolekcji organizowanych przez Centrum Apostolstwa
i Duchowości Redemptor ystów
(CADR).
W latach siedemdziesiątych chciano
w Brzegach utworzyć centrum oazowe,
jednak te plany nie zostały zrealizowane.
Mimo to Ruch Światło-Życie funkcjonował w Brzegach do początku lat
dziewięćdziesiątych.
GAZDA Z KRAKOWA
Dlaczego w Brzegach „zaiskrzyło”?
Podhale nigdy co prawda nie było duchową pustynią i ludzie byli przywiązani
do Kościoła, ale byli też przywiązani do
tradycyjnej liturgii i dawnych zwyczajów. I nagle pojawia się ksiądz z bardzo
nietypowymi pomysłami. Co by z tego
wyszło, gdyby nie wprowadzał go do
wioski sam kardynał Wojtyła, i gdyby
ten kardynał nie był dla brzegowian
tylko ważnym człowiekiem z Krakowa,
ale dobrze im znanym od dawna wędrowcem po Tatrach? Takim, który jak
trzeba przynosi wodę na herbatę z potoku, zachodzi do starej Bigosowej na
Głodówkę, bywa w szałasie przy owcach
albo w polu przy sianie. Był ciekawy
ludzi, umiał słuchać. Górale go kochali.
42
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Dla nich był gazdą o niepodważalnym
autorytecie.
Z drugiej strony Brzegi miały moc
przyciągania osób świętych czy błogosławionych. Spotkania z ludźmi zaangażowanymi w życie Kościoła, całkowicie
oddanymi sprawie Bożej musiały wpłynąć na życie mieszkańców. Można powiedzieć, że Brzegi były miejscem spotkania starannie przygotowanym przez
Pana Boga, glebą żyzną, która pozwalała
wzrastać nowym ideom. To, co zaistniało w Brzegach, było owocem obustronnej otwartości.
W oficjalnych kronikach parafialnych
z dumą wspomina się dwie wizyty kardynała Wojtyły. Obie związane z Ruchem Światło-Życie.
Pierwsza miała miejsce 18 sierpnia
1974 roku. Na Dniu Wspólnoty księdza
kardynała powitali mieszkańcy Brzegów
oraz grupy rekolekcyjne z oaz wielkich
Nazaret i Kanaan. Tak o tym pisze ks.
Franciszek w Godzinach Taboru:
„Już mrok zapadł, gdy samochody
z długo oczekiwanymi gośćmi pojawiły się na skraju wioski. Kardynał
i trzech jego biskupów! Tego jeszcze
nie było w historii Brzegów! Przy
krzyżu, w blasku pochodni zgromadzona młodzież oazowa z miejscową
ludnością powitała śpiewem przybyłych gości. Ksiądz kardynał dokonał
poświęcenia Krzyża upamiętniającego
Rok Święty. Potem goście przesiedli
się do góralskich bryczek i wszyscy
udali się do kościoła.
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Odbyła się krótka godzina świadectwa. Kardynał siedząc na schodach
przed plebanią śpiewał z młodzieżą
piosenki oazowe. W swoim przemówieniu wyraził zadowolenie z rozwoju oaz
w archidiecezji krakowskiej: Czujcie się
jak u siebie w domu. Jak będziecie mieli
trudności, zróbcie tak, jak ja zrobiłem
dziś, po przybyciu tutaj: Idźcie na plebanię i wołajcie: Dajcie nam jeść”2.
To spotkanie pozostało w pamięci
mieszkańców. Kiedy „oaza z Polski”
skończyła śpiewać pobożnie, kardynał
rzekł do miejscowych chłopaków
i dziewczyn: „A co, wy nie macie głosu?
Zaśpiewajcie cosik po góralsku”. No
i zaśpiewali. Kardynał przyłączył się do
śpiewania refrenu i przytupywał sobie
do taktu. Obiecał, że przyjedzie za rok.
I przyjechał – 1 listopada, w związku
z poświęceniem domu rekolekcyjnego
i kaplicy na Ryniasie. Górale przygotowali się starannie do tej wizyty. Po Mszy
Świętej na Polanie Rynias, podczas
której dokonano prezentacji posoborowego duszpasterstwa – „eksperymentu
brzegowskiego” – kardynał spotkał się
z zespołami diakonii wspólnoty lokalnej
w przygotowanej salce katechetycznej,
w dawnej stajni. Tam obejrzał plansze
ukazujące graficznie model nowej parafii, która miała tu powstać3.
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Kardynał Wojtyła 1 listopada 1976
roku obchodził akurat trzydziestolecie
kapłaństwa. W homilii powiedział: „Lata
każą człowiekowi coraz głębiej rozumieć,
coraz głębiej przeżywać ten Boży dar,
który się otrzymało, ażeby samemu się
uświęcić i drugich także uczyć, jak być
prawdziwym chrześcijaninem. Cieszę się
więc, że w tym dniu mogę być z wami,
że mogę tę najświętszą ofiarę, która
przecież jest też największym skarbem
życia kapłańskiego, dzisiaj wśród was
sprawować, że mogę ją koncelebrować
z kapłanami, którzy tutaj w Brzegach
czynią wszystko, ażeby świadomość tej
wielkiej Bożej tajemnicy rosła z liturgii,
z uczestnictwa w liturgii: z tego, że przychodzimy na Mszę świętą, z tego że
uczestniczymy w słuchaniu słowa Bożego, z tego, że składamy ofiarę i przyjmujemy Komunię. Pragną oni, by rosła
w ludzie wiernym świadomość, że jesteśmy wspólnotą, która przeżywa Pana”4.
Podczas rozmowy z ks. Franciszkiem
Blachnickim powiedział: „Bardzo bym
chciał, aby udał się ten eksperyment”.
Górale podarowali mu nowy ornat
(uszyty przez jednego z miejscowych)
z emblematem oazowym na przodzie.
W nim odprawiał jubileuszową Mszę.
„Dziękuję wam za tę nową cuchę5,
coście mi ją dali” – żartował6.

ks. F. Blachnicki, Godziny Taboru. Carlsberg-Lublin 1989, s. 45.
T. Pulcyn, Jego Brzegi ukochane. „Idziemy” 2011/18, s. 24-26.
4
Ks. F. Blachnicki, Godziny Taboru. Carlsberg-Lublin 1989, s. 47-50.
5
Sukienne, wierzchnie okrycie w tradycyjnym stroju góralskim.
. . Cuchę wykonywano z mocno sfilcowanej owczej
wełny
6
T. Pulcyn, Jego Brzegi ukochane. „Idziemy” 2011/18, s. 24-26.
2

3
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DIAKONIA WSPÓLNOTY
LOKALNEJ
Powstawała bardzo prosto. Kiedy o.
Hubert Lupa z księdzem Blachnickim
przyjechali do Brzegów, zajęli się przede
wszystkim szukaniem współpracowników. Ludzi, którzy wzięliby na siebie
odpowiedzialność za swoją parafię.
Jak wspomina Jarosław Błażusiak,
brzegowianin, w efekcie zrodziło się coś
na kształt komuny parafialnej w rodzaju
tych, które jezuici próbowali kiedyś realizować w Ameryce Południowej (Redukcje Paragwajskie). Wszelkie czynności w parafii były wykonywane przez
wspólnotę, ale nikt specjalnie nie narzekał, że jest za dużo pracy. Powstało wiele
grup diakonijnych, troszczących się
o różne sprawy: sprzątanie, strojenie
kościoła, służbę liturgiczną. Była grupa
dzwonników i osób opiekujących się
wieczną lampką, diakonia charytatywna. Wiele z tych grup funkcjonuje
do dziś. Utworzony za czasów Oazy
Żywy Różaniec (około dwudziestu Róż
w sześciusetosobowej parafii) obecnie
też prężnie się rozwija. W ramach diakonii powstała nawet namiastka szkoły
organistowskiej. Do tej pory Brzegi nie
mają problemu z organistami – jest ich
w tej małej parafii trzech, nie licząc tych,
którzy wyjechali. Na każdym nabożeństwie jest schola.
Kiedy trzeba było zorganizować pogrzeb, schodzili się sąsiedzi, aby wykopać grób. Kościelni, służba liturgiczna,
schola, organiści to byli ludzie ze wspól46
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noty: w praktyce wszystkie posługi
płatne w innych parafiach w Brzegach
były za darmo. I tak jest w zasadzie do
dzisiaj.
Duży nacisk był położony na naukę
zarówno liturgii, jak i Pisma Świętego.
Ojciec Hubert był liturgistą, i to liturgistą w dobrym tego słowa znaczeniu.
Umiał wytłumaczyć, na czym polegały
zmiany wprowadzane w czasie soboru.
Starał się, aby homilie były głoszone
codziennie na każdym nabożeństwie.
Wprowadzono liturgiczne wigilie. Odbywały się spotkania biblijne i modlitewne. W ten sposób parafianie wciągali
się w problematykę Kościoła, a zwłaszcza własnego Kościoła lokalnego.
W liturgię eucharystyczną byli zaangażowani wszyscy: począwszy od dzieci
przedszkolnych, które w czasie podniesienia szły przed ołtarz z zapalonymi
świecami, poprzez dorosłych, którzy
brali udział w składaniu darów ofiarnych, męską i żeńską służbę liturgiczną.
Był taki czas, że przy ołtarzu spotykały
się trzy pokolenia jednej rodziny.
Owszem, byli tacy, którzy twierdzili,
że celebracja trwa zbyt długo. Byli też
inni, zwłaszcza wczasowicze, którzy
z Bukowiny czy Zakopanego na Mszę
niedzielną przyjeżdżali do Brzegów. Bo
tu Msza święta była naprawdę według
wskazań soborowych.
Istotnym elementem życia liturgicznego okazało się rozpoczęcie modlitwy
Liturgią Godzin – nie tylko w niedzielę,
ale i w inne dni. Była to realizacja postu-
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Jarosław Błażusiak, w internecie znany jest również jako Jantek Gall. Nie boi się
wyzwań i dużych akcji, wykorzystuje swoje pasje do mówienia ludziom o Bogu,
o nawiązywaniu z Nim żywej relacji na modlitwie, o powrocie do dobrych tradycji
i potrzebie szukania nowoczesnych rozwiązań i możliwości ewangelizowania.
Był jednym z inicjatorów góralskiej Krucjaty w Obronie Krzyża, która była odpowiedzią na wyrok strasburski w sprawie obecności krzyża w przestrzeni publicznej.
Uczestnicy przeszli wtedy od krzyża na Giewoncie do krzyża w Gdańsku. W czasie
trwania Krucjaty rozdano ponad dziesięć tysięcy różańców, które w paczkach
przychodziły z całego świata. Każdy wręczano z prośbą o modlitwę za ojczyznę.
Działania Jarosława Błażusiaka nie ograniczają się tylko do Podhala czy Polski.
Bardzo ważne jest utrzymywanie kontaktu i mówienie o Bogu wśród Polonii, wykorzystując do tego celu możliwości Internetu.
Warto zobaczyć
Strona internetowa - Luadate.pl
http://www.laudate.pl/
Fanpage na Facebook.com
https://www.facebook.com/laudatepl
Profil Jantka_galla (Jarosław Błażusiak)
https://www.facebook.com/jantek.gall
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latów soborowych, głoszących, że Liturgia Godzin powinna wrócić do ludzi
świeckich i być sprawowana wspólnotowo. Pierwszą Jutrznię odśpiewano
w Brzegach 16 października 1976 roku.
Dwa lata później kardynał Wojtyła został wybrany na papieża. Uznano to za
znak czasu i wszystkie Jutrznie i Nieszpory były od tej pory ofiarowane
w jego intencji. Zawsze starano się brać
pod uwagę wygodę wiernych (żeby nie
było przesady) i uwzględniać przepisy
liturgiczne. Jutrznie i Nieszpory nadal,
od ponad trzydziestu lat, są śpiewane
codziennie.
W Brzegach ludzie weszli także
w dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Jarosław Błażusiak stwierdza, że
„odkąd Ojciec Święty w 1979 roku
w Nowym Targu wpisał się ks. Blachnickiemu do Księgi Abstynentów, cała
nasza rodzina postanowiła – podobnie
jak wielu innych – nie pić alkoholu i nie
częstować nim. I trwamy w tym postanowieniu do dziś, co może niejednego
spoza Podhala dziwi”. W ciągu pięciu lat
we wsi odbyło się piętnaście wesel bezalkoholowych.
Warto jeszcze dodać, że przez cały czas
trwania eksperymentu o. Hubert Lupa
brał udział w pracach Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej. Troska
o ciągłe „krążenie życia” jest niezbędna,
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jeśli nie chce się pozostać tylko w kręgu
własnych doświadczeń czy wiedzy.
CO POZOSTAŁO?
W Brzegach nie było sielankowo.
Nowości niekoniecznie się wszystkim
podobały. Jedni rozumieli teologię posoborową, inni uważali, że to jest coś
złego. Sprzeciwiali się ci, którzy w ogóle
byli przeciwni oazom (bo to była ewangelizacja), i konserwatyści, którzy
chcieli, żeby wszystko było „jak za ojców”. A ludzie z Urzędu Bezpieczeństwa
przeszkadzali jak mogli.
W latach osiemdziesiątych XX wieku,
kiedy intensywnie inwigilowano środowisko kościelne, właściwie każdy ksiądz
miał swojego opiekuna. Ojciec Hubert
też. Odwiedzał go regularnie z różnymi
propozycjami, padały pomówienia
i insynuacje. Wzbudzano nieufność
wobec działalności księdza Blachnickiego, a wśród mieszkańców (wśród
których znajdowali się współpracownicy z Ochotniczej Rezerwy Milicji
Obywatelskiej) podsycano niepokoje.
W Brzegach, jak w wielu innych
miejscach Polski, problemem stały się
zmiany w wystroju kościoła dokonane
według wskazówek soborowych, zwłaszcza zmiana miejsca przechowywania
Najświętszego Sakramentu7. Łatwo było
wykorzystać pojawiające się niezrozu-

7
W Brzegach oprócz wyodrębnionego ołtarza ofiarnego, po jednej stronie, w bocznym ołtarzu znajdowało się
tabernakulum, po drugiej, w drugim bocznym ołtarzu, znajdowało się „wystawione” otwarte Pismo Święte do
którego każdy mógł podejść, wziąć je, poczytać. W tym znaku próbowano pokazać znaczenie Biblii, w ten sposób
ją dowartościować, stawiając w pewnej równowadze z sakramentami.
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W dzień pogrzebu Jana Pawła II, kiedy
wiatr zamknął księgę Pisma św. na Jego
trumnie, stwierdził: Teraz moja kolej. To
było wyraźne wezwanie, które kazało
mu iść i dzielić się wiarą z innymi. Najpierw założył tygodnik parafialny„U św.
Antoniego” i portal internetowy laudate.pl, w których zamieszcza m.in.
serwisy informacyjne i religijną publicystykę. Tygodnik był wydawany przez
sześć lat, bez przerw wakacyjnych
w nakładzie 120 egzemplarzy po 20
stron w formacie A4 (w sześciusetosobowej parafii). W styczniu ubiegłego
roku narodził się pomysł powstania mediów katolickich na bazie portalu laudate.
pl i tygodnika.

Jego pasją jest zbieranie starych modlitewników (kolekcja zawiera około czterystu egzemplarzy) i organizowanie ich
wystaw w całej Polsce.
Znajomy ksiądz dał mi modlitewnik dominikański z XVI wieku ze słowami, że mi
się bardziej przyda. Odruchowo go przeglądałem, szukając ciekawostek, bo w każdym znajdzie się jakaś perełka, którą warto
opublikować. Wypadł malutki, szary obrazeczek Matki Boskiej, niemal niewart spojrzenia. Na odwrocie zobaczyłem odręczny
napis: Z całego serca błogosławię kard. Karol
Wojtyła, Metropolita Krakowski.
Przedziwne było także uczucie, kiedy
w czasie pielgrzymki gwiaździstej w obronie Krzyża i wiary do Ludźmierza wraz
z ponad czterema tysiącami ludzi w czasie Drogi Krzyżowej modliłem się słowami,
które sam napisałem.
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mienie i niezadowolenie (lub wręcz je
budzić).
W 1992 roku o. Hubert zakończył
posługę w parafii Brzegi, gdzie spędził
siedemnaście lat. Przedłużano mu
zwyczajowy dziesięcioletni czas pobytu
ze względu na współpracę z ks. Blachnickim i sam rodzaj zadania, jednak
ilość problemów i pojawiających się
napięć, niepokojów spowodowały, że
władze zakonne postanowiły zmienić
duszpasterza.
Nie stało się jednak tak, że kiedy zabrakło oaz, skończył się rozwój. Życie
religijne dalej kwitnie na poziomie
wyższym niż przeciętne „niedzielne
katolikowanie”. Nadal dużo ludzi chodzi
w dni powszednie do kościoła, nadal jest
więcej intencji mszalnych za żywych niż
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za zmarłych. Poczucie wspólnotowości
przetrwało w ludziach, chociaż nie zawsze było pielęgnowane wystarczająco
troskliwie. Można to uznać za sukces
„eksperymentu Brzegi”. Problemem
okazał się brak kontynuacji.
Wiola Szepietowska
Na podstawie:
R. Derewenda, Dzieło wiary, Wydawnictwo
Światło-Życie, Kraków 2010.
T. Pulcyn, Jego Brzegi ukochane. „Idziemy”
2011/18, s. 24-26.
o. H. Lupa SVD, Otwarcie na misterium.
Rozmowę przeprowadziła Agnieszka Jaromin. „Wieczernik” 2013, nr 196, s. 4-14.
Historia parafii Brzegi, www.parafiabrzegi.
eu/historia-parafii dostęp 2013-11-19.
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Z dzieciństwa pozostał mi w pamięci taki obraz: w największym pokoju w domu
na centralnym miejscu stał ołtarzyk (była to malowana „Skrzynia posażna”, na niej
umieszczona niewielka szafka z modlitewnikami, a na szafce przyozdobiona kwiatami olbrzymia jak dla mnie małego wówczas szkraba figura Matki Bożej). Co wieczór
cała rodzina klękała przed tym ołtarzykiem na wspólny pacierz – dziadek na klęczniku, babcia w okularach wyszukująca modlitwy z modlitewników, a pozostali
wokół.
Co dziś zostało z tej tradycji? Powoli milczkiem odmaszerowały z naszych domów
klęczniki, ołtarzyki, kropielnice, w ślad za nimi powoli udają się figurki, obrazki,
modlitewniki. Jeszcze na chwilę zatrzymają się w kościołach czy kaplicach licząc, że
ktoś się nimi zaopiekuje, oprze na nich rozmodlone ręce.
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Siłą jest wiara
PARAFIA
Wiola Szepietowska: Pięć lat temu
został ksiądz proboszczem w wiejskiej
parafii na końcu diecezji. Miał ksiądz
gotowy plan pracy?
Ks. Bogusław Stec: Znałem dobrze
pogłębioną teologicznie wizję
parafii wspólnoty wspólnot,
jaką przedstawił nam ks. Franciszek Blachnicki. Akceptowałem ją i traktowałem jako pewien ideał, do którego należy
dążyć. Miałem również doświadczenie wspólnej pracy
duchownych i świeckich
w Kościele. Wiedziałem także,
że we wrocławskiej Oazie
i innych ruchach są osoby, na
których wsparcie mogę liczyć.
Zatem zostając proboszczem
nie miałem gotowego planu,
lecz raczej pewne zasoby,
z których w pracy parafialnej
mógłbym skorzystać.
Pierwszym zadaniem po przyjściu do
parafii było wzajemne poznanie się
z parafianami, nawiązanie więzi, zdobycie zaufania i przekonanie do współpracy. Postawiłem na otwartość i na
zaproszenie do współdziałania. Parafia,
do której trafiłem, nie była duchowo
zaniedbana. Widać było pracę moich
poprzedników – księży Salezjanów.
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Spotkałem wielu ludzi głęboko wierzących, zaangażowanych w sprawy wiary
i gotowych do współpracy. Wydaje mi
się, że zostałem dobrze przyjęty. Jest
dość znaczne grono ludzi, z którymi
można budować wspólnotę parafialną.

WS: Ale?
Ks.BS: Ale przez minione pięć lat nie
wprowadziłem jednak wizji parafii jako
wspólnoty wspólnot. Mam nadzieję, że
w jakimś stopniu formację na rzecz
dojrzałej wiary i budowania diakonii
posunąłem do przodu. Czy są jakieś
owoce tej pracy w parafii, lepiej byłoby
pytać moich parafian, aniżeli mnie.
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WS: Co trzeba zrobić, co musi zaistnieć, aby można było w ogóle wprowadzać w życie wspólnotową wizję parafii?
Ks.BS: Moje działania zmierzają
w trzech kierunkach. Pierwszym jest
budowanie otwartości wobec parafian.
Zaproszenie do współpracy kieruję do
jak najszerszego grona osób, zachęcam
do zaangażowania się wielu osób. I jak
najszerzej informuję o tym, co się dzieje
w parafii. Są to wszelkie działania prospołeczne, zmierzające do budowania
więzi społecznych. Drugą sprawą jest
formacja na rzecz pogłębionej wiary
i diakonii. Ta formacja dokonuje się
przez moje nauczanie, wyjazdy na rekolekcje, staranne dobieranie rekolekcjonistów, kontakt z grupami rekolekcyjnymi, które przyjeżdżają do Ligoty
Polskiej. Trzecim kierunkiem jest budowanie grup, które podejmują diakonię
w parafii: rada parafialna, Caritas i praca
na rzecz potrzebujących, zaangażowanie
w służbę liturgiczną wielu osób, zaangażowanie na rzecz remontów kościołów.
WS: To bardzo szeroki zakres działań.
Wydaje się, że ten plan prędzej czy
później musi zadziałać. Co przeszkadza
w jego realizacji?
Ks.BS: Możliwości realizowania
modelu parafii jako wspólnoty wspólnot
zależą od otoczenia, w jakim funkcjonuje parafia. Otoczenie społeczne determinuje przeciętną głębię wiary, nastawienie życiowe ludzi albo na własny
sukces, albo na chęć działania na rzecz
wspólnoty. Im większe nastawienie
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prospołeczne, tym większa może być
aktywność we wspólnocie parafialnej.
W życiu parafii idziemy przeciw prądom
cywilizacyjnym, nastawionym na indywidualny sukces i na skoncentrowaniu
na sobie.
Otoczenie wewnątrzkościelne, jakim
jest dekanat czy diecezja, może być
źródłem wzajemnej inspiracji. Potrzebne są wzory innych parafii, żyjących jako wspólnoty wspólnot, w których podejmuje się ewangelizację, formację i diakonię, zrozumienie tej drogi
i jej wsparcie przez struktury kościelne.
Potrzebne są dekanaty, diecezje realizujące wizję wspólnoty wspólnot. Trzecim
źródłem wsparcia jest Ruch ŚwiatłoŻycie i jego działania wspierające proboszczów, duszpasterzy, formujące aktywnych parafian.
WS: Czy istniejące trudności da się
pokonać?
Ks.BS: Słabość jest tam gdzie jest
letnia postawa wiary, gdzie jest grzech,
gdzie jest wyizolowanie, brak wspólnoty,
zamknięcie w indywidualizmie. Nic nie
da się zrobić samemu, bez wiary, swoimi
ludzkimi sposobami. Żywa wiara, żywa
miłość, żywa nadzieja przeżywana we
wspólnocie jest drogą dla naszych parafii. I wspólna wizja celu i drogi.
WSPÓLNOTA
WS: Czy zauważa ksiądz w ludziach
chęć bycia wspólnotą? Pragnienie innego uczestniczenia w Kościele niż tylko
bycie biernym odbiorcą?
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Ks.BS: Na wsi w wielu rodzinach silne
są wzorce życia religijnego, poczucie
więzi społecznych i nastawienie do
współdziałania w życiu społecznym.
Chociaż działają też mechanizmy destrukcyjne, które niesie konsumpcyjna,
indywidualistyczna kultura masowa, jest
spora grupa osób, którym zależy na
dobru społecznym i na zaangażowaniu
się w życie parafii.
WS: Jednym z pierwszych posunięć
księdza było powołanie Rady Parafialnej. I to nie tylko ze względu na wymagania Kurii. Udało się księdzu znaleźć
współpracowników.
Ks.BS: Zasługą Ruchu Światło-Życie
jest to, że przygotowuje nas do współpracy ze świeckimi, że rodzi się w nas
otwartość. Udało mi się też dość dobrze
poznać ludzi. Przekonali się, że traktuję
ich poważnie. Staram się być otwarty,
o problemach rozmawiamy wprost.
Pytam ludzi o to, jak oni widzą różne
sprawy. Dbam też o przejrzystość
w sprawach materialnych: zawsze mówię, ile pieniędzy na jaki cel zostało
zebrane, na co zostały wydane.
WS: Jak wygląda praca Rady?
Ks.BS: Jeśli chodzi o Radę, to w połowie jest ona złożona z osób, które
wskazali parafianie, w połowie wskazanych przeze mnie. Zajmuje się ona
sprawami duszpasterskimi i gospodarczymi. W pierwszej Radzie było dwanaście osób, a po zakończeniu czteroletniej
kadencji utworzona została druga,
w której jest już osób osiemnaście.
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Obecnie w zasadzie są dwa zespoły
w ramach rady: jeden zajmuje się sprawami związanymi z kościołem w Poniatowicach, a drugi kościoła w Cieślach.
WS: No właśnie. Ma ksiądz w tej
chwili – sam – pod opieką dwa kościoły:
parafialny i filialny. Czy to bardzo utrudnia życie?
Ks.BS: Moja sytuacja nie jest jeszcze
najgorsza, ponieważ 85% parafian jest
związanych z jednym kościołem, a 15%
z drugim. Taka struktura powoduje, że
realnie rzecz biorąc życie parafialne
koncentruje się wokół jednej świątyni,
a druga pełni funkcję pomocniczą. Od
początku starałem się jednoczyć parafian wokół kościoła parafialnego, wedle
zasad Kościoła. Na największe święta,
Triduum Paschalne, odpusty, wspólną
Drogę Krzyżową, ludzie z filii przyjeżdżają do kościoła parafialnego. Zaczęło
się rodzić takie poczucie więzi. Już jest
tak, że jeżeli komuś nie pasuje Msza św.
w kościele parafialnym, to nie jedzie do
Oleśnicy, ale właśnie do Cieśli.
WS: Czyli trzeba budować taką wspólnotę wspólnot z kościołów filialnych?
Ks.BS: Społeczności poszczególnych
wsi powinny ze sobą współpracować,
wzajemnie inspirować i czasami w dobrych sprawach współzawodniczyć.
W zeszłym roku organizowaliśmy
w Poniatowicach bal karnawałowy,
z którego dochód miał wesprzeć remonty kościoła w Poniatowicach. Osoby
z Cieśli pomogły nam go przeprowadzić,
choć sami też zbierają na remont swojej
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świątyni. W tym roku przygotowujemy
podobny bal, lecz członkowie rady parafialnej gromadzącej się przy kościele
w Poniatowicach doszli do wniosku, że
zyskami trzeba podzielić się z Cieślami.
WS: W parafii prowadzi ksiądz dom
rekolekcyjny. Jak parafianie reagują na
gości i dodatkowe zajęcia proboszcza?
Ks.BS: Bardzo dobre wprowadzenie
do parafii w Poniatowicach zrobiła dla
mnie moja mama, która jest obecna
w Ligocie Polskiej od 1997 roku. Ludzie widzieli, jak ona poświęciła się,
aby ten dom mógł powstać i funkcjonować. Kiedy przyszedłem do parafii,
w Ligocie Polskiej była już utrwalona
opinia, że moja mama jest święta. To
mi ułatwiło zdobycie ludzkiego zaufania. Tym bardziej, że obejmowałem
parafię po duszpasterzach zakonnych.
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Jestem pierwszym księdzem diecezjalnym. Część ludzi chciała, by dalej to
księża salezjanie prowadzili duszpasterstwo w parafii, więc kredyt zaufania
był bardzo ważny. Poświęcenie mamy
pomogło mi w parafii, jak również
mocno wpłynęło na widzenie domu
rekolekcyjnego. Odbywa się w nim
trochę wydarzeń parafialnych: półkolonie w czasie wakacji, ludzie organizują tam rodzinne uroczystości, kiedyś
mama zapraszała miejscowych na
nabożeństwa majowe do kaplicy. Ludzie mają świadomość, że dom wypełnia Bożą rolę. Poza tym wiele grup
odbywających tu rekolekcje przychodzi w niedzielę do kościoła na Mszę
świętą. Parafianie mogą zobaczyć
świadectwo młodych rodzin, przychodzących z dużą liczbą dzieci, zaanga-
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żowanie uczestników w liturgię. Dom
rekolekcyjny pełni taką apostolską rolę
w parafii.
KORZENIE I WZROST
WS: Skąd brać na to siłę? Jak się w tym
wszystkim nie pogubić?
Ks.BS: Bardzo ważna jest dla mnie
wspólnota kapłańska. Nie da się dobrze
funkcjonować, budować osobowości
kapłańskiej, jeżeli człowiek się izoluje.
Posługa kapłańska zawiera w sobie element samotności, celibat, specyficzny
charakter pracy. Moi parafianie nie mają
moich doświadczeń, utrzymywanie
więzi z kapłanami jest więc bardzo
istotne. Ciekawym doświadczeniem był
wspólny wyjazd do Fatimy z kolegami
z roku na dwudziestopięciolecie kapłaństwa. Była to niesamowita możliwość
bycia z kolegami i w radości, i w pobożności. Staram się także w dekanacie
o taką zwykłą więź z księżmi, o bycie
z nimi w czasie ważnych wydarzeń.
WS: Jak zmieniło się księdza „bycie”
w Ruchu? Czy proboszczowi jest łatwo
być w Ruchu Światło-Życie?
Ks.BS: Człowiek dorasta i we wszystkim potrzebuje zmiany. Mam takie
osobiste doświadczenie, że jeżeli robi się
jedną rzecz bardzo długo, to stopniowo
się wypala. Dotyczy to i funkcji parafialnych, i funkcji w Ruchu. Nikt nie powinien być w jednym miejscu na „wieki
wieków”. Za każdym razem zmianę
odbierałem jako rzecz twórczą. Jeden
jedyny raz miałem taki wewnętrzny
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opór przy odejściu z mojego pierwszego
wikariatu. Nie chciałem, ale musiałem
odejść. Już po pół roku pobytu w nowej
parafii wiedziałem, że dobrze się stało.
Podobnie myślę o różnych formach
pracy w Ruchu. Pan Bóg daje nowe zadania, człowiek odnajduje w sobie nowe
siły, nowe dary Boże. Zmiany są rozwijające i dla wspólnoty Kościoła, i dla
samego księdza. Myślę, że przez swoją
odpowiedzialność moderatora diecezjalnego dużo wniosłem do życia Ruchu
w diecezji, ale widzę, że Pan Bóg przez
innych ludzi wnosi nowe pomysły, inicjatywy.
WS: Jak obecnie uczestniczy ksiądz
w Ruchu Światło-Życie?
Ks.BS: Po pierwsze jestem członkiem
Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. Przynależność do wspólnoty kapłańskiej
wpływa na kształt mojego życia duchowego. Zbieramy się z księżmi na spotkaniach formacyjnych – to jest moja
własna droga duchowa. Opiekuję się
domem rekolekcyjnym w Ligocie Polskiej i w niektórych rekolekcjach, które
mają miejsce w domu, posługuję. Ważnym elementem, bardzo twórczym, jest
Triduum Paschalne odbywające się
w tym domu. Uczestniczę w spotkaniach i pracy Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej. Obecnie prowadzona jest
Szkoła Animatora Liturgicznego, i powierzana jest mi część obowiązków z nią
związanych. To są te miejsca, w których
się w tym momencie odnajduję.
WS: Dziękuję księdzu za rozmowę.
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Pierwsza linia frontu
Jak odmienić nasze parafię, by stały się żywymi wspólnotami, a nie tylko
miejscami dystrybucji szeroko rozumianych dóbr chrześcijańskich? Najpierw trzeba pokonać długą drogę, ale nie tyle przemiany modelu, co
myślenia. Nie chodzi bowiem tylko o model funkcjonowania parafii, ale
o wizję całościową, skoncentrowaną na drodze powrotu ludzkości do
Boga.
PRZEMIANA
Dyskusja na temat modelu parafii
przypomina czasem odwieczne rozważania o tym, co było pierwsze: kura czy
jajko. Żeby parafia przestała być instytucją, a zaczęła być wspólnotą, trzeba,
aby jej członkowie żyli w osobistej relacji z Jezusem. A więc potrzeba najpierw
ewangelizacji, a potem formacji o charakterze katechumenalnym. Z drugiej
zaś strony parafia ma być miejscem
głoszenia Ewangelii i kształtowania
dojrzałych chrześcijan, którzy mają
wzrastać we wspólnotowej atmosferze
pośród innych już wierzących parafian,
czyli jest konieczna do powstania i rozwoju osobowej i osobistej więzi z Bogiem i ludźmi. Zatem ewangelizacja
i formacja są i środkiem do odnowy
parafii, i celem jej funkcjonowania.
Parafia nie jest celem samym w sobie,
ale nie jest też tylko narzędziem. Odkrycie, że chodzi o urzeczywistnienie się
Kościoła jako wspólnoty z Bogiem
i braćmi, wyzwala z potrzeby tworzenia
martwych struktur i teoretycznych
modeli. Parafia nie może być modyfiko-

wana genetycznie, ale musi przejść powolną ewolucję. Odnowa nie oznacza
porzucenia dotychczasowej troski o ludzi przychodzących do kościoła, a chcących przeżyć liturgię, nabożeństwa czy
też przyjąć sakramenty. Czasem chcielibyśmy od razu zacząć od gruntownej
przebudowy, ba, nawet zniszczenia do
fundamentu tego, co było, a tu trzeba
powoli przebudowywać, poczynając od
tych, którzy już wierzą i stopniowo
rozszerzać wpływy na innych.
Pragnienie działania w szybkim tempie jest naszą słabością. Parafia to zawsze
większa społeczność, nawet jeśli nie jest
wielkomiejskim molochem, dlatego
proces jej odnowy wymaga czasu. Nie
da się pójść na skróty. Trzeba przejść
przez poszczególne etapy wzrostu –
ewangelizację, katechumenat, mistagogię.
Ponieważ chodzi o żywą relację, musimy zgodzić się na myślenie elastyczne,
dynamiczne i kreatywne, gdyż sytuacja
będzie się zmieniała wraz z przemianami społecznymi. Jeszcze niedawno dla
wszystkich ważne było, żeby kościół
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parafialny był blisko, stąd też idea budowania kościołów i kaplic filialnych czy
tworzenia małych parafii. Dziś kryterium wyboru miejsca przeżywania liturgii nie jest związane z odległością, ale
m.in. z parkingiem czy ogrzewaniem
kościoła. Trzeba uświadomić sobie
także, że niedzielna msza święta, a także
wszelkie nabożeństwa roku liturgicznego, nie wyczerpują partycypowania
w życiu parafii i nie chodzi tu tylko
o sprawy administracyjne, a nawet
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PLAN
Jeśli miałbym pokusić się o stworzenie jakiegoś „planu przebudowy parafii”, to składałby się on z kilku etapów.
Preewangelizacja,
czyli budowanie więzi
Najpierw na poziomie bardziej międzyludzkim niż nadprzyrodzonym. To
czas otwierania się na siebie i swoje
problemy. Na tym etapie potrzeba intensywnej formacji osób, które już są

Rozbijanie murów wrogości zaczyna się od budowania
relacji z Jezusem Chrystusem, warto więc zainwestować
czas i środki, żeby docierać do wszystkich z nowym przesłaniem, zarówno o Bogu, jak i o wspólnocie z Nim i z ludźmi.
o kwestię miejsca przyjmowania sakramentów.
Do przemiany parafii potrzeba woli
i pragnienia zarówno duszpasterzy, jak
i świeckich. Niestety, cały w tym ambaras, żeby obie strony chciały na raz.
Pojawia się brak ufności, otwartości.
Przekonanie, że ta druga strona dba
tylko o swoje interesy, że pragnie zająć
miejsce, wykorzystać. Rozbijanie murów wrogości zaczyna się od budowania
relacji z Jezusem Chrystusem, warto
więc zainwestować czas i środki, żeby
docierać do wszystkich z nowym przesłaniem, zarówno o Bogu, jak i o wspólnocie z Nim i z ludźmi. To najkrótsza
recepta na to napięcie.
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zaangażowane w życie wspólnot w parafii oraz tych, którzy mają już w sobie
pragnienie głębszej relacji z Bogiem.
Etap ten będzie musiał się powtarzać,
a raczej rozszerzać na kolejne poniżej
wymienione grupy, którym następnie
będziemy chcieli ogłosić Ewangelię.
Tam, gdzie nie ma wspólnot, przemiana życia parafialnego musi zacząć
się od ich tworzenia i rozwoju. Duszpasterze potrzebują odpowiednio,
a więc w wyniku długotrwałej, cierpliwej, wytrwałej formacji, ukształtowanych świeckich. Nie chodzi tu tylko
o swoiste ślepe pociski, ale liderów,
którzy wezmą na siebie ciężar dalszej
formacji kolejnych pokoleń.
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Ewangelizacja wierzących, czyli
przypomnienie Dobrej Nowiny
Trzeba, aby wszyscy na nowo zachwycili się relacją z Bogiem i ludźmi, poczynając od wyżej wspomnianego
„aktywu parafialnego”, bo dzielić się
wiarą można tylko wtedy, gdy samemu
się jest nią zachwyconym i „nakręconym”. Widzimy też potrzebę poszerzenia aktywnego grona w parafii, właśnie
o tych, którzy już są w kościele, nawet
jeśli nie pragną w tej chwili nic więcej
niż to, co już otrzymują.
Na początku nie próbujemy dotrzeć
do wszystkich, bo nie mamy jeszcze
przygotowanego gruntu pod duże
działania. Teraz koncentrujemy się na
tych, którzy już wierzą, aby potem
wspólnymi siłami docierać do następnych kręgów.
Ewangelizacja praktykujących,
czyli ogłoszenie Ewangelii
Adresowana do tych, którzy jeszcze
mają w tradycji chodzenie do kościoła,
ale są bardziej na poziomie spełniania
obowiązku czy pewnych zwątpień
w wierze. Ten etap powiązany jest z intensywnym głoszeniem w niedziele
i święta oraz solidnymi rekolekcjami dla
parafii (trzeba pamiętać, że w rekolekcjach uczestniczy tylko część chodzących do kościoła w niedziele). Oczywiście każda ewangelizacja ma ze swej
natury prowadzić do dalszej formacji.
Aby to osiągnąć, wszelkie wspólnoty
i małe grupy muszą wyjść ze swojego
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wewnętrznego ciepełka oraz zakręcenia
wokół własnych spraw i zacząć posługiwać na rzecz całej wspólnoty parafialnej,
nie tylko swojej małej grupy.
Podjęcie decyzji o konieczności wyjścia do innych to niezwykle istotny
moment dla parafii, przełom w myśleniu. Mała wspólnota nie może być tylko
dla siebie. Jej działania ewangelizacyjne
nie mogą mieć charakteru agitacji do
swojej wspólnoty, ale mają prowadzić
danego człowieka do relacji z Bogiem
i ludźmi, a ona potrzebuje łona Kościoła,
czyli konkretnej wspólnoty parafialnej.
Na pierwszym etapie ewangelizacji
i formacji wspólnota jest ze swej natury
zamknięta, bo potrzeba czasu na pogłębienie relacji jej członków zarówno
z Bogiem, jak i z braćmi i siostrami ze
wspólnoty. Ale po tym czasie, który
w zależności od specyfiki wspólnoty
będzie miał różną długość, musi nastąpić przejście do posługi na rzecz całej
parafii. Wszelka odnowa parafii wymaga
zaangażowania wspólnot i pragnienia
ich współpracy w tym dziele.
Ewangelizacja ochrzczonych,
ale niepraktykujących
Czyli masowe wyjście tych, którzy
już uczestniczą w życiu wiary, do
większości, która nie żyje chrześcijaństwem. Dopiero na tym etapie wychodzimy z murów kościoła. Poprzednie
etapy skupiały się na tych, którzy i tak
są w parafii, jakoś się z nią identyfikują.
Bez nich nie da się odnowić parafii, nie
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da się też dotrzeć do tych, którzy się
pogubili w wierze. Co więcej, to właśnie z praktykujących można później
wybrać tych, którzy poprowadzą innych na drogach wzrostu wiary.
Ewangelizacja pogan
czyli ogłoszenie Ewangelii tym,
którzy nawet nie są ochrzczeni (na
razie to zjawisko marginalne, ale już
coraz częstsze; myślę, że za kilka lat
może stać się powszechne).
Formacja do ofensywy
Formacja świeckich ku dojrzałości
i odpowiedzialności za wspólnotę we
wszelkich jej przejawach to być albo
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Założenie długotrwałości procesu
przemian parafii wymaga włączenia
weń świeckich, którzy często są w danej parafii dłużej niż trwa posługa
nawet kilku proboszczów. Właśnie
świeccy mogą zapewnić kontynuację,
a nawet rozwój wspomnianych wcześniej przemian. Ale bez wzajemnego
zaufania i zrozumienia, a także bez
poszanowania specyfiki zarówno doświadczenia, jak i powołania życiowego, nic nie osiągniemy. Tylko wspólnymi siłami da się wykonać tę tytaniczną pracę.
W planowaniu formacji (zarówno
świeckich, jak i duchownych) konieczne jest kształtowanie postawy

Trzeba założyć, że przekształcanie parafii w żywą wspólnotę, będzie możliwe tylko w ramach pewnych przemian
o charakterze pokoleniowym.
nie być parafii. Ponieważ trwa to latami, trzeba założyć, że przekształcanie
parafii w żywą wspólnotę, będzie
możliwe tylko w ramach pewnych
przemian o charakterze pokoleniowym. A więc trzeba dużo, bardzo dużo
czasu i mądrości duszpasterzy, aby nie
lękali się kontynuować i rozwijać dzieła
swoich poprzedników, nie niweczyli
ich wysiłku, oraz by nie lękali się rozpoczynać dzieła, które trzeba będzie
z racji czasu pozostawić następcom,
samemu nie oglądając owoców swojej
wieloletniej pracy.
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odpowiedzialności nie tylko za siebie,
ale i za innych, za kształt zarówno
małej wspólnoty, jak i parafii. Prawidłowo rozumiana dojrzałość będzie
przejawiała się m.in. samodzielnością
w prowadzeniu życia chrześcijańskiego, umiejętnym podejmowaniem
decyzji i braniem za nie odpowiedzialności, ale i świadomością niebezpieczeństwa samowystarczalności czy
wręcz niepodległości poza Kościołem.
Ważne jest także, żeby zobaczyć, że
Kościół nie kończy się na naszej parafii,
a raczej tylko w niej zaczyna. Że są także
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inne, które wymagają ożywienia. Kiedy
zaczynamy proces przemian, to należy
brać pod uwagę, że powinien on w pewnym momencie oddziaływać także na
inne wspólnoty, i to dwutorowo: jako
przykład dla duszpasterzy, że „da się”,
oraz jako pobudzenie dla świeckich, że
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WYBÓR
Kolejna ważna kwestia dotyczy
wyboru parafii. Nie można odebrać
świeckim prawa do wyboru wspólnoty. Skoro mogą wybrać sobie spowiednika, co gwarantuje każdemu
Kodeks Prawa Kanonicznego, to może

Wychowanie do posługi na rzecz parafii musi stać się
ważnym elementem formacji ku dojrzałości chrześcijańskiej.
jednak można wyjść ze sztywnych ram
i doświadczyć wspólnoty.
Często ludzie są we wspólnotach, ale
nie w swoich parafiach. Niekiedy taka
sytuacja rodzi zarzuty duszpasterzy, że
wspólnoty „wyprowadzają” wierzących
z ich parafii, a można na tę sytuację
spojrzeć inaczej. Jest to szansa, że
kiedyś w ich parafii znajdą się dojrzali
parafianie, którzy co prawda gdzie
indziej przeżyli najtrudniejszy
i żmudny czas formacji, ale jeśli znajdą
życzliwość swojego proboszcza, to
owoce będą przynosić na swoim podwórku. Wychowanie do posługi na
rzecz parafii musi stać się ważnym
elementem formacji ku dojrzałości
chrześcijańskiej. Przemawia za tym
nawet czysto ludzki czynnik, że chce
się mieć wspólnotę na miejscu, a nie
w odległości. Staje się to odczuwalne
zwłaszcza z wiekiem, a przecież formacja nie jest krótka. Poza tym chce się
dzielić z najbliższymi tym, co odkryło
się jako skarb.

i czas pozwolić świeckim decydować,
którą parafię uznają za swoją? Dawniej logicznym było to, że wybiorą
najbliższą, dziś to kryterium nie jest
już jedynym, a dla wielu w ogóle
nieistotnym. Dziś miejsce zamieszkania (w ogóle jest problem z takimi
pojęciami jak zameldowanie, zamieszkanie i przebywanie w danym
miejscu), często zmieniane, nie wystarcza do przypisania do konkretnej
parafii. Co więcej, w czasach społeczeństwa demokratycznego wielu nie
chce, żeby ktoś za nich, odgórnie,
decydował o przynależności do jakieś
społeczności. Jest to delikatna sfera,
ale konieczna do przemiany w myśleniu.
W Polsce wciąż jako liczbę parafian
podajemy ilość osób zamieszkujących
na terenie parafii. Jak zauważyłem
w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii
i Walii, tam jako stan parafii podaje
się liczbę osób, które zgłosiły się, żeby
być jej członkami. Może niewielka
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formalna różnica, ale pokazuje pewien aspekt modelów parafii. Każdy
z nich ma jak zwykle plusy i minusy.
W pierwszym objęci troską są wszyscy, także niepraktykujący czy nieidentyfikujący się z Kościołem, a nawet
niewierzący czy nieochrzczeni, a więc
określony jest zakres działań ewange-
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głębszego życia chrześcijańskiego
wybieraliby miejsca, gdzie to życie
tętni. Co więcej, ustrzegłoby nas to od
obecnej patologii oderwania w wielu
miejscach życia we wspólnocie formacyjnej od życia w swojej parafii, gdyż
nie w każdej z parafii znajdziemy jakiekolwiek wspólnoty, a możliwość

Nasze parafie nie są i nie będą doskonałe, bo gdyby takie
się stały, to prawdopodobnie nie byłoby w nich dla nas,
niedoskonałych ludzi, miejsca.
lizacyjnych. W drugim modelu zaś
mamy do czynienia z bardziej personalistyczną relacją oraz wyborem
i odpowiedzialnością. Każdy potrzebuje swojej wspólnoty, ale wspólnoty,
w której chce, a nie tylko powinien czy
wręcz musi być. Nie proponuję tutaj
wolnej amerykanki, ale opcję wyboru
pomiędzy terytorialną parafią a wybraną z różnych racji, ale jak już, to na
stałe, lub choćby na dłużej, a nie zmienianą co chwilę.
W obecnej sytuacji pojawia się rozdarcie pomiędzy przynależnością do
parafii wynikającą z miejsca zamieszkania, a realnym uczestnictwem w liturgii i życiu wspólnoty, wynikającym
z wielu czynników. Można by powiedzieć, że przynależę do tej parafii, gdzie
słucham ogłoszeń. Taka możliwość
wyboru parafii mogłaby także wpłynąć
na intensyfikację działań duszpasterskich, gdyż świeccy poszukujący
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wyboru pomiędzy sposobami formacji
już tylko w nielicznych jest możliwa.
Parafia jest pierwszą liną frontu. To
właśnie w niej odbywa się ewangelizacja. W nią wszczepione są wszelkie
grupy i wspólnoty. To tutaj dzieje się
liturgia. Z nią się jakoś identyfikujemy.
Dlatego parafia musi stać się troską
wszystkich jej członków, bo jest ich
miejscem uświęcenia. A ponieważ
parafię tworzą zwykli ludzie, to trzeba
mieć sporo cierpliwości i dystansu,
a jednocześnie poczucia odpowiedzialności i troski. Nasze parafie nie są i nie
będą doskonałe, bo gdyby takie się
stały, to prawdopodobnie nie byłoby
w nich dla nas, niedoskonałych ludzi,
miejsca. Wszelka przemiana funkcjonowania parafii to praca rozpisana na
wiele lat i wiele rąk, a i tak nie wyda
owoców bez Bożej łaski.
ks. Maciej Krulak

MIĘDZY NAMI

czyli pozaoazowe życie oazowiczów
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Za progiem
czeka nadzieja

z Danutą Rompą rozmawia Magdalena Leczkowska
Magdalena Leczkowska: Gdzie
pracujesz?
Danuta Rompa: Jestem kierownikiem Centrum Kryzysowego w Koszalinie. To ośrodek dla kobiet – i kobiet
z dziećmi – które są ofiarami przemocy
w rodzinie. W naszym ośrodku mogą
się schronić, jeśli zagrożone jest ich
życie lub zdrowie. Niekiedy są też
dosłownie wyrzucone ze swojego lokalu. U nas mają zapewniony bezpłatny pobyt.
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Ile kobiet możecie przyjąć?
Mamy 22 miejsca. Trudno powiedzieć, czy to dużo, czy mało. Ośrodek
istnieje od ośmiu lat. Przez ten czas
przyjęliśmy 370 osób – mniej więcej
połowa z nich to kobiety, a pozostałe
osoby to ich dzieci.
W jakich warunkach żyją?
Każda kobieta ma swój pokój,
wspólne są tylko łazienki, kuchnie
i świetlice. Nie ma wspólnych posiłków, każda mieszkanek przygotowuje
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je sama. Spotykamy się, ale nie prowadzimy wspólnego życia. Naszym celem
nie jest budowanie spójnej wspólnoty,
ale wspieranie mieszkanek w ich drodze do samodzielnego funkcjonowania. Przemiana życia jest w ich rękach,
my tylko pomagamy.
Jak długo można mieszkać w Waszym Centrum?
Dość długo, nawet dziewięć miesięcy. Bywa, że w szczególnej sytuacji
któraś mieszka wyjątkowo dłużej. Są
kobiety, które przebywają u nas tylko
jedną dobę. Są takie, które mieszkają
przez tydzień, parę tygodni, parę miesięcy. A są takie, które po dziewięciu
miesiącach nadal nie mogą stanąć na
własnych nogach.
Istnieje stereotyp, że z ośrodków
kryzysowych korzystają jedynie
osoby ze środowisk patologicznych.
Nieprawda. Przemoc dotyczy każdego środowiska. Chociaż muszę powiedzieć, że nasze mieszkanki to
w większości kobiety, które nie otrzymały w swojej naturalnej rodzinie
czegoś istotnego, co by im dało dostatecznie dużo siły do dobrych wyborów
życiowych.
Niektóre z nich pracują. Niektóre
mają wykształcenie i łatwiej znajdują
pracę. Inne nie mają ani wykształcenia,
ani oparcia w rodzinie, ani przygotowania do bycia matką. Czasami są
w ciąży z kolejnym dzieckiem. Bywają
kobiety pobite fizycznie, w szoku
psychicznym, w depresji. Zdarzają się
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mieszkanki ze zdiagnozowanymi
chorobami psychicznymi lub upośledzone.
W jaki sposób pojawiają się u Was
osoby potrzebujące pomocy?
Przeróżnie. Najczęściej jednak zgłaszają się same, ale czasami przywozi je
policja. Są też kierowane przez kuratorów, pracowników MOPS-u, rodzinę,
koleżanki, znajomych. Czasami nagle
podejmują decyzję i przychodzą tylko
z dziećmi mając parę rzeczy w reklamówce. Bywa, że brak im nawet dokumentów. Niezależnie od tego, w jaki
sposób do nas trafiły, muszą złożyć
pisemną prośbę o przyjęcie. To jest akt
konkretnej samodzielnej decyzji.
Ponieważ znaczący udział w utrzymaniu Centrum ma Urząd Miasta,
zajmujemy się kobietami z terenu
Koszalina. Mamy jednak taką zasadę,
że w nagłej sytuacji przyjmujemy
osoby spoza Koszalina – maksymalnie
trzy dni. Mamy wówczas trzy dni na
rozeznanie, jak możemy pomóc kobiecie, której nie możemy zatrzymać na
dłużej.
Ile osób pracuje w Centrum Kryzysowym?
Kilka. Ponieważ ośrodek jest czynny
przez całą dobę, jedne osoby pracują
w ciągu dnia, inne dyżurują w nocy
i dni wolne od pracy. Korzystamy
również z pomocy specjalistów z zewnątrz, współpracujemy z dobrym
psychologiem i terapeutką od uzależnień. Nasze rozmowy z mieszkankami
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dotyczą ich spraw związanych
z dziećmi, z podejmowaniem pracy,
załatwianiem spraw urzędowych czy
sądowych, ale też i tych codziennych,
związanych z funkcjonowaniem
w ośrodku. Specjaliści z zewnątrz
rozmawiają z nimi na całkiem innej
płaszczyźnie.
Problemy naszych mieszkanek dotyczą różnych sfer życia. Każda z nich
potrzebuje prawników, na których ich
nie stać. Prawnicy to nie jest grupa
zawodowa, która chętnie służy innym
jako wolontariusze. Ale mamy teraz
wspaniałą wolontariuszkę, która poświęca czas naszym paniom, jeśli tylko
pozwala jej praca zawodowa.
Na czym polega pomoc, jaką oferujecie swoim mieszkankom?
Wolę mówić nie o pomocy, ale
o współpracy. Kobiety potrzebują pomocy, ale potrzebują też współpracy.
Nie są tylko ofiarami, mają własne
możliwości i zasoby. Łatwiej przebiega
współpraca z kobietami, które mają
zasoby w postaci koleżanek, rodziny,
pracy, szansy na mieszkanie lub wynajęcie stancji.
Punktem wyjścia do współpracy jest
stan, w jakim trafia do nas dana kobieta.
Nie o wszystkim powie nam pierwszego
dnia, bo nie zawsze sama sobie uzmysławia, o co jej chodzi, czego by chciała.
Na początku chce uciec od przemocy,
wyspać się, odpocząć, czasem umyć się.
My także nie od razu mamy jasną
wizję, do czego chcemy dojść razem
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z daną mieszkanką, ponieważ różne
problemy ujawniają się w trakcie jej
pobytu u nas.
Współpraca odbywa się etapami,
a my – jako Centrum Kryzysowe –
uczestniczymy tylko w pewnym etapie.
Jakie są dalsze losy Waszych mieszkanek?
Niektóre nas odwiedzają, telefonują,
zapraszają do siebie. Niedawno zadzwoniła pewna pani, żeby powiedzieć, że wyszła za mąż i ma rodzinę,
pracę, prawdziwy dom. Często zdarza
mi się spotkać kogoś przypadkowo.
O niektórych nie mam żadnych wiadomości.
Czy okazują Wam wdzięczność?
Tak bywa, ale to nie jest typowa
postawa. Dostrzegam w polskim społeczeństwie takie przekonanie: „jestem
biedny, pokrzywdzony, więc mi się
należy, zajmijcie się mną”. Chciałabym,
żeby mieszkanki skorzystały z pomocy.
Na wdzięczność nie liczę. Niektóre
panie chcą nawet zapomnieć, że kiedykolwiek mieszkały w naszym
ośrodku.
Dlaczego?
Chcą zapomnieć o powodach, dla
których się u nas znalazły. Bywa, że był
to dla niech najtrudniejszy okres w życiu. Czują się nadal tak upokorzone, że
– chociaż są wdzięczne za pobyt – nie
chcą wracać do niego pamięcią.
Nasz ośrodek nosi nazwę „Nadzieja”.
W życiu zawsze mogą się pojawić
możliwości, których dzisiaj jeszcze nie
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Fot. Danuta Rompa
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widzimy. My, pracujący w tym domu,
otwieramy drzwi – ale nie wiemy, dokąd nas to zaprowadzi. Czy dana kobieta będzie chciała z nami współpracować? Ile my możemy wnieść w jej
życie? Czy kobieta, która opuściła
Centrum nie zaangażuje się ponownie
w toksyczny związek. Nie wiemy. Nie
możemy za nią decydować, nie możemy zapewnić jej odpowiedniego
startu po wyjściu z ośrodka, bo takie
są realia polskiej rzeczywistości.
Ważne, że dostała szansę, zobaczyła
możliwość zmiany życia.
W jakim wieku są mieszkanki
Waszego ośrodka?
Między osiemnastym a siedemdzisiątym rokiem życia. Pamiętam
historię naszej najmłodszej mieszkanki. Pochodziła z bardzo dysfunkcyjnej, wręcz patologicznej rodziny.
Fatalny życiowy start nie zniszczył

w niej pragnienia lepszego życia.
Trafiła do rodziny zastępczej. Mając
szesnaście lat, urodziła dziecko. Mogła je oddać do adopcji, ale tego nie
zrobiła, chciała z nim być. Kiedy
skończyła osiemnaście lat, wróciła do
swojej rodziny naturalnej. Była tam
bardzo króciutko. Nie było tam nawet
minimalnych warunków do życia
z małym dzieckiem. Wtedy przyszła
do nas. Przeszła daleką drogę, pokonała wiele trudności zmagając się ze
sobą i trudnościami życiowymi.
Trudno się dziwić tym problemom, była przecież taka młodziutka.
Szybko dojrzewała. Wiele osób w jej
liceum (które ukończyła) włączyło się
w pomoc dla niej. Decyzją prezydenta
Koszalina w wyjątkowo krótkim terminie otrzymała lokal socjalny z zasobów miasta. Wyszła za mąż, ma
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drugie dziecko, oboje z mężem pracują. Utrzymuje z nami kontakt. Zawsze jest wdzięczna i pogodna.
Była też inna kobieta – dojrzała,
czterdziestoletnia, która pochodziła
z tradycyjnej, katolickiej rodziny, ale
zapragnęła czegoś innego. Wybrała
męża, który był „na luzie”. Zawarli
związek cywilny, urodził im się syn.
Kiedy zamieszkała u nas, syn miał już
kilkanaście lat. Niestety, mąż bardzo
szybko pokazał, jakie wartości dla
niego są ważne. Ona nie znała „złego
świata”, więc długo nie mogła zobaczyć, w jakiej sytuacji się znajduje.
Jaka to była sytuacja?
Silna przemoc psychiczna, potem
już fizyczna. Mimo, że sam założył
druga rodzinę, jej ze swoim synem nie
pozwolił spokojnie żyć.
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Nie mogła pójść na policję, do
sądu?
Tak zrobiła, ale nie miała szans na
wygraną. Nasze prawo nie chroni
wystarczająco osób doznających przemocy domowej. Sama nieraz czytałam
takie akta: lista czynów, których dokonał sprawca zajmuje pół strony – ile
razy pobił, jakie obrażenia zadał, ile
razy ofiara była w szpitalu. A na końcu
jest orzeczenie, iż czyny te nie noszą
znamion czynu szkodliwego społecznie, więc prokuratura sprawę umarza.
I taki ktoś otrzymuje pismo od sądu
czy prokuratury, że to, co zrobił, nie
było szkodliwe społecznie.
Trudno uwierzyć, ale spotkałam się
z tym wielokrotnie. Kobiety będące
ofiarami przemocy niechętnie zwracają
się do policji i prokuratury, bo nie
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wierzą, że ich wysiłek przyniesie pozytywne rezultaty, a przy tym muszą
przejść kolejną traumę wielokrotnego
opowiadania o tym, co przeżyły. Nadal
jest tak, że to one z dziećmi do wyjaśnienia sprawy muszą opuścić dom, nie
sprawca przemocy. Działa po prostu
prawo silniejszego.
Pani, o której opowiadam, po przejściu spraw sądowych i administracyjnych, kiedy nie udało się odzyskać
mieszkania, wyprowadziła się z synem
na stancję. Trudne doświadczenia stały
się dla niej przyczyną powrotu do Pana
Boga i do Kościoła. Zobaczyłam się
z nią po kilku miesiącach od momentu,
kiedy wyprowadziła się z ośrodka. Była
radosna, wręcz szczęśliwa w życiu,
które ułożyła na nowo.
Co jest najtrudniejsze w Waszej
pracy?
Trudny jest sam powód, dla którego
kobiety znajdują się u nas, czyli przemoc. Nie jest dobrze, jeśli w jednym
ośrodku mieszka zbyt wiele osób, bo są
to osoby bardzo poranione. Przemoc
stosowana długo, przemoc ze strony
najbliższych, zostawia ogromne rany
i spustoszenie w kobiecie – i w dzieciach. Bardzo często kobieta jest tak
skoncentrowana na obronie siebie
i zachowaniu pseudorodziny (którą
chce utrzymać za wszelka cenę albo nie
umie się z niej wyplątać), że nie dostrzega tego, co się dzieje z dziećmi i nie
dostrzega tego, co z nią samą się dzieje.
Te kobiety słyszą wiele złych rzeczy
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o sobie: że są brzydkie, że są złymi żonami i matkami. że nikt nie będzie ich
chciał, że do niczego się nie nadają, że
najlepsze, co je spotkało, to ich przemocowi partnerzy, bez których one
sobie nie poradzą w życiu.
Jeśli sytuacja przemocowa trwała
wiele lat, to odzyskanie swojej osobowości dokonuje się również bardzo
powoli. Często słyszę: „gdyby ona
chciała, to by sobie sama poradziła, nie
mieszkałaby ze sprawcą przemocy”.
A to nie takie proste. Niezrozumienie
istoty przemocy dostrzegam również
wśród kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji, pracowników instytucji działających na rzecz rodziny. Nie
od razu wychodzi się z sytuacji przemocy. Coś musi przelać czarę goryczy.
W polskiej rzeczywistości decyzję
blokuje dodatkowo element ekonomiczny.
Dlaczego?
Często dzieje się tak, że kobiety nie
odchodzą od przemocowych partnerów z braku środków do życia. Są
szantażowane przez nich odebraniem
dzieci. Wszystkie metody są przez nich
dopuszczane, żeby nie pozwolić im
odejść lub dalej niszczyć, gdy odejdą.
Nie zawsze kobiecie towarzyszy brak
finansów. Niektóre nasze mieszkanki
miały nawet własne domy, które musiały opuścić, ponieważ zwyciężył silniejszy. Zanim procedury nabiorą
rozmachu, zanim sprawa znajdzie się
w sądzie, mijają długie miesiące. W jej
69

Oaza nr 111

mieszkaniu on robi to, co chce – na
przykład nie płaci rachunków i je zadłuża, dewastuje.
Nie ma w państwie polskim odpowiednich procedur, które zapewniłyby
ofiarom przemocy mieszkanie, zasiłek,
opiekę nad dziećmi, możliwość pójścia
do pracy. Tak jest tylko w amerykańskich filmach. Usamodzielnienie dokonuje się powoli, etapami. Dlatego
ważna jest jakakolwiek pomoc z zewnątrz, ze strony przyjaciół, rodziny.
Dlatego cieszymy się z każdej poprawy
sytuacji – wygranych spraw sądowych,
odzyskanego mieszkania, ale i uśmiechu kobiet i ich dzieci.
Co Ci się przydaje w Twojej pracy?
Wszystko, czegokolwiek nauczyłam
się w życiu. Wszystko. Dobrze byłoby
być i psychologiem, i psychiatrą, i terapeutą, i pedagogiem, i lekarzem, i pielęgniarką, i prawnikiem.
Jak można realizować charyzmat
światło-życie, wykonując pracę taką
jak Twoja?
Nie nazywam tego, co robię, diakonią życia. Ale moja praca to przecież
ratowanie człowieka w jakiejś granicznej sytuacji, szukanie razem z nimi
nadziei, odzyskiwanie godności
dziecka Bożego. Nasz ośrodek prowadzony jest przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Nie znaczy
to, że kobieta, która do nas przychodzi,
musi być osobą wierzącą. Zazwyczaj
zresztą jest niepraktykująca albo ma
relację z Kościołem przeżywaną bar70
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dzo wybiórczo. Chodzi o to, że wartości katolickie są u nas jawne. Na
ścianach wiszą krzyże, na półce leży
Pismo święte. Te wartości nam przyświecają. Są w tym, co mówimy, jak się
zachowujemy, co motywuje nas do
pracy. W Ruchu jestem od 1977 roku.
Jeździłam na oazy ze wszystkimi
możliwymi grupami wiekowymi. Całe
swoje dorosłe życie pracowałam
z ludźmi – metodami, których nauczyłam się w Ruchu. Posługuję się nimi,
nie myśląc o tym. Jeżeli prowadzę
spotkanie czy pogodny wieczór, to
korzystam z tego, czego nauczyłam się
w Ruchu. Moja formacja, sposób postrzegania człowieka i świata na
pewno rzutuje na całość funkcjonowania ośrodka i wpływa na pracę całego personelu.
Czy rozmawiasz z mieszkankami
o Bogu?
Tak, ale nie pierwszego dnia. To
musi być odpowiedni moment. Nie
chcę im jedynie pomóc w uzyskaniu
zasiłku alimentacyjnego czy mieszkania, ale w podjęciu nowego życia.
Moim pragnieniem jest, żeby każda
kobieta odnalazła drogę do osobowego Boga.
Większość naszych mieszkanek jest
ochrzczona. Rozmawiam z nimi o wierze. Czasami mówię wprost: „Proszę
pani, ludzie panią zawiedli, my robimy,
co możemy, ale tylko Pan Bóg wszystko
może – czy nie warto mieć Go po
swojej stronie? (Nasz ośrodek znajduje
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się w centrum miasta, mamy pięć
minut do katedry, tam jest Najświętszy
Sakrament, wieczysta adoracja).
„Niech pani pójdzie i Jemu powie to,
co mi pani tu opowiedziała – niech
pani modli się i prosi, niech pani
weźmie ze sobą dziecko”. Chciałabym,
żeby uwierzyła Bogu, przyjęła Go do
swojego życia i postawiła na pierwszym miejscu. Są też sytuacje, kiedy
mogę powiedzieć wprost: „Jeśli uważa
się pani za wierzącą, to jak pani dalej
chce żyć bez sakramentów?”
I nie ma żadnych protestów?
Jeszcze nie spotkałam się z tym, żeby
ktoś miał pretensje, że wchodzę na jego
osobisty teren. A czasami nie wiem, jak
rozmawiać. Wtedy przypominają mi
się cztery prawa życia duchowego: Jezus Chrystus może ci pomóc, ale
trzeba uznać swój grzech. Czasami
proponuję spowiedź, spotkanie modlitewne w parafii, Mszę świętą, dam
obrazek, coś podpowiem. I to działa,
u każdego inaczej.
Są kobiety, które powróciły do Kościoła i do praktyk religijnych, zmieniły swoje życie. Były takie, które niestety powróciły do poprzedniego życia.
Ale ja je widzę tylko na jakimś etapie
i nie oczekuję tego, że zobaczę, co dalej
się wydarzyło. Nie chcę przez to powiedzieć, że te kobiety ponoszą winę
za to, co się stało, lecz to, że gdy człowiek odzyskuje wiarę w siebie i w Boga,
to dostrzega nowe rozwiązanie i nowe
możliwości w swoim życiu.
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Skąd bierzesz siłę i nadzieję, co jest
motorem Twoich działań?
Wiara. Wiara w Boga, który jest po
mojej stronie. Wiara, że dopóki człowiek
się nie załamał, jeszcze chce coś robić,
to znaczy, że ja też mogę – my możemy
– w czymś mu pomóc. Jestem przekonana, że człowiekowi zawsze można
pomóc i warto wyciągnąć rękę. Najważniejsze jest to, żeby on sam uwierzył na
nowo, że sobie poradzi. Na rekolekcjach
oazowych byłam wielokrotnie świadkiem przemian: małżeństwa się scalały,
ludzie rzucali nałogi, odnajdywali pokój
serca. To jest łaska, na granicy cudu, oni
sami tak o tym mówią. Stąd płynie moja
wiara, że przemiana jest możliwa w każdym człowieku. Polecam wszystkie
sprawy Maryi i proszę o wstawiennictwo patrona Centrum bł. Jana Pawła II.
Codziennie modlę się za mieszkanki
i ich rodziny, zawierzam Bogu moją
pracę.
Centrum Kryzysowe dla Kobiet
i Kobiet z Dziećmi „NADZIEJA” im.
bł. Jana Pawła II w Koszalinie zostało
powołane do życia w celu niesienia
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
Mieszkańcy otrzymują bezpłatne
schronienie i dalsze wsparcie w działaniach zmierzających w kierunku
wyjścia z sytuacji kryzysowej.
ul. Harcerska 17, 75-073 Koszalin,
tel.: +48 94 342 30 05
kom.: +48 516 840 097
e-mail: ck.koszalin@caritas.pl
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Przyszłość po przeszłości
Agnieszka Salamucha: Wiele się
dziś mówi o pedofilii w Kościele.
Twoja inicjatywa dotyczy wykrywania tego zjawiska i zapobiegania mu
w naszym Ruchu.
Anna Dębska: Chciałabym, żeby
w Ruchu wszystkie osoby, które pracują z dziećmi i z młodzieżą, były
przeszkolone w zakresie rozpoznawania pierwszych symptomów i podejmowania interwencji w wypadku podejrzenia, że ktoś jest ofiarą wykorzystania seksualnego – ze strony
dorosłych lub rówieśników.
Już słyszę głosy: ale po co, przecież
to się u nas nie zdarza!
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Wszystkie badania wykazują, że
pedofilia pojawia się wszędzie –
zwłaszcza w tych środowiskach, gdzie
jest łatwy dostęp do dzieci i młodzieży.
W wielu krajach sądzono, że niektóre
środowiska są wolne od pedofilii.
Prawda okazała się być inna. Oczywiście, nasilenie problemu bywa różne.
Jak to możliwe, że pedofilia jest
wszędzie?
Typowi pedofile po prostu wybierają
pracę z dziećmi. I krzywdzą wiele
z nich. W jednym z kolegiów jezuickich w Niemczech było zaledwie
dwóch księży o takich skłonnościach.
Na sześciuset absolwentów tego kole-
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gium aż dwustu, czyli jedna trzecia,
doświadczyło z ich strony jakiegoś
rodzaju krzywdzenia. Wystarczy, że
w naszym Ruchu będzie tylko jedna
osoba o skłonnościach pedofilskich,
żeby bardzo wiele dzieci mogło doznać
krzywdy.
Powiedziałaś: „typowi pedofile”. To
znaczy, że są jacyś nietypowi?
Pedofilia to dewiacja seksualna. Ktoś
przeżywa satysfakcję seksualną tylko
w kontakcie z dziećmi. Są też efebofile
– osoby, które interesują się nastolatkami. Takich osób jest naprawdę niewiele. Natomiast wiele osób podejmuje
różnego rodzaju kontakty seksualne
z dziećmi, chociaż mogłyby osiągnąć
satysfakcję w normalnych relacjach
seksualnych z dorosłymi.
Wobec tego, czemu kierują uwagę
na dzieci?
Dlatego, że mają wtedy doświadczenie władzy, wpływu, bycia bezwarunkowo kochanym. Dzieci są absolutnie
zależne, całkowicie ufają dorosłym.
Dziecko jest wierne, dziecko dotrzymuje tajemnicy. Często czuje się nawet
wyróżnione, wybrane.
Skoro dzieci czują się wybrane
i kochane, to na czym polega wyrządzone im zło?
Bo jednocześnie one żyją w ogromnej ambiwalencji emocjonalnej wobec
człowieka, który ich wykorzystuje.
Czują, że ich intymne granice zostały
przekroczone. Chociaż nie odnajdują
się do końca dobrze w takiej relacji, to
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Anna Dębska – psycholog i psychoterapeuta,
pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jest
koordynatorem Warszawskiej Sieci Pomocy
Dzieciom w dzielnicy Warszawa Śródmieście.
W Ruchu od 25 lat, obecnie członek Diakonii
Formacji Diakonii Archidiecezji Warszawskiej.

i tak nie chcą jej stracić. Zresztą dorosły zazwyczaj buduje atmosferę tajemnicy. Przekonuje dziecko, że ponieważ
ono jest wybrane, to nie wolno mu
nikomu nic powiedzieć, zdradzić sekretu.
Dzieci często nie rozumieją sytuacji,
relacji, w którą zostały uwikłane. Mają
kłopot z nazwaniem, co jest w niej
złego. Podam przykład wzięty z życia.
Do księdza przychodzi dziewczynka
z problemem, z którym nie umie sobie
poradzić. Jest smutna, czuje się sa-
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motna. A on zaczyna ją głaskać,
przytulać, dotykać w miejsca intymne.
Ona nie rozumie, co się dzieje. Akurat
dziewczynka, o której mowa, obroniła
się i uciekła. Księdzu nie udało się jej
wciągnąć w układ. Ale kiedy dorosły
postępuje umiejętnie, jest w stanie
powolutku doprowadzić dziecko do
wyrażenia zgody na czynności seksualne.

że to zrobiły, że pozwoliły, nie wzbraniały się, nie powiedziały nikomu. To
naturalna reakcja dla dzieci.
Niektóre skrzywdzone dzieci czują
się naznaczone – myślą, że wszędzie,
gdzie się pojawią, będą przyczyną zła.
Osoba, która szukała Boga, odkrywa,
że sama jest źródłem zła. Sądzi, że to
przez nią kapłan czy animator schodzi
z dobrej drogi i zaczyna robić złe rze-

Znane jest hasło „zły dotyk boli
przez całe życie”. Co to znaczy
w praktyce?
Niektóre skrzywdzone dzieci potrafią poradzić sobie w dorosłym życiu
– bardziej lub mniej konstruktywnie,
choć każda z takich osób niesie ciężar
przez całe życie. I to nie sama. Problem
przenosi się na innych, nawet gdy tylko
jedna osoba jest skrzywdzona: dotyka
ją, jej rodzinę pochodzenia i rodzinę,
którą założyła, współpracowników,
przyjaciół itp.
O jaki ciężar chodzi?
Te dzieci idą w życie z poczuciem
winy. Czują się odpowiedzialne za
sytuację molestowania. Uważają, że to
one ją sprowokowały. Czują się winne,

czy. Wiele osób skrzywdzonych w dzieciństwie ma wielki problem z przeżywaniem własnej cielesności. Dlatego
niszczy swoje ciało.
Na przykład przez anoreksję?
Są różne zaburzenia odżywiania:
anoreksja, bulimia, otyłość. Zdarzają
się samookaleczenia. Ale częste są
również agresywne zachowania seksualne, wchodzenie w przypadkowe
związki. Sfera seksualna już została
naruszona, pobudzona. Dziecko nie
umie sobie poradzić z doświadczeniem
molestowania. Jeśli usłyszało, że jest
dziwką, i dowiedziało się, jak zachowują się dziwki, to stwierdza, że będzie
się zachowywać jak dziwka. Albo nie
dba o siebie, ubiera w jakieś luźne,
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brzydkie ubrania, je byle co, za dużo
pracuje, niedosypia.
Mówimy wciąż o dzieciach, ale
problem krzywdzenia często dotyczy
nastolatków.
Według Kodeksu Prawa Kanonicznego osoba przed ukończeniem 18
roku życia nie może się ważnie zgodzić
na aktywność o charakterze seksualnym. Czyli jest traktowana jak dziecko.
Według polskiego prawa wiek przyzwolenia to 15 lat: dziecko może się
wtedy zgodzić na seks z kimkolwiek
zechce, i prawo tego nie ściga. Może
chodzić o seks z dorosłym lub rówieśnikiem.
Oczywiście, problemy pozostają. Co
się dzieje, kiedy nastolatek zostaje
uwiedziony? Czy jego zgoda na współżycie jest rzeczywiście w pełni świadoma? Bywa, że zgoda jest wymuszona, a sytuacja niejasna. Chłopak
wykorzystuje dziewczynę, a potem
mówi: „przecież sama tego chciałaś”.
Takie doświadczenia też przynoszą
negatywne konsekwencje dla rozumienia własnej płciowości, dla bliskości,
wierności, zaufania – bo osoba, której
zaufałem, zawiodła. Zdarza się, że
chłopak czerpie swoją wiedzę o stosunkach seksualnych z filmów pornograficznych i potem używa dziewczyny
do eksperymentów w tej sferze. Filmy
pornograficzne trafiają dziś do dzieci
bardzo wcześnie. Dzieciaki mają je na
swoich komórkach i innych elektronicznych gadżetach, przesyłają sobie
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nawzajem. I potem deklarują, że te
filmy są dla nich źródłem wiedzy.
Gwałty są tam często przedstawiane
jako coś, co się normalnie wydarza
między kobietą a mężczyzną, dwiema
kobietami, dwoma mężczyznami. To,
że ktoś mówi, że się nie zgadza, oznacza, że tylko tak mówi, bo w rzeczywistości się zgadza. A potem obie strony
cierpią.
Obie strony?
Strona, która była przekonana, że
takie zachowania są dopuszczalne –
no, może grzeszne, ale przecież robimy
różne rzeczy, które są grzeszne – dowiaduje się, że wyrządziła drugiemu
wielkie zło. A strona, która nie chciała,
przeczyła, ale jej ciało i jej decyzje nie
zostały uszanowane, idzie dalej w życie
z takim trudnym doświadczeniem.
Co może zrobić ktoś, kto zetknął
się z problemem krzywdzenia dzieci
– jako ofiara albo świadek?
Pierwsza z dróg to droga prawna.
Każdy, kto podejrzewa, że w jakiś
sposób zostało naruszone dobro
dziecka, ma obowiązek to zgłosić. To
znaczy zawiadomić prokuraturę, której
rejon działania obejmuje miejsce popełnienia czynu. Nie jest jego zadaniem przeprowadzenie dochodzenia
ani zbieranie dowodów. Tym zajmują
się odpowiednie służby.
A druga droga?
To droga pomocy psychologicznej.
Jest to pomoc podobna do tej, jaką
oferuje się ofiarom innych rodzajów
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przemocy, bo wykorzystywanie seksualne jest jedną z form przemocy. Niektóre skutki ranią głębiej, bo dotykają
bardzo mocno poczucia integralności
cielesnej. Jesteśmy osobami cielesno-

psychiczno-duchowymi, i kiedy
sprawca mocno, głęboko ingeruje
w czyjeś ciało, droga do zdrowia dla
ofiary bywa dużo dłuższa.
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W Warszawie powołano do istnienia
Warszawską Sieć Pomocy Dzieciom
(Wykorzystywanym Seksualnie), aby
było więcej profesjonalistów, którzy
mogą pomóc w tej sprawie. Prawie
w każdej warszawskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej są przeszkoleni specjaliści. Można się zgłosić
na diagnozę lub uzyskać wsparcie. Jeśli
ktoś nie jest pewny, czy to, co widzi
w swoim otoczeniu, jest wykorzystywaniem dziecka, może przyjść po poradę.
W wypadku dzieci interwencja
psychologiczna musi iść równolegle
z prawną.
Warszawa to nie cała Polska. Co
mogą zrobić mieszkańcy mniejszych
miejscowości?
Fundacja „Dzieci Niczyje”, która
zajmuje się bardzo szeroko problematyką wykorzystywania seksualnego
dzieci, dysponuje adresami specjalistów pracujących w różnych częściach
Polski. Wystarczy zadzwonić do sekretariatu, aby uzyskać informację o najbliższej placówce, gdzie dziecko może
uzyskać pomoc. Fundacja organizuje
też szkolenia dla psychologów, lekarzy
(bo to lekarze powinni reagować, jeżeli
widzą fizyczne symptomy wskazujące
na nadużycie), prokuratorów i sędziów.
Gdzie mogą szukać pomocy dorosłe ofiary?
Zdarza się, że dorosłe ofiary chcą
dochodzić prawnie swoich roszczeń,
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żeby sprawiedliwości stało się zadość.
Zgłaszają się wtedy do prokuratury.
Coraz więcej osób – psychologów,
psychoterapeutów – specjalizuje się
w pomocy dorosłym, którzy w dzieciństwie przeżyli wykorzystywanie
seksualne. Niektórzy terapeuci piszą
o tym wprost, na przykład na stronie
internetowej ośrodka, w którym pracują.
Pomoc psychologiczna dla dorosłych
jest zwykle płatna, ale można też korzystać z państwowych poradni zdrowia psychicznego. Nie ma rejonizacji,
można sobie wybrać poradnię. Wiele
ofiar potrzebuje pomocy lekarskiej,
psychiatrycznej, bo to, czego doświadczyły rozstroiło ich zdrowie: chorują
na depresję, bulimię, PTSD, depresję.
W PZP pracują zarówno psychoterapeuci, jak i lekarze, więc w jednym
miejscu można otrzymać kompleksową pomoc. Czasami w ośrodkach
pomocy społecznej są punkty informacyjno-konsultacyjne, gdzie można
uzyskać potrzebne dane.
W Kościele również idzie się w kierunku informowania jego władz
o naruszeniach, które miały miejsce
– w parafii, wspólnotach, na wyjazdach. Żeby Kościół mógł pomóc – na
tyle, na ile dana osoba będzie chciała.
W pojedynczych diecezjach istnieją już
odpowiednie struktury reagowania
i wsparcia, w innych dopiero się tworzą. Docelowo chodzi o to, by w każdej
diecezji można było się zgłosić do
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wyznaczonej, przeszkolonej odpowiednio osoby.
Czy jest oferta pomocy dla sprawców?
Wciąż się mówi o pomocy dla sprawców przemocy, w tym przemocy seksualnej, i coraz więcej osób jest w stanie udzielić im kompetentnej pomocy,
ale to wciąż kuleje.
Dlaczego?
Bo sprawcy przeważnie sądzą, że nic
nie zrobili. Te dzieci same chciały, było
im dobrze, kto tu się czepia i o co
chodzi. To jest powszechne. Oni nie
szukają pomocy. Trudno jest pracować
z kimś, kto uważa, że nic złego za jego
sprawą się nie stało.
Gdyby jednak ktoś czuł się zaniepokojony swoimi zainteresowaniami
erotycznymi?
Sytuacja jest analogiczna do sytuacji
osób o preferencjach homoseksualnych, które nie chcą w ten sposób realizować swojej seksualności. Pragną
żyć w sposób zgodny ze swoim sumieniem i nauką Kościoła. Podobnie też
może być w wypadku pedofili i ludzi
cierpiących na inne zaburzenia seksualne, którzy widzą, do czego może
doprowadzić realizacja ich pragnień
i fantazji - i nie chcą do tego dopuścić.
Przede wszystkim chodzi o to, żeby
taka osoba nie pracowała ani z dziećmi,
ani z młodzieżą. To jest jej osobiste
ograniczenie. Musi unikać ryzykownych sytuacji, które będą dla niej zbyt
trudne. Jeżeli mężczyzna o zaburze77
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niach pedofilnych jest kapłanem, powinien się zgłosić do
swoich przełożonym.
Po co?
Żeby nie został skierowany
do pracy z dziećmi i młodzieżą, ale na przykład do
pracy biurowej. Nie powinien
też sprawować Eucharystii
w miejscach, gdzie ma bezpośredni kontakt z ministrantami. A jeżeli już doszło do
czynów pedofilnych, musi
ponieść konsekwencje, przewidziane prawem państwowym i kościelnym.
Przy okazji dyskusji o pedofilii w Kościele powraca
„trójkąt bermudzki”: księżacelibat-hierarchia. Powtarza
się, że to wszystko przez celibat – i strukturę hierarchiczną Kościoła, która
chroni sprawcę.
Najwięcej osób, które podejmują czynności seksualne z dziećmi,
to sprawcy wewnątrzrodzinni. Czyli
ludzie, którzy mają rodziny, współżyją
seksualnie z innymi dorosłymi. I to ich
nie chroni. Więc nie można powiedzieć, że gdyby ktoś nie żył w celibacie,
miał rodzinę, to by takich czynów nie
popełniał.
Po aferach w USA i Irlandii zrobiono
badania, które pokazały, że znaczący
wpływ na to, że księża postępowali
w niewłaściwy sposób – przede wszyst78
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kim wobec nastolatków – miała ich
wadliwa formacja. Gdy formacja do
celibatu sprowadza się do stwierdzeń:
„pamiętaj, że twoja sfera seksualna ma
być wyłącznie przeniknięta duchową
ascezą, a kiedy poczujesz jakieś napięcie seksualne, to mów sobie, że nic nie
czułeś, biegaj, weź zimny prysznic
i zwracaj swoje myśli ku Bogu”, to może
prowadzić do zaburzeń. Ich sfera
seksualna nie jest rozwinięta, więc jako
ludzie też nie są w pełni dojrzali. Sfera
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seksualna jest jednym z elementów
przeżywania człowieczeństwa. Jako
ludzie, jesteśmy seksualni od narodzin
do śmierci. Nieuporządkowanie w sferze seksualnej sprawia, że nie jesteśmy
ludźmi w pełni zintegrowanymi.
Trzeba ją rozwijać, aby w dojrzały,
odpowiedzialny sposób realizować
swoje powołanie.
Mam doświadczenie, że w Ruchu
mało mówimy od pozytywnej strony
o tym, jak można rozwijać swoją seksualność. Chłopiec czy dziewczyna,
którzy przeżywają napięcie seksualne
i nie umieją sobie z nim do końca
poradzić, nie dowiadują się, o co chodzi, jak mogą to napięcie przeżywać
i kształtować. Mówi się tylko: „nie
przeżywaj, masz na to czas po ślubie”.
A oni przeżywają i odczuwają już teraz!
A już prawie nikt nie odważy się powiedzieć, że podobają mu się osoby tej
samej płci – albo dzieci. Nie może liczyć na zrozumienie, wsparcie i pomoc.
A co z hierarchią w Kościele?
To prawda, że mocno zhierarchizowane struktury, oparte na ścisłych
zależnościach, nie sprzyjają przejrzystości w mówieniu o problemach. Jeśli
wiem, że od ciebie zależę, niekoniecznie wszystko ci powiem. Bo mówienie
o kłopotach sprowadza kłopoty – czyli
konsekwencje, które są niekorzystne
dla mówiącego. A ci, którzy są wyżej
w hierarchii, mają często złudzenie, że
kontrolują swoich podwładnych. Że
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wiedzą, mają wpływ, utrzymują kontakt. I jak się coś wyda, a zainteresowany mówi, że nic takiego nie miało
miejsca, to mu wierzą. Trudno uwierzyć komuś z zewnątrz, że to właśnie
on mówi prawdę. Tak dzieje się wszędzie, nie tylko w Kościele.
Pan Jezus wzywa dzieci, żeby przychodziły do Niego. Nie może być tak,
że w strukturach Kościoła dzieci nie
mogą się czuć bezpiecznie. Pan Jezus
wzywa też nas, żebyśmy nie byli zgorszeniem dla najmniejszych. To
ogromne przestępstwo, On mocno się
o tym wyraża.
Nie jesteśmy przeciwko hierarchii.
Chcemy stworzyć drogi postępowania
i procedury szybkiego reagowania
właśnie w hierarchicznej strukturze,
jaką jest Kościół, a nie poza nią.
Wróćmy do początku – do szkoleń
adresowanych do osób odpowiedzialnych za formację dzieci i młodzieży
w Ruchu.
Jestem na etapie przymiarek. Jak
szkolić? Kogo? Jaką wiedzę przekazywać? Jakie tworzyć procedury? Do
kogo zgłaszać naruszenia? Do księdza?
Jeżeli się nastawiamy, że sprawcami są
głównie mężczyźni, to trzeba pamiętać, że dziecko może mieć problem
z zaufaniem osobie tej samej płci co
sprawca.
Chłopcy nie pójdą do kobiety.
Do mężczyzny też nie pójdą. Chłopcy
w ogóle do nikogo nie chcą iść. Chłopcom szczególnie trudno mówić, że
79
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zostali seksualnie wykorzystani. Jak
powiedzieć, że byłem wykorzystany?
To nie licuje z etosem młodego mężczyzny. Męskość polega na tym, że to
ja zdobywam, ubiegam się, wykazuję
się. Mężczyźni są zaradni, są silni,
umieją sobie radzić w różnych sytuacjach. Powinienem był przewidzieć,
uciec, bić się. Przyznanie się, że nie
zrobiłem tego – a nawet, że to było
okropne, ale odczuwałem przyjemność
seksualną – jest zbyt trudne. Dlatego
chłopcy nie chcą się przyznawać. Nikomu. Chyba, że się wyda – ktoś powie
pierwszy, a inni dostają jasny przekaz:
„wiemy, że coś takiego się dzieje, to
sprawca jest winny, a nie wy”. Wtedy
ujawniają się kolejne osoby.
Zresztą, to jeszcze nie koniec katalogu pytań, na które musimy w Ruchu
znaleźć odpowiedź. Jakie działania
należy podjąć, gdy coś wyjdzie na jaw?
Gdy pojawiają się podejrzenia? Kto jest
odpowiedzialny za podjęcie tych działań? Tu nie chodzi tylko o nadużycia
popełniane przez księży czy animatorów, ale też o rówieśników, w rodzinach (przez ojców, rodzeństwo, dalszą
rodzinę). Chcemy otworzyć przestrzeń
do rozmawiania na ten temat. Musimy
umieć reagować we wszystkich sytuacjach – i wobec ofiar, i wobec sprawców. To nie jest łatwe. „Przecież znam
tego animatora, przeszedłem z nim
formację. On nie mógłby tego zrobić,
Wierzę mu. Ten uczestnik, uczestniczka z pewnością zmyśla”.
80
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A co z niesłusznymi posądzeniami,
które rujnują ludziom życie?
Istnieją niesłuszne posądzenia. Są
sytuacje, które im sprzyjają. Wciąż się
z tym stykam przy sprawach rozwodowych. Jeden rodzic chce udowodnić
drugiemu winę. To, co poprzednio go
nie niepokoiło, nagle zaczyna się jawić
jako symptom wykorzystania. On nie
zmyśla, on po prostu interpretuje
inaczej fakty na fali zaistniałego konfliktu. Chce widzieć coś, czego nie ma.
Jednak oskarżenia zupełnie bezpodstawne zdarzają się naprawdę rzadko.
I zawsze warto podjąć działania: reagować na zgłoszenia i wierzyć ofiarom.
A każdy oskarżony ma niezbywalne
prawo do obrony.
Z drugiej strony – pada już na niego
odium.
Tak. Ale wtedy podejmuje się działania, by oczyścić dobre imię takiego
człowieka. Choć nie jest to łatwe.
Uczymy się w Kościele być przejrzyści,
żyć prawdą. Ona naprawdę wyzwala.
Daje prawdziwą wolność. I fałszywe
oskarżenia nie mają mocy przebić
prawdy. Słowo Boże o tym mówi.
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Jak się przemyca
Ewangelię

Piotr Niedzielski: Wykonujecie zawód mało popularny i źle odbierany
społecznie.
Monika Jasina: Tak już było w czasach
Jezusa. W Ewangelii celnik jest synonimem grzesznika. Przez lata środowisko
polskich celników było hermetyczne,
trudno było dostać tę pracę. Przez długi
czas nie mieliśmy dobrej prasy. Jest nawet taki dowcip, że 90 procent celników
jest łapówkarzami i to oni psują opinię
pozostałym. Zresztą wszelka władza
w naszym kraju kojarzy się z deprawacją. Teraz to się na szczęście zmienia.
Mamy nawet swojego kapelana.

Co robi kapelan na granicy?
Monika: Od 7.00 do 15.00 jest dostępny dla każdego, kto zechce z nim
porozmawiać. Jest takim pogotowiem
duchowym. Organizuje nam świąteczne
spotkania i fizycznie jest obecny na
granicy, jeżeli koledzy muszą pracować
podczas świąt.
Robert Jasina: Do kapelana idzie się
w różnych trudnych sytuacjach. Tak jak
do spowiednika.
Czy istnieje formalne duszpasterstwo celników?
Monika: Jeżeli masz na myśli struktury, to tak. Jest szczebel krajowy i ka81
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pelani w terenie. Organizuje się również
pojedyncze wydarzenia, takie jak pielgrzymka służb skarbowych i celnych na
Jasną Górę czy wyjazd do Ziemi Świętej.
Mnie osobiście brakuje jednak czegoś
w rodzaju programu formacyjnego,
skierowanego do przedstawicieli naszego zawodu, uwzględniającego jego
specyfikę i wyzwania etyczne. Ale to
pewnie takie oazowe skrzywienie, zorientowanie na konsekwentny rozwój
duchowy, a nie doraźną obsługę.
Jak wygląda Wasz zwykły dzień
pracy?
Monika: Mój jest mało ciekawy, bo
pracuję w biurze.
Robert: A ja pełnię służbę na granicy przy odprawie towarowej
i osobowej w taborze kolejowym.
Pracuję w służbie
zmianowej, co
oznacza wykonywanie obowiązków nie tylko
w dzień, ale również w nocy, dni
wolne i święta.
Podlegam bezpośrednio kierownik o w i z m i a ny,
który wyznacza
każdego funkcjonariusza do danej
służby. A poza
82
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tym to służba taka jak wszędzie, trzeba
rzetelnie wypełniać obowiązki.
Co to znaczy, że praca celnika jest
służbą? Wobec kogo?
Robert: Na przykład wobec przedsiębiorców. Kiedy ktoś prowadzi działalność gospodarczą i chce wprowadzić do
Unii Europejskiej jakiś towar albo coś
przewieźć, musimy go odprawić rzetelnie i szybko. Żeby nie czekał bezsensownie, bo czas – jak się mówi – to pieniądz.
Ludzie przekraczający granicę są
różni. Czasami bojaźliwi wobec celnika. Czego się boją?
Robert: Co to będzie? Czy wjadę do
kraju? Czy wyjadę z kraju? Poza tym są
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pewne zobowiązania, których nie wszyscy przestrzegają. Są towary, które
można przewieźć, i takie, które są zakazane. A celnik jest po to, żeby pilnować
przepisów prawa.
Czy bycie celnikiem to niebezpieczny zawód?
Robert: Tak. Bo cło jest odprowadzane
do wspólnej kasy, czyli do Brukseli. Z cła
zasilany jest cały budżet. Jestem na
pierwszej linii. Biorę na siebie prawną
i finansową odpowiedzialność za to, co
odprawię, co pójdzie przez granicę i co
jest dopuszczone do obrotu. A to nieraz
bardzo duże pieniądze.
Monika: Znam też przypadki zastraszania celników. Pobicia przez nieznanych sprawców. Niszczenie samochodów, wybijanie okien. Dziewczyna dostawała sms-y: „Uważaj, wiem, gdzie
chodzi do szkoły twoje dziecko”. To nie
są przypadki odosobnione. Pojawiają się
przeważnie po ujawnieniach większych
przemytów, po przecięciu drogi rozprowadzania nielegalnych towarów. Ci
którzy czerpali z tego ogromne dochody,
grożą funkcjonariuszom wprost.
Przez granicę przewijają się setki
tysięcy ludzi. Jak wygląda Wasz kontakt z nimi?
Robert: Każda osoba jest inna. Spotykam ludzi z całego świata, a także duchownych, rzymsko-katolickich i prawosławnych. W czasie odprawy mamy
parę minut na rozmowę. Podchodzę do
tej osoby, pytam, co przewozi, kontroluję
bagaże.
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Celnik jest bramą do kraju. Dobrze
jest, jeśli życzliwym słowem się odezwie,
życzy podróżnemu dobrej drogi, miłego
pobytu w danym kraju, traktuje go
z szacunkiem. To jest podstawa. Wiem,
jak to jest, bo też przekraczałem granice
innych krajów jako podróżny, i też patrzyłem na człowieka w mundurze celnika, czekałem na to, co on powie. Sam
chcę, żeby podróżny, bez względu na to,
jaką religię, jakie wyznanie, jaki światopogląd uznaje, czuł się jak u siebie
w kraju, który ja reprezentuję, czyli
w Polsce.
Pracujecie na granicy polsko-ukraińskiej. Spędzacie czas pracy jedną
nogą na Ukrainie, a drugą nogą w Polsce. Jak z Waszego punktu widzenia
wyglądają stosunki polsko-ukraińskie?
Monika: Wszystko zależy od tego, jaki
bagaż doświadczeń się ze sobą niesie,
i czy jest się otwartym na drugiego
człowieka. Tu chyba nie narodowość ma
znaczenie, tylko to, co się ma w głowie.
Spotykałam się z różnymi Ukraińcami.
Sympatycznie się nam współpracuje na
tym najniższym szczeblu. Znamy się
osobiście. Celnicy obu krajów, pracujący
w tym samym czasie na granicy, dzwonią do siebie, jeżeli jest jakiś przestój.
Kiedy tworzy się kolejka, wspólnie usiłujemy „przepchać” samochody w jedną
i w drugą stronę. Mam wrażenie, że im
„niżej”, tym łatwiej się rozmawia, tym
więcej jest wspólnych tematów. Więcej
wyczucia wzajemnych potrzeb i chęci
83
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współpracy. Nie ma animozji
i wlokących się za nami historycznych zaszłości. Ukraińcy są
tacy jak każdy inny człowiek.
A czy zdarzyła się Wam jakaś
wyjątkowa sytuacja, taka,
którą pamięta się latami?
Robert: O, tak. To był mój
pierwszy dzień służby.
Monika: Młody celnik, który
zaczyna pracę, chodzi najpierw
po cywilnemu, bo nie od razu
dostaje się mundur. Ja w służbach celnych pracowałam dłużej
niż Robert, więc pożyczyłam od
kolegów spodnie, koszulę, krawat, żeby jakoś wyglądał. Dlatego na swoją pierwszą służbę
poszedł umundurowany, co już
samo w sobie było dziwne.
Robert: Oczywiście byliśmy wcześniej
przeszkoleni z przepisów, co można
przewozić. Dużo się mówi o papierosach, ale rzeczy zakazanych jest więcej.
Nie wiem, czy spotkałeś się z określeniem CITES.
Nie.
Monika: Mało kogo to interesuje poza
celnikami.
Robert: A podróżnych powinno,
przecież informujemy ich o tym, co
mogą przewozić z krajów egzotycznych.
CITES to skrót od angielskiej nazwy
„Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami
gatunków zagrożonych wyginięciem”
(Convention on International Trade in
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Endangered Species of Wild Fauna and
Flora).
Monika: Tłumacząc ten zawodowy
slang na język powszechnie rozumiany
wyjaśniam, że nie wolno sprzedawać,
kupować, przywozić i wywozić zwierząt
i roślin zagrożonych wyginięciem. Nawet martwych, wypchanych, suszonych
czy spreparowanych. Warto o tym pamiętać.
Robert: No i wjeżdża mi osoba, podróżny z Ukrainy, narodowości niemieckiej. Oczywiście twierdzi, że w jego
bagażu nie ma nic do oclenia. Sprawdziłem, co miał ukryte w samochodzie.
Byłem zaskoczony, bo okazało się, że to
fragment rafy koralowej. Piękny, duży
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koralowiec i dwa mniejsze. Koralowce
na całym świecie są pod ścisłą ochroną,
bo rafa koralowa zagrożona jest wyginięciem. Nie każdy wie, że to, co wydaje
się małym, białym krzaczkiem, jest
w rzeczywistości morskim zwierzęciem,
karmiącym się planktonem. To są żywe
stworzenia! Wiesz, w jaki sposób ludzie
pozyskują tę rafę? Wysadzają je granatami i sprzedają za marne grosze turystom, którzy chcą się pochwalić, że coś
takiego mają. To jest straszna rzecz.
Dużo o tym wiesz.
Robert: Miałem kolegę, funkcjonariusza z długim stażem, który pokazał mi
ten temat. Bardzo mnie to poruszyło
i od tej pory zajmuję się tymi sprawami.
Monika: Celnik w wypożyczonym
mundurze na swojej pierwszej służbie
miał „strzał”, czyli ujawnił przemyt rafy
koralowej. To nie zdarza się co dzień.
A jak się przemyca Ewangelię?
Monika: Kiedyś był taki przypadek,
który zresztą został wykryty. Przemycano Ewangelię z Polski do ówczesnego
Związku Radzieckiego. Po polskiej
stronie zrobiła się ogromna afera, bo to
był przemyt polityczny, w wykonaniu
ówczesnych posłów na sejm Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Ale Tobie
chodzi pewnie o inny przemyt Ewangelii – do naszego środowiska, które wydaje się być dalekie od Kościoła. To się
robi tak, jak wszędzie: własnym życiem
i przykładem.
Czy przyszło Wam kiedyś do głowy,
żeby poprowadzić akcję ewangeliza-
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cyjną wśród tych, którzy przemycają
- papierosy, alkohol, inne rzeczy? Czy
uważacie, że przydałaby się ewangelizacja przemytników?
Monika: Pewnie by się przydała.
Ewangelizacja jest w ogóle rzeczą potrzebną, nie tylko wśród przemytników,
chociaż to jest specyficzne środowisko.
Ja widzę jedną poważną przeszkodę:
przez granicę przewijają się tysiące ludzi,
tysiące charakterów. My mamy z nimi
do czynienia przez kilka, kilkanaście
minut. Bardzo trudno jest znaleźć jakąś
furtkę, miejsce na rozmowę bardziej
intymną, bo rozmowa o Ewangelii jest
w sumie właśnie taka.
Czyli nic nie można zrobić?
Monika: Można się okazać człowiekiem – również w sytuacji, która po
ludzku jest nieprzyjemna albo wręcz
taka, w której obie strony konfliktu są
w opozycji do siebie. Nawet, jeżeli trzeba
kogoś ukarać, można to zrobić w różny
sposób, prawda?
W jaki sposób wiara - i formacja
w Ruchu - pomagają Wam w wykonywaniu tak trudnego zawodu?
Robert: Przy podejmowaniu decyzji
nie mam czasu na nie wiadomo jakie
modlitwy, ale mogę zaufać Bogu i wiem,
że Duch Święty mną pokieruje. Proszę
bardzo, przykład z życia zawodowego
wzięty: nie mam potrzebnych informacji, nie wiem, co powinienem zrobić,
brakuje mi doświadczenia, nie umiem
obsłużyć programu komputerowego.
Patrzę po kolegach, czy mi pomogą. Dar
85
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Ducha Świętego prowadzi mnie do
odpowiedniej osoby. Koledzy mogliby
powiedzieć: „Słuchaj, nie pomogę ci, bo
nie mam czasu”. Nie miałem takiej sytuacji. Zawsze ktoś mi podawał pomocną dłoń i mówił: „Masz zrobić to
czy tamto”, a ja dziękowałem. Myślę, że
to też jest działanie Ducha Świętego.
Monika: Ja jestem w nieco innej sytuacji. Nie tylko dlatego, że pracuję w cle
już ponad dwadzieścia lat, ale również
dlatego, że niemal połowę tego czasu
spędziłam kierując ludźmi. Dla mnie
osobiście jest to ogromne obciążenie
psychiczne. Dlatego każdego ranka
biegnę po „wytyczne” do mojego najważniejszego przełożonego; czytam
Ewangelię z dnia, a potem staram się
w jej świetle przyjmować wszystko, co
mnie spotyka. Chyba dzięki temu jestem
86
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z moimi podwładnymi (oj, nie cierpię
tego słowa!) raczej na stopie przyjacielskiej. Znają moje poglądy, wiedzą, co
mną kieruje, i czego się spodziewać. Nie
kryję swojej przynależności do Ruchu,
co sprawia, że pilnuję się podwójnie; nie
mogę i nie chcę sobie pozwolić na rozdźwięk między światłem, które dostaję
i życiem, również tym zawodowym. Czy
to działa? Pewnego dnia przyszła do
mnie dziewczyna z jakimiś dokumentami do podpisu. Zwykle coś tam dyskutowałyśmy przy tej okazji. A wtedy,
tego właśnie dnia, powiedziała do mnie
„wiesz, ja się dzięki tobie nawróciłam”.
Do dziś myślę, co ja takiego zrobiłam.
I od tej pory pilnuję się potrójnie.

WOKÓŁ DIAKONII
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SILOE

List do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych Nr 1/11/2014

Suwerenne działanie Boga
Świadectwo, wygłoszone podczas Oazy Modlitwy Centralnej Diakonii
Modlitwy w dniach 16-18 listopada 2012 r.

POCZĄTKI
Byłem ministrantem w kościele ojców
franciszkanów. Opiekę nad nami sprawował o. Rufin Orecki, który dopiero co
ukończył studia na KUL–u. Był pod
wrażeniem swojego profesora, ks. Franciszka Blachnickiego, oraz jego inicjatywy poszukiwania metody przeżyciowej (oazy), wprowadzającej młodych
ludzi w doświadczenie życia wiarą.
Zaproponowano mi, abym zapoznał
się z oazą, ale pierwsza moja reakcja była
taka, że jest to zbyt pobożne i nie dla
mnie. Ojciec był nieustępliwy i zorganizował swoistego rodzaju fortel, jakim był
obóz wędrowny, kończący się w Krościenku.
Kiedy przyszliśmy do jadalni w domu,
w Krościenku, usłyszałem nosowy,
monotonny głos wykładowcy, który
wypowiadał bardzo mądre słowa, m. in.
„koinonia do trapezu” (wspólnota stołu
– do dziś je pamiętam). Zacząłem się im
88

przysłuchiwać, jednak byłem tak zmęczony, że na siedząco zasnąłem.
Wyglądało na to, że wyjadę z Kopiej
Górki bez sukcesu. Ostatnią deską ratunku, żeby mnie zainteresować tym
miejscem, była propozycja o. Rufina,
abym przedstawił montaż miłosnej
poezji młodopolskiej, który właśnie
zestawiłem. Zgodziłem się na to, ale
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kiedy rozpocząłem, widziałem umiarkowane zainteresowanie pośród zgromadzonych tam księży i sióstr. Jedynie
pewien młody człowiek z uwagą mnie
śledził. Okazało się później, że był to
kleryk, którego marynarkę mi pożyczono, a który niechcący zostawił w niej
swój portfel.
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z kard. Karolem Wojtyłą, choć wtedy
nie zdawałem sobie sprawy z ich wagi.
Kiedy wyrosłem z oazy młodzieżowej,
zaczęliśmy tworzyć pierwsze oazowe
grupy studenckie, szukające swojego
zakorzenienia w duszpasterstwach
akademickich. W ten sposób zacząłem
poznawać Kościół i jego soborową wi-

Starałem się, w moim zrozumieniu, dosięgnąć przenikliwych
teologicznych sformułowań. Nie było jednak prostym przełożyć
je na język praktyczny. W wielu momentach po prostu uczyliśmy
się na błędach. Popełnialiśmy je w najlepszej wierze, dlatego też
w tej samej wierze byliśmy z nich wyprowadzani.
W taki oto sposób zameldowałem się
pierwszy raz w Krościenku. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że to miejsce pochłonie całkowicie większość moich młodzieńczych lat.
PIERWSZA WSPÓLNOTA
Niedługo po tym wydarzeniu rozpoczęła się historia pierwszej wspólnoty
oazowej w kościele ojców franciszkanów w Krakowie. Nie byłem nigdy
uczestnikiem oaz, jednak z powodu
braku odpowiednio przygotowanych
osób od razu zostałem animatorem.
W ten sposób zaczęła się moja „kariera”.
Sam nie byłem przygotowany, dlatego
poza konferencjami podstawowym
źródłem wiedzy były moje własne błędy.
Jako animator miałem możliwość
bycia świadkiem spotkań ks. Franciszka

zję, poprzez pryzmat rodzącego się
Ruchu.
Starałem się, w moim zrozumieniu,
dosięgnąć przenikliwych teologicznych
sformułowań. Nie było jednak prostym
przełożyć je na język praktyczny.
W wielu momentach po prostu uczyliśmy się na błędach. Popełnialiśmy je
w najlepszej wierze, dlatego też w tej
samej wierze byliśmy z nich wyprowadzani.
We wspólnocie studenckiej prowadziłem małą grupę i starałem się być coraz
lepszym animatorem. Brzmiały we
mnie słowa mówiące o tym, że człowiek
może się zrealizować jedynie przez
posiadanie siebie w dawaniu siebie. Nie
było to łatwe w realizacji, ponieważ
większość grupy stanowiły dziewczęta,
a wiadomo, gdy chłopak zaczyna być
89
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dla innych miły (dający siebie), to nie
zawsze w takiej sytuacji myśli się
o Bogu.
WYSOKIE ENERGIE I TAIZÉ
Bardzo lubiłem wysokie energie,
skończyłem nawet studia z fizyki jądrowej. Jako student, w 1972 roku, dostałem
się na Zachód. Ponieważ ówczesna
władza wiedziała, że jestem związany
z Ruchem, długo nie mogłem otrzymać
paszportu. W końcu znalazłem się
w Taizé. Właśnie tam kryzys, wynikający ze sprawowania przeze mnie
funkcji animatora, przeniknął mnie do
szpiku kości.
Myślałem o tym, że prowadząc spotkania biblijne, mówię o Miłości Bożej,
ale jej nie odnajduję w sobie. Z jednej
strony wypowiadam Słowo Boże,
a z drugiej coś we mnie „ryczy”. Nie
wiem, jak mogę służyć tą miłością, gdyż
wraz z miłością daję im siebie, takiego
jakim jestem, a to ich nie buduje. Zobaczyłem, że to, co stanowi we mnie niezaspokojone pragnienie, wołanie o ciepło, troskę, wcale nie jest bezinteresowne, ponieważ de facto w tym płaczu
młodzieńca użalałem się nad samym
sobą.
Nie wiedziałem, jak dotrzeć do źródeł
życia. Ubolewałem nad tym, czułem się
winny wobec Boga, że nie jestem w stanie jednoznacznie komunikować innym
Jego miłości. Zdecydowałem, że zrezygnuję z animatorowania i będę się realizował w moich studiach fizycznych.
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Kiedy tak wylewałem swoje serce
przed Bogiem w namiocie w Taizé, stało
się coś niezwykłego. Zauważyłem, że
odchodzą ode mnie wszystkie myśli,
koncentrujące mnie na samym sobie.
W ich miejsce pojawiają się inne, uwalnia się w moim wnętrzu głęboka radość
i modlitwa, wypływająca z serca, nie
troszcząca się o to, co jest wypowiadane,
a która wynika z poczucia czyjejś obecności. W modlitwie pojawiły się słowa:
„Chcę byś oddał się odnowie mojego
Kościoła”. Dochodziły do mnie pomysły
oraz zachęty, aby na przykład zaprosić
brata Rogera do Polski.
Zawsze byłem w miarę posłuszny
i raczej korzystałem z pomysłów innych,
a teraz sam wychodzę z taką propozycją.
Wtedy nie wiedziałem, co się ze mną
stało. Trudno mi było w tamtym czasie
to opisać.
NAGA ŁASKA
Kiedy przyjechałem do Polski, nie
wiedziałem jak mówić o tym doświadczeniu. Miałem nową wolność w mówieniu o Miłości Bożej, czułem się zaspokojony. Nie znaczy to, że z dnia na
dzień pojawiła się wolność od grzechu,
ale każdy grzech rodził większy ból,
pojawiał się jakby niechcąco, grzeszenie
stało się nudne. To, co mnie inspirowało,
to stale przypływające myśli, natchnienia, którym chciałem się oddać. Widziałem w sobie wewnętrzną przemianę,
a jednocześnie nie wiedziałem, jak to
mam zakomunikować mojej wspólno-
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cie. Nie potrafiłem tego do końca skojarzyć z obecnością Ducha Świętego, bo
taka była wtedy moja świadomość.
Dotknęła mnie naga łaska – doświadczenie suwerennego działania Boga
w człowieku, który będąc ignorantem
dopiero z czasem może stwierdzić, że
coś się zmieniło. Na moje szczęście kilka
lat później przyjechał z USA pewien
człowiek, który chciał się ze mną spotkać. Zaczął mi mówić o odnowie charyzmatycznej. Pomodlił się nade mną
i usłyszałem wypowiadaną nade mną
modlitwę, taką samą, jaka była we mnie
od pamiętnego wydarzenia w Taizé.
Zapytałem go, czy nie wstydzi się publicznie wypowiadać tego „bla, bla, bla”,
bo ja robię tak tylko prywatnie. Zwrócił
mi uwagę na Pismo Święte i wtedy zacząłem rozumieć.
W tym czasie wydano „Słownik Teologii Biblijnej” i zaproponowałem
w duszpasterstwie, abyśmy poczytali
o Duchu Świętym. Pewnego wieczoru
Pan, o którym czytaliśmy, zbadał nasze
serca i postanowił nas odwiedzić. Spotykaliśmy się wieczorem u mnie
w mieszkaniu, naprzeciwko Wawelu.
Tego dnia wszyscy odczuli wielką radość, zaczęli się śmiać, mieliśmy przekraczającą zrozumienie świadomość, że
Ktoś z nami jest. Zaczęliśmy śpiewać
piosenki. Nad ranem trzy osoby postanowiły pójść do domu, ale byli ogarnięci
taką radością i wolą śpiewania, że stanęli
na przystanku przy krakowskiej filharmonii i trzy godziny tam śpiewali.
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W akademiku natomiast kilku studentów zaczęło się modlić psalmami. Poszli
do suszarni na piętnastym piętrze, sądząc, że tam się ukryją. Nie wiedzieli, że
znajdowała się ona tuż u wylotu zsypu
ze śmieciami. Psalmy słyszano na
wszystkich piętrach. Chcąc nie chcąc
obudził się w nich duch ewangelizacyjny. Później wszyscy im dziękowali za
piękne wprowadzenie w dzień. Pamiętajcie – to przecież był czas komunizmu!
Po opisie tego, co nas spotkało, duszpasterz akademicki doszedł do wniosku,
że zahipnotyzowałem grupę studentów.
Trzeba było coś z tym zrobić, gdyż ciągle
chcieli się spotykać i studiować Słowo
Boże.
Mijał tydzień za tygodniem i następowało kompletne oczyszczenie. Część
z tych osób weszła na drogę kapłaństwa
i życia zakonnego.
Poszedłem na noc czuwania do Kamedułów, rozmawiałem z o. Piotrem
Rostworowskim, który był autorytetem
w rozeznaniu duchowym, i powiedziałem mu o wszystkim. Wytłumaczył mi,
że jak ludzie zakochują się w sobie, to
odchodzą od zmysłów, więc jak człowiek
spotka Boga w mocy Ducha, to ma
prawo być zakochany. Tak jak ludzie
świętują wesela, to o ile bardziej powinniśmy świętować ten moment, kiedy
Bóg dotyka nas w mocy Ducha Świętego? – dodał.
Uspokoiłem się i zaczęliśmy kroczyć
dalej. Nie mogłem nie opowiadać swoim
kolegom na studiach o tym, czego do91
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świadczyłem. Skończyło się na tym, że
podczas obrony pracy magisterskiej
zapytano mnie, czy wybieram pracę na
uczelni czy ewangelizację. Kiedy powiedziałem, że raczej to drugie, odpowiedziano mi: gratulujemy!
KARDYNAŁ W KOŚCIELE
Sześć tygodni po tym wydarzeniu
ludzie, o których wspominałem wcześniej, zmobilizowali środowisko studenckie i zorganizowaliśmy rekolekcje
ewangelizacyjne. Szukaliśmy księdza,
który by zgodził się je poprowadzić. Na
szczęście mieliśmy w swoich szeregach
jedną starszą, pobożną kobietę, którą
lubił pewien proboszcz. Zgodził się na
jej prośbę.
Zaczęliśmy pierwszą ewangelizację
w kościele p.w. św. Szczepana. Zgromadziliśmy ponad sześciuset studentów.
Mówiliśmy świadectwa, głosiliśmy
orędzie ewangelizacyjne, modliliśmy się
nad nimi, dawaliśmy porady duchowe.
Ksiądz proboszcz przeraził się, gdy to
zobaczył, a starsi ludzie patrzyli na studentów, jak odnawiali się w Duchu
Świętym. Zaniepokojone panie zadzwoniły do kurii. Skontaktował się ze mną
ks. Stanisław Dziwisz i mówi: „Andrzej!
Co ty robisz? Panie dzwonią do mnie
i mówią, że wy wywołujecie Ducha
Świętego w Kościele”. Pozwolono nam
jednak dokończyć rekolekcje; ostatniego
dnia stanąłem przed wszystkimi i powiedziałem, że to, czego doświadczają,
ogarnia dzisiaj cały świat.
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Gdy cytowałem proroctwa z Rzymu,
z 1975 roku, kiedy to papież Paweł VI
błogosławił odnowę charyzmatyczną
podczas uroczystej Eucharystii, zauważyłem, że do kościoła przyszedł ks. kard.
Karol Wojtyła i przysłuchując się zasiadł
w stalli. Potem zabrał głos i powiedział,
że to, co przeżywamy jest autentyczne.
Pobłogosławił nam i mówił, że otrzymaliśmy dar, jak rozróżniać światło i ciemność. Nakazał, abyśmy szli do akademików, do ludzi, którzy potrzebują Boga,
abyśmy nie tworzyli getta między sobą.
Nie zrozumieliśmy wtedy głębi mądrości tych słów.
Takie było nasze pierwsze doświadczenie ewangelizacyjne w kwietniu 1977
roku. W wyniku tych rekolekcji na wakacyjne oazy w Dursztynie zgłosiło się
około trzystu studentów.
SUWEREN DUCH ŚWIĘTY
Po tych rekolekcjach przyjechał do
nas ks. Franciszek Blachnicki, który
właśnie wtedy zakończył rekolekcje
ewangelizacyjne dla studentów w Łodzi, gdzie sto siedemdziesiąt osób
zgłosiło się do małych grup. Wydawało
się, że jest żywo zainteresowany naszym doświadczeniem Ducha Świętego. Zaczęła się moja bliższa współpraca z ks. Franciszkiem, którego pasją
było wprowadzenie młodych ludzi
w żywe doświadczenie Boga w Kościele. W teologii pastoralnej określało
się to metodą przeżyciową. Oaza miała
być miejscem, w którym ludzie doty-
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kają żywego Boga. Ks. Blachnicki stale
szukał tego „czegoś”.
Doświadczaliśmy Boga przez Słowo
Boże, wspólnotę, przez odprawianie
Liturgii Godzin i celebrowanie Eucharystii. W tym wszystkim było coraz
więcej obecności Bożej. Ks. Franciszek
powiedział mi, że Duch Święty nawiedził Ruch Światło-Życie i to w sposób
suwerenny. Sam zadecydował o tym, że
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konaniu, że jestem tym, kim jestem,
z uwagi na okazaną mi przez Boga
przychylność – wylanie jego łaski. Byłem
świadomy obecności we mnie życia,
które nie pochodzi ode mnie. Dzielenie
tego życia rodziło wspólnoty, głód nowego nauczania, chęć gromadzenia się
dla uwielbiania Boga.
To był czas łaski i nie zadecydowała
o tym strategia ewangelizacji, tylko su-

Oaza miała być miejscem, w którym ludzie dotykają żywego Boga. Ks. Blachnicki stale szukał tego „czegoś”.
pojawiły się w nim dary duchowe. Przy
całej potędze jego umysłu był człowiekiem wielkiej pokory i bojaźni Bożej.
Zwrócił uwagę, że musimy tego daru
strzec. W tym czasie pojawił się dokument II Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych – „Ruch Światło-Życie wobec
darów duchowych”.
Nasza świadomość zaczęła rosnąć.
Wiele światła dochodziło ze świadectw
przeżywania suwerennych aktów wylania Ducha na oazach diecezji warszawskiej, gdzie ludzie zaczynali prorokować,
odczuwali potrzebę modlitwy o uzdrowienie nad innymi. To jest naga łaska
i nie sposób z nią dyskutować. Można
jedynie za nią być wdzięcznym.
TYLKO W DUCHU ŚWIĘTYM
Po obronie pracy magisterskiej wybrałem ewangelizację. Moje wcześniejsze
doświadczenia umocniły mnie w prze-

werenny akt Boży. Ludzie przychodzili
i prosili, aby wytłumaczyć im, co się
z nimi działo. Ruszyły Seminaria Odnowy, aby uświadomić ludziom przebudzonym w Duchu Świętym, co tak na
prawdę się wydarzyło. Inicjatywa należała do Boga, do Jezusa, który chrzci nas
Duchem Świętym i jest to Jego suwerenna władza. Mocy do przemiany
udziela Duch Święty. Nam pozostaje
jedynie wytłumaczyć, co Bóg dla nas
zrobił, co dokonało się w mojej osobistej
relacji z Panem.
NAWRÓCENIE
Mając pierwsze świadome doświadczenia Ducha, powiedziałem sobie
przed oazą w Dursztynie, że już tyle
wiem o Duchu Świętym, to pokażę innym, jak mają postępować Tłumacząc
różne kwestie napotykałem opór ze
wszystkich stron. Włącznie z tym, że
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nawet ksiądz moderator zaczął mieć
wątpliwości. Kiedy zmęczony zachorowałem i leżałem w łóżku, podeszła do
mnie jedna z dziewczyn będąca w diakonii modlitwy wstawienniczej za tę
oazę i powiedziała mi, że Bóg chce mi
przekazać, iż za bardzo się troszczę
o Jego sprawy.
Jak to się można za bardzo troszczyć
o sprawy Pana? - pomyślałem sobie.
Może ona chce mieć więcej mojego
czasu dla siebie.
Okazało się, że ma czyste intencje (na
marginesie, dziś ta dziewczyna jest
przełożoną karmelitanek w Krakowie).
Pytałem Boga, co to też może znaczyć.
Wtedy dotarło do mnie, że Bóg nie chce,
abym mówił o Nim, ale bym mówiąc,
uobecniał Go. To nie ja mam działać, ale
to On ma działać ze względu na mnie,
na moje przylgnięcie do Niego. Wycofałem się i przez dwa lata po tym wydarzeniu byłem bierny, ucząc się jednocześnie nowej aktywności. Znajomi nie
poznawali mnie. Mówili, że zawsze byłem taki „do przodu”. Dostałem porządną lekcję i powiedziałem sobie, że
jeżeli Bóg nie pobłogosławi dzieła, to ja
w to nie wchodzę.
OCIEPLENIE PÓŁNOCY
Pewnego dnia zadzwonił do mnie mój
przyjaciel dominikanin, o. Jarek Janociński i powiedział, że podczas porannej
modlitwy miał natchnienie, aby mnie
zachęcić do wyjazdu do Lipia, gdyż Bóg
przygotował tam dla mnie coś ważnego.
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W mojej małej grupie miałem Waldka
Tyszkę, który ciągle wzywał nas do
modlitwy o ocieplenie północy. Pochodził ze Słupska. Wybrałem się w wierze
do Kołobrzegu. W Lipiu znaleźliśmy
opuszczone gospodarstwo, w którym
organizowała się oaza.
Przyjechało tam kilka dziewczyn
z PGR–u. Powiedziały, że jeżeli jest Bóg,
to chcą się Jemu oddać, a jeśli nie, to chcą
skorzystać z życia. Radykalizm tych
dziewczyn sprawił, że zbaraniałem.
Powiedziały jasno: albo jest Bóg i nam
go dacie, albo ruszamy w życie.
Zaczęliśmy z animatorami modlitwę.
W jej trakcie jedna z dziewczyn podeszła, objęła krzyż i zaczęła coś mówić,
a druga w kącie odpowiada: „Słuchaj,
dlaczego ty mi powtarzasz, że ja mam
nie iść do zakonu, tylko mam pozostać
w świecie?” One nie rozumiały, co się
z nimi działo. Powiedziałem im, że widocznie wasza gotowość dotarła do
tronu Boga, i jedna mówi językami,
a druga ma dar tłumaczenia.
Modlitwa trwała do rana. Wszystkie
sześć dziewczyn zostało tak „przejrzane”
przez Pana, że każda wiedziała, jak Bóg
ją kocha, i jak był z nią nawet wtedy,
kiedy ona o tym nie wiedziała, i wcale
go nie kochała. Nad ranem ogarnęła je
taka pasja, że biegały po lesie i piszczały.
Bardziej charyzmatycznego doświadczenia niż ta oaza nie przeżyłem.
Bóg powiedział nam pewnego dnia
rano, że to jest dzień ewangelizacji, i kto
gdzie ma pójść. Trwała radość i świado-
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mość obecności Bożej. Wraz z darami
duchowymi ludzie otrzymywali coraz
większe namaszczenie do ewangelizacji.
Ewangelizacja to dar Boży. Kiedy ludzie
doświadczają Go, inni „kleją się” do nich
i nie wiedzą dlaczego. Oni po prostu są
namaszczeni.
Pewnego dnia przyjechał do nas bp
Ignacy Jeż, ordynariusz diecezji. Dziewczyny zaczęły uwielbiać Boga śpiewem,
a biskup wyznał, że czasie słuchania ich
śpiewu coś się w nim poruszyło. Poprosił aby, jeżeli będą chciały, pozostały na
północy, aby służyć Panu. Zostały i do
dziś ewangelizują.
CENTRALNA DIAKONIA
MODLITWY
O wszystkim tym mówiliśmy ks.
Franciszkowi, który wskazał na potrzebę
stworzenia Centralnej Diakonii Modlitwy. To miała być diakonia, która czuwałaby nad tym, w jaki sposób doświadczenie duchowe, odnowa charyzmatyczna przenika Ruch Światło-Życie.
Racją bytu CDM było dbanie o to, by
wsparcie otrzymywali ci, którzy nie
wiedzą, co się z nimi dzieje. Jeśli popatrzycie na pierwsze trzydzieści numerów
„Siloe”, zobaczycie najlepsze artykuły
ekumeniczne, które ukazywały się
w anglojęzycznej prasie katolickiej,
przetłumaczone na język polski. Była to
pomoc w prowadzeniu Oaz Modlitwy,
aby stymulować doświadczenie charyzmatyczne w Ruchu, by rozwijać je
w sposób zrównoważony i zdrowy.
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Nie ma jednak możliwości, by dziecko
urodziło się uczesane i w warkoczykach.
W każdych narodzinach jest jęk, okres
niemowlęctwa, dziecko musi mieć swoją
mamę. To jest ryzyko wiary, że będziemy
czynić błędy w Duchu Świętym. Jednak
On uwielbia wyprowadzać nas z nich.
Sam wiele nauczyłem się poprzez własne
potknięcia, najpierw jako współodpowiedzialny za CDM, a następnie za
Centralną Diakonię Ewangelizacji.
NOWE DROGI
Po dwudziestu pięciu pracowitych
latach w Ruchu Światło-Życie, w 1992
roku Bóg otworzył mi nowe drogi.
Miałem przekonanie, że moim powołaniem jest prowadzenie szkoły ewangelizacji, której się oddałem. Cieszę się, że
po dwudziestu latach milczenia mogłem
na nowo przemówić do Ruchu ŚwiatłoŻycie.
Andrzej Sionek
Autor obecnie na stałe współpracuje
z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła
II w Krakowie. Posiada doktorat z teologii biblijnej. Jest dyrektorem katolickiego Stowarzyszenia EnChristo oraz
członkiem Sekretariatu ds. Nowej
Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej, działającym pod kierunkiem
ks. bpa Grzegorza Rysia.

Wysłuchała i spisała:
Magdalena Murawska,
opracował: Szymon Waliczek.
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Tajemnica bólu

aangażowanie obronę życia nieuchronnie prowadzi do zetknięcia się
z problemem śmierci najmniejszych – tej najboleśniej przyjmowanej,
niezawinionej przez rodziców, tajemnicy samej w sobie: śmierci dzieci
w łonie matki, bądź tuż po urodzeniu, nierzadko przedwczesnym. Temat
ogromnie trudny, nie do ogarnięcia po ludzku. Problem często nierozumiany
przez otoczenie, zbywany tanimi pociechami albo i wzruszeniem ramion.
Owszem, jest lepiej niż dwadzieścia lat temu, powstają grupy wsparcia dla rodziców, są strony internetowe, na których można znaleźć pomoc (np. www.
poronienie.pl,), świadomość społeczna rośnie. Warto jednak uświadomić sobie,
że to naprawdę nie jest problem odległy. W naszych wspólnotach, rodzinach,
parafiach, miejscach pracy, naszym sąsiedztwie są ludzie, którzy doświadczyli
utraty dziecka. Często o tym nie wiemy, bo nie każdy lubi, nie każdy potrafi
mówić głośno o dzieciach, które ma w niebie (i to trzeba uszanować). Ludzie
przeżywają latami traumy, ból, niezakończoną żałobę (bo na przykład nie mogli
pochować swojego dziecka). Potrzebują rozmaitej pomocy. A przede wszystkim
potrzebują naszej modlitwy.
Członkowie Diakonii Życia (i szerzej, członkowie naszego Ruchu!) podejmują
posługę i w tej dziedzinie w różnych miejscach Polski. W różny sposób. Czasem
od lat, czasem od niedawna. Czasem są to spore wydarzenia (Siedlce, Krosno),
czasem tylko lokalne, ograniczone do parafii. Czasem zupełnie ciche. Nie jest
jednak najważniejsza skala wydarzenia. Najważniejsze jest, że to jest dzieło
miłosierdzia. Nie o wszystkim wiemy. Podajemy kilka wiadomości, które dotarły
do nas po ostatnim Dniu Dziecka Utraconego obchodzonym co roku 15 października.
Ból straty dziecka nie ogranicza się jednak do strat okresu okołoporodowego.
Raz w roku, tydzień przed Wielkanocą, odbywają się rekolekcje „Trudne rozstania”. Rozejrzyjmy się wokół siebie, może blisko nas jest ktoś komu warto
zaproponować wyjazd do Koniakowa?
Agata i Krzysztof Jankowiakowie
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Olsztyn
W kościele p.w. św. Franciszka z Asyżu
z inicjatywy diakonii życia Ruchu ŚwiatłoŻycie odbyła się Msza św. w intencji rodzin,
które straciły dziecko. Msza poprzedzona
była różańcem z rozważaniami nawiązującymi do tematu straty dziecka, a ksiądz
kan. dr Piotr Dernowski wygłosił homilię
na ten temat. Jolanta Gontarz – członek
naszego Ruchu, matka ośmiorga dzieci,
w tym trojga utraconych w wyniku poronienia, powiedziała świadectwo o swoich
przeżyciach związanych z brakiem zrozumienia ze strony personelu medycznego
i wielkiej miłości Pana Jezusa.
Warszawa
W ramach obchodów Dnia Dziecka
Utraconego Diecezjalna Diakonia Życia
wraz z Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Warszawskiej zorganizowała Mszę
św. w intencji dzieci utraconych i ich rodziców. Eucharystia została odprawiona
w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła
w Warszawie w dniu 15 października
2013r. Mszę św. koncelebrowali: ks. Andrzej Pawlak – moderator Domowego
Kościoła Archidiecezji Warszawskiej, ks.
Dominik Koperski – dyrektor Duszpasterstwa Rodzin oraz proboszcz ks. Henryk
Bartuszek. Po Eucharystii odmówiono
różaniec, polecając Jezusowi przez ręce
Niepokalanej wszystkie dzieci utracone
i ich najbliższych.
Diakonia Życia przygotowała materiał
przedstawiający prawa rodziców po stracie
dziecka, ukazujący, w jaki sposób postępować w sytuacji straty, co dzieje się
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z dziećmi zmarłymi przed chrztem oraz
gdzie rodzice po stracie mogą szukać
pomocy psychologicznej i duchowej.
Materiał został umieszczony na stronie
warszawskiej Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła.
Siedlce
„Życie ludzkie jest święte” – Jan Paweł
II, tak brzmi napis na grobie dzieci utraconych w Siedlcach na cmentarzu przy ul.
Janowskiej.
Każde życie ludzkie jest cenne, jest darem Boga i miłości. Nie można jego
mierzyć w centymetrach. Każdy ma prawo
do pochówku, nawet dziecko, które żyło
pod sercem matki zaledwie kilka tygodni.
Pożegnanie dzieci utraconych, którym
z różnych przyczyn nie było dane cieszyć
się życiem, odbyło się w Siedlcach 17
października 2013r. Już po raz piąty Mszy
Św. w katedrze siedleckiej w intencji
wszystkich rodziców doświadczonych
stratą dziecka przewodniczył ks. bp ordynariusz wraz z trzynastoma kapłanami.
W homilii ksiądz biskup ukazał chrześcijańską perspektywę przeżywania śmierci
nienarodzonych dzieci. Po zakończeniu
Eucharystii dwie trumny z ciałami dzieci
utraconych zostały złożone w grobie na
cmentarzu przy ul. Janowskiej.
Kluszkowice
W parafii Matki Boskiej Częstochowskiej odbyła się modlitwa różańcowa
z rozważaniami dla rodziców po stracie.
Przygotowano ulotki „Jak pomóc kobiecie
po poronieniu?”, a w samym kościele zaprezentowano materiały pro-life.
97

Oaza nr 111

Pismo Ruchu Światło-Życie

Puste
ramiona

W

czesnym rankiem 4 grudnia
1992 roku rozpoczął się
poród mojego czwartego
dziecka. Byłam w domu, otoczona przez
najbliższych; z radością oczekiwaliśmy
na moment powitania nowego członka
rodziny. Poród nie trwał długo i wkrótce
urodził się Michael. I wtedy nasz świat
zatrząsł się w posadach: Michael urodził
się z trisomią. Żył 32 godziny, większość
z nich spędził w moich ramionach na
oddziale intensywnej opieki neonatologicznej. Gdy umarł, wróciliśmy do
domu z pustymi, pękniętymi sercami,
odrętwiali z bólu i smutku. Nasze życie
legło w gruzach. Od tego czasu zdołaliśmy je odbudować, ale blizny pozostały
już na zawsze.
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Większość z nas prędzej czy później
stanie przed faktem utraty kogoś bliskiego. Związane są z tym wydarzeniem
bardzo silne i bardzo bolesne emocje,
którym trudno stawić czoła. Nie wiadomo, co zrobić, jak sobie z tym poradzić. Chciałabym podzielić się niektórymi pomysłami z mojego własnego
doświadczenia i z rozmów z innymi
osobami, które utraciły dziecko.
Smutek, jak inne życiowe doświadczenia, wyraża się u różnych osób w różny
sposób i nie można mówić o regułach,
ustalonych procesach, które mogą pomóc uchronić się przed niesionymi
przezeń spustoszeniami. Jest to długi,
nieprzewidywalny proces. Kobiety
przeżywające tę tragedię często otrzy-

Pismo Ruchu Światło-Życie

mują sprzeczne rady od przyjaciół
i rodziny. Tak jak nie ma jednego ustalonego wzorca bycia matką, tak też nie
ma jednej właściwej drogi przeżywania
smutku, niezależnie od tego, czy śmierć
dziecka była niespodziewana, w wyniku
wypadku, poronienia, zespołu nagłej
śmierci, urodzenia martwego dziecka,
sytuacji takich jak u Michaela, czy też
gdy śmierć nastąpiła po długiej, przewlekłej chorobie. Wiek umierającego
dziecka nie jest właściwą miarą żalu
i bólu rodziny. Gdy umiera noworodek,
strata nie jest ani mniejsza, ani większa
niż w przypadku śmierci starszego
dziecka, a poronienie często jest przyczyną ogromnej boleści matki i reszty
rodziny. Wiele osób nie zdaje sobie
sprawy, że nie każda ciąża mnoga kończy się szczęśliwym urodzeniem kilkorga dzieci. Rodzice, którzy utracili
jedno z bliźniąt lub trojaczków, przeżywają taki sam ból, jak rodzice tracący
dzieci w innych okolicznościach. Przygotowywanie się do wychowywania
dwójki dzieci, a bycie matką tylko jednego, to najtrudniejsza sprawa, z jaką się
kiedykolwiek mierzyłam – mówi Laura
Jerbi, współzałożycielka Chicago Connection for Loss in Multiple Birth. Tak
bardzo starałam się dobrze karmić, bolało mnie nacięcie, byłam zmęczona,
zdenerwowana... Płakałam o byle głupstwo, przede wszystkim dlatego, że przygniatało mnie to ciężkie doświadczenie,
nie mówiąc już o zmianach poporodowych! Gdy pierwszy raz przystawiłam
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Katie do piersi, miałam przed oczami
tylko widziane w książkach zdjęcia
dwójki dzieci przystawionych do dwóch
piersi. Takie rodziny muszą radzić sobie
nie tylko ze śmiercią jednego dziecka,
ale także ze wszystkimi stresami, które
wiążą się z przybyciem do rodziny noworodka (albo dwóch). Na dodatek
dziecko lub dzieci pozostające przy życiu
mogą spędzić jakiś czas po narodzeniu
w szpitalu, co niesie kolejną porcję zamieszania i smutku.
PRZEŻYWANIE SMUTKU I BÓLU
JEST SPRAWĄ INDYWIDUALNĄ
W sytuacji straty dziecka wszystko, co
pomaga rodzicom przeżyć to doświadczenie, jest dla nich dobre. Tak jak zawierzamy wewnętrznej intuicji rodziców, by wybierali, co jest właściwe dla
ich rodziny w innych sytuacjach, tak też
należy zaufać, że lepiej niż inni będą
wiedzieli, jaki jest najlepszy sposób
przeprowadzenia swojej rodziny przez
doświadczenie smutku i straty.
Proszę, nie ignorujcie bolejących rodziców ani ich tragedii. Gdy ludzie stają
przed pogrążonymi w smutku rodzicami i widzą ich cierpienie, stają twarzą
w twarz z własnymi uczuciami dotyczącymi śmierci. Może to być bardzo niepokojące i trudne doświadczenie.
Uznanie własnych uczuć i wyrażenie
własnego smutku jest o wiele bardziej
pocieszające niż „bycie silnym” w oczach
rodziny. Jeżeli jesteś zakłopotany, albo
nie wiesz co powiedzieć, uścisk, objęcie,
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współczujące dotknięcie ramienia powiedzą wiele.
Choć wyrażanie współczucia jest zawsze mile widziane, prawdopodobnie
o wiele bardziej niż się to osobie współczującej wydaje, należy uważać na to, co
się mówi. Nie ma nic złego w prostym,
serdecznym: Przykro mi, tak bardzo ci
współczuję. Jednak po śmierci Michaela
od osób, o których wiem, że były naprawdę przejęte i z najlepszą wolą
chciały ulżyć mi w smutku, usłyszałam
zdania, które naprawdę zabolały. Nie
mówcie matce, że wiecie, jak się czuje,
nawet jeśli przeżyliście podobną tragedię. To nigdy nie jest tak samo. Unikajcie
komentarzy w stylu: jesteś młoda, możesz
mieć jeszcze dzieci (nie chciałam innego
dziecka, chciałam Michaela!) albo: Masz
szczęście, jeszcze masz troje wspaniałych
dzieci (możecie sobie wyobrazić, jaka
czułam się szczęśliwa!) czy Teraz masz
małego aniołka w niebie (nie chciałam
mieć go w niebie, chciałam, by był
w moich ramionach!). Takie uwagi
atakują zrozpaczone serce i mogą sprawić, że matka zwątpi w słuszność swoich
własnych uczuć.
JAK POMÓC
Najlepsze, co możesz ofiarować zrozpaczonej matce, to siąść przy niej i słuchać, jeśli chce mówić, tak długo, jak
chce mówić. Matka może potrzebować
mówić o swoim dziecku i jego śmierci
przez tygodnie, miesiące, a nawet lata.
Nie osądzaj, nie proponuj żadnych
100

Pismo Ruchu Światło-Życie

rozwiązań i nie próbuj mówieniem
wpływać na jej uczucia. Bądź bezpiecznym odbiorcą jej smutku. Słuchaj
czynnie, powtarzając to, co ci powiedziała o sytuacji i swoich uczuciach
w sposób, który ukaże jej twoje zrozumienie i akceptację. W ten sposób możesz jej ofiarować bardzo potrzebne
wytchnienie od uwag sugerujących jak
„powinna” czuć. John DeFrain, w książce
Stillborn pisze: Najbardziej pomogli mi
ludzie, którzy nie bali się mówić o śmierci.
Nie patrzyli w inną stronę, nie zmieniali
tematu, nie przechodzili do ważnych
zadań. Byli ze mną. Trwali. Bali się, ale
nie bali się tak bardzo, by nie móc być ze
mną... Dziękuję za nich Bogu.
Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie
możesz zrobić, pomagając zrozpaczonej matce (lub komuś innemu), to
zapytać, czego potrzebuje, ponieważ
jest to sprawa indywidualna. Niektóre
kobiety będą chciały rozmawiać, inne
będą chciały, by zostawić je w spokoju.
Niektórzy ludzie rzucają się w wir aktywności, inni nie są w stanie wyjść
z łóżka przez całe dnie. Wiele zrozpaczonych matek jest tak odrętwiałych,
że nie są w stanie myśleć. Konkretna
propozycja, jak na przykład przyniesienie posiłku, zrobienie prania, załatwienie zakupów to o wiele większa
pomoc niż ogólnikowa propozycja:
Jeśli mogę w czymś pomóc, zadzwoń.
Pogrążona w smutku matka może nie
być w stanie podnieść słuchawki i zadzwonić po pomoc, niezależnie od
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tego, jak bardzo jej potrzebuje czy jak
dobrze się znacie.
Dla matki, której dziecko zmarło, jest
bardzo ważne, gdy ludzie o nim pamiętają, szczególnie gdy upływa więcej
czasu. Mówiąc o dziecku używaj jego
imienia – to muzyka dla jej uszu. Pamiętaj o urodzinach dziecka, przyślij jej liścik, kartkę, kwiaty. Możesz zrobić lub
kupić specjalną dekorację upamiętniającą dziecko, wysłać rodzinie wiersz czy
złożyć w imieniu dziecka ofiarę dla
ulubionej organizacji dobroczynnej.
Możesz pomóc matce w założeniu
„Funduszu Pamięci” albo dołożyć się do
istniejącego. Poproś, by pokazała ci fotografie dziecka, jeśli je ma. Nie wahaj
się rozmawiać z nią o jej dziecku. Nie
martw się, że będziesz rozdrapywać stare
rany albo przypominać matce o tym,
o czym już zapomniała. Ona nigdy nie
zapomni o swoim dziecku, ale może się
obawiać, że zapomną o nim inni. Mi-

Martin Hudack, Bańska Bystrzyca, Słowacja
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chael był z nami bardzo krótko, nie
mamy wielu jego zdjęć i jest mi bardzo
smutno, gdy pomyślę, że inni mogą
nawet nie pamiętać o jego istnieniu. Nie
powinieneś być zakłopotany, gdy matka
płacze, kiedy rozmawiasz z nią o dziecku.
Płacze niezależnie od ciebie, to nie ty
spowodowałeś te łzy.
OJCOWIE MOGĄ
CIERPIEĆ INACZEJ
Pamiętaj, że inni też przeżywają stratę,
nie tylko matka. Ból każdej osoby ma
inne natężenie i czas trwania, jest niepodobny do bólu innej osoby, nawet
cierpiącej po utracie tego samego
dziecka. Bonnie Douglas, matka, której
syn zmarł na „zespół nagłej śmierci
noworodka”, wspomina: Mój mąż wydawał się cierpieć bardziej ode mnie na
początku, ale pozbierał się szybciej. Wydaje mi się, że moje cierpienie trwało
dłużej. Często zdarza się, że mężczyźni
i kobiety przeżywają ból po
stracie w inny sposób, inaczej
swój ból wyrażają i mają różne
potrzeby podczas trwania żałoby. Ojciec, który stracił
dziecko, może negatywnie reagować na coś, co pomaga
matce dziecka. Należy to uszanować. Jak piszą Susan Borg
i Judith Lasker w książce When
Pregnancy Fails: Ojciec, który
wydaje się zajęty i opanowany,
często wyraża swój ból w samotności. Jeden z ojców, którzy
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stracili, dziecko nie uronił ani jednej łzy
przy innych, ale w noc, w którą umarło
dziecko, kilka godzin płakał na zewnątrz,
na śniegu, pod krzewem róży.
Rodzeństwo także jest zdruzgotane
śmiercią innego dziecka w rodzinie,
choć może na to nie wyglądać. Często
widać, jak na pogrzebie dzieci biegają
i śmieją się. To zachowanie nie oznacza,
że nic ich nie obchodzi: po prostu ich
umysł potrzebuje przerw między nawrotami smutku. Jeden z najbardziej
przerażających komentarzy, jaki usłyszałam po śmierci Michalea, nie był
skierowany do mnie. Więcej niż jedna
osoba mówiła mojej najstarszej córce,
która wówczas miała jedynie 10 lat: Teraz musisz być silna za twoją mamę, ona
ciebie potrzebuje. Ostatnią rzeczą, jaka
w tym momencie była jej potrzebna, to
to, żeby ukryła swój ból i próbowała
sobie radzić z moim.
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Dzieci mogą być przerażone siłą
swojego bólu i bólu innych wokół nich.
Mogą nie mieć jasnego obrazu tego, co
się stało, mogą czuć się winnymi, wyobrażając sobie, że to jakieś ich działanie
spowodowało tragedię, mogą czuć się
odsunięte od zrozpaczonych rodziców
albo mogą obawiać się o swoje własne
bezpieczeństwo. Dzieci mogą płakać
albo nie, a jeżeli płaczą, mogą nie pozwolić ci tego zobaczyć. Pomoc dzieciom w przeżyciu smutku to wielkie
wyzwanie. Czasem potrzebne jest twórcze podejście, by pomóc znaleźć ujście
dla smutku, które sprawi im ulgę. Niektóre dzieci będą opowiadać lub pisać
opowieści o swoim bracie lub siostrze;
inne będą bawić się, odgrywając je.
Jedne przylgną do ciebie; inne będą
wydawać się dalekie i zachowywać rezerwę. Jedna z moich córek nie lubiła
mówić o śmierci Michaela. Wyrażała
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swoje uczucia przez rysowanie. Podobnie jak dorośli, dzieci różnią się między
sobą. Niech wiedza, że pamiętasz o nich
i jesteś. dla nich, ale pozwól im na bycie
sobą.
ROZMAWIANIE Z DZIEĆMI
O ŚMIERCI
Autorki książki When Pregnancy Fails
przywołują radę rabbiego Earla Grollmana, wydawcy Explaining Death to
Children. Przyznaje on: łatwiej jest doradzić rodzicom, czego nie należy mówić
o śmierci. Nie ma jednego, zawsze odpowiedniego wzorca. Grollman proponuje
wprowadzenie pojęcia i rzeczywistości
śmierci we wczesnym dzieciństwie na
przykładzie kwiatów i zwierząt, aby
tragedia rodzinna nie była pierwszym
spotkaniem dziecka ze śmiercią. Najlepiej, aby pogrążeni w smutku rodzice
przedstawili fakty prosto i jasno, biorąc
pod uwagę wiek i doświadczenie
dziecka. Nawet teraz, po pięciu latach
moje dzieci płaczą, gdy wspominają, jak
przyszły do szpitala do swojego braciszka, wiedząc, że jest chory, ale nie
zdając sobie sprawy, że tylko godziny
dzieliły go od śmierci. Mój mąż i ja nie
chcieliśmy opuszczać szpitala. Byliśmy
świadomi, jak niewiele czasu mogliśmy
jeszcze spędzić z Michaelem, ale nie
wydawało się nam słuszne informowanie o tym dzieci przez telefon. Tak więc
przez prawie cały dzień nie wiedziały,
w jakim jest stanie, dopóki nie przyjechały do szpitala i nie przyszło im do
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głowy, że przyjeżdżają się pożegnać.
Jednak chwile, gdy trzymały go w ramionach, zanim poznały prawdę, i gdy
już ją znały, należą do ich najcenniejszych wspomnień. Gdy Michael umarł,
dużo płakałam i przylgnęłam do męża
i trójki żyjących dzieci. Oni trzymali
mnie przy życiu. W tamtym momencie,
gdybym nie miała dzieci, którym byłam
potrzebna, nie zależałoby mi na życiu.
Wiele osób proponowało: zabiorę dzieci
na kilka godzin, abyś mogła być trochę
sama. Była to życzliwa myśl i może byłaby pomocą dla innej kobiety, ale
w moim przypadku to tylko pogorszyłoby sprawę. Nie chciałam być sama,
a i dzieci także chciały być ze mną.
Musiały przejść przez swój własny
smutek i lęk. Nie tylko ich brat umarł,
ale jeszcze widziały, jak roztrzęsieni są
rodzice. Rozdzielenie się było czymś nie
do pomyślenia.
REAKCJE EMOCJONALNE
Większość rodziców po stracie dziecka
nie traci zmysłów, choć to, co mówią,
może wydawać ci się bardzo dziwne.
Reakcje emocjonalne są silne; rodzice
mogą być zdezorientowani, mieć depresje, być zgorzkniali i wycofać się na wiele
miesięcy, a nawet lat. Często występują
też objawy fizyczne takie jak bezsenność
i brak apetytu. Puste ramiona to rzeczywistość, więc niektóre matki pragną brać
na ręce każde spotkane niemowlę, inne
całymi latami nie czują się dobrze wśród
dzieci. Wkrótce po śmierci Michaela
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gorączkowo przeszukiwałam stos lalek
i wypchanych zwierzątek moich dzieci,
szukając czegoś, co przypominałoby
dotyk noworodka. Całymi miesiącami
nie mogłam spać bez tego misia w ramionach.
Pogrążeni w smutku rodzice często
wybuchają płaczem w pozornie dziwnych momentach. Pewna pora dnia,
dzień tygodnia czy szczególne sytuacje
mogą być dla nich trudne przez długi
czas. Rocznica urodzin i śmierci, rocznica spodziewanej daty narodzin, specjalne okazje i święta jak Dzień Matki
czy Dzień Ojca w nieunikniony sposób
przypominają o tym, co mogłoby być.
Drobne rzeczy, normalne, zwykłe chwile
mogą nieść bolesne wspomnienia.
Niech cię to nie przeraża. To wszystko
jest częścią procesu żałoby.
ZNALEZIENIE WSPARCIA
Jedną z rzeczy, które były dla mnie
największą pomocą w przejściu przez
cały proces żałoby, było przyłączenie się
do grupy wsparcia dla rodziców po
stracie dziecka działającej przy naszym
szpitalu. Przez jakiś czas przychodził
tam ze mną mąż i również wiele mu to
dało, choć jego potrzeby zostały zaspokojone wcześniej niż moje. Bardzo pomogła nam świadomość, że są na
świecie inni ludzie tak samo połamani
jak my. Opowiadaliśmy sobie o życiu
i śmierci naszych dzieci wiele razy
(o wiele więcej niż wytrzymałby którykolwiek z naszych przyjaciół). Odbyli104

Pismo Ruchu Światło-Życie

śmy wiele łzawych rozmów telefonicznych, ratowaliśmy się za pomocą czarnego humoru i pomogliśmy sobie
w wielu trudnych momentach. Wciąż
mam kontakt z niektórymi osobami
z tamtej grupy. (...) Ten rodzaj pomocy
może nie odpowiadać wszystkim rodzicom, może też nie być pomocny na
każdym etapie żałoby, ale dla wielu osób
był ogromną pociechą. (...) Wciąż cierpię
po śmierci mego syna i zawsze tak będzie. Michael może już nie żyje z nami
na ziemi, ale żyje w naszych sercach.
Choć na początku nie byłam tego taka
pewna, wiem już, że dojdziemy do siebie
po naszej stracie, wiele zawdzięczając
przyjaciołom z La Leche League. Jestem
teraz zajęta bardziej niż kiedykolwiek,
nie pogrążona przez cały czas w bólu,
i nauczyłam się z radością witać łzy
przychodzące, gdy myślę o Michaelu
i o tym, co mogłoby być. One łączą mnie
z nim. Gdy pewnego dnia staniecie
w obliczu rodziny pogrążonej w żałobie,
proszę, pamiętajcie, że możecie wesprzeć ich na wiele sposobów. Możecie
zaofiarować pomoc w codziennych
sprawach życiowych, możecie wskazać
przynoszące pomoc książki, możecie
zaakceptować ich indywidualny sposób
przeżywania żałoby i przede wszystkim
możecie słuchać.
Kathy Triick
(Przedruk z: .New Beginnings.,Vol. 15
No. 2, 1998. tekst ukazał się w “Fundamentach Rodziny” nr 31)
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amieszczony obok artykuł jest cenny dla osób, które doświadczyły straty
dziecka. Autorka dzieli się swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami dotyczącymi sposobu, w jaki ona i jej rodzina poradziła sobie z bolesnym doświadczeniem. Świadectwo jest tym bardziej cenne, że zawiera wiele sugestii, jak można
konkretnie pomóc rodzinie, która straciła dziecko.
Śmierć dziecka stawia przed rodzicami i rodzeństwem trudne zadanie. Nie tylko
muszą opłakać i zaakceptować rozstanie z bliską osobą, ale nauczyć się żyć na nowo
w innej sytuacji. Wobec tragedii i cierpienia człowiek jest bezsilny. Śmierć jest
faktem nieodwracalnym. Nie można pomóc osieroconym szybko i skutecznie. Na
cierpienie nie ma lekarstwa. Nie pomaga znieczulanie się lekami, chętnie zapisy-

Śmierć dziecka stawia przed rodzicami i rodzeństwem
trudne zadanie. Nie tylko muszą opłakać i zaakceptować
rozstanie z bliską osobą, ale nauczyć się żyć na nowo
w innej sytuacji.
wanymi przez lekarzy psychiatrów, ani szukanie zapomnienia w alkoholu. Środki
chemiczne powodują jedynie chwilową poprawę nastroju lub zobojętnienie,
a dłuższe ich zażywanie wiąże się z ryzykiem uzależnienia. Cierpienie zaś można
dzielić – staje się przez to łatwiejsze do zniesienia. W cierpieniu powinniśmy sobie
towarzyszyć, dlatego słuszna jest intuicja autorki, aby nie rozdzielać dzieci i rodziców. Każda osoba w rodzinie inaczej przeżywa żałobę: inaczej przeżywa ją kobieta,
inaczej mężczyzna, a jeszcze inaczej dzieci. Ważne jest aby rodzina spędzała ze sobą
czas, rozmawia na temat utraconej osoby i z wyrozumiałością odnosiła się do
siebie nawzajem. W przeciwnym wypadku skłonność do izolowania się i cierpienia
w samotności może być przyczyną osłabienia więzi, wzajemnego obwiniania,
a nawet poważnego kryzysu w małżeństwie. Szczególna uwaga i troska należy się
pozostałym dzieciom, które w skrajnych przypadkach mogą sobie przypisywać
winę za śmierć brata lub siostry, czuć się odrzucone i niekochane, gdyż zmarłe
rodzeństwo było długo w centrum zainteresowania (np. w związku z przewlekłą
chorobą).
Cierpienie po stracie dziecka, oprócz wymiaru emocjonalnego ma także charakter duchowy. W obliczu śmierci człowiek zaczyna widzieć swoje życie w innej
perspektywie. Po śmierci bliskiej osoby inaczej spostrzegamy różne sprawy: problemy wydają się mniejsze, a niektóre słowa, gesty czy zdarzenia nabierają wyjątkowego znaczenia. Tak bolesne doświadczenia zawsze są dla człowieka próbą: albo
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wyjdzie z niej szlachetniejszy, mądrzejszy, zahartowany, a jednocześnie bardziej
wrażliwy na krzywdę innych, albo zgorzkniały i zamknięty w swoim świecie.
W perspektywie wyłącznie ludzkiej cierpienie i śmierć są bezsensowne. Szczególnie śmierć dziecka wydaje się pozbawiona sensu: będąc na progu życia nie zdołało
wiele dokonać, a bliskim przyniosło tylko wielkie nadzieje, a potem jeszcze większe
cierpienie i rozpacz.
Mimo to osieroceni rodzice mają potrzebę znalezienia sensu, przewartościowania, a przynajmniej zweryfikowania swoich postaw i odpowiedzenia sobie na trudne
pytania: dlaczego właśnie nas dotknęła ta tragedia, czy to jest sprawiedliwe, czy to
ma sens, czym na to zasłużyliśmy i co zaniedbaliśmy. Pytania egzystencjalne – o sens

Osieroceni rodzice mają potrzebę znalezienia sensu, przewartościowania, a przynajmniej zweryfikowania swoich
postaw i odpowiedzenia sobie na trudne pytania: dlaczego
właśnie nas dotknęła ta tragedia, czy to jest sprawiedliwe,
czy to ma sens, czym na to zasłużyliśmy i co zaniedbaliśmy.
życia i cierpienia - w obliczu śmierci wydają się mieć zasadnicze znaczenie. Człowiek
wierzący czy niewierzący stawia pytanie: dlaczego? Znalezienie na nie zadowalającej odpowiedzi bywa trudne. Dla osoby wierzącej dramat śmierci własnego dziecka
może być próbą wiary, ponieważ sprawdza, jak wielkie zaufanie człowiek pokłada
w Bogu. Z drugiej jednak strony głęboko wierzący ma pewność, że Bóg, który jest
Miłością, pragnie dla człowieka szczęścia a nie cierpienia. Pragnie on nieprzemijającego szczęścia dla każdego człowieka. Temu zaś, którego doświadcza, daje
również siłę i pomaga cierpienie znieść.
Bóg dopuszczając śmierć dziecka niezawinioną bezpośrednio przez rodziców,
zaprasza ich do złączenia własnego cierpienia z Jego odkupieńczym cierpieniem
na krzyżu, a przez to do współudziału w zbawianiu świata. Bóg zaprasza do wynagradzania Mu za grzechy swoje i innych, do wielkodusznego przebaczania, do
wzrostu duchowego, do głębszego zawierzenia i do jeszcze większej z Nim bliskości.
Renata Skoraszewska, psycholog, terapeuta, należy do kręgu DK w Poznaniu
tekst ukazał się w „Fundamentach rodziny” nr 31
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TRUDNE ROZSTANIE
– Dla rodziców po stracie dziecka Gdy umierają rodzice, zostają sieroty,
po śmierci współmałżonka – wdowy i wdowcy,
a w przypadku śmierci dziecka brakuje określenia,
bo jest to stan przeciwny naturze.
Śmierć dziecka jest zablokowaniem przyszłości.

11-13 KWIETNIA 2014 r.
Dom Rekolekcyjny Ruchu ŚwiatŁo-Życie
„Emaus” w Koniakowie
zapraszamy
wszystkie osoby potrzebujące pomocy duchowej
w trudnym i bolesnym doświadczeniu straty dziecka
przed lub po jego urodzeniu.
Będzie to czas
na zmierzenie się z żalem i zastanowienie się,
co zrobić, żebyśmy chcieli podjąć swoje życie dalej.
Poranione serca będziemy chcieli zawierzyć Bogu,
żeby On zatroszczył się
o nas, nasze małżeństwa i rodziny.
Rekolekcje poprowadzą: Pan Andrzej Winkler – psycholog, psychoterapeuta,
trener i superwizor programu NEST przeznaczonego dla osób dorosłych, które
doświadczyły różnego rodzaju traumatycznych przeżyć m.in. utraty ciąży
w wyniku poronienia, aborcji czy śmierci okołoporodowej, urodzenia dziecka
niepełnosprawnego oraz śmierci dziecka po jego urodzeniu, moderatorzy Domu
Rekolekcyjnego „Emaus” Ks. Jarosław Ogrodniczak i Ks. Grzegorz Stencel we
współpracy z Diakonią Życia Ruchu Światło-Życie

Szczegóły i zgłoszenia: strona www.emauskoniakow.pl
Anna Janic tel. 603 550 207, e-mail anna.janic@wp.pl
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DIAKONIA MISYJNA
Żyć na kredyt
i nie upierać się zachłannie
Czasem za bardzo staram się być niezależny i samowystarczalny, a za
mało ufam w Bożą Opatrzność. Kalkuluję, zamiast żyć na Boży kredyt.
Zbyt zachłannie upieram się przy swojej woli, marzeniach i planach,
zamiast wsłuchać się w natchnienia Ducha. To tylko niektóre z bolesnych,
ale prawdziwych wniosków, które zrodziły mi się podczas tegorocznej
Oazy Modlitwy Diakonii Misyjnej. Jednak okazja do przyjrzenia się postawie Chrystusa Sługi nie tylko uświadomiła mi własne niedomagania, ale
pokazała kierunek pracy, jaką muszę wykonać, by wypełnić moją misję
i dała nowy zapał w posłudze, do której zaprasza mnie Pan. Ale zacznijmy
od początku.
Oaza Modlitwy Diakoni Misyjnej
ma już kilkuletnią tradycję, do której
należy m.in. jesienny termin, a do tej
pory również i miejsce - okolice Warszawy. Tym razem jednak odbyła się
w Tomaszowie Mazowieckim, więc po
raz pierwszy ciężar organizacji spadł na
archidiecezję łódzką, co jest dla nas
także swoistym znakiem czasu, pokazującym, że diakonia misyjna coraz
mocniej rozwija się w innych diecezjach.
Oaza Modlitwy z założenia ma być dla
nas miejscem nie tylko rozeznawania
kierunku pracy całej diakonii, ale przede
wszystkim czasem indywidualnego,
osobistego odczytywania woli Bożej,
okazją do zaczerpnięcia Bożego Ducha
na cały rok posługi, chwilą zatrzymania
się i refleksji. Niezwykle ważny jest dla
nas dar spotkania, wzajemnego uboga108

cenia się i umocnienia, czasem bowiem
przyjeżdżamy na tę Oazę Modlitwy
będąc na etapie jakiejś duchowej pustyni, wypalenia bądź z wątpliwościami,
a wyjeżdżamy podbudowani, „naładowani” i pełni nadziei oraz zapału.
Na tegoroczne dni skupienia przybyło
kilkanaście osób z pięciu diecezji (warszawsko-praskiej, warszawskiej, poznańskiej, łódzkiej i przemyskiej). Przez
temat OM: „Posłani na wzór Chrystusa
Sługi” prowadził nas moderator diakonii
łódzkiej – ks. Piotr Tarabasz, który jest
wikariuszem w parafii św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie, goszczącej nas
w dniach 15-17 listopada 2013r.
Czas naszego skupienia rozpoczął się
późnym piątkowym wieczorem. Jakież
było moje zdziwienie, gdy po skończonej pracy dojechałem do Tomaszowa
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o 23.00 i okazało się, że uczestnicy OM
dopiero kończą Mszę św. Pragnienie
spotkania się we wspólnocie eucharystycznej było silniejsze niż zmęczenie
po niełatwej dla wielu podróży.
W czasie sobotniej konferencji ks.
Piotr rozwijając myśl z 88 punktu encykliki Redemptoris Missio wprowadzał nas w duchowość misyjną, mówiąc o życiu na Boży kredyt. Nawiązu-
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stwie powodują, że ciężko nam wyzbyć
się mentalności czynienia wszystkiego
interesownie. Życie na kredyt to zaufanie Bogu, Jego Opatrzności, to wiara,
że Bóg się o mnie zatroszczy, że ma dla
mnie plan, choć nie zawsze musi być
on wygodny dla mnie. Życie na kredyt
to życie tu i teraz, a więc nie rozpamiętywanie przeszłości i próba okiełznania
przyszłości, lecz skupianie się na tym,

Życie na kredyt to życie tu i teraz, a więc nie rozpamiętywanie przeszłości i próba okiełznania przyszłości, lecz skupianie się na tym, co mamy w danej chwili, zauważanie tych
momentów, które są okazją do czynienia dobra, to dostrzeganie Bożego działania w drobnych codziennych zadaniach.
jąc do słów bł. Jana Pawła II o tym, że
„od misjonarza wymaga się, by gotów
był „wyrzec się siebie i wszystkiego, co
dotychczas uważał za swoje, i stał się
wszystkim dla wszystkich”: w ubóstwie, które czyni go wolnym dla
Ewangelii, w oderwaniu od osób i dóbr
z własnego środowiska, by stał się
bratem tych, do których został posłany,
ażeby nieść im Chrystusa Zbawiciela
(…)”, ks. Piotr mówił o wyzbyciu się
pokusy planowania własnego życia,
nadmiernego zabezpieczania swojej
przyszłości i kalkulowania w relacjach
z Bogiem i człowiekiem. Wskazał też
na niebezpieczeństwo popadania
w układy i zależności związane z „przysługami”, które w naszym społeczeń-

co mamy w danej chwili, zauważanie
tych momentów, które są okazją do
czynienia dobra, to dostrzeganie Bożego działania w drobnych codziennych zadaniach.
Następnie w czasie pracy w grupach
dzieliliśmy się Słowem Bożym z hymnu
św. Pawła o kenozie (Flp 2,5-11), a także
rozmawialiśmy o tym, jak wygląda dziś
nasza relacja z Chrystusem, jaka jest
nasza misja, do której jesteśmy wezwani
w wymiarze życia osobistego i diakonijnego, a także o tym, co nas ogranicza,
do czego jeszcze jesteśmy przywiązani,
czego się lękamy. Uświadomienie sobie
tych spraw jest ważne, aby móc w pełni
wypełnić swoją misję, do której Pan nas
powołuje. Musimy zatem wiedzieć, na
109
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jakim etapie rozwoju duchowego jesteśmy, ile mamy sił, ile możemy z siebie
dać, co nas będzie w tym spowalniać,
a więc i nad czym trzeba popracować.
Istotnym punktem naszych Oaz
Modlitwy jest zawsze świadectwo tych,
którzy byli na misjach. Tym razem
wielkim ubogaceniem była dla nas
relacja Magdy i Oli z diakonii poznańskiej, które w ostatnie wakacje wraz
z kilkunastoosobową grupą były na
wolontariacie misyjnym w Berdiańsku
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sza, który mówi o Bożej Miłości,
i wzywa, by się nie lękać, gdyż jest przy
nas Pan. W kontekście tego Słowa łatwiej jest zrozumieć, dlaczego Jezus
uniżył samego siebie przyjąwszy postać
Sługi, dlaczego był gotów wypełnić
Boży plan, misję, do której został namaszczony, choć wiązała się ona
z ofiarą. Otóż dlatego, że usłyszał „Tyś
jest mój Syn umiłowany”. Jeśli żyję
w świadomości, że Bóg jest moim
Ojcem, że mnie kocha, że jestem Jego

Nie muszę się zastanawiać, czy uda mi się wypełnić zadanie, do którego jestem posłany, nie muszę się martwić, że
coś stracę, że nie podołam. Jeśli rzeczywiście wierzę, że Bóg
mnie kocha, to nie potrzebuję zabezpieczeń materialnych,
kalkulowania, co mi się opłaca, a co nie.
na Ukrainie. Dla mnie ich doświadczenia są dowodem na to, że Pan Bóg
potrafi nas wykorzystać jako narzędzia
o wiele efektywniej niż byśmy się sami
tego spodziewali czy oczekiwali, i że
nigdy nie wiemy, w którym momencie
zechce się nami posłużyć, by objawić
drugiemu człowiekowi swoją miłość.
Eucharystię tego dnia przeżyliśmy
w domu Katolickiej Szkoły Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych „Dzieci
Światłości” w Swolszewicach. Najpierw
jednak mieliśmy okazję do Namiotu
Spotkania przed Najświętszym Sakramentem, a podstawą do rozważań był
fragment z 1 rozdziału Księgi Jeremia110

umiłowanym dzieckiem, to nie muszę
się bać, nie mam się czego lękać. Nie
muszę się zastanawiać, czy uda mi się
wypełnić zadanie, do którego jestem
posłany, nie muszę się martwić, że coś
stracę, że nie podołam. Jeśli rzeczywiście wierzę, że Bóg mnie kocha, to nie
potrzebuję zabezpieczeń materialnych,
kalkulowania, co mi się opłaca, a co
nie. Jesteśmy posłani na wzór Chrystusa Sługi, bo tak jak On jesteśmy
umiłowani przez Boga, a więc nie
musimy się lękać misji, do której
wzywa nas Duch Święty. Mamy zaufać
i uwierzyć, że Bóg uzdalnia i prowadzi
tych, których powołuje.
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Sobotni wieczór zakończyliśmy pogodnym wieczorem, przetańczonym
pod znakiem „podróży dookoła
świata”, a także niezwykle wciągającym
świadectwem ks. Przemka Szewczyka,
który podzielił się swoim doświadczeniem podróży do Syrii i Egiptu.
Niedzielę rozpoczęliśmy od jutrzni,
w czasie której ks. Piotr jeszcze raz
przypomniał nam ważne wezwanie
papieża Jana Pawła II: „Właśnie dlatego, że jest „posłany”, misjonarz doświadcza umacniającej obecności
Chrystusa, który mu towarzyszy
w każdej chwili jego życia – „Przestań
się lękać (...), bo Ja jestem z tobą” (RM
88). Tego dnia włączyliśmy się w parafialną Mszę św., podejmując różne
posługi, a następnie tradycyjnie nadszedł czas na część poświęconą sprawom diakonijnym, którą poprowadził
Marcin Skłodowski, odpowiedzialny
za Centralną Diakonię Misyjną. Tym
razem jednak, ku naszemu zaskoczeniu, nie rozmawialiśmy o konkretnych
kierunkach pracy, planowaniu wyjazdów, rekolekcji czy wydarzeń, lecz
podjęliśmy temat istoty i celu diakoni.
Marcin kontynuując rozważania nad
hymnem o kenozie z Listu do Filipian,
przytoczył osobliwe tłumaczenie fragmentu, który mówi o tym, że Jezus nie
skorzystał ze sposobności by na równi
być z Bogiem. Otóż Biblia Warszawska
tłumaczy te słowa tak: „nie upierał się
zachłannie by być jak Bóg”. Dalsza jego
refleksja była prawdziwie otrzeźwia-
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jąca dla mnie. Przy czym ja się upieram
zachłannie? To znaczy, na czym mi
zależy najbardziej? Co jest dla mnie
ważne? Z czego nie jestem w stanie na
dzień dzisiejszy zrezygnować? I wcale
nie chodzi o coś złego, przeciwnie.
Jezus „nie upierał się zachłannie” przy
czymś, co mu się należało, do czego
miał prawo. I w moim życiu również
są rzeczy i sprawy, które mają prawo
mnie absorbować, które są dobre,
pożądane. Ale chodzi o postawienie
sobie pytania, czy jestem gotów z tego
zrezygnować, jeśli będzie to konieczne
dla wypełnienia misji zleconej przez
Boga. Czy jestem w stanie iść za Nim
do końca?
W tym rozważaniu Marcin postawił
całą diakonię przed ważnym pytaniem:
czy jesteśmy w stanie wypłynąć na
głębie i włożyć wszystkie nasze siły, by
podjąć się zadania, do którego diakonia misyjna została powołana? Czy
posługę w diakonii misyjnej traktujemy jako życiowe powołanie? Czy
jako Ruch Światło-Życie dojrzeliśmy
do tego, by zaangażować wszystkie siły
w ewangelizację narodów? Na razie te
pytania są przedmiotem naszej refleksji i modlitwy, a znajdą kontynuację na
styczniowej sesji roboczej Centralnej
Diakoni Misyjnej, dlatego też osobiście
cieszę się z tej Oazy Modlitwy i tego
tematu, bo dzięki temu do tych wszystkich pytań mogę teraz stanąć z większą
wiarą.
Przemysław Wieczorek
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Życie liturgią
Zebranie Duszpasterzy
Służby Liturgicznej
Licheń 5-6.11.2013

W

tegorocznym zebraniu
uczestniczyło około pięćdziesięciu prezbiterów
odpowiedzialnych za formację służby
liturgicznej, biskup Adam Bałabuch
– przewodniczący Komisji Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
biskup Piotr Greger oraz biskup nominat – Józef Górzyński, a także
przedstawiciele Ruchu Światło-Życie.
Udział członków Ruchu był czynny
– nie tylko obejmował włączanie się
do spotkań i dyskusji, ale przygotowanie komentarzy liturgicznych
i modlitwy wiernych – odpowiednio
wcześniej przed spotkaniem. Gotowe
propozycje zostały przesłane do akceptacji do odpowiedzialnych za
przygotowanie. Ten model należy
uznać za wzorcowy, także w naszych
wspólnotach: celebrans czy ceremoniarz powinni otrzymać przygotowane materiały na kilka dni przed
celebracją, by był czas na ich ewentu112

alne poprawienie czy uwzględnienie
dodatkowych okoliczności.
Tematyka spotkania była szeroka.
Pierwszego dnia omawiany był „Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów” w dwóch wykładach – ks. prof.
dr hab. Jacka Nowaka SAC, „Przymioty i znaczenie liturgii biskupiej”
oraz ks. dr Mateusza Matuszewskiego
„Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów w służbie piękna celebracji
liturgicznej”.
Spotkanie w grupach dotyczyło
koncepcji „Ceremoniału zgromadzenia liturgicznego”: tego, co powinien
zawierać i jaki mieć charakter. Zgłaszano m.in. postulaty dokładnego
opisu przebiegu różnych (wszystkich
sprawowanych w parafiach) celebracji
liturgicznych w tym opracowaniu, by
rozwiązywało wątpliwości. Należy nie
tylko podać, jak dany element liturgii
należy przygotować, ale i dlaczego tak
ma być. Dzięki temu będzie możliwe
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lepsze przygotowanie duszpasterzy
i animatorów, by służyli pomocą posługującym – nie wszystkie pytania
należy kierować wprost do Komisji
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Ceremoniał taki zawierałby także
informacje o uzgodnieniu przejawów
pobożności ludowej z liturgią (np. jak
pogodzić dożynki z wymogami celebracji). Ceremoniał i opis formacji
byłyby dokumentami komplementarnymi.
Podczas wieczornego kręgu omawiano m.in. V Pielgrzymkę Ministrantów i Lektorów do Gniezna
(8.06.2013), a także prezentowano
aktualności czasopisma „Króluj Nam
Chryste”.
W drugim dniu odbyło się podsumowanie spotkań w grupach, a także
omówiono dwa tematy związane
z programem formacyjnym służby
liturgicznej: formację kandydatów
oraz animatorów i ceremoniarzy (ks.
dr Sławomir Zawada i ks. Tomasz
Bać), a następnie została zaprezentowana robocza wersja opracowania
„Służyć tym darem, jaki każdy otrzymał. Program formacyjny służby liturgicznej”.
Program formacyjny w tym kształcie ma być wdrażany w przyszłym
roku formacyjnym, choć programy
pilotażowe są prowadzone już teraz.
Należy podkreślić, że program,
który docelowo będzie przyjęty przez
Episkopat Polski, nie ma na celu za-
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stąpienia formacji Ruchu ŚwiatłoŻycie, wypracowanej w Krajowym
Duszpasterstwie Służby Liturgicznej
do połowy lat 80. ub. wieku i z powodzeniem stosowanej przez tysiące
osób. Raczej widać liczne inspiracje
tym programem w projekcie dokumentu, np. postulat, by formacja była
mistagogiczna, by przewidzieć rekolekcje w jej trakcie. Oczywiście są
także zapisy wprost mówiące o tym,
że program Ruchu jako formacja
pełniących funkcje w liturgii jest
uznawany.
Na zakończenie miała miejsce prezentacja na temat przebiegu przygotowań do stałych posług lektora
i akolity na przykładzie doświadczeń
diecezji legnickiej 2011-13. Początkowo zgłosiło się trzydzieści osób,
formację kontynuuje dwadzieścia
siedem, w tym wiele osób z Domowego Kościoła. Formacja obejmowała
pięć weekendów w roku oraz coroczne
rekolekcje.
Została także zgłoszona propozycja
włączenia się polskich środowisk liturgicznych, w tym duszpasterzy
służby liturgicznej, wykładowców liturgiki, ceremoniarzy, animatorów,
kantorów w przygotowanie celebracji
liturgicznych oraz prowadzenie mistagogii w czasie Światowego Dnia
Młodzieży w Krakowie w 2016r.
Wojciech Kosmowski
113

Oaza nr 111

Pismo Ruchu Światło-Życie

Warto przeczytać
Robert F. Taft, Liturgia.
Wzór modlitwy ikona życia.
Grekokatolickie rekolekcje liturgiczne, wyd. Znak, Warszawa 2013, s 270
Książka powstała dzięki notatkom
przygotowanym w celu prowadzenia
rekolekcji dla społeczności Seminarium
Katolickiego im. św. Jozafata w Waszyngtonie w 2008 r. Jest podzielona na
11 rozważań, z których każde dotyka
jednego z aspektów liturgii. Choć ryty
greko-katolicki i łaciński różnią się – ich
istota pozostaje ta sama. Dzięki lekturze
można poznać jeszcze wiele innych,
nieodkrytych treści liturgii.
Pierwsze rozważanie wprowadza
w ducha modlitwy, zgodnie ze słowami
„Panie, naucz nas modlić się” (Łk 11,1).
Ukazuje chrystusową szkołę modlitwy,
pokazuje czym jest modlitwa, jakie są
jej rodzaje, a wreszcie - jak prowadzić
życie modlitwy. Następnie autor wprowadza w modlitwę liturgiczną, która jest
ikoną naszego życia w Chrystusie.
W swoich rozważaniach wychodzi od
obrazu, od fresku Michała Anioła Buonarrotiego w kaplicy sykstyńskiej tłumacząc, że liturgia wypełnia przestrzeń
między palcem Bożym i palcem Adama.
Bóg stwarza, daje życie, przynosi odkupienie człowiekowi, który wznosi ręce
do Niego. Autor podkreśla znaczenie
liturgii życia, przywołuje dokumenty
Soboru Watykańskiego II, a także wcześniejsze, np. encyklikę o liturgii świętej
114

Mediator Dei et hominem Piusa XII –
bardzo ważny dokument dla ruchu liturgicznego. Ukazuje liturgię jako ikonę
modlitwy – biblijnej, kościelnej, nieustannej, kontemplacyjnej. Wyjaśnia, że
liturgia, która sprawujemy na ziemi,
stanowi przedsmak liturgii niebieskiej .
Różne elementy liturgii bizantyjskiej –
sam ryt, budowa świątyni, śpiewy –
eksponują tę tajemnicę.
Autor wprowadza dalej w świat mistagogii liturgicznej, która jest tym dla liturgii czym egzegeza dla biblistyki.
W kolejnych rozważaniach ukazuje
przebieg liturgii greko-katolickiej, co
może być to szczególnie ważne dla osób
podróżujących na wschód, w miejsca
gdzie można uczestniczyć tylko w liturgii katolickiej rytu wschodniego. Niektóre obrzędy Kościołów wschodnich
pokazują nam – ludziom Zachodu tajemnice wiary w nowym świetle, np.
zeon – wlewanie wrzątku do kielicha.
Ten akt liturgiczny kapłan wykonuje ze
słowami „błogosławiona wielka żarliwość Twoich świętych w każdym czasie,
teraz i zawsze i na weki wieków. Amen”,
po czym czyni znak krzyża i mówi
“Żarliwa wiara pełna Ducha Świętego”.
Zaiste, żywa jest nasza wara, jeśli jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym.
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Stosowna część jest poświęcona liturgii godzin, rokowi liturgicznemu, maryjnej pobożności liturgicznej. Ostatni
rozdział porusza kwestię podobieństw
i różnic rytu wschodniego i zachodniego, w kontekście zachowania tożsa-
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mości rytu wschodniego, powrotu do
tradycji przy zachowaniu jedności
z Rzymem. Dzięki temu można lepiej
zrozumieć czym jest tradycja, a czym
reforma w kościele katolickim.

Owocem tegorocznej Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Jedności jest poniższa tabela
(s. 116), w której należy wpisywać wszystkich uczestników rekolekcji i nanosić
potem rzeczywiście pełnione funkcje. Dzięki temu animator grupy czy ceremoniarz
będzie mógł lepiej i skuteczniej angażować ich do pełnienia funkcji liturgicznych
przy uwzględnieniu naturalnych uzdolnień (ale i ograniczeń).
Trudno rozsmakować się w liturgii, jeżeli nie próbuje się tego, że naszym „zaszczytem i radością” może być podejmowanie funkcji w liturgii. Bardzo cieszyło
mnie, gdy uczestnicy podejmowali na tegorocznych rekolekcjach pewne posługi
po raz pierwszy w życiu.
Inny sposób prowadzenia inicjacji liturgicznej to zawarcie w broszurze dla
uczestników rekolekcji informacji i materiałów formacyjnych poświęconych liturgii niezależnie od wiodącego tematu samych rekolekcji. W tym roku na ORDJ
dodatek Diakonii Liturgicznej obejmował krótki list do uczestników, modlitwy
przed i po liturgii do odmawiania indywidualnego i wspólnotowego oraz najkrótsze pomoce liturgiczne autorstwa Pawła Maciejewskiego.
Podczas poprzednich rekolekcji ORDJ oraz Kongregacji Odpowiedzialnych były
czasem zawarte informacje o sposobie odmawiania Liturgii Godzin (psalmodia),
komentarze i wezwania modlitwy wiernych.
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Zaangażowanie
uczestników rekolekcji w liturgię
Uczestnik rekolekcji

Funkcje, które może Funkcje wykonywane
wykonać, inne uwagi

Przykład:
Uczestnik rekolekcji
Jan Kowalski

Funkcje, które może Funkcje wykonywane
wykonać, inne uwagi
L, +, MŚ, OŁ, nie śpiew

* skróty, np.
C - ceremoniarz
MK – ministrant księgi
L – lektor
Ps – psałterzysta
OŁ – ministrant ołtarza
MŚ – ministrant światła
+ - ministrant krzyża
MM, MP – ministranci mitry i pastorału
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L – Msza, dzień 1, OŁ
– Msza, dzień 2, MŚ
– jutrznia, dzień 3
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O Diakonii Społecznej
Moje zainteresowanie Diakonią Narodu nastąpiło wtedy, gdy nie istniała
już ona w naszym Ruchu. Ten brak niepokoił mnie przez następne lata.
Narastało we mnie pragnienie, aby podjąć zapomniane dziedzictwo Sługi
Bożego, dotyczące zaangażowania społeczno-polityczno-gospodarczego,
które pozostaje nieznane szerszemu gronu członków Ruchu Światło-Życie.

Diakonia Społeczna w Diecezji Bydgoskiej powstała w kwietniu 2012 roku, a oficjalne błogosławieństwo otrzymała we wrześniu 2013 roku.

N

asza diakonia czerpie inspiracje z programu Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia
Narodu „Prawda Krzyż Wyzwolenie”,
opisanego w książce „Prawda Krzyż
Wyzwolenie – ku polskiej teologii
wyzwolenia”. Ważna jest również deklaracja V Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych RŚŻ w sprawie zaangażowania członków Ruchu w aktualne
sprawy Narodu. W deklaracji tej czytamy słowa: „W obliczu tej rzeczywistości grozić może wspólnotom Ruchu
Światło-Życie pokusa prostej ucieczki

od niej, przez tworzenie na jej marginesie środowisk życia opartych na
Słowie Bożym i ewangelicznej miłości
– agape, które stają się przez swoją atmosferę kontrastowymi miejscami,
oazami, gdzie ludzie czują się ze sobą
dobrze i zapominają o problemach
i cierpieniach swoich braci”.
Podobne spostrzeżenia nasuwają się
po trzydziestu latach od przyjęcia tej
deklaracji. Pokusa zamknięcia się na
sprawy społeczne pozostała taka sama.
Myślę, że sprzyjała temu sytuacja odzyskania tzw. „wolności”, która tym
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bardziej nas uśpiła i pozwoliła na oddanie tych spraw ludziom i środowiskom, które poprowadziły nas w złą
stronę. Stając na początku 2014 roku
możemy to stwierdzić z całą powagą
i pewnością.
O pilnej potrzebie zaangażowania
w sprawy społeczne po tzw. „odzyskaniu wolności” pisał Ojciec Święty Jan
Paweł II, przemawiając do biskupów
polskich 15 stycznia 1993 roku: „Nowa
Ewangelizacja musi uczynić jednym ze
swych istotnych elementów głoszenie
Nauki Społecznej Kościoła, która stanowi istotną część orędzia chrześcijańskiego, ponieważ ukazuje jego bezpośrednie konsekwencje dla życia społeczeństwa i czyni codzienną pracę
i walkę o sprawiedliwość elementem
świadectwa o Chrystusie Zbawicielu.
Jest to szczególnie ważne w krajach,
które jak Polska odeszły od komunizmu i muszą podjąć olbrzymi wysiłek
moralnej, gospodarczej i politycznej
odbudowy.”
W takich to warunkach i na takim
podłożu rodziła się w moim sercu na
przestrzeni czasu Diakonia Narodu,
nazywana obecnie ze względu na międzynarodowy charakter Ruchu Diakonią Społeczną. Konkretnym impulsem
były wysłuchane wiadomości w Radiu
Maryja, opisujące kolejne negatywne
wydarzenie w naszym kraju. Bezpośrednio po wysłuchaniu odważyłam się
zadzwonić do Księdza Adama Wodarczyka, Moderatora Generalnego Ruchu
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Światło-Życie. I tu, Bogu niech będą
dzięki, Ks. Adam przyjął moją troskę
i niepokój oraz pozytywnie odniósł się
do pomysłu założenia Diakonii. Pobłogosławił tej inicjatywie, następnie
uczynił to Ksiądz Tyckun, Moderator
Diecezjalny.
Z powstaniem Diakonii wiążą się też
bezpośrednio dwa ważne wydarzenia:
30. rocznica założenia przez Sługę
Bożego Ks. Franciszka Chrześcijańskiej
Służby Wyzwolenia Narodu, kontynuującej program Niezależnej Chrześcijańskiej Służby Społecznej „Prawda
Krzyż Wyzwolenie”, założonej 11 listopada 1981 roku i rozwiązanej na skutek
wybuchu Stanu Wojennego, oraz powstanie 13 marca 2012 roku Dokumentu Konferencji Episkopatu Polski,
przygotowanego przez Radę ds. Społecznych pt. „W trosce o człowieka
i dobro wspólne”. Można powiedzieć,
że ten dokument oraz nasza Diakonia
powstawały jednocześnie. Myślę, że te
dwa wydarzenia są bardzo znaczące,
łączą i jednoczą dwie rzeczywistości:
minioną, wyrażoną przez Sługę Bożego
w programie ChSWN i opisaną w programowej dla nas książce „Prawda
Krzyż Wyzwolenie”, oraz obecną rzeczywistość, opisaną w Dokumencie
Episkopatu Polski. Potwierdzają one
pilną potrzebę zaangażowania świeckich w życie społeczno-politycznogospodarcze. Do tego potwierdzenia
dołącza Adhortacja Apostolska Papieża
Franciszka Evangelii Gaudium.
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CO ROBI DIAKONIA? NA CZYM
JEJ ZALEŻY? JAK WYGLĄDA
FORMACJA?
Nasze spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu. Na tym etapie
opieramy się na dwóch wspomnianych
już pozycjach Sługi Bożego „Prawda
Krzyż Wyzwolenie” oraz Dokumencie
Episkopatu Polski „W trosce o człowieka i dobro wspólne”, a w ostatnim
czasie dołączona została Adhortacja
Apostolska Papieża Franciszka.
Zależy nam na tym, aby świeccy katolicy poznawali Katolicką Naukę
Społeczną Kościoła, angażując się
i biorąc odpowiedzialność za sprawy
społeczne narodu. Pragniemy, aby
w naszym narodzie, dzięki temu zaangażowaniu wprowadzać ład moralny
we wszystkie dziedziny życia społecznego, aby pielęgnowana była polska
tradycja, kultura i historia.
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CO UDAŁO NAM SIĘ ZROBIĆ?
Zorganizowaliśmy w naszej diecezji
rekolekcje „Zachować Dziedzictwo
Sługi Bożego Księdza Franciszka
Blachnickiego”, w których wzięło
udział około stu osób. Już dwa lata
z rzędu braliśmy udział w organizowanym w naszym mieście Tygodniu
Kultury Chrześcijańskiej, przygotowując słowno-muzyczny program patriotyczny związany z dniem Odzyskania
Niepodległości. W minionym roku
udało nam się stworzyć dodatkowy
program patriotyczny, związany
z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, który wystawialiśmy
w dwóch kościołach.
Zostaliśmy też zaproszeni przez posła
Roberta Telusa do Sejmu, aby tam reprezentować Ruch Światło-Życie na
Konferencji nt. „Wolnej Niedzieli”. Tam
też zrodziła się inicjatywa włączenia się
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w akcję obrony przed Ideologią Gender
przez rozprowadzanie w naszej diecezji
książek informacyjnych na ten temat,
przygotowanych przez Diecezję Legnicką, która nam je udostępniła.
11 stycznia 2014 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w naszej diecezji
odbędą się warsztaty organizowane
przez Diakonię, zatytułowane „Co we
współczesnym świecie mediów zagraża
naszym dzieciom?” Warsztaty te poprowadzi Pani Małgorzata Więczkowska.
Ich program dotyka ważnych problemów związanych z zagrożeniami istniejącymi w przestani medialnej, które
mają niszczący wpływ na życie naszych
rodzin.
Oprócz tego włączamy się w różne
inicjatywy społeczne naszego miasta.
Bierzemy udział w Mszach Świętych za
Ojczyznę i innych patriotycznych wydarzeniach, sympozjach i wykładach.

120

Pismo Ruchu Światło-Życie

Włączyliśmy się także i propagujemy
Różańcową Krucjatę za ojczyznę. Nawiązujemy współpracę z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ojczyzny.
Podejmując dziedzictwo Sługi Bożego
Księdza Franciszka Blachnickiego, zachęcamy wszystkich do ochoczej współpracy i odpowiedzialności za sprawy
społeczne.
Maryjo Królowo Polski,
módl się za nami.
Święci Patronowie naszej Ojczyzny,
módlcie się za nami.
Sługo Boży Księże Franciszku
Blachnicki, wstawiaj się za nami.
Mirosława Chmielewicz
Diakonia Społeczna RŚ-Ż
w Diecezji Bydgoskiej
mchmielewicz@bydgoszcz.oaza.pl
miroslawach1@wp.pl
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Na ścieżkach
ekwadorskiej ziemi

ZUPEŁNIE INNY KRAJ
Pierwszy łyk rześkiego powietrza
o zapachu eukaliptusa na wysokości
ok. 2800m n.p.m w stolicy Państwa
Quito był początkiem niezapomnianej
wyprawy. El Ecuador (Równik) i Południowa część kuli ziemskiej na
amerykańskim kontynencie to zdecydowanie inny świat niż nasz europejski. Terytorium Ekwadoru zajmuje
niewielki obszar, a jego warunki naturalne należą do najbardziej zróżnicowanych na świecie. Na terenie kraju
wyróżnia się trzy krainy geograficzne.
Kręgosłup Ekwadoru stanowi pasmo
Andów, których ośnieżone szczyty,
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miejscami przekraczają nawet wysokość 6000 m n.p.m. Na zachód od gór
leżą nadmorskie niziny, gdzie kwitnie
światowy handel bananów. Wybrzeże
Pacyfiku przyciąga zagranicznych turystów z grubym portfelem, na wschodzie zaś rozciąga się region Oriente,
położony w dorzeczu górnej Amazonki i porośnięty wilgotnym lasem
tropikalnym, którego specyfiką są
błyszczące kaskady ogromnej ilości
wodospadów.
KOŚCIÓŁ NA RÓWNIKU
A Kościół? Drogą Kościoła jest nakaz
misyjny Pana: „Czyńcie uczniów ze
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wszystkich narodów” (Mt 28, 19).
Pierwsi misjonarze tych terenów przybyli do Ekwadoru razem z Kolumbem,
i dzięki nim Ameryka Południowa
w przeważającej części została
ochrzczona. Dlaczego więc po upływie
pięciu wieków tereny te są nadal misyjne? Dlaczego brakuje robotników
na niwie Pańskiej? Chyba trudno
znaleźć jednoznaczną odpowiedź na
te pytania. Można więc w końcu zapytać: czy pierwsza ewangelizacja przyniosła oczekiwane owoce? Na pewno,
czego świadectwem są liczne i bogato
zdobione świątynie (choćby w stolicy),
które mieliśmy szczęście zobaczyć.
Jednak wciąż faktem jest, że dla przeważającej części chrześcijan w Ekwadorze wiara jest płytka, związana tylko
ze zwyczajem lub obrzędami, które
nieraz traktowane są jak magia. Na
przykład u Indian Saraguros spotkaliśmy się z kilkakrotnym święceniem
wody, bo „inaczej nie zadziała”. Ale od
tych samych ludzi doświadczyliśmy
również ogromnej życzliwości, otwartości i prostoty. I tam też usłyszeliśmy
słowa: „Powróćcie do nas”. Dlatego
spotkanie z człowiekiem, który szuka
i potrzebuje Boga było dla nas najbardziej przejmujące.
Nasz wspólny pobyt (ks. Antoniego
Michno, ks. Daniela Trojnara i mój)
polegał w głównej mierze na zastępstwie ks. Zdzisława Rakoczego w parafii Los Encuentros (Spotkania) oraz
doraźnej pomocy ks. Andrzejowi
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Juszczęć w El Panagui (miejsce, gdzie
żyją węże boa). Obaj misjonarze pochodzą z naszej diecezji. Każdy z nich
dojeżdża z posługą sakramentalną aż
do kilkudziesięciu kościołów i kaplic
w terenie dzikiej Amazonii. Jednej
soboty ks. Andrzej zabrał nas do miejscowości Tundayme. Jechaliśmy samochodem około 25 minut. Najpierw
asfaltem, a potem kamienistą drogą do
rzeki Zamora, gdzie musieliśmy zostawić auto i przejść na drugą stronę
mostem linowym. Na drugim brzegu
czekał podstawiony samochód, który
po 15 minutach dowiózł nas do wskazanej miejscowości. Kiedy dotarliśmy
na miejsce, dzwon oznajmił przybycie
misjonarza. Naprzeciw małego kościoła młodzież grała w piłkę nożną
niewiele przejmując się Mszą świętą.
Młodzi są katechizowani przed przyjęciem sakramentu bierzmowania
przez świeckich katechistów, ale jak
widać nie spotkali jeszcze Jezusa osobiście. Wiedza o Bogu to nie wiara.
„Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże
mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?”
(Rz 10, 14) Na niedzielną Eucharystię
przybyło tylko kilka osób, a po pewnym czasie doszła jeszcze jedna rodzina. Wracając, zatrzymaliśmy się
przy miejscowym sklepie, gdzie zauważyłem na kasie niewielki obraz Serca
Jezusowego z widniejącym w języku
hiszpańskim napisem: „Jeśli chcesz
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żyć, musisz pracować! Bóg też pracuje,
aby Cię zbawić!” Jednak robotników
wciąż mało. „Proście więc Pana żniwa
aby wyprawił robotników na żniwo
swoje”(Łk 10, 2).
CHRZEŚCIJAŃSKIE UBÓSTWO
Jedną z najdalszych wypraw, jakie
odbyliśmy odwiedzając chrześcijańskich Indian, była całodniowa wyprawa na teren parafii Guayzimi, gdzie
jechaliśmy samochodem trzy godziny,
a następnie po godzinnym spływie
rzeką Nangaritza dotarliśmy na miejsce. Podróż łódką, wodospady, zbocza
potężnych gołych skał, dzika, bujna
roślinność przypominały sceny z filmu
„Misja” Rolanda Joffe. Miejscowy
proboszcz, ks. Rene, który towarzyszył
nam w tej wyprawie, przywitał nas
słowami: „Witamy was w najlepszej
wspólnocie w ubóstwie chrześcijańskim”. Gdy weszliśmy do wioski, zoba-
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czyliśmy zabudowania mieszkalne
tamtej ludności, które można porównać z naszymi stodołami. I oczywiście
dużo dzieci zaglądających ciekawym
okiem zza domów lub przez szpary źle
zbitych, drewnianych ścian. Od trzech
godzin towarzyszył nam ciepły deszcz
i dlatego po małym spacerze błotnistym środkiem wioski zostaliśmy poczęstowani chichą (czyt: cziczą) – indiańskim napojem alkoholowym podawanym w małej miseczce. Takiego
napoju nie wolno było odmówić (nasz
jeszcze nie był sfermentowany), gdyż
groziło to znieważeniem gospodarza.
Tłumaczono nam, że Indianie podczas
całodziennej pracy w lesie nie jedzą
i nie piją nic innego, jak ów mocno
energetyczny napój. Oczywiście ze
względu na biedę nie zostaliśmy przyjęci w domu. Prostota tych ludzi, którzy nigdzie się nie śpieszą i mają dla
siebie czas, pozostała w naszej pamięci.
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ZNAK MOCY
Ludność zamieszkująca Ekwador nie
jest bardzo zróżnicowana pod względem rasowym. Zdecydowanie największą grupę etniczną stanowią Metysi – 65% całej populacji Ekwadoru,
Indianie – 25%, Kreole, ludność wywodząca się od hiszpańskich kolonizatorów, to 7% całego społeczeństwa,
a także mniejszość pochodzenia afrykańskiego.
To dla tych ludzi nauczyliśmy się
odprawiać Mszę świętą w języku hiszpańskim. Mieliśmy także sposobność
(na prośbę ks. Andrzeja) posługiwać
modlitwą wstawienniczą. Młoda
Ekwadorka, nad którą się modliliśmy,
otrzymała łaskę ksenoglosji: rozumienia i mówienia w języku polskim.
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Zmówiła z nami różaniec oraz wyśpiewała Ciebie Boga Wysławiamy! „To dar
języków” – stwierdził zaskoczony ks.
Andrzej. Takiego znaku Bożej mocy
nikt z nas się nie spodziewał. Wspólnotowy wysiłek i modlitwa przyniosły
oczekiwane owoce.
ŻYCIE Z MIŁOSIERDZIA
W mieście Machala mieliśmy radość
skorzystać z noclegu u rodziny Carchi
– Tandazo, bliskich Normana Tandazo,
który opiekował się nami podczas całego pobytu w Ekwadorze. Kiedy
wchodziliśmy do mieszkania, zwróciłem uwagę na małą tabliczkę nad
drzwiami wejściowymi. Okazało się że
widniał na niej napis: „Pokój i miłość
niech panuje w naszym domu”. I tego
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doświadczyliśmy w tej rodzinie, korzystając z ogromnej życzliwości i gościnności.
Następnego dnia niesamowitym
doświadczeniem okazało się spotkanie
z osobami chorymi psychicznie w tzw.
Domu Miłosierdzia, gdzie pracuje
rodzona siostra Normana. Dom ten
powstał z inicjatywy Ekwadorczyka,
Bolivara Sancheza Zambrano, należącego do Odnowy w Duchu Świętym.
Przechodząc kiedyś ulicami tego portowego miasta, znalazł na bruku bezdomnego człowieka chorego umysłowo, który nie był w stanie sam
o siebie zadbać. Tknięty słowami Jezusa: „Wszystko cokolwiek uczyniliście… Mnieście uczynili” (Mt 25, 40),
zabrał nieznajomego i zbudował mu
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z bambusów legowisko, potem karmił,
mył i otoczył opieką. Po jakimś czasie
pojawili się następni. Razem więc zaczęli sobie pomagać. Chodzili po domach żebrząc, aby przeżyć. I tak powstała wspólnota-dom, który już od
kilkunastu lat utrzymuje się z jałmużny. Pani dyrektor opowiadała, że
jak czegoś im brakuje, to na murze
wywieszają napis: Brakuje nam środków czystości i ludzie sami przynoszą.
Próbowali utrzymać się z restauracji,
ale nie wyszło. „Bóg pokazał, że mamy
żyć z miłosierdzia” – podsumowała
dyrektorka. Kiedy weszliśmy na jadalnię ku naszemu zaskoczeniu zobaczyliśmy duży obraz Jezusa Miłosiernego
z napisem: Jezu ufam Tobie! Tam też
przeżyliśmy wspólną Eucharystię
z mieszkańcami i personelem. Obecnie
dobudowywane jest jeszcze jedno
skrzydło budynku dla kolejnych kilkudziesięciu osób.
DROGA DLA NOWEJ
WSPÓLNOTY
Pan Bóg stawiał nam na drodze wiele
osób. Jedną z nich by ks. Leon Juchniewicz, który zaimponował nam swoja
pasją służby drugiemu człowiekowi.
W swojej już ponad dwudziestoletniej
„karierze” misjonarza w mieście Santo
Domingo udało mu się zbudować
kościół, plebanię i założyć katolicką
szkołę pod patronatem św. Maksymiliana Marii Kolbego, do której uczęszcza około 120 uczniów. Jest to nieby-
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wałe osiągnięcie, gdyż szkoła utrzymuje się z niewielkiej miesięcznej
opłaty składanej przez rodziców. Dyscyplina i wychowanie w duchu chrześcijańskich zasad przynoszą oczekiwane owoce, a kolejnych chętnych do
zapisywania swoich pociech nie brakuje.
Ilość przygód związanych z ludźmi
i miejscami podczas naszego pobytu
w Ekwadorze jest tak duża, że nie
sposób o wszystkim nawet nadmienić.
Naszym zadaniem było również promowanie Ruchu Światło-Życie w tamtej części świata. Udało się zorganizować spotkanie z młodymi ludźmi
w Los Encuentros, na którym daliśmy
świadectwo o odkrywaniu Jezusa we
wspólnocie oazowej. Wydaje się, że
nasze wystąpienie w Telewizji Los
Encuentros, wiele przeprowadzonych
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rozmów z duchownymi (również z ks.
biskupem Walterem) i świeckimi oraz
modlitwa wielu ludzi Ruchu z naszej
diecezji, stworzyły możliwość powstania wspólnoty oazowej. Zainteresowanie było niemałe, a możliwości są
ogromne. Możesz zapytać: co można
zrobić, by Ruch powstał na ekwadorskiej ziemi? „Nie należy się pytać co
można, a co trzeba robić”. Tak mawiał
Sługa Boży, ks. F. Blachnicki. Ale czy
serce oazowicza jest na tyle otwarte, by
„czynić uczniów ze wszystkich narodów”, by „głosić Ewangelię aż po
krańce świata”, tak, by uwierzyli? Czy
serce oazowicza jest na tyle otwarte, by
iść do ubogich nieść pokój i miłość, by
służyć modlitwą i żyć z miłosierdzia?
ks. Bartłomiej Zakrzewski
W tekście wykorzystano
zdjecia autora
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Wiele rozmów

Jeden weekend – wiele miejsc.
Wiele miejsc – jedna metoda.
Zabawne, ale poważne, konkretne, ale luźne, trudne ale ważne – takie są
kursy przedmałżeńskie „Przed Nami Małżeństwo” organizowane przez
Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej.

T

rwają dwa dni, zawsze w czasie
weekendu, w siedmiu ośrodkach na terenie Archidiecezji
Katowickiej: Katowicach, Chorzowie,
Rudzie Śląskiej, Piekarach Śląskich,
Pszczynie, Rybniku i Jastrzębiu Zdrój.
Ponadto zapraszamy na weekendowe
(od piątku wieczór do niedzieli) rekolekcje dla narzeczonych w Koniakowie.
Kursy i rekolekcje prowadzone są
w formie konferencyjno-warsztatowej,
co oznacza, że narzeczeni pracują
w parach: rozwiązują testy, rozmawiają, a nawet rysują. Ponadto przewidziane są formy przeżyciowe, których
zdradzić nie można, aby pozostawić
element zaskoczenia.
Wieloletnia praktyka ks. Jarosława
Ogrodniczaka – koordynatora projektu pracy z rodzinami i narzeczonymi - pokazuje, że najważniejsze
w dobrym przygotowania do małżeństwa są rozmowy narzeczonych: „przegadanie” trudnych tematów i poznanie, co im nawzajem „w duszy gra”.
Potwierdza to Marcin Ślązok, odpo128

wiedzialny za ośrodek w Koniakowie
i nauczyciel w ośrodku w Piekarach
Śląskich:
- Stawiamy większy nacisk na rozmowy samych narzeczonych. My
wprowadzamy ich w temat, resztę robią sami. Rozwiązują testy, które mają
za zadanie sprowokować rozmowę na
dany temat.
Sami narzeczeni potwierdzają, że
ważne są dla nich wspólne rozmowy
i świadectwa małżonków. Piszą o tym
w ankietach ewaluacyjnych, wypełnianych po kursie. W ankietach można
znaleźć m.in.: „cenne były dla mnie
konferencje prowadzone przez małżeństwa, pomocne będą dla mnie rady
dotyczącego tego, jak ze sobą rozmawiać i rozwiązywać konflikty”.
W czasie kursów porusza się ważne
i trudne tematy dotyczące komunikacji, domu rodzinnego, tworzenia nowej
rodziny, opuszczenia rodziców
i współżycia małżeńskiego. I to
wszystko po to, aby lepiej poznać siebie
i narzeczonego, poznać swoje mocne
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strony, oczekiwania, poglądy na różne
tematy odnoszące się do małżeństwa
i rodziny, sfery, nad którymi warto
popracować, a w konsekwencji ułatwić
sobie drogę do wspólnej świętości.
Prowadzący podkreślają, że podczas
kursu mowa jest o rzeczach najprostszych, jednak najważniejszych.
- Bazujemy na trzech elementach:
Piśmie Świętym, psychologii i osobistym doświadczeniu. Wykłady mają
charakter teologiczno – psychologiczny. Później narzeczeni mogą zastosować wiedzę w praktyce. Motywujemy do rozmowy na temat kobiecości
i męskości, jak odkrywają je w sobie
nawzajem. Wskazujemy na wagę komunikacji czy zmierzenia się z bagażem doświadczeń, który każdy z nas
posiada – zauważa Magdalena Adler,
która razem z mężem Tomaszem są
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odpowiedzialni za ośrodek w Chorzowie.
W atmosferę rozmowy wprowadzają
kameralne stoliki nakryte obrusem,
z zapaloną świecą, muzyka w tle i my,
nauczyciele: małżonkowie z różnym
stażem małżeńskim oraz kapłani.
Każdy z nas ma przygotowanie do
pracy z rodzinami i narzeczonymi,
ponadto niektórzy mają już spore doświadczenie.
Każdy nauczyciel zaangażował się to
dzieło, ponieważ wie, że dobre przygotowanie do małżeństwa będzie owocowało szczęśliwą rodziną, a tym samym
właściwym środowiskiem do rozwoju
dzieci oraz wzrostu małżonków.
Dla Dagmary i Jakuba Czerników,
nauczycieli w ośrodku w Piekarach
Śląskich ważne było ich własne dobre
przygotowanie do małżeństwa:
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- Znamy się od dziecka. Rodzice
mówili nam, że dobre przygotowanie
do małżeństwa jest niezwykle ważne,
bo owocuje dobrym małżeństwem.
Chcemy dzielić się tym, co kiedyś
sami dostaliśmy - mówi Dagmara
Czernik.
Nierzadko nauczyciele są lub byli
członkami Ruchu Światło-Życie.
Wiedzą, że przez pomaganie narzeczonym sami też zyskują.
- Prowadzę rekolekcje dla narzeczonych od pięciu lat i dzięki temu pogłębiam moją relację małżeńską
z żoną, inwestuję we własne małżeństwo. Czasem widzę, że małżeństwo
to droga krzyżowa. Ale nie zawsze jest
to stacja Upadek. I to też staram się
pokazać narzeczonym, że ślub to
dopiero początek trudnej, ale fascynującej, bo wspólnej drogi – powiedział Marcin Ślązok. – Sami przeżywamy każde prowadzone przez nas
rekolekcje, pogłębiamy wiarę i utwierdzamy się w naszej decyzji o wspólnym życiu aż do śmierci.
Dla nauczycieli niezwykle ważna
jest formacja małżeńska, a tę możemy
otrzymać i pogłębiać między innymi
w Domowym Kościele. Jednym z tematów kursów i rekolekcji jest mowa
o pogłębianiu swojej wiary, ale inaczej
się pogłębia wiarę, kiedy jest się singlem, a inaczej, kiedy żyje się w małżeństwie. Poza osobistym wzrastaniem w Chrystusie wymagane jest
budowanie rodziny podobającej się
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Bogu, oraz zaangażowanie się w misję
głoszenia Chrystusa. Poprzez prowadzenie kursów, służbę narzeczonym,
a potem rodzinom, głosimy miłosierdzie Boga, wartość życia w zgodzie
z nauką Chrystusa. To jest nasza misja. A nie moglibyśmy tego robić,
gdybyśmy sami nie wzrastali w wierze
razem jako małżonkowie.
Jak powstała nazwa projektu?
Ta nazwa to natchnienie Ducha
Świętego. Po prostu wpadliśmy na to
z Marcinem, ale nie wiedzieliśmy, do
czego ona posłuży. Dopiero potem
okazało się, że będzie to nazwa czegoś
dużego. I póki co jest to jedyny tak
duży projekt skierowanych dla narzeczonych, obejmujący przygotowanie
do małżeństwa, poznanie siebie nawzajem przez narzeczonych, usłyszenie świadectwa małżonków z różnym
stażem, ale z odpowiednimi kwalifikacjami, uczestnictwo w dobrze
przygotowanych konferencjach
o wartościowych tematach, prowadzonych z humorem i dowcipem.
A już niebawem stworzymy konferencje i warsztaty dla małżonków, którzy
wcześniej mieli okazję uczestniczyć
w kursie lub rekolekcjach.
Izabela ślązok
– nauczyciel w projekcie,
Odpowiedzialna
za ośrodek w Koniakowie.
Więcej informacji na stornie:
www.przednamimalzenstwo.pl
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Z życia Ruchu
S.O.S dla Filipin
W październiku 2013 r. Moderator Generalny ogłosił zbiórkę funduszy pomocowych dla ofiar tajfunu Hayian, który uderzył w Filipiny. W czasie zbiórki udało się
zebrać 4540 euro (19.522 zł). Cała kwota została przekazana do parafii Niepokalanego
Poczęcia NMP w Murcii, diecezja Bacolod, gdzie proboszczem jest ks. Gregorio
(Greg) Patiño.
Parafię tę w czasie podróży misyjnej na Filipiny na przełomie maja i czerwca br.
odwiedził Moderator Generalny ks. Adam Wodarczyk, spotykając się z proboszczem,
ze wspólnotą parafialną, z członkami Rady Duszpasterskiej, aby zaprezentować im
Ruch Światło-Życie. Treści formacyjne proponowane przez nasz Ruch gospodarze
uznali za bardzo dla nich cenne i pogłębiające dla życia duchowego. Zapragnęli
zorganizowania u nich piętnastodniowych rekolekcji oazowych. Jednak aby to było
możliwe w filipińskich realiach, trzeba dużej pracy logistycznej na miejscu i przygotowania odpowiedniego zespołu w Polsce. Tymczasem planowane jest zaproszenie liderów z tej parafii na rekolekcje piętnastodniowe do Polski latem 2014 roku.

Centralna Diakonia Liturgiczna
W Warszawie i w Laskach pod Warszawą, w dniach 14-15.12.2013r. odbyła się
Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej (OJDL). Uczestniczyło w niej kilkanaście osób
z pięciu diecezji (bydgoska, łowicka, przemyska, sosnowiecka, warszawska). Tematyka spotkania dotyczyła charyzmatu liturgii Ruchu Światło-Życie pięćdziesiąt lat
po ukazaniu się Sacrosanctum concilium. Początek spotkania – zgodnie z rodząca
się tradycją – to modlitwy przy grobie ks. Wojciecha Danielskiego i Eucharystia
sprawowana w intencji rozpoczęcia jego procesu beatyfikacyjnego.
Omawiano to, czym żyje obecnie Ruch, budowano nie tylko jedność wewnątrz
Diakonii Liturgicznej czy w różnych środowiskach troszczących się o liturgię, ale
także pomiędzy Diakonią Liturgiczną a innymi diakoniami i dziełami Ruchu Światło-Życie, omówiono pokrótce adhortację „Evangelii Gaudium”.
Diakonia Liturgiczna pracuje również nad propozycją materiałów na ŚDM w 2016
r. w Krakowie, pokazując sposoby koordynacji przygotowania różnych celebracji.
Przygotowanie do tych obchodów wymaga współpracy różnych środowisk Ruchu.
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Warsztaty Muzyki Liturgicznej
W dniach 22-24 listopada 2013 r. Diakonia Muzyczna Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej zorganizowała Warsztaty Muzyki Liturgicznej. Do ich poprowadzenia został zaproszony Paweł Bębenek. Sześćdziesięciu uczestników podczas
wielogodzinnych ćwiczeń miało możliwość przekonać się, że do śpiewania nie służą
jedynie struny głosowe, ale cały człowiek. Aktywność mięśni brzucha i kręgosłupa,
masaż głowy, ekspresja twarzy, wyobraźnia, oddechy, dykcja i masa innych ćwiczeń
miały służyć przebudzeniu niepowtarzalnego instrumentu, jakim jest ludzkie ciało.
Starano się poznać śpiew wielogłosowy.
Zwieńczeniem warsztatów była Msza Święta celebrowana w przemyskiej katedrze,
podczas której wyśpiewano Panu Bogu owoce trzydniowych prób. Spotkanie rozpaliło serca uczestników; wielu wyrażało nadzieję, że to dopiero początek większego
dzieła.

Zmarł ks. prałat Stanisław Kłósek
Wieloletni moderator oaz diecezji gorzowskiej, były kustosz Sanktuarium Maryjnego w Rokitnie, zmarł 25 listopada w Lubsku w wieku 71 lat. Urodził się 23.04.1942r.
w miejscowości Trzciana, święcenia kapłańskie przyjął 04.06.1967 r. w Tarnowie.
Posługę kapłańską w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej pełnił od roku 1975. Ks.
Kłósek prowadził pierwszą oazę diecezji gorzowskiej w Tylmanowej (23.06 – 9.07.
1977 roku). Był wieloletnim moderatorem oazy w parafii w Sulechowie oraz w Lubsku, gdzie był proboszczem w latach 1989 – 2012.

Forum Nowej Ewangelizacji w Krakowie
W Krakowie w dniach 14-16 listopada 2013 odbyło się Forum CCC, czyli „Całą
Ewangelię, Całe Ciało, Całemu światu”. Spotkanie odbywało się w nowohuckiej
Mogile, gdzie bł. Jan Paweł II użył po raz pierwszy (w 1979r.) określenia „nowa
ewangelizacja”. Forum Nowej Ewangelizacji w Krakowie przybrało postać wyjątkowego wydarzenia na skalę Kościoła Europy Środkowej, ze względu na swój rys
ekumeniczny.
Listopadowe spotkanie liderów było – w swych założeniach – hołdem złożonym
pionierom nowej ewangelizacji w Polsce – kard. Karolowi Wojtyle i ks. Franciszkowi
Blachnickiemu. Zasadniczymi elementami były sesje plenarne, panele, sesje robocze,
spotkania w małych grupach. Każdy dzień kończyła celebracja liturgiczna. Wzięli
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w nich udział m.in. ks. dr Peter Hocken z Wiednia, Jose Prado Flores z Meksyku,
pastor Ulf Ekman z Upsali, bp Sandy Millar z Londynu, a także polscy biskupi –
Edward Dajczak z Koszalina i Grzegorz Ryś z Krakowa. Forum zakończyła uroczysta Msza św. z modlitwą wstawienniczą za świat.

Jubileusz Czterdziestolecia Ruchu Światło-Życie
w Archidiecezji Lubelskiej
16 listopada 2013r. członkowie Ruchu Światło-Życie świętowali jubileusz czterdziestolecia istnienia Ruchu w Archidiecezji Lubelskiej. Dziękczynnej Eucharystii
przewodniczył abp Stanisław Budzik, który w homilii przywołał własne doświadczenia związane z Ruchem, odniósł się do jego historii oraz osoby założyciela, Sługi
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Wezwał również do odważnego dawania
świadectwa i podejmowania dzieł ewangelizacji.
Po Mszy św. świętowano z zespołem New Life’m i przy stole. Koncert zespołu był
doskonałą okazją do wspólnej zabawy i uwielbiania Boga zarówno śpiewem, jak
i tańcem. Podzielono się również ogromnym urodzinowym tortem. Uroczystości
odbyły się w murach Metropolitalnego Seminarium Duchownego, w którym w 1962
roku Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki, poprowadził dzień skupienia dla alumnów. Jednym z nich był ks. Zdzisław Ciżmiński, który został później pierwszym
moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Lubelskiej.
We wspólnotach Ruchu Światło-Życie na terenie Archidiecezji Lubelskiej formują
się obecnie: dzieci i młodzież (w 44 parafiach), studenci (wspólnota przy KUL),
klerycy (wspólnota seminaryjna), dorośli (wspólnota pracujących w kościele przy
ul. Staszica w Lublinie) oraz małżeństwa (w 179 kręgach).

O niedzieli na Wiejskiej
Dnia 25 października 2013r. w sejmie odbyła się konferencja p.t. „Wolna niedziela”,
zorganizowana przez Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Na zaproszenie
Roberta Telusa, Przewodniczącego Zespołu, w konferencji tej uczestniczyli przedstawiciele Diakonii Społecznej Diecezji Bydgoskiej oraz przedstawiciele Domowego
Kościoła z Warszawy (reprezentując Ruch Światło-Życie), a także członkowie Akcji
Katolickiej, NSZZ Solidarność oraz Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli
z Legnicy.
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Zaproszeni prelegenci: prof. Aniela Dylus, Alfred Bujara - Przewodniczący Sekcji
Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność, ks. Bogusław Wolański, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Legnickiej i inicjator Społecznego Ruchu
Świętowania Niedzieli oraz dr hab. Łukasz Pisarczyk jeszcze raz potwierdzili, że
wolna niedziela to podstawowe prawo każdego człowieka, niezależnie od światopoglądu. Przemawiają za tym argumenty ekonomiczne, społeczne, rodzinne, a dla
wierzących przede wszystkim religijne.

Sympozjum o Ruchu na KULu
14 października 2013 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła
II odbyło się sympozjum naukowe „Ruch Światło-Życie oraz związane z nim dzieła
soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność”. Głównymi organizatorami
sympozjum były Instytut Historii KUL i Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego.
Okazją do zorganizowania sympozjum stały się przeżywane w tym roku rocznice
55-lecia Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, 50-lecia pierwszej Oazy Niepokalanej, 40-lecia Aktu Konstytutywnego Ruchu Światło-Życie, 40-lecia Domowego
Kościoła i 40-lecia Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej.
Temat sympozjum został podjęty w trzech sesjach tematycznych poświęconych:
Ruchowi Światło-Życie, środowiskom szczególnie związanym z charyzmatem
światło-życie oraz podmiotom służebnym wobec tego charyzmatu.
Wśród zaproszonych prelegentów pojawiły się osoby w różny sposób związane
z rzeczywistością Ruchu Światło-Życie.
Zaproszeni goście w swoich przedłożeniach zaprezentowali wielkie bogactwo,
jakie jest owocem dzieła zapoczątkowanego przez Sługę Bożego Księdza Franciszka
Blachnickiego. Wśród referatów pojawiły się analizy historyczne, ujęcia socjologiczne, rys biograficzny poświęcony Słudze Bożemu Ks. Blachnickiemu oraz refleksja nad współczesną kondycją Ruchu Światło-Życie i związanych z nim dzieł.
Zainteresowanie sympozjum przerosło oczekiwania organizatorów i aula KUL
z trudem mogła pomieścić około 250 osób z całej Polski i spoza jej granic, pragnących pochylić się nad szeroko ujętą problematyką. Punktem kulminacyjnym obrad
była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Adama Szala,
Delegata Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie. Ks. Biskup wezwał uczestników
sympozjum do dziękczynienia za dobro otrzymane w charyzmacie światło-życie,
ale także do refleksji i odczytywania bieżących znaków czasu.
Ostatnim punktem programu sympozjum była dyskusja, która była wyrazem
zainteresowania słuchaczy omawianą tematyką. Słowo podsumowania skierował
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do uczestników dr Robert Derewenda, główny inicjator i organizator wydarzenia.
Podkreślił niezwykłą atmosferę, jaką stworzyli uczestnicy sympozjum, którym
prezentowana tematyka jest szczególnie droga. Dr Derewenda podkreślił, że koncepcja sympozjum została zaczerpnięta z rękopisów Sługi Bożego Ks. Blachnickiego
i tym bardziej cieszy fakt, że poszczególni referenci uzupełniali się w swych wystąpieniach, ukazując bogactwo i eklezjalną pełnię posoborowego dzieła Ruchu
Światło-Życie. (Adam Tataradziński)
Opracowanie: Monika Jasina

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

Anna Wolska,
Kościół pierwszego kontaktu. Osiem rozmów
o instytutach świeckich

Bohaterowie wywiadów zawartych w książeczce
istnieją naprawdę, chociaż ich dane osobowe mogące
służyć identyfikacji zostały zmienione. W Polsce żyją
ich setki, na świecie – tysiące. Są w różnym wieku,
różnej płci i wykonują różne zawody. Nie pasują do
żadnego schematu. Mówią o sobie: jesteśmy Kościołem
pierwszego kontaktu. Wszyscy są świeckimi konsekrowanymi. Poznajcie ich historie.

Przygotuj się do kanonizacji Jana Pawła II!
ks. Franciszek Blachnicki,
Godziny Taboru

Godzinami Taboru nazwał ks. Franciszek Blachnicki spotkania Ruchu Światło-Życie z kard. Karolem
Wojtyłą, a potem Janem Pawłem II. Splatały się one
w przedziwny sposób z przełomowymi momentami
w dziejach Ruchu.
Książka ta, napisana przez Sługę Bożego ks. Blachnickiego pod koniec jego życia, jest pięknym świa135
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dectwem ukazującym, że założyciel Ruchu Światło-Życie postrzegał i doceniał
ogromny wpływ duchowy Błogosławionego Jana Pawła II na samookreślanie się
ruchu i rozwój jego charyzmatu, dlatego nazywał go wielkim protektorem ruchu.
Ta książka to zaproszenie do spotkania z Błogosławionym Janem Pawłem II na
szczycie „góry Tabor”. Jej lektura może być dobrym przygotowaniem się do zbliżającej się kanonizacji polskiego papieża.

Płyta Godziny Taboru zawiera pełny tekst książki ks. Blachnickiego, a ponadto
autentyczne wypowiedzi, fotografie, dokumenty, a nawet piosenki ze spotkań oazowiczów z kardynałem Wojtyłą a potem – z papieżem. Pozwala w nich niejako
uczestniczyć i przyjąć je jako niezmiernie cenne dziedzictwo Ruchu Światło-Życie.

Bądźcie Kościołem. Słowa Jana Pawła II
do Ruchu Światło-Życie

Redaktorzy tej książki podjęli próbę odczytania
z wypowiedzi kardynała Karola Wojtyły, a później papieża Jana Pawła II, kierowanych w ciągu
30 lat do Ruchu Światło-Życie, swego rodzaju
przesłania, które jest też postawieniem członkom
Ruchu pewnych zadań i wymagań. Wypowiedzi
te doskonale korelują z eklezjologią Soboru
Watykańskiego II; widzimy ich ponadczasową
wartość zarówno dla ruchu, jak i dla całego Kościoła. Ale uniwersalizm tych słów nie oznacza
braku konkretnego adresata, wręcz przeciwnie
– polega on na tym, że każdy może uznać, iż
zostały skierowane właśnie do niego.
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Liturgia

Podręcznik Triduum Paschalne może służyć pomocą w dobrym przygotowaniu liturgii (a pewnie
także – w dobrym przeżyciu) najważniejszych dni
w roku. A warto o tych przygotowaniach pomyśleć
wcześniej: wszak Triduum Paschalne to szczyt roku
liturgicznego.
Do książki została dołączona płyta CD z materiałami pomocniczymi.
Książka Triduum Paschalne. Homilie stanowi dopełnienie praktycznych i wypróbowanych pomocy
duszpasterskich zawartych w podręczniku. Dodatek
zawiera szeroki wybór homilii i wprowadzeń Sługi
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, przydatny
zwłaszcza w grupach rekolekcyjnych. Pochodzą one
z lat 1980–1986 i były wygłoszone w Lublinie, w Krościenku i w Carlsbergu. Jedno wprowadzenie pochodzi od ks. Wojciecha Danielskiego (Lublin, 1984).
Mamy nadzieję, że będą one pomocne w przygotowywaniu obchodów Świętego Triduum Paschalnego.

Śpiewnik Triduum Paschalne. Liturgia godzin zawiera teksty i melodie (nuty) liturgii
godzin od jutrzni Wielkiego Piątku po nieszpory niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Polecamy go szczególnie parafiom lub
grupom parafialnym, które chcą w tym czasie
uroczyście celebrować modlitwę liturgiczną
Kościoła.

137

Oaza nr 111

Pismo Ruchu Światło-Życie

Darowizny na rzecz Ruchu Światło-Życie
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/darowizny-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 statutowe 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.
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DZIEŃ
ŚWIATŁA

Zapraszamy do współpracy.
Napisz, czego oczekujesz po
naszym piśmie, jakie tematy
chciałbyś, abyśmy podjęli,
pokaż życie swojej diecezji,
diakonii, wspólnoty.
Wszystkie uwagi i propozycje
prosimy kierować na adres:
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Para�ia nie jest strukturą ułomną; właśnie dlatego, że ma wielką elastyczność, może przyjąć
bardzo odrębne formy, wymagające otwarcia i misyjnej kreatywności ze strony duszpasterza
i wspólnoty. Chociaż z pewnością nie jest jedyną instytucją ewangelizacyjną, jeśli zachowuje
zdolność do reformowania się i stałego przystosowania, nadal będzie «samym Kościołem
zamieszkującym pośród swych synów i córek». Zakłada to, że rzeczywiście utrzymuje kontakt
z rodzinami i z życiem ludu, i nie staje się strukturą ociężałą, odseparowaną od ludzi albo
grupą wybranych zapatrzonych w samych siebie.
Evangelii gaudium 28
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