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Kronika
Żywego Kościoła
W NURCIE NOWEJ
EWANGELIZACJI
W pierwszej części „Kroniki Żywego
Kościoła” pragnę podzielić się różnymi
spotkaniami wokół tematyki ewangelizacji i nowej ewangelizacji. W ostatnich
miesiącach jest to dominujący wymiar
mojego życia i posługi.
Spotkanie Zespołu
ds. Nowej Ewangelizacji
W styczniu miałem okazję uczestniczyć w kolejnym posiedzeniu Zespołu
ds. Nowej Ewangelizacji KEP, które

Zespołu ds. NE z zainteresowaniem
wysłuchali ich blisko trzygodzinnej prezentacji. Mam nadzieję, że zaowocuje to
jeszcze lepszym wykorzystaniem przez
Kościół w Polsce tych znakomitych
projektów ewangelizacyjnych. Ważne
jest również to, że bp Grzegorz Ryś,
wychowanek i wielki przyjaciel naszego
Ruchu, stwierdził, po doświadczeniach
związanych z organizacją krakowskiego forum nowej ewangelizacji
„CCC” w roku 2013, że współpraca
ekumeniczna w nowej ewangelizacji

Współpraca ekumeniczna w nowej ewangelizacji
jest czymś bardzo ważnym dla wiarygodności
naszego chrześcijańskiego świadectwa.
odbyło się w Stryszawie, w domu księży
Zmartwychwstańców. Radosnym akcentem tego spotkania było wystąpienie
Henryka, Bogusławy i Filipa Królów
z Wisły – przyjaciół i współpracowników naszego Ruchu w ramach projektu
„Szukając Boga” i innych inicjatyw
ewangelizacyjnych (Odkrywanie chrześcijaństwa, Akademia rozwoju chrześcijanina i Projekt Prawda). Członkowie
4

jest czymś bardzo ważnym dla wiarygodności naszego chrześcijańskiego
świadectwa. Do podobnych wniosków doszedł w 1980 roku Sługa Boży
ks. Franciszek Blachnicki. Uważał, że
możemy się wiele nauczyć w dziedzinie
ewangelizacji od naszych braci z innych
denominacji chrześcijańskich. Twierdził
również, że współpraca ekumeniczna
w ewangelizacji jest ważnym elementem
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charyzmatu jedności z braćmi i siostrami z innych Kościołów chrześcijańskich. To dobrze, że podobne widzenie
sprawy mamy dzisiaj w Zespole KEP ds.
Nowej Ewangelizacji.
Rekolekcje ORAE dla Polaków
i Czechów w Świdnicy
Dnia 14 lutego 2014 r., kiedy wspominamy świętych Cyryla i Metodego,
Apostołów Słowian, rozpoczęła się
prowadzona przeze mnie Oaza Rekolek-
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cyjna Animatorów Ewangelizacji I stopnia. Wzięły w niej
udział rodziny z diecezji
świdnickiej oraz animatorzy z Czech. Była to dla nas
okazja, aby wspólnie podjąć
przygotowania do ewangelizacji indywidualnej we własnym środowisku życiowym
(rodzina-znajomi-sąsiedzipraca-parafia), zarówno w Czechach, jak
i w Polsce, według metody „Modlitwa
– Uczynki – Świadectwo”. Było to bardzo
piękne doświadczenie spotkania i braterstwa wiary dwóch narodów. Mam
nadzieję, że uczestnicy tych rekolekcji
podejmą w codziennym życiu wszystkie
zadania wynikające z programu ORAE.
Celem tych rekolekcji jest bowiem doprowadzenie uczestników do odkrycia,
że nowa ewangelizacja jest stylem życia,
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a nie jednorazową akcją. ORAE wprowadza też w bardzo praktyczny sposób
w filozofię „pomnożenia liczby uczniów
Pańskich” na podstawie 2 Tm 2, 2. Jeżeli
kilkudziesięciu uczestników rekolekcji

zaprezentowałem siostrom podczas
dwudniowego szkolenia, spotkała się
z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem z ich strony. Mam nadzieję, że
podręcznik ORAE I stopnia, przezna-

Nowa ewangelizacja jest stylem życia,
a nie jednorazową akcją.
ORAE zastosuje metodę „E: M-U-Ś”
w swoim życiu, wówczas w namacalny
sposób doświadczy pomnożenia swojej
wiary w sercach osób, z którymi ma codzienny kontakt. Modlę się o to gorąco,
aby zarówno w Polsce, jak i w Czechach,
dokonało się wielkie przebudzenie
oazowiczów do ewangelizacyjnego
stylu życia!
Szkolenie ewangelizacyjne
dla zakonnych Sióstr referentek
powołaniowych
Na początku marca prowadziłem
szkolenie ewangelizacyjne dla referentek
powołaniowych zgromadzeń zakonnych z Polski południowej. Spotkanie
miało miejsce w gościnnym domu
rekolekcyjnym oo. Jezuitów w Czechowicach-Dziedzicach. Współpracę
z tym międzyzakonnym gremium
sióstr rozpocząłem w ubiegłym roku.
Siostry pełniące w swoich zgromadzeniach funkcję referentek powołaniowych szukają obecnie nowych
form i metod pracy ewangelizacyjnej
z młodzieżą. Dlatego metoda ewangelizacji indywidualnej „E: M-U-Ś”, którą
6

czony do szkolenia w umiejętności
ewangelizacji indywidualnej, stanie
się również dobrą pomocą dla działań
apostolskich, które podejmują siostry
zakonne w Polsce. Być może będzie
to również okazja, aby zgromadzenia
zakonne żeńskie intensywniej włączyły
się w działalność Ruchu Światło-Życie,
tym bardziej, że spora część sióstr
referentek przyznawała mi się podczas
spotkania, że formowała się w naszym
Ruchu. To spotkanie z gorliwymi
siostrami stało się dla mnie także
zachętą do jeszcze większej modlitwy
o to, by Pan wzbudzał nowe powołania
do żeńskiego życia zakonnego i przygotowywał siostry zakonne do dzieła
nowej ewangelizacji we współczesnym
świecie.
Rekolekcje ewangelizacyjne
w Tarnowskich Górach
Na przełomie pierwszego i drugiego
tygodnia Wielkiego Postu prowadziłem
rekolekcje ewangelizacyjne w parafii
św. Piotra i Pawła w moich rodzinnych
Tarnowskich Górach. Prowadziłem je
z zespołem ewangelizacyjnym złożo-
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nym z małżeństw z Domowego Kościoła
i z Odnowy w Duchu Świętym. Większość z nich to moi przyjaciele, z którymi w latach osiemdziesiątych prowadziliśmy ewangelizacje w Tarnowskich
Górach i okolicznych miejscowościach.
Były to już trzecie rekolekcje ewangelizacyjne w tym mieście na przestrzeni
minionego roku. Szczególnie piękny
był dzień pojednania i adoracji krzyża,
kiedy trwaliśmy na modlitwie, dziękując
za dar miłosierdzia Bożego objawionego
nam w tajemnicy śmierci Jezusa na
krzyżu. Każdego dnia na zakończenie nabożeństwa ewangelizacyjnego
odbywały się spotkania w grupach,
które dawały okazję do dzielenia się
przeżyciem treści danego dnia. Mam
nadzieję, że ta ewangelizacja zaowocuje
też powstaniem nowych grup formacyjnych naszego Ruchu w parafii św. Piotra
i Pawła w Tarnowskich Górach.
XXXIX KONGREGACJA
ODPOWIEDZIALNYCH RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE
„RADOŚĆ EWANGELII”
W nurcie działań na polu nowej
ewangelizacji umiejscawia się również
XXXIX Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. W tym
roku podjęliśmy temat „Radość Ewangelii”, inspirowany tekstem adhortacji
papieża Franciszka „Evangelii Gaudium” (O ewangelizacji w świecie
współczesnym), który będziemy rozważać jako temat pracy rocznej w roku

Oaza nr 112

formacyjnym 2014/2015. Najważniejszym zadaniem dla nas jest, byśmy tą
radosną nowiną zawartą w Ewangelii
potrafili podzielić się z innymi ludźmi.
Inspiracje zawarte w adhortacji są w tej
dziedzinie bardzo konkretne – należy
zacząć od osobistego nawrócenia i od
nawrócenia pastoralnego. Dla naszego
Ruchu jest to zachęta do postawienia
sobie kilku pytań:
• Ile osób w minionym czasie
zostało zewangelizowanych
i przyprowadzonych do naszych
wspólnot?
• Na ile wizję powszechnego
zaangażowania w ewangelizację noszą członkowie naszych
wspólnot, którzy przyjęli Jezusa
jako Zbawiciela i Pana?
• Czy odpowiedzialni za wspólnoty, grupy i kręgi wprowadzają
uczestników naszego Ruchu
w Plan Ad Christum Redemptorem 2, którego celem jest
dotarcie z Dobrą Nowiną do
jak największej liczby osób
i uformowanie jak największej
liczby liderów dla wspólnot
parafialnych?
• Ile osób uczestniczyło w Oazie
Rekolekcyjnej Animatorów
Ewangelizacji I stopnia, poświęconej ewangelizacji indywidualnej lub realizuje treści ORAE
I stopnia w ramach formacji
permanentnej w bieżącym roku
formacyjnym?
7
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Odpowiadając na te pytania, możemy dokonać rewizji życia naszych
wspólnot, grup i kręgów. Wszystko po
to, aby zgodnie z zachętą, którą otrzymaliśmy od Ojca Świętego Franciszka
w adhortacji „Evangelii Gaudium”,
powiększyła się nasza osobista i wspólnotowa gorliwość w podejmowaniu
ewangelizacji indywidualnej i wspólnotowej, a przez to wzrosła owocność
życia naszych grup, kręgów i całych
wspólnot Ruchu. Dlatego nadchodzący
rok formacyjny 2014/2015 będzie dla
nas okazją, aby „budzić olbrzyma”,
czyli nasz Ruch do nowej gorliwości,
nowych metod i nowych form w dziele
nowej ewangelizacji!
25-LECIE FUNDACJI „ŚWIATŁOŻYCIE” I MODLITWA O BEATYFIKACJĘ OJCA FRANCISZKA
27 lutego 2014 r. w Katowicach odbyła
się piękna uroczystość – dziękowaliśmy
Bogu za 25 lat Fundacji „Światło-Życie”.
Zaprezentowany podczas uroczystej
gali w katowickim kinie „Rialto” film
„Świadectwo” pokazał wiele dobrych
owoców, które pojawiły się w wyniku
pracy ponad dwudziestu ośrodków
Fundacji. Była to okazja, aby podziękować Bogu i ludziom za wielkie dzieło
miłosierdzia, które realizuje się za
sprawą Fundacji „Światło-Życie”. Było
to spotkanie niezwykłe, ponieważ
wzięli w nim udział dwaj arcybiskupi
katowiccy, czyli abp Wiktor Skworc oraz
abp senior Damian Zimoń, i trzej mo8
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deratorzy generalni Ruchu: ks. Henryk
Bolczyk, ks. Roman Litwińczuk i piszący
te słowa ks. Adam Wodarczyk. Było też
obecnych wielu gości, przedstawicieli
ośrodków Fundacji z całej Polski. Po jubileuszowym spotkaniu udaliśmy się do
krypty katedry Chrystusa Króla, gdzie
pod przewodnictwem abpa Wiktora
Skworca modliliśmy się podczas Eucharystii o rychłą beatyfikację Sługi Bożego
ks. F. Blachnickiego. Patrząc w tym dniu
na dzieło Fundacji „Światło-Życie” i na
piękne życie Ojca Franciszka, myślałem
o słowach zapisanych w „Konstytucji
duszpasterskiej o Kościele w świecie
współczesnym”, w punkcie 24: „Człowiek, będąc jedynym stworzeniem,
którego Bóg chciał dla niego samego,
nie może odnaleźć się w pełni inaczej,
jak tylko poprzez bezinteresowny dar
z siebie samego”. Zdanie to można
uznać za motto życia ks. Blachnickiego
oraz złotą dewizę Fundacji „ŚwiatłoŻycie”. Te słowa, streszczające pojęcie
pięknej miłości – agape, powinny być
dla nas wszystkich w Ruchu zachętą,
aby poprzez służbę, szczególnie ubogim
i potrzebującym, pozostawić trwały ślad
Bożej miłości w sercach innych ludzi.
SPOTKANIE KOMISJI DUSZPASTERSKIEJ KONFERENCJI
EPISKOPATU POLSKI
W drugiej połowie marca uczestniczyłem jako reprezentant naszego Ruchu w spotkaniu organizowanym przez
Komisję Duszpasterską KEP, której
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przewodniczy abp Stanisław Gądecki,
wybrany kilka dni wcześniej na przewodniczącego Konferencji Episkopatu
Polski. W spotkaniu brali udział dyrektorzy wydziałów duszpasterskich,
duszpasterze krajowi i delegaci Konferencji Episkopatu Polski. Słuchaliśmy
wykładów i dyskutowaliśmy m.in.
o programie na nadchodzący rok duszpasterski, który rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu 2014. Jego hasłem
będą słowa: „Nawróćcie się i wierzcie
w Ewangelię”. Podczas spotkania
omawialiśmy także szereg inicjatyw zarówno duszpasterskich, jak i z zakresu
nowej ewangelizacji, podejmowanych
w diecezjach. Spotkanie to pokazało
z całą mocą, że faktycznie nadszedł
czas nowej ewangelizacji w polskim
Kościele. Sługa Boży ks. Franciszek
Blachnicki już blisko czterdzieści lat
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poznańskiej przygotowanie zespołów
do prowadzenia wielkopostnych rekolekcji ewangelizacyjnych dokonywało
się na podstawie materiałów formacyjnych naszego Ruchu. Pozostaje
mieć nadzieję, że to przebudzenie
ewangelizacyjne w Polsce nie będzie
miało charakteru jednorazowego
zrywu, związanego z tematyką roku
duszpasterskiego, ale stanie się pewnym stałym modelem posługi, będącej
owocem nawrócenia pastoralnego
duszpasterzy i wiernych.
SPOTKANIE KRAJOWEJ
RADY MISYJNEJ
Dwa dni po spotkaniu Komisji
Duszpasterskiej wziąłem udział w posiedzeniu Krajowej Rady Misyjnej
w Warszawie. Została ona utworzona
w 2005 roku i reaktywowana przez

Udział naszego Ruchu w Krajowej Radzie Misyjnej
jest docenieniem wysiłków misyjnych podejmowanych
przez nasz Ruch w różnych częściach świata.
temu mówił, że Polska potrzebuje
ewangelizacji. Dzisiaj już nikt nie ma
co do tego najmniejszej wątpliwości,
i co ciekawe, okazuje się, że materiały
naszego Ruchu dobrze służą także
dzisiaj w przygotowywaniu liderów
do posługi ewangelizacyjnej. Mówił
o tym m.in. ks. Szymon Stułkowski, sekretarz Komisji Duszpasterskiej KEP,
który stwierdził, że w archidiecezji

bpa Jerzego Mazura w roku 2013.
Składa się z czterdziestu członków. Są
wśród nich przedstawiciele wszystkich
środowisk zajmujących się misjami
w Polsce, a więc Komisji Episkopatu
Polski ds. Misji i jej agend, Papieskich
Dzieł Misyjnych, zakonnych zgromadzeń żeńskich i męskich, organizacji
pomagających misjom duchowo
i materialnie, organizacji zrzesza9
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Fot. Aleksandra Rogowska

jących wolontariuszy misyjnych,
przedstawicieli ruchów, stowarzyszeń
i fundacji zajmujących się misjami
oraz przedstawicieli misjonarzy świeckich. Jednym z głównych tematów
obrad Rady były przygotowania do
IV Krajowego Kongresu Misyjnego,
który zaplanowano na czerwiec 2015
roku. Jego hasłem będą słowa „Radość
Ewangelii źródłem misyjnego zapału”.
Stanowią one nawiązanie do adhortacji papieża Franciszka „Evangelii
Gaudium”. Kongres ma dać odpowiedź
na pytanie, jak ożywić zapał misyjny
w diecezjach, parafiach, rodzinach,
zgromadzeniach zakonnych, ruchach
i stowarzyszeniach. Ma być również
szansą na integrację środowisk misyj-

10
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nych w Polsce, stanowić płaszczyznę
współpracy, wymiany doświadczeń.
Wydarzenia z nim związane nie będą
skierowane tylko do osób zaangażowanych już w działalność misyjną,
ale do wszystkich wiernych, aby
wzbudzić ich większą odpowiedzialność za misje. Czas przygotowań
do Kongresu nazwano „W drodze
do Kongresu”. Mówiliśmy również
o ostatnich pracach redakcyjnych
nad statutem Krajowej Rady Misyjnej.
Zgodnie z jego zapisami Rada ma
działać na rzecz osiągnięcia większej
jedności i skuteczności inicjatyw
w dziedzinie animacji i współpracy
misyjnej, a także pomóc w uniknięciu
konkurencji czy podwójnego dzia-

łania środowisk zaangażowanych na
rzecz misji w Polsce. Udział naszego
Ruchu w Krajowej Radzie Misyjnej
jest docenieniem wysiłków misyjnych
podejmowanych przez nasz Ruch
w różnych częściach świata. Biskup
Mazur podczas spotkania wspomniał
mi, że polscy biskupi podczas ostatniej wizyty „ad limina apostolorum”
w Rzymie, w lutym 2014 r., opowiadali
w Kongregacji Ewangelizacji Narodów
o działaniach ewangelizacyjnych naszego Ruchu w Chinach, co spotkało
się z dużym uznaniem ze strony pracowników Kongregacji Ewangelizacji
Narodów. Przekazali nam również
słowo zachęty, abyśmy kontynuowali
nasze wysiłki w posłudze ewangelizacyjnej w Chinach. Ten fakt jest dla nas
źródłem radości i umocnieniem do
dalszej gorliwej posługi aż po krańce
świata!
SPOTKANIE SZKÓŁ
IM. SŁUGI BOŻEGO
KS. F. BLACHNICKIEGO
W Krościenku, w przededniu urodzin Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego
miało miejsce doroczne spotkanie
szkół noszących jego imię. Byli przedstawiciele szkół z Nowego Sącza,
Jodłowej, Rybnika i Jastrzębia Zdroju
oraz delegacja z gimnazjum, które rozpocznie działalność we wrześniu tego
roku w Krakowie. Były to dla mnie
bardzo sympatyczne chwile spędzone
z uczniami, nauczycielami, kateche-
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Fot. Aleksandra Rogowska
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tami i rodzicami. Tematem spotkania
była przyjaźń bł. Jana Pawła II i sługi
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
Uczniowie przygotowali z tej okazji
okolicznościowe piosenki, prezentacje
i przedstawienia. Była to również
okazja, aby zachęcić uczestników
spotkania do udziałów w rekolekcjach
oazowych. Ks. Blachnicki, jako autor
pedagogii nowego człowieka, jest
wspaniałym patronem dla uczniów
i nauczycieli, dlatego z ogromną
radością patrzyłem na kolejne młode
pokolenie, wychowywane w duchu
ideałów Ojca Franciszka, którego
reprezentanci przybyli z pielgrzymką
do Krościenka, aby modlić się u grobu
Ojca Franciszka, o dobre przeżycie
czasu młodości.
11
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SPOTKANIE Z RUCHEM
W DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
Pod koniec marca miałem okazję
spotkać się z uczestnikami diecezjalnej Szkoły Animatora w Rzeszowie,
gdzie w domu rekolekcyjnym „Tabor”
prowadziłem dla nich trzygodzinne
zajęcia o Ruchu, mówiąc szczególnie
o ewangelizacji i misjach. Później
spotkałem się także z innymi przedstawicielami Ruchu, głównie z młodzieżą,
ale także z przedstawicielami wspólnot
rodzin i dorosłych z tej diecezji, podczas
czuwania w kościele Chrystusa Króla
w Rzeszowie. W trakcie konferencji
mówiłem o wyzwaniach płynących dla
naszego Ruchu z adhortacji papieża
Franciszka „Evangelii Gaudium” oraz
z jego orędzia do biskupów polskich,
przekazanego podczas wizyty „ad limina apostolorum” w lutym 2014 r. Mówiłem też o ewangelizacji indywidualnej
„Modlitwa – Uczynki – Świadectwo”
oraz o procesie beatyfikacyjnym ks.
Blachnickiego. Spotkanie zakończyła
Eucharystia, po której miałem jeszcze
spotkanie z księżmi moderatorami
diecezji rzeszowskiej. Dzielili się oni
swoimi pragnieniami jeszcze większego
rozwoju Ruchu w diecezji oraz owocami
comiesięcznych spotkań kapłańskich
i pragnieniem przystąpienia w najbliższym czasie do Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. Chwała Panu za gorliwość
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i zapał księży oraz młodych, którego
doświadczyłem podczas tych intensywnych spotkań w Rzeszowie!
KANONIZACJA
BŁ. JANA PAWŁA II
Na zakończenie tego odcinka „Kroniki Żywego Kościoła” chcę odnieść się
do kanonizacji bł. Jana Pawła II. Ruch
Światło-Życie, zarówno w czasie, gdy żył
Sługa Boży ks. F. Blachnicki, jak i po jego
śmierci, doświadczał wielkiej przyjaźni
i życzliwości ze strony bł. Jana Pawła II.
W dzień po śmierci ks. Blachnickiego
napisał on piękny telegram kondolencyjny, doskonale podsumowujący
życie i charyzmat Sługi Bożego. Dał
nam w tym tekście również pewną
syntezę charyzmatu naszego Ruchu,
którego celem powinno stać się „gorliwe
apostolstwo nawrócenia i wewnętrznej
odnowy człowieka” oraz bezgraniczne
oddanie „budowaniu Królestwa Bożego” poprzez „modlitwę, apostolstwo
i cierpienie”1. Treścią tego telegramu
wydobył heroiczny styl życia wiarą Sługi
Bożego ks. Blachnickiego, w pewnym
sensie ukierunkowując nas do myślenia
o wszczęciu procesu beatyfikacyjnego.
W kolejnych latach swego pontyfikatu
św. Jan Paweł II wielokrotnie zwracał się
do Ruchu, zarówno w krótkich słowach
pozdrowienia w Rzymie, jak i podczas
Pielgrzymek do Polski. Wspomnieć

Por. Jan Paweł II, Telegram przesłany 28 lutego 1987 roku na ręce bpa S. Wesołego w związku ze śmiercią
Ks. F. Blachnickiego. Biuletyn Nadzwyczajny Ruchu Światło-Życie 1987, s. 3.

1
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trzeba szczególnie jego słowa do Oazowiczów podczas kanonizacji św. Jadwigi
Królowej w Krakowie w 1997 r.2 oraz
słowa wypowiedziane również w Krakowie, podczas ostatniej Pielgrzymki
do Ojczyzny w roku 2002, gdzie padły
słynne, spontaniczne, bardzo osobiste
i pełne wzruszenia słowa, świadczące
o wielkiej miłości św. Jana Pawła II
do Ruchu Światło-Życie3. W końcu
przyszedł czas na piękny list do naszego
Ruchu z roku 2003, który rozważaliśmy
podczas wiosennego Dnia Wspólnoty
Diakonii Diecezjalnych. Papieskie słowa
z tego listu, o umiłowaniu Biblii, liturgii
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i służbie parafii, w pewnym sensie możemy uznać za „słowa testamentalne” bł.
Jana Pawła II dla Ruchu Światło-Życie,
ponieważ wtedy po raz ostatni zwrócił
się do nas w tak bezpośredni sposób.
Doświadczyłem osobiście tej wielkiej
miłości św. Jana Pawła II do Ojca
Franciszka i do naszego Ruchu, gdy
jako świeżo mianowany postulator
procesu beatyfikacyjnego składałem akta procesu beatyfikacyjnego
w Rzymie pod koniec stycznia 2002 r.
Zostałem wówczas zaproszony, wraz
z ks. Henrykiem Bolczykiem i ks.
Franciszkiem Chowańcem na kolację

Tenże. Słowa skierowane do Ruchu Światło-Życie 8 VI 1997 w Krakowie podczas VI Pielgrzymki do Polski.
W: Bądźcie Kościołem. Słowa Jana Pawła II do Ruchu Światło-Życie. Kraków 2003, s. 91-92.
3
Tenże. Słowa skierowane do Ruchu Światło-Życie 18 VIII 2002 w Krakowie podczas VIII Pielgrzymki do Polski.
W: Bądźcie Kościołem…., s. 93.
2
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do Ojca Świętego. Cały przebieg tego
niezwykłego, dwugodzinnego „spotkania ze Świętym”, był jednym, wielkim
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jego pontyfikatu, z roku 1980, i nosi
tytuł „Bądźcie Kościołem w świecie
współczesnym”. Drugi, pochodzący

Cały Ruch Światło-Życie, jak i każda diakonia naszego
Ruchu, może odnaleźć w dokumentach bł. Jana Pawła II
wiele impulsów i treści programowych.

świadectwem miłości św. Jana Pawła
II do naszego Ruchu.
Podsumowując związki św. Jana
Pawła II z naszym Ruchem, mogę z całą
pewnością stwierdzić, że zarówno cały
Ruch Światło-Życie, jak i każda diakonia
naszego Ruchu, może odnaleźć w dokumentach św. Jana Pawła II wiele impulsów i treści programowych. Trzeba się
nad nimi pochylić z nową gorliwością,
abyśmy w poszczególnych diakoniach
Ruchu, w świetle papieskiego magisterium, jeszcze głębiej zrozumieli
sens naszej posługi. Również postawa
i przykład służby, który pozostawił
nam święty Jan Paweł II, niech będą
dla nas zachętą do podjęcia nowych
zadań. Musimy podjąć refleksję nad
duchowym wpływem św. Jana Pawła II
na Ruch Światło-Życie oraz nad tym, jak
jeszcze owocniej wcielać nauczanie św.
Jana Pawła II w życie wspólnot naszego
Ruchu.
Szczególnie powinniśmy rozważyć
dwa listy skierowane przez św. Jana
Pawła II do Ruchu Światło-Życie. Jeden pochodzi z początkowego okresu
14

z końcowego okresu posługi św. Jana
Pawła II, z roku 2003, został napisany
z okazji 30. rocznicy oddania Ruchu
Światło-Życie Niepokalanej, Matce
Kościoła, dokonanego przez kard. Karola Wojtyłę 11.06.1973 r. w Centrum
naszego Ruchu, w Krościenku nad
Dunajcem. Niech lektura tych dwóch
bardzo ważnych listów papieskich
będzie dla wszystkich członków Ruchu
Światło-Życie inspiracją do gorliwej
służby w diakoniach Ruchu dla budowania żywego Kościoła poprzez Plan „Ad
Christum Redemptorem 2”!
Św. Janie Pawle II módl się za nami!
Sługo Boży ks. Franciszku, wstawiaj się
za nami!
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze
ziemi! Tej ziemi!”
Pan z Wami!

ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny
Ruchu Światło-Życie
Katowice, 30.03.2014 r.

Obudzić olbrzyma
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Kościół

ma być żywy
Z ks. Henrykiem Bartuszkiem, proboszczem parafii
pw. Św. Jakuba Apostoła w Warszawie, rozmawia Piotr Pobikrowski
Piotr Pobikrowski: Jak długo jest
Ksiądz w Ruchu?
Ks. Henryk Bartuszek: Pierwszy raz
pojechałem na Oazę w 1975 roku.
Ciebie jeszcze wtedy nie było na świecie…
Nie było. Jestem rocznik 1982. A na
tę oazę daleko trzeba było jechać?
Do Czarnej Góry koło Jurgowa,
blisko Bukowiny Tatrzańskiej. Byłem
wtedy świeżo po maturze.
Jak dowiedział się Ksiądz o takich
rekolekcjach?
Poznałem Ruch przez świadectwo
gorliwego księdza zaangażowanego w
duszpasterstwo – ks. Andrzeja Grefkowicza. Przyszedł jako wikary do
mojej parafii, kiedy zacząłem naukę
w liceum. Nadal mamy bardzo dobre
kontakty, aczkolwiek ks. Andrzej
posługuje dziś w Odnowie w Duchu
Świętym. Mnie osobiście formacja
Ruchu odpowiadała bardziej.
Dlaczego?
Podobało mi się życie skupione wokół
Słowa Bożego. W latach siedemdziesiątych zdobycie Pisma Świętego było
16

bardzo trudne. Była cenzura, były limity
na druk egzemplarzy Pisma świętego.
Mam wydanie Nowego Testamentu
z 1969 roku. Ilość wydanych egzemplarzy – 5000. Co to jest 5000? A w Ruchu
praca formacyjna koncentrowała się
wokół tekstów biblijnych. To było ciekawe, twórcze, prekursorskie.
Czy decyzja o pójściu do seminarium była powiązana z decyzją włączenia się w Ruch?
Nie, to były osobne sprawy. Przez
wiele lat – od pierwszej Komunii –
byłem ministrantem. Ponieważ po
szkole wybrałem liceum ogólnokształcące i do matury nie musiałem podejmować „życiowych” decyzji, gdzieś
w okolicach studniówki stwierdziłem,
że powinienem zdecydować, co będę
robił dalej. Wybrałem seminarium.
Tam spotkałem kilku chłopaków,
sześciu czy siedmiu, którzy też byli
wcześniej na rekolekcjach oazowych.
Stworzyliśmy grupkę formacyjną.
W Ruch Światło-Życie wchodziłem
coraz głębiej – w kolejnych latach,
przez kolejne wakacyjne wyjazdy.
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Od razu chciał Ksiądz służyć jako
kapłan w Ruchu?
Nie miałem takiego założenia. Nie
zastanawiałem się, czy po święceniach
będę w Oazie. Natomiast poznawałem
Ruch Światło-Życie jako dobrą formę
duszpasterstwa.
Jakie miał Ksiądz doświadczenia
z pierwszych parafii?
Opowiem o tej absolutnie pierwszej.
Byłem tam wikarym tylko półtora
roku. Miałem trudności,
żeby przekonać proboszcza
do Oazy. On wolał raczej
inne metody i formy duszpasterskie. Niezależnie od tego
zorganizowałem grupkę
młodzieży, mniej więcej
dziesięć osób. Zaczynaliśmy
od zera: rok pracy ewangelizacyjnej, potem I stopień.
Przez te etapy formacji przeszło ostatecznie siedem osób
– takich jasnych, klarownych
i zdecydowanych. Chociaż
formalnie nie byli jeszcze
animatorami, widziałem w nich duży
potencjał, i uważałem, że będą mogli
pomagać mi w prowadzeniu grup.
Po rekolekcjach wakacyjnych udało
się namówić proboszcza na parafialne
rekolekcje ewangelizacyjne w Wielkim
Poście. Opatrzność Boża ma jednak
swoje drogi. Ja nie doczekałem tych
rekolekcji, bo niespodzianie, na Boże
Narodzenie, zostałem przeniesiony do
innej parafii. Na szczęście drugi wika-
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riusz, który (chociaż sam nie był wtedy
jeszcze związany z Ruchem) zaangażował się w przygotowywanie rekolekcji, przejął moje obowiązki.
Rekolekcje się odbyły, powstała
sympatyczna grupa młodzieżowa,
która dalej się rozwijała. Dopóki (co
mówię ze smutkiem) byli księża, którzy podejmowali duszpasterstwo
w tym stylu. Potem przyszli inni. Ale
ta pierwsza animatorska grupka trzy-

mała się mimo niesprzyjających okoliczności.
Paradoksalnie, to właśnie proboszcz,
ten, który początkowo był najbardziej
na „nie”, stał się dla nich ostoją i oparciem. Nie chcę powiedzieć, że go nawróciłem. Mocno wierzę w dialog.
Jeśli ktoś mówi „nie”, ma jakieś powody. Trzeba rozmawiać, dyskutować,
bo można wtedy dojść do zmiany
stanowiska.
17
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A inne parafie?
Było różnie. Raz trafiłem do parafii,
gdzie odbyły się już rekolekcje ewangelizacyjne. Zostałem moderatorem
zwartej i dynamicznej grupy, gdzie byli
ludzie uformowani, podejmujący razem ze mną odpowiedzialność za
wspólnotę. Byłem też w parafii, w której proboszcz mówił: „jak chcesz pracować, to bardzo się cieszę. Jeśli sprawa
jest Boża, to rób, co chcesz”. Absolutnie
zielone światło. Wiedziałem, że proboszcz jest po mojej stronie, a w pewnym sensie było mu wszystko jedno,
czy to, co powstanie, to będzie Odnowa, czy Neokatechumenat, czy
Oaza.
Mile wspominam te czasy i uważam,
że wydarzyło się wtedy wiele dobra.
18
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Miałem szczęście do wielu dobrych,
zaangażowanych proboszczów, którym
zależało na duszpasterstwie.
Kiedy zaczął Ksiądz współpracować z Domowym Kościołem?
Powiedziałbym, że miejsce określa
działanie. Jako wikariusz automatycznie byłem kierowany do pracy z młodzieżą. Jako proboszcz zostawiłem
młodsze pokolenie wikaremu. Żeby
nie poprzestać na etapie proboszczowskiego biurka, zaangażowałem się
w tworzenie kręgów. Przez kilka niedziel mieliśmy rekolekcje ze świadectwami zaproszonych małżeństw. Po
rekolekcjach powstały dwa kręgi, które
bardzo pięknie się rozwijały. Myślałem,
że po przejściu formacji będzie można
rozesłać ludzi, żeby stali się animato-

Pismo Ruchu Światło-Życie

rami i tworzyli następne kręgi. Wychodzę z założenia, że odpowiedzialni za
prowadzenie następnych grup sami
powinni być uformowani. W tej parafii byłem jednak za krótko, bo pięć lat,
więc nie zdążyliśmy przejść całej formacji.
Jak długo jest Ksiądz proboszczem
u św. Jakuba?
Osiemnaście lat.
Ile wiernych liczy ta parafia?
Ponad dwadzieścia tysięcy osób.
Ilu księży tu pracuje?
Trzech wikariuszy, sześciu rezydentów, i ja. Jedenasty ksiądz mieszka na
terenie parafii i pomaga nam od czasu
do czasu.
Im więcej księży w parafii, tym łatwiej pracować?
Niekoniecznie. Duszpasterstwo jest
zawsze zespołowe. W parafiach, gdzie
byłem jedynym wikariuszem albo było
nas dwóch, duszpasterstwo spoczywało głównie na nas. Proboszcz włączał się zależnie od swoich sił i możliwości. Natomiast jeśli zespół jest
większy, nie sposób, żeby wszyscy robili wszystko. Każdy ma swój odcinek
i każdy robi troszkę po swojemu.
W tym sensie duszpasterstwo jest
trudniejsze.
Jaka jest profil demograficzny parafii? Kto tu mieszka? Pewnie wielu
młodych, bo niedaleko są akademiki.
W samym akademiku naprzeciwko
kościoła mieszka około 2500 studentów. Zajmuje się nimi dwóch duszpa-
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sterzy akademickich. Studenci to też
są nasi parafianie, ale przyjezdni, czasowi, przybywający do nas na taki czy
inny okres.
Natomiast parafianie „zamieszkali”
to zdecydowanie starsi ludzie. Ochota
jest starzejącą się dzielnicą Warszawy.
Mamy najwyższy w stolicy wskaźnik
osób najstarszych. Mieszka tu sporo
dziewięćdziesięciolatków, a nawet
stulatków.
To, że parafia zmniejsza się liczebnie
i starzeje, widać też po szkołach. Kiedy
tu przyszedłem, na terenie parafii było
siedem szkół podstawowych pękających w szwach. Dzisiaj są trzy, z czego
jedna średniej wielkości. Dwie pozostałe nie liczą nawet dwustu uczniów.
Co się stało przez te osiemnaście
lat?
Dzisiaj jest tendencja, że młodzi chcą
mieszkać samodzielnie. Kto wychodzi
za mąż czy się żeni, wyprowadza się na
obrzeża Warszawy, bo tam są tańsze
lokale. Zresztą, wszyscy młodzi chcą
się usamodzielnić. Rodzice zostają
tutaj sami.
Kiedy chodzimy po kolędzie, rzadko
spotykamy dzieci albo ludzi młodych.
Najczęściej przyjmują nas osoby starsze. Nieraz mówią, że mieszka z nimi
ktoś młodszy, ale jest w pracy albo na
uczelni.
Mamy bardzo dużo samotnych kobiet, wdów.
Czy ten profil przekłada się na
wspólnoty, które działają w parafii?
19
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Po części tak. Oferujemy osobom
starszym kilka możliwości. Przede
wszystkim jest zespół charytatywny,
który adresuje swoją działalność do
ludzi w potrzebie i słabszej kondycji
fizycznej. Trzeba do nich dojść, na
przykład zrobić im zakupy. Trzeba
z nimi być. Przed każdymi świętami
młodzież roznosi paczki, podejmuje
pracę domową u tych ludzi na zasadzie
wolontariatu. Do wielu osób chodzimy
ze spowiedzią i Komunią świętą
w pierwszą sobotę miesiąca.
Są też ci troszkę sprawniejsi, którzy
przychodzą do kościoła. Dla nich jest
grupa biblijna, grupa modlitewna
(prowadzę je obie według – nazwijmy
to – klucza oazowego), są grupy po
linii Odnowy w Duchu Świętym. Kilkakrotnie przeprowadzaliśmy seminaria odnowy wiary. Nawet tradycyjny
Żywy Różaniec staramy się prowadzić
we wspólnotowym modelu duszpasterskim. Jest u nas troszkę tych dusz
różańcowych, aczkolwiek słyszę: tu
ktoś umarł, tam ktoś umarł. Wcale nie
tak łatwo znaleźć kolejną osobę, którą
by można zastąpić kogoś, kto odszedł
spośród nas.
Chodzi o to, by jednoczyć ludzi, dać
im poczucie przynależności do środowiska. Chodzi także o duchowe
wzmocnienie, żeby stali się swojego
rodzaju apostołami, misjonarzami,
którzy podejmują – jeśli nie w wymiarze działania, to w wymiarze modlitwy
– różne sprawy i intencje.
20
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Ile osób spośród 20 tysięcy parafian
chodzi do kościoła, a ile jest zaangażowanych w jakieś wspólnoty?
Co niedziela mamy w kościele około
4000 ludzi. Dzieci, młodzieży i dorosłych. Myślę, że przez wszystkie grupy
– formacyjne, modlitewne, charytatywne – przewija się około 800 osób.
Czyli 4% parafian.
Nigdy na to tak nie patrzyłem.
4% z 20 tysięcy parafian, a z tych
aktywnych, chodzących w niedzielę
do kościoła – to 20%.
Te 20% jest bardzo widoczne. Mamy
dwie wieczorne Msze w dni powszednie, o 17.00 i 19.00, a pomiędzy
Mszami jest adoracja Najświętszego
Sakramentu. Na te Msze i na adorację
przychodzi bardzo dużo ludzi, co
świadczy o tym, że parafia „nie jest
jeszcze martwa”.
Moim zdaniem dwudziestoprocentowy wynik aktywnych wiernych to
bardzo dobry wynik. Jak to wyglądało, kiedy Ksiądz przyszedł na parafię 18 lat temu? Co się zmieniło?
Zmieniło się naprawdę wiele. Nie
chcę powiedzieć, że kiedyś angażowało
się mniej osób, a teraz jest dużo więcej.
Raczej chodzi o to, że duszpasterstwo
było bardziej tradycyjne, mniej opierało się na wspólnotach, a bardziej na
indywidualnych działaniach. Zmiany
to owoc lat pracy i konsekwencji
w stylu duszpasterskim. Jest to też efekt
aktywności całego zespołu. Muszę
powiedzieć, że na przestrzeni tych lat
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służyło w naszej parafii wielu gorliwych, dobrych księży.
Co jest ważne z punktu widzenia
Księdza – dla rozwoju wspólnot
Ruchu w parafii?
Rozwój zależy od nas, ludzi. Ważny
jest ksiądz, któremu zależy, ale też
grupa, która rzeczywiście, a nie tylko
okazjonalnie, chce iść daną drogą.
Potrzebny jest ksiądz, który zaszczepi,
zapali ideą, ale potrzebni są ci, którzy
– sami zapaleni – będą potem zapalać
innych.
Dostrzegam zmianę w stosunku do
wcześniejszych czasów. Kiedyś grupy
były bardziej zwarte również w wymiarze środowiska, inne były odniesienia
i wzajemne relacje. Współcześni młodzi ludzie są przedstawicielami rozbi-

Oaza nr 112

tego społeczeństwa. Kiedy zabraknie
księdza-lidera, który zdecydowanie
pokazuje kierunek i jest spiritus movens wspólnoty, to duszpasterstwo się
rozłazi. Z drugiej strony zbytnia zależność od osoby i osobowości księdza
sprawia, że pod jego nieobecność ludzie przerywają podjętą drogę. A jeśli
trafi się ksiądz, który nie będzie dążył
do jedności, mobilizacji, ożywienia, to
też nie spełni pokładanych w nim
oczekiwań.
Jak Ksiądz wyobraża sobie idealną
realizację posoborowego modelu
parafii według Ks. Franciszka Blachnickiego? Co udaje się Księdzu zrealizować?
Za najważniejszy w wizji Ks. Franciszka uważam postulat, żeby Kościół
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był żywy. A tę żywotność Kościoła
„uzyskujemy” poprzez małe wspólnoty. Jeśli nie będzie małych wspólnot,
to siłą rzeczy Kościół, parafia, pozostaną anonimowe. Natomiast tworzenie wszelkich grup, które mają na celu
formację i które są duszpasterskie, jest
urzeczywistnianiem soborowej wizji
Kościoła, której służył, którą niósł
i propagował ks. Franciszek. Żeby
parafia była żywa i zdolna do podjęcia
misji, do apostolstwa.
Pamiętam wykres, który nam przedstawiał ks. Franciszek: ewangelizację
wewnętrzną i ewangelizację zewnętrzną. Jedni drugich ewangelizujemy. Musimy najpierw sami troszkę,
choćby troszkę otrzymać, żeby potem
móc dawać.
Uformowana i przygotowana grupa
może stanowić zaczyn do dalszej pracy.
Nie da się ukryć, że bez animatorów,
bez liderów, nie ma duszpasterstwa. To
normalne i prawidłowe, że jeśli my
sami pracujemy i formujemy się w małej grupie, to pomagamy młodszym
wejść w to doświadczenie. Jest to znak,
że formacja idzie we właściwym kierunku.
W jaki sposób wspólnoty służą
w parafii?
Podam przykłady. Jak wyglądałoby
przygotowanie do bierzmowania,
gdybyśmy nie mieli animatorów? Byłyby to monologi przez mikrofon.
Ponieważ są animatorzy, można zaproponować spotkanie w małej grupie.
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Nawiasem mówiąc, to bardzo ważne,
żeby grupy młodzieżowe prowadzili
młodzi animatorzy. Mógłbym zaprosić
do tego bardzo zacne panie z Żywego
Różańca, ale czy one dotarłyby do
młodych ludzi? Nie jestem pewien.
A na studentów-animatorów młodzież
patrzy z zainteresowaniem.
Przygotowanie dla rodziców dzieci
pierwszokomunijnych też prowadzę
w duchu oazowym. Po krótkiej katechezie następuje dzielenie się i modlitwa dla 140 czy 120 dorosłych osób,
podzielonych na małe grupy. Wiem, że
często oni przychodzą, bo muszą. Nie
są ochotnikami, nie przylecieli tu jak
na skrzydłach. Nieraz patrzą tylko na
zegarek i siedzą jak na szpilkach. Ale
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widzą też, że poważnie ich traktujemy.
Według mnie, dzięki tym spotkaniom
otrzymują zdrową naukę i zdrowe
doświadczenie Kościoła.
Jak wygląda współpraca między
wspólnotami? Czy istnieje świadomość, że działają razem na rzecz
parafii? Czy wspólnoty nie są nastawione wrogo do siebie, nie są do
siebie uprzedzone?
Między nami, ludźmi, zawsze może
być różnie, ale jestem pewien, że nie
ma wrogości.
Każdy ruch ma swoją odrębność
i indywidualność, drogę formacji i styl
życia, ale są obszary, gdzie jesteśmy
razem. Kilka razy w roku prowadzę
formacyjno-modlitewne spotkanie dla
przedstawicieli wszystkich wspólnot.
Wydarzeniem przeżywanym i przygotowywanym wspólnie przez wszystkie
wspólnoty jest Triduum Paschalne:
Liturgia Godzin w pełnym wymiarze,
Wigilia Paschalna rozpoczynająca się
po zachodzie słońca.
Można powiedzieć, że model Ks.
Franciszka realizuje się w tej parafii.
Wydaje mi się, że tak. Jeśli nie
wprost, to pośrednio.
Czy jest Ksiądz zadowolony z obecnego stanu parafii?
Nie wiem. Wydaje mi się, że ks.
Franciszek, Sługa Boży, byłby bardziej
dynamiczny niż ja. Oczywiście, byłbym szczęśliwy, gdyby wszystkie
wspólnoty mieściły się w ramach Ruchu Światło-Życie, ale wiem, że to
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absolutnie nie jest możliwe. Minęły
czasy, kiedy Oaza była jedyną propozycją formacyjną. Duszpasterstwo
dzisiaj jest wielowątkowe. Chodzi raczej o to, żeby te wszystkie grupy scalić,
i żeby wszyscy wiedzieli, że są w parafii i są odpowiedzialni za tę parafię. Na
tym polega moja rola. Nie neguję indywidualnego stylu i funkcjonowania
żadnej z grup. Natomiast oczekuję od
nich włączenia się w życie parafii
i wiem, że wszyscy się włączają.
Jakie pole do działania widzi
Ksiądz dla siebie na dziś?
Duszpasterstwo może cieszyć i może
niepokoić. Mogę cieszyć się tymi,
którzy przychodzą. Ale mogę ciągle
pytać, co z pozostałymi. Jeśli parafia
liczy ponad 20 tysięcy wiernych,
a przychodzą 4 tysiące, gdzie podziewa
się reszta?
Co zrobić, żeby do nich dotrzeć?
Gdybyśmy wiedzieli, to byśmy już to
zrobili. Ale każdy człowiek jest wolny.
Możemy do niego zapukać, zaprosić,
porozmawiać. On może chcieć z nami
porozmawiać, a może nie chcieć –
i muszę to uszanować. Pan Jezus mówi:
„jeśli chcesz, pójdź za Mną”. Nie mogę
się obrażać, że ktoś nie odpowiedział
na moje zaproszenie. Miał prawo nie
odpowiedzieć.
Długo się nad tym zastanawiałem
w swoim życiu kapłańskim. Musiałem
dorastać do tego, żeby z większym
spokojem przyjmować sytuacje, kiedy
ktoś nie chce przyjąć Ewangelii. Ja
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muszę przyjąć, że on nie chce przyjąć;
ja muszę zrozumieć, że on nie rozumie.
Co nie oznacza, że siedzę spokojnie, że
nie ma znaczenia, czy coś zrobię, czy
nie. Natomiast nie ode mnie zależy, czy
ktoś odpowie na Boże wezwanie.
W życiu jest jak przy stole. Jeden zje
jedno ciastko i jest zadowolony, drugi
zje pięć i patrzy, żeby zjeść jeszcze coś
innego. Z duszpasterstwem też tak
trochę jest. Jeden przyjdzie na jedno
spotkanie i mu to wystarczy, inny
przyjdzie na dwa, trzy spotkania,
a inny przyjdzie tylko na Mszę w niedzielę. Ten ostatni może być zresztą
równie – a nawet bardziej – ewangelizacyjny, apostolski, misyjny, niż ten,
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który przychodzi trzy razy w tygodniu.
Nie mnie to oceniać.
Uważam, że ewangelizacją jest dzisiaj
wszystko, nie tylko tzw. akcje ewangelizacyjne. Także to, co jest – w tym
dobrym znaczeniu – tradycyjnym życiem Kościoła. To, co dawne, musi być
dziś sprawowane z żywą wiarą i troską.
Co Ksiądz ma na myśli?
Przede wszystkim liturgię. Liturgia
ma być w centrum mojego życia
i w centrum życia parafii. Jeśli ktoś
przyjdzie raz w tygodniu do kościoła
i zobaczy, że liturgia jest ważna dla nas,
którzy ją sprawujemy i w niej uczestniczymy, to go będzie niosło. Może będzie
przychodził częściej niż dotychczas.
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Co na podstawie własnych doświadczeń doradziłby Ksiądz innym
proboszczom?
Trzeba na pewno zacząć od prawidłowej wizji Kościoła i duszpasterstwa.
Żywy Kościół jest wspólnotą wspólnot.
Bez małych grup nie można myśleć
o budowaniu sensownego duszpasterstwa. Inaczej duszpasterstwo jest
czymś od okazji do okazji, a chodzi
o to, żeby było stałe.
Druga sprawa to tworzenie grupy
współpracowników, animatorów, liderów. W każdej parafii działa dokładnie
ta sama zasada: trzeba stworzyć grupę
współpracowników, uformować ich,
żeby mieli podobny sposób myślenia
i działania. Dopiero wtedy, kiedy ta
grupa jest uformowana, można podejmować działania zewnętrzne.
Pamiętam wielkie rekolekcje, po
których przychodziło mnóstwo ludzi
do tzw. wspólnoty, ale nie miał kto się
nimi zająć. Po miesiącu było już pusto.
Zmarnowany wysiłek, bo nie było
grupy, która zatroszczyłaby się o tych,
którzy przyszli.
Czyli musi być grupa stałych współpracowników.
Ks. Franciszek Blachnicki mówił
o stałej diakonii parafialnej – grupie
ludzi, która myśli, czuje, przeżywa
podobnie pracę duszpasterską jak
proboszcz i pozostali księża. To trudna
sprawa, bo dzisiaj coraz mniej jest
parafian, którzy w tej samej parafii
urodzili się, mieszkają i prawdopodob-
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nie umrą. Ktoś, kogo uformowałem,
przygotowałem, nagle wyfruwa, przenosi się na przykład do innego kraju.
Dlatego trzeba być gotowym na nieustanną formację nowych ludzi. Trzeba
ciągle powiększać grupę współpracowników.
Co chciałby Ksiądz na koniec przekazać od siebie czytelnikom „Oazy”?
Ks. Franciszek zostawił nam świadectwo wiary człowieka gorliwego. My
też musimy być gorliwi, niezależnie od
tego, z której strony ołtarza stoimy. Ta
gorliwość to wiara i troska o umiłowanie Kościoła. Kościoła jako instytucji,
ale i Kościoła jako wspólnoty. Czyli
drugiego człowieka, każdego człowieka. Bo drogą Kościoła jest drugi
człowiek, jak mówił Jan Paweł II.
Amen!
Amen!
Dziękuję za rozmowę.
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Spełniają się
marzenia

W

e wrześniu 1986 roku, kiedy
po wakacjach wracałem do
seminarium, jechałem z przekonaniem, że jeżeli coś się nie wydarzy
w czasie rekolekcji na rozpoczęcie roku,
to chyba wezmę dziekankę. Wtedy, na
przełomie sierpnia i września, miałem
doświadczenie swoistej dziury egzysten-

mnie ta wizja Kościoła i powiedziałem
sobie, że dla takiego Kościoła jestem
gotów iść dalej. I właściwie od tamtego
czasu nie miałem już wątpliwości. To
jest mój dom. Kościół jest miejscem,
w którym się czuję dobrze.
Doświadczyłem wtedy podwójnego
obdarowania. Uświadomiłem sobie, że

Zachwyciła mnie ta wizja Kościoła i powiedziałem sobie,
że dla takiego Kościoła jestem gotów iść dalej.
I właściwie od tamtego czasu nie miałem już wątpliwości.
cjalnej. Po trzech latach seminarium, po
sześć i pół roku trwania na drodze Ruchu, nie znalazłem swojego miejsca. Nie
miałem wizji dla siebie jako księdza.
Zupełnie zanikła wizja mnie jako męża
i ojca, a absolutnie nie widziałem też
siebie jako człowieka żyjącego indywidualnie w świecie. Totalny zamęt,
pustka, dezintegracja.
Podczas rekolekcji, które były niezłe,
miałem okazję czytać podręcznik Oazy
Rekolekcyjnej Diakonii ks. Blachnickiego. To było moje pierwsze zetknięcie
z taką syntezą. Chyba pierwszy, całościowy, poważny tekst księdza Franciszka, który przeczytałem. Zachwyciła
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pierwsze trzy lata mojego bycia we
wspólnocie w Tarnowskich Górach
ukazywały mi właśnie ten obraz Kościoła, o którym przeczytałem, który
mnie zachwycił. I praktycznie od tamtego czasu jednym z najważniejszych
pytań, które sobie stawiałem, było to, jak
z tą wizją wyjść poza Ruch Światło-Życie. A kiedy wszedłem w kapłaństwo, jak
z tą wizją dotrzeć do księży, zwłaszcza
takich, którzy nie zetknęli się z drogą
Ruchu Światło-Życie.
Spełniło się to, o czym marzyłem.
Kiedy w archidiecezji katowickiej zmieniła się formuła formacji księży, poproszono mnie, żebym mówił o parafii jako
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wspólnocie wspólnot do księży własnej
archidiecezji. W zdecydowanej większości byli to proboszczowie z wieloletnim
stażem, o wiele dłuższym oczywiście
o mojego. Ponad setka księży. A potem
w czerwcu zadzwonił Marek Filar i powiedział, że chciałby, abym o tej wizji
powiedział do kilkuset osób na Kongresie Nowej Ewangelizacji, a potem do

w swojej nowej parafii, postawiłem sobie
pytanie właśnie o to, na ile ta wizja,
której służę, którą się dzielę i która mnie
zachwyca, jest wizją realną. Możliwą do
wprowadzenia w życie. Nie wiem, czy
nawet gdy zakończę swoją posługę w tej
parafii, będę gotów odpowiedzieć na to
pytanie, natomiast patrząc z perspektywy trzech i pół roku mogę powiedzieć,

ponad tysiąca na Kongregacji Odpowiedzialnych naszego Ruchu. Spełniają się
marzenia, spełniają się pewne ważne
sprawy w moim życiu.

że pewne symptomy wskazują na to, że
jest nadzieja.
Mam świadomość, że tak naprawdę
parafia musi być pojęta jako miejsce
i szansa urzeczywistnienia się Kościoła.
Wiem, że to nie jest oczywistość. Mam
świadomość, że musi być pasterz, że
musi być wspólnota, która chce pewną
wizję realizować. Nade wszystko musi
w tym działać łaska Boża, bo to nie są
tylko ludzkie dywagacje. Ojciec Franciszek mówił wyraźnie, że cała odnowa
Soboru Watykańskiego II będzie fikcją,

WIZJA
Tam, gdzie nie ma wizji, psują się
obyczaje (por. Prz 29,18). Wizja ustala
cel, drogę, etapy, metody. Daje porządek,
daje pewną dalekosiężną myśl, która
gdzieś w logiczny sposób pozwala podejmować działania, dokonywać korekt.
Kiedy w 2010 roku pojawiłem się
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jeżeli nie rozpoczniemy od budowy relacji personalnych z Jezusem i między
ludźmi, którzy wokół Jezusa się gromadzą.
W czasie kiedy wchodziłem w Ruch
Światło-Życie, mój proboszcz uważał, że
takie grupy rozwalają mu Kościół.
Wszyscy powinni przyjść na Mszę
i będzie dobrze. Byliśmy sceptycznie
przyjmowani. Myślę, że dzisiaj nie ma
już takich głosów. A jeśli są, to są one
raczej separatystyczne i głoszone przez
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tego, żeby byli gotowi przejąć odpowiedzialność w parafii, w Kościele.
OAZA REKOLEKCYJNA
DIAKONII
Model tradycyjny parafii pokazuje
bardzo silny zwornik, jakim jest proboszcz odpowiedzialny za zbawienie
ludzi na terenie jego parafii. Ten model
był genialny na czasy reformacji, nawet
jeszcze na XVII czy XVIII wiek, zwłaszcza w małych, wiejskich parafiach.

Po pierwszym roku pobytu postanowiłem na prowadzone
przeze mnie ORD zabrać dziesięć osób bardzo
zaangażowanych w życie parafii.
jakiegoś „boroka”, mówiąc po śląsku,
czyli kogoś, kto w życiu niewiele zobaczył i niewiele ma do powiedzenia. My,
księża, jesteśmy spragnieni pomocy
świeckich, sami nie jesteśmy w stanie tej
bogatej rzeczywistości ogarnąć. W tym
kierunku chciałbym ludzi prowadzić.
Diakonia Ruchu Światło-Życie na rzez
wspólnoty lokalnej, na rzecz parafii, to
w pierwszym rzędzie dzielenie się tym
modelem, który w Ruchu wypracowaliśmy.
Mamy poznać i przekazać pewien styl
bycia, pewien sposób myślenia o Kościele, i to w każdym wymiarze, zwłaszcza w tym realnym, konkretnym, sprecyzowanym, jakim jest parafia. A z drugiej strony trzeba pozwolić użyć siebie
dla tej wizji, czyli wychować ludzi do
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Dzisiaj, kiedy dokonały się zmiany demograficzne i kulturowe, ten model jest
niewystarczający, po prostu nie działa.
Dzisiaj najmniejsza wioska w Polsce już
jest centrum świata. Internet sprawił, że
świat się skurczył. Dlatego dzisiaj, jeśli
mówimy o Kościele, to mówimy o żywej
wspólnocie, ludziach którzy spotykają
się, którzy rozmawiają, którzy wchodzą
w relacje.
Kiedy prowadziłem (przez jedenaście
lat) szkołę animatora czy ORD w Archidiecezji Katowickiej, to mówiłem
uczestnikom, że jak zostanę proboszczem, to wyciągnę laptop, sprawdzę listy
uczestników, wydobędę według filtra
tych z parafii, do której będę posłany,
i „macie przechlapane”. Oddajcie, coście
dostali. Tak sobie myślałem. Gdy przy-
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szedłem do Orzegowa, otworzyłem
komputer... i nikogo tam nie znalazłem.
Więc pomyślałem, że w takim razie
muszę zrobić coś innego. Po pierwszym
roku pobytu postanowiłem na prowadzone przeze mnie ORD zabrać dziesięć
osób bardzo zaangażowanych w życie
parafii. Dwóch miało związek z Ruchem
Światło-Życie, reszta była nieskalana,
czyli taka normalna średnia parafialna.
Po powrocie z rekolekcji pytam ich
o wrażenia. Jedna z tych osób, mocno
zaangażowana, kancelistka i katechetka,
powiedziała: „Księże, ci ludzie, ta wizja… Nareszcie rozumiem, co ksiądz do
nas przez ten rok mówił”. Skoro tak, to
stwierdziłem, że teraz za każdym razem
będę brał ludzi. Dzisiaj mam dwadzieścia dwie osoby z naszej parafii, które ze
mną przeżyły ORD, w tym dwóch kapłanów. Przynajmniej dwie trzecie, jeśli
nie więcej, są to osoby, które nie miały
wcześniej związku z Ruchem ŚwiatłoŻycie. Teraz rozumiemy, o czym rozmawiamy, kiedy dzielę odpowiedzialności.
Właściwie moja rola ogranicza się do
tego, że mówię „dobrze” i podpisuję, to
co oni mi przygotowują. Mamy tę samą
wizję drogi i widzę, jak to zaczyna owocować.
Myślę, że to jest jakiś kierunek rozwoju. Przy czym kiedyś mój przyjaciel,
jeden z poprzedników w moderatorstwie, chcąc przekazać tę samą wizję
ORD, wziął swoją radę parafialną, ludzi
bardzo ciekawych, na długi weekend do
Jawornika i przez cztery dni omawiali
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tematy: Światło-Życie, Nowy Człowiek,
Nowa Wspólnota, Nowa Kultura. Miałem okazję spotkać się z jedną z takich
osób i zapytałem, jak było. „No fajnie,
dobrze.” „No i co?” „Dobre rekolekcje.”
A kolega stwierdził, że zaangażowały się
tylko te osoby, które miały doświadczenie Ruchu. Okazuje się, że doświadczenie wspólnoty jest o wiele ważniejsze niż
eksternistycznie zaliczony egzamin
z podręcznika Oazy Rekolekcyjnej
Diakonii. Musi być światło-życie, które
to doświadczenie porządkuje, a zdobyta
wiedza pozwala później rzeczywiście
podjąć odpowiedzialność.
PROGRAM PISAŁ SIĘ SAM
Gdy przyszedłem do parafii, dowiedziałem się, że w 2018 roku minie sto lat
od konsekracji kościoła. Pomyślałem
o przygotowaniu się do tego wydarzenia
przez poświęcenie każdego roku jednemu z sakramentów. Zaczęliśmy od
łaski chrztu. Najpierw były rekolekcje,
a potem pielgrzymka parafialna do
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Pojechało jedenaście autobusów – około
650 ludzi. W Łagiewnikach nie mogli
uwierzyć, że to pielgrzymka parafialna.
A kiedy przyszedł nowy biskup, przyszedł czas, że wszyscy mieliśmy odnowić
przymierze chrztu świętego w niedzielę
Chrztu Pańskiego. Przez ten rok program pisał się właściwie sam.
Drugi rok poświęcony był bierzmowaniu. W czasie bierzmowania wybiera
się patrona. Zapytał mnie kiedyś biskup,
29
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jak wygląda kult św. Michała w mojej
parafii, więc powiedziałem, że na razie
się modlimy i czekamy na lepsze czasy.
Nadeszły te lepsze czasy. Przygotowaliśmy rekolekcje o św. Michale i rozpoczęliśmy nabożeństwa ku czci św. Michała Archanioła. I udało się także odbyć
pielgrzymkę na Górę Gargano. W czasie
wakacji zastanawiałem się, jak ją zorganizować. Nagle dzwoni telefon. Odbieram i słyszę: „Proszę księdza, jestem
księdza parafianką. Moja córka studiuje
mediteranistykę na KUL-u. Przeżywa
teraz praktyki na Gargano, na Monte
San Angelo. Ma tam wejścia i pyta, czy
parafia nie chciałaby zorganizować
pielgrzymki?” Stwierdziłem, że chcemy.
Takich potwierdzeń wizji jest coraz
więcej. Teraz mamy rok Najświętszego
Sakramentu. Biskup zmienił akurat
proboszcza w sąsiedniej parafii, teraz
tam jest mój przyjaciel, i umówiliśmy
się, że on będzie głosił rekolekcje u nas,
ja u niego. Weźmiemy te parafie w dwa
ognie, otoczymy ich i będziemy mówili,
On o Najświętszym Sakramencie, Eucharystii, adoracji, medytacji o miłości
Bożej, a ja u niego o Sakramencie Pokuty
i Pojednania. Jedziemy pielgrzymką do
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Sokółki. Chcemy nawiedzić to miejsce.
To się jakby samo dzieje. Pan Bóg błogosławi.
Mam świadomość, że jeszcze przyjdzie czas kryzysu, musi być czas oczyszczenia. Już niejeden konflikt był. Z niejednymi już odbyliśmy trudne rozmowy,
ale próbujemy walczyć. W mojej dwunastotysięcznej parafii jest wielu wspaniałych ludzi. Zawstydzają swoją świętością. Na okrągło spowiadamy. Codziennie pół godziny przed każdą Mszą
jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi, i mamy co
robić. W czwartki jest ono przedłużone
od rana do 12.00 i od 15.00 do wieczornej Mszy.
Jestem Panu Bogu bardzo wdzięczny
za to, co mi dał. Dla takiej wizji będę
szukał następnych współpracowników.
Musimy co prawda przeżyć czas oczyszczenia, przestać mówić o procentach,
o sukcesach, o statystykach, a zacząć
mierzyć miarą serca, wiary, miłości ludzi, którzy zachwycają się Jezusem,
i zachwycają się Jego Oblubienicą, Kościołem, ale to jest bardzo dobry czas
w Kościele.
ks. Ryszard Nowak

Ks. Ryszard Nowak pochodzi z Tarnowskich Gór. Święcenia prezbiteratu otrzymał
13 maja 1989 r. w Katowicach. 1 sierpnia 2010 r. został proboszczem w parafii
pw. św. Michała Archanioła w Orzegowie. Od ponad trzydziestu lat szczególnym
środowiskiem jego zaangażowania była diakonia Ruchu Światło-Życie, i to zarówno
w Archidiecezji Katowickiej, jak i w całym kraju. Aktualnie jest moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Katowickiej oraz Diecezjalnej Diakonii Modlitwy.
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Sztuka towarzyszenia
Kiedy myślę o wspólnocie chrześcijańskiej, to zawsze najpierw przychodzi
mi na myśl rodzina, w której wszyscy, zarówno rodzice, jaki i dzieci,
wzrastają, by stawać się każdego dnia bardziej dojrzałymi. Wydaje mi się,
że rodzina jest także adekwatnym punktem odniesienia dla wszelkich
wspólnot chrześcijańskich: zarówno wspólnoty, jaką jest parafia, jak
i tworzących ją poszczególnych mniejszych wspólnot.
WSPÓLNOTA
Szczególną rolę wśród tych ostatnich
zajmują wspólnoty eklezjalne, czyli takie, które są zminiaturyzowanym Kościołem. Obejmują one swą troską ludzi
w różnym wieku, w różny sposób przeżywających swoje powołanie życiowe,
z różnym wykształceniem i sytuacją
zawodową, będących na różnych eta-

relacji z Jezusem Chrystusem jako
swoim Panem i Zbawicielem. Celem
formacji jest dojrzałość chrześcijańska,
przejawiająca się w podjęciu służby
w Kościele, czyli przekazaniu dalej tego,
co otrzymało się na etapie wzrostu.
Ten schemat bardzo przypomina życie
rodzinne. Dzieci wzrastają wpatrzone
w życie dorosłych – zwłaszcza rodziców,

Ci, którzy są wtajemniczani, czyli wprowadzani w dojrzałość wiary,
muszą przypatrywać się zachowaniom i postawom dojrzałych
chrześcijan. Nie chodzi bowiem tylko o teoretyzowanie na temat
wiary i jej zasad, ale pouczenie powiązane z konkretnym przykładem życia, i to widocznym w codziennych zachowaniach.
pach formacji, i zaangażowanych w różnorodny sposób w życie Kościoła. Najczęściej są one także wspólnotami katechumenalnymi, tzn. dbającymi o wzrost
chrześcijański swych członków, których
zapraszają poprzez głoszenie im Dobrej
Nowiny (ewangelizację) do osobistego
spotkania, a potem budowania osobistej

ale i dalszych krewnych. Przypatrując
się im i starając się ich naśladować, uczą
się i wprowadzają w swoje własne życie
postawy, które charakteryzują dorosłych. Czasem wzór jest dobry, a czasem
nie za bardzo. To ważny punkt odniesienia dla formacji chrześcijańskiej. Ci,
którzy są wtajemniczani, czyli wprowa31
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dzani w dojrzałość wiary, muszą przypatrywać się zachowaniom i postawom
dojrzałych chrześcijan. Nie chodzi bowiem tylko o teoretyzowanie na temat
wiary i jej zasad, ale pouczenie powiązane z konkretnym przykładem życia,
i to widocznym w codziennych zachowaniach.
Wspólnota staje się środowiskiem
wzrostu chrześcijańskiego, dlatego nie
powinno się separować tych, którzy są
dłużej na drodze formacji, od tych,
którzy są na niej od niedawna. Dotyczy
to zarówno potrzeby wspólnego wzrastania dzieci, młodzieży, i dorosłych, jak
i tych, którzy dopiero co znaleźli się we
wspólnocie, oraz tych, którzy są w niej
od lat. Wspólnota jest miejscem łączenia, a nie dzielenia ludzi.
Czasem wtajemniczanie kojarzy nam
32
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się z wprowadzaniem w bardziej uprzywilejowaną pozycję, dzięki której stoimy
wyżej od innych. Nic bardziej mylnego.
We wspólnocie chrześcijańskiej chodzi
o coraz głębszą relację z Bogiem i ludźmi
wyrażoną w służbie, czyli bezinteresownemu oddaniu siebie do dyspozycji innych. To także wprowadzanie w podejmowanie odpowiedzialności, od której
wielu dziś ucieka. Miarą wskazującą na
dobre przeżycie formacji jest przejęcie
się koniecznością wzięcia odpowiedzialności nie tylko za siebie i swój wzrost
duchowy, ale także za innych, i to zarówno tych ze swojej wspólnoty, jak
i tych, których możemy doprowadzić do
głębszej relacji z Bogiem i ludźmi w naszej czy jakiekolwiek innej wspólnocie.
Wspólnota staje się więc ważnym
narzędziem katechumenalnym, opar-
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ciem na drodze wzrostu. Tutaj troszczymy się nawzajem o siebie i jednocześnie stajemy się świadkami Bożego
działania. Przypatrując się innym,
uświadamiamy sobie własne słabości,
ale i drogę wychodzenia z nich. Uczymy
się od siebie nawzajem. Ważny w tej
dziedzinie jest i entuzjazm oraz gorliwość młodszych, w podwójnym sensie:
zarówno wieku, jak i czasu kroczenia
drogą wzrostu wiary, jak i doświadczenie i spokój starszych, także w obu tego
słowa znaczeniach.
MAŁA GRUPA WE WSPÓLNOCIE
Małe grupy, które są środowiskiem
życia i wzrostu chrześcijańskiego, są
dobierane tak, aby skupiały osoby w po-
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noty, gdyż w niej „dzieje się” wspólnota
z Bogiem i człowiekiem, a o to w formacji przecież chodzi. Tutaj, podobnie jak
w Kościele, urzeczywistnia się jedność.
Nie ma przecież Kościoła dla dzieci, dla
młodzieży czy tylko dla rodzin. Jest
Kościół powszechny – dla wszystkich.
Eucharystia może być z licznym udziałem dzieci, ale nie jest tylko dla nich.
Wszelacy dorośli, rodzice czy dziadkowie, nie są tylko eskortą odpowiedzialną
za bezpieczne przemieszczanie się dzieci
na trasie dom-kościół.
W liturgii urzeczywistnia się wspólnota służb i charyzmatów (podobnie jak
w całym Kościele, ale i w konkretnej
wspólnocie), dlatego tutaj powinniśmy
w szczególny sposób zadbać o bycie

Małe grupy stają się wspólnotą, kiedy spędzają wspólnie
czas i wzajemnie się wspierają.
dobnym wieku, sytuacji życiowej i na
podobnym etapie formacyjnym, dlatego
w ogóle mówimy o wspólnotach dzieci,
młodzieży, dorosłych, małżonków.
Jednak mała grupa nie wyczerpuje pojęcia wspólnoty. Małe grupy stają się
wspólnotą, kiedy spędzają wspólnie czas
i wzajemnie się wspierają.
Szczególne miejsce w życiu wspólnoty
zawsze zajmuje liturgia. To ona sprawa,
że wspólnota nie jest jakimś wirtualnym
czy teoretycznym bytem, ale żywą jednością z Bogiem i ludźmi. Jednocześnie
jest to centralny moment w życiu wspól-

razem. Kiedy młodzi widzą dorosłych
posługujących w różnoraki sposób
w liturgii, najszybciej mogą nauczyć się,
że ich zaangażowanie nie jest tylko
młodzieńczą przygodą, co niestety widzimy powszechnie wśród ministrantów i różnego rodzaju scholistek. Jednocześnie młodzi wnoszą w liturgię dynamizm, sp ontaniczność, radość
i zabezpieczają przed popadnięciem
w rutynę i formalizm.
Siłą napędową formacji naszego Ruchu są oazy rekolekcyjne, które jednocześnie są „bramami katechumenal33
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nymi”. Przechodząc przez nie kończymy
pewien etap formacji i przechodzimy do
następnego. To również może być przestrzeń do wspólnego przeżycia doświadczenia formacji. Najpierw przez współpracę przy organizacji rekolekcji: dorośli angażują się w przygotowanie
i prowadzenie rekolekcji dla dzieci
i młodzieży – wszak nie dla „obcych”, ale
dla „swoich” to robią, a pomoc młodych
w rekolekcjach dla dorosłych, zwłaszcza
w opiece i formacji dzieci na oazach
rodzin, jest bardzo cenna.
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słym życiu, a dorośli widzą możliwość
formacji dla swoich dzieci i potrzebę
zatroszczenia się o to.
Wspólnota rekolekcyjna nie powinna zamykać się tylko we wspólnym
przeżywaniu dnia wspólnoty. W idei
oaz wielkich zakłada się współistnienie
i współpracę grup rekolekcyjnych
różnych typów i stopni na jednym terenie. Jednocześnie odbywające się
koło siebie oazy dorosłych, rodzin,
młodzieży i dzieci umożliwiłyby przeżywanie równolegle rekolekcji przez

Wspólnota rekolekcyjna nie powinna zamykać się tylko we
wspólnym przeżywaniu dnia wspólnoty. W idei oaz wielkich
zakłada się współistnienie i współpracę grup
rekolekcyjnych różnych typów i stopni na jednym terenie.
Rekolekcje katechumenalne, czyli trzy
stopnie Oaz Nowego Życia, mają
wspólne fundamenty zarówno dla
młodzieży, studentów, dorosłych, rodzin, jak i dla alumnów czy kapłanów.
Oznacza to, że wiele punktów można
przeżywać razem (oprócz tych, które są
specyficzne dla danej grupy formacyjnej). Od lat widzimy owocność tego na
III stopniach, zwłaszcza tych organizowanych przez CDOR. Właśnie w takiej
jedności i możliwości wzajemnej obserwacji rodzi się obopólne przeświadczenie o byciu częścią jednej wspólnoty
oraz o potrzebie formacji na różnych
etapach życia. Młodzież widzi możliwość dalszej formacji w swoim doro34

wszystkich członków rodziny czy
wspólnoty parafialnej. Wyjeżdżają
razem na rekolekcje w tym samym
czasie i miejscu, a przeżywają je w specyfice dla swojego czasu formacji. Nie
chodzi tu tylko o względy technicznoorganizacyjne, ale o wspólne doświadczenie.
Czasem, o ile stopień na to pozwala,
warto połączyć małe oazy średnie, aby
mogły razem doświadczyć, czym jest
wspólnota (gdy jest ona zbyt mała, nie
ma odpowiedniej dynamiki), a także
zdobyć doświadczenie jedności i myślenia o sobie nawzajem jako o częściach składowych tej samej wspólnoty.
Jak mamy takiej jedności wymagać,
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skoro ani w formacji w parafiach, ani
na rekolekcjach nie jesteśmy razem,
a dzień wspólnoty przyjmujemy jako
męczącą konieczność spotkania z pozostałymi członkami Ruchu, z którymi
nic oprócz idei nas nie łączy, a specyfika ich zachowań nas męczy, gdyż nie
jest kompatybilna z naszymi zwyczajami?
WYMIANA POKOLEŃ
Dorośli, zwłaszcza rodzice, chcąc być
odpowiedzialnymi za rozwój wiary
swoich dzieci, muszą zadbać o odpowiednie dla nich środowisko, w którym
będzie mogła wzrastać ich wiara. Co
z tego, że rodzina da dobry przykład,
skoro zostanie on zakwestionowany
w grupie rówieśniczej, w której chrześcijaństwo będzie spychane w niebyt?
Ważne jest, by te same wartości ważne
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telny problem, bo niestety wciąż w praktyce duszpasterskiej praca na rzecz
wspólnoty jest swoistym hobby księdza,
którym zajmuje się poza godzinami
obowiązków parafialnych. Jest konkretny, chętny ksiądz – jest formacja.
Odchodzi, i po kilku latach, czasem
roku, nie ma śladu po wspólnocie. Nie
ma już większości wspólnot dla młodzieży, które zakładałem, ale duża część
wspólnot dorosłych przetrwała i radzi
sobie dobrze, nawet jeśli nie mają księdza. Gdyby byli dorośli świeccy odpowiedzialni, dbający o ciągłość formacji,
wspierający księdza, a gdy go brak, będący „protezą” na czas smuty, to może
te wspólnoty przetrwałby czas przeciwności, nawet gdyby taka patologia ciągnęła się latami?
Dorośli mogą pokazać młodym animatorom sens posługi i dawania swo-

Co z tego, że rodzina da dobry przykład, skoro zostanie on
zakwestionowany w grupie rówieśniczej,
w której chrześcijaństwo będzie spychane w niebyt?
dla rodziców były obecne w życiu środowiska, w którym są dzieci.
Oznacza to, że pierwszymi, którzy
będą „chodzili” wokół powstania, a potem rozwoju, wspólnoty dla dzieci
i młodzieży, powinni być chrześcijańscy
rodzice, zwłaszcza ci ze wspólnot. Także
w dorosłych możemy upatrywać zabezpieczenia ciągłości formacji dzieci
i młodzieży. Jak wiemy jest to niebaga-

jego życia innym, wspierać ich i przypominać, że nieustannie muszą dbać najpierw o swoją relację z Bogiem i ludźmi,
aby nie osłabli. Towarzyszenie dorosłych
rozszerza perspektywę formacji, która
staje się także wchodzeniem w dorosłość
i nauką podejmowania odpowiedzialności za siebie i innych. Wyraźnie wtedy
widać, że droga wzrostu chrześcijańskiego to nie tylko jakaś młodzieńcza
35
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przygoda, znajomości, wyjazdy, akcje
i wzruszenia, ale to coś na całe życie.
W końcu na drodze wymiany pokoleń
młodzi zastąpią tych, którzy dbali o ich
formację.
Czasem księża próbują dostosować
wspólnotę do swoich potrzeb i możli-
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życie. Wtedy formację można prowadzić ze spokojem, że nawet jak coś nie
„zatrybi” na tym etapie, to jest czas,
żeby to doszlifować później. Widać
pewien niepokój o to na etapie formacji młodzieży, gdyż z tego okresu życia
dość szybko się wyrasta i istnieje nie-

Wspólne życie sprawia, że wzrost chrześcijański objawia się
jako coś systematycznego, z czym nie powinniśmy się
śpieszyć, bo mamy czas – całe życie.
wości, co powoduje, że wspólnoty
młodzieżowe mają różne charaktery
albo nazwę. Nie sprzyja to owocnemu
wzrostowi. A tak, przy „przypilnowaniu” charyzmatu przez dorosłych, droga
formacji wiedzie konsekwentnie w jednym kierunku. Z drugiej strony obecność młodszych pokoleń niesamowicie
pobudza wspólnotę, która przez to staje
się bardziej dynamiczna i trudniej jej
wpaść w rutynę i przyzwyczajenia.
Młodzi stają się magnesem przyciągającym innych młodych, a nade wszystko
stają się rówieśniczym środowiskiem
chrześcijańskim. Są wtedy także żywym
świadectwem, że możliwe jest życie
wiarą w okresie buntu i dorastania. To
utwierdza dorosłych w sensowności
przekazywania depozytu wiary swoim
dzieciom.
Wspólne życie sprawia, że wzrost
chrześcijański objawia się jako coś
systematycznego, z czym nie powinniśmy się śpieszyć, bo mamy czas – całe
36

bezpieczeństwo, że jeśli teraz czegoś
nie uda się wprowadzić w życie, to
później nie będzie już okazji.
W byciu razem, a nie obok siebie,
łatwiej odkryć diakonię rozumianą
jako oddanie siebie w ręce Boga, a nie
leczenie swoich frustracji i dysfunkcji
społecznych, czy jako drogę awansu,
dzięki której coś więcej znaczy się
w swoich czy cudzych oczach. Łatwiej
zobaczyć, że służba nie zamyka się
tylko w Ruchu, ale poprzez wykorzystanie jego charyzmatu otwiera nas na
cały Kościół, poczynając od naszej
parafii.
ZDĄŻYĆ PRZED PARUZJĄ
Jeśli mamy odmieniać parafię, obudzić uśpionego olbrzyma, rozsadzać to,
co zapchane, to nie możemy być tylko
duszpasterstwem, ani nawet jego sumą
w wymiarze współistnienia stanów, ale
środowiskiem, które samą swoją obecnością i postawą wpływa na zmianę
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myślenia. Mamy być żywym i ożywiającym Kościołem, zwłaszcza tam, gdzie
zapadł on w drzemkę i nie wygląda,
aby przed paruzją miał się obudzić.
Jak odnowić parafię, by była wspólnotą wspólnot, jeśli czasem sam Ruch
nie jest wspólnotą wspólnot, ale federacją mającą wspólnego założyciela, na
co dzień funkcjonującą w równoległych i niezależnych od siebie strukturach i sposobach myślenia? Najpierw
sami musimy być jednością. Parafia,
a potem rejon, mają być miejscami
takiej realnej jedności. Nie tylko w ramach dnia wspólnoty, ale w codziennym funkcjonowaniu, posługiwaniu
sobie nawzajem, ale nade wszystko
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wspólny charyzmat. Ważne jest dawanie pozytywnego świadectwa zarówno
w wymiarze jedności, jak i radości. Do
osiągnięcia masy krytycznej niezbędna
jest dobrze przeżywana, owocna formacja, wpływająca na całe nasze życie.
Wspólnota ma nam w tym pomóc
zarówno przez troskę o odpowiedni
kierunek i rytm formacji, jak i przez
konkretny przykład postaw życiowych
innych jej członków.
GIBRALTARSKA PERSPEKTYWA
W moim gibraltarskim doświadczeniu ważną rolę odgrywają dwie wspólnoty: młodzieży, w której jest wielu
młodych ludzi z rodzin należących do

Jak odnowić parafię, by była wspólnotą wspólnot,
jeśli czasem sam Ruch nie jest wspólnotą wspólnot,
ale federacją mającą wspólnego założyciela, na co dzień
funkcjonującą w równoległych i niezależnych od siebie
strukturach i sposobach myślenia?
w dziele służby na rzecz parafii. Im
wyżej będziemy próbowali znaleźć
punkt jedności, tym więcej stracimy.
Styk musi być w codzienności, a nie
w odświętności.
W wielu parafiach potrzeba wstrząsu,
a żeby go osiągnąć, niezbędne jest
osiągnięcie „masy krytycznej”, czyli
zgromadzenie ludzi w różnym wieku
i o różnym sposobie życia, wspólnie
przeżywających wiarę, realizujących

różnych tutejszych wspólnot (rodzice
czują się odpowiedzialni i wspierają
wspólnotę swoją pomocą) oraz młodzież franciszkańska, a w zasadzie
bardziej dzieci (10-14 lat), które są
dziećmi, wnukami, siostrzeńcami czy
bratankami członków Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego, który delegował do posługi wobec dzieci cztery
osoby (nie licząc mnie), dbających
o cotygodniowe spotkania.
37
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W pierwszej z tych wspólnot odpowiedzialność za wszystko spoczywa na
Henrym – mężu i ojcu sporej gromadki dzieci, który od ponad trzydziestu lat posługuje wśród młodzieży. Nie
prowadzi spotkań, ale troszczy się
o liderów – młodych z reguły w wieku
studenckim, czy postakademickim.
Wspólnie ustalają kierunki pracy
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żeby otworzyły się nam wszystkim
oczy na skarb, który otrzymaliśmy. Ja
też często nie doceniam tego, co otrzymałem przez formację naszego Ruchu.
Teraz, gdy po raz kolejny jestem poza
Polską, widzę jak cenny to dar, zwłaszcza, gdy mogę go odnieść do innych
wspólnot. Stwierdzenie o Kościele jako
wspólnocie, i to składającej się z wielu

Stwierdzenie o Kościele jako wspólnocie, i to składającej się
z wielu wspólnot, coraz bardziej odkrywam jako jedyne
sensowne. W tym kontekście widzę, że nasz Ruch jest dużą
szansą dla całego Kościoła.

wspólnoty, a potem młodzi samodzielnie to realizują, mając zawsze dorosłych na podorędziu w razie potrzeby.
Dorośli widzą tu potrzebę inwestycji
w przyszłość i tworzenie środowiska,
które zabezpieczy młodsze pokolenie
przed zgubnymi wpływami świata.
Z drugiej strony niesamowite wrażenie
zrobiły na mnie świadectwa młodych
(studentów) podczas rekolekcji dla
dorosłych, zorganizowanych przez
inną z „moich” wspólnot. Ich obecność
i dzielenie się swoim doświadczeniem
wiary były bardzo inspirujące, a pomoc w animacji muzycznej, w której
córka wspierała swoją mamę (na co
dzień naszą muzyczną), niesamowicie
nas ożywiła.
Nie chodzi mi o to, żeby coś Wam
moi drodzy czytelnicy, udowodnić, ale
38

wspólnot, coraz bardziej odkrywam
jako jedyne sensowne. W tym kontekście widzę, że nasz Ruch jest dużą
szansą dla całego Kościoła. Ale czy my
sami umiemy z tego daru skorzystać?
Bardzo bym pragnął posługiwać w takiej parafii, gdzie byłoby wiele wspólnot, które ze sobą ściśle współpracują,
każda z zachowaniem swojej specyfiki
drogi formacyjnej, ale jednocześnie
będących jednością. Jeszcze bardziej
chciałbym posługiwać dla wspólnoty
Ruchu, gdzie byliby wszyscy razem,
niezależnie od wieku i sposobu życia.
Gdzie byśmy zawsze mówili „my”, a nie
„oni”. Chciałbym, bardzo chciałbym…
Mam nadzieję, że dana mi będzie taka
łaska.
ks. Maciej Krulak

Wezwania
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Od żaby

do mistyki

czyli o narodzinach nowej polskiej
współczesnej szkoły duchowości

P

iękny, czerwcowy poranek 2005 roku, Dzień Dziecka. Lekko zmęczona, docieram
na warszawskie Bielany. Przede mną dość trudny i poważny egzamin w katedrze Teologii Życia Duchowego na UKSW. Sekcja Teologii Duchowości UKSW
jest jednym z największych w Polsce ośrodków badań naukowych i studiów uniwersyteckich w dziedzinie teologii duchowości, gdzie prowadzi się badania nad duchowością polską i Kościoła powszechnego, między innymi nad odkryciem i poznaniem
doktryn oraz szkół mistyki polskich twórców teologii duchowości oraz życia mistycznego, a zwłaszcza polskich przedstawicieli mistyki przeżyciowej.
Przed salą egzaminacyjną oczekuje kilku przejętych egzaminem kapłanów. Jest
też ks. Jarek, jeden z moderatorów, który przyszedł dodać odwagi jedynej kobiecie
w tym składzie, czyli mnie.
40
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Drzwi sali egzaminacyjnej otwierają się i… Moi towarzysze niedoli, jak przystało
na mężczyzn, zachowują się grzecznie i słyszę: kobieta ma pierwszeństwo. Oj, ci
mężczyźni! Cóż robić? Spontanicznie i głośno pomodliłam się: „Ojcze Franciszku,
chodź ze mną na egzamin” – i weszłam do sali.
W środku zobaczyłam wieloosobową, kapłańską komisję, przedstawicieli różnych
szkół duchowości. W imieniu komisji przywitał mnie bardzo sympatyczny, starszy
już, Ojciec Karmelita. Jak się okazało, sam kierownik Katedry Mistyki Chrześcijańskiej
UKSW. Niewiele o mnie wiedząc, zadał pierwsze pytanie: „Proszę omówić jedną ze
współczesnych szkół duchowości” (miałam nadzieję, że będzie to któraś z moich
ulubionych i przyswojonych: honoracka lub zmartwychwstańcza), „którą reprezentuje… ks. Franciszek Blachnicki”.
Oniemiałam z wrażenia. Współczesna szkoła duchowości, Blachnicki? Nie nadążałam za myślami, które ścigały się w mojej głowie. Minęła chwila, zanim do mnie
dotarło, że egzaminator, który – bądź co bądź – wie, co mówi, nazwał Ruch ŚwiatłoŻycie szkołą duchowości. Potwierdził coś, co było we mnie obecne i żywe. Wiedziałam
już, po co tu przyszłam. W końcu Dzień Dziecka, więc Pan Bóg miał dla mnie prezent!
Z radością przystąpiłam do odpowiedzi i wyszło szydło z worka. Trudno było udawać,
że nie wiem, co powiedzieć. Komisja roześmiała się w głos. Jednak, żebym miała
satysfakcję, że jestem na poważnym egzaminie, padły także pytania o oczyszczenia
nocy ciemnej u św. Jana od Krzyża.
Ale to nie koniec. Zadano mi jeszcze jedno pytanie: w jaki sposób ksiądz Blachnicki
wprowadza uczestników formacji w doświadczenie mistyczne? To była druga
„bomba” tego poranka. Miód na serce i wielka radość, że ks. Blachnicki i formacja
Ruchu są tak poważnie oceniane i traktowane wśród tych, którzy podejmują pracę
naukową nad duchowością i mają na ten temat wiele do powiedzenia. Był to na
pewno najpiękniejszy i najradośniejszy z moich egzaminów. Ojciec Franciszek wziął
na poważnie moją prośbę. Poszedł ze mną na egzamin i sam się podstawił do pytań
egzaminacyjnych. A na koniec, na pożegnanie, dowiedziałam się, że Ojciec Karmelita
uczestniczył w pierwszej oazie kapłańskiej na Kopiej Górce, a pozostali członkowie
komisji w różny sposób i w różnym czasie angażowali się w oazowe dzieła.
Oto, do jakich odkryć doprowadziły mnie te zaskakujące, egzaminacyjne pytania.

Grażyna Miąsik
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Życie duchowe
i szkoły duchowości

R

óżnymi drogami Bóg prowadzi
ludzi do świętości. Nie jest ona
przywilejem wybranych czy geniuszy, przecież słowa „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty” (Kpł 11, 44),
Bóg skierował do każdego człowieka. To
szczególny dar i szczególne zadanie.
Jezus także wzywa do świętości: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48). Do
wszystkich też odnoszą się słowa św.
Pawła: „Albowiem wolą Bożą jest wasze
uświęcenie” (1 Tes 4, 3). Wezwanie do
świętości, wynikające z konsekracji
chrzcielnej, jest zadaniem podejmowanym na każdym etapie życia człowieka.
Kościół w ciągu wieków nieustannie
poszukiwał dróg i metod wychowywania dojrzałych chrześcijan. Św. Jan Paweł
II na zakończenie Roku Jubileuszowego
upomniał się o to stwierdzając, że „perspektywą, w którą winna być wpisana
cała działalność duszpasterska, jest
perspektywa świętości” (Novo millenio
ineunte, 30).
Taką właśnie pastoralną intuicję posiadał nasz Założyciel, ks. Franciszek
Blachnicki. Soborową naukę o powszechnym powołaniu do świętości
1

F. Blachnicki. Pamiętniki 1949. AINMK. Krościenko.
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przyjął i wprowadził w życie Kościoła.
W centrum jego działalności duszpasterskiej, a także licznych opracowań
naukowych, stoi człowiek, którego chce
on przyprowadzić do Jezusa Chrystusa,
włączyć we wspólnotę Kościoła i doprowadzić do świętości. Ta wewnętrzna
odnowa człowieka wiąże z ideą Kościoła-wspólnoty, gdyż proces rozwoju
Kościoła jest równoznaczny z rozwojem
i wychowaniem nowego człowieka.
W ten sposób wciąż aktualnym wezwaniem są słowa Sługi Bożego: „Świętość
to nie żarty! – to powołanie do zjednoczenia z Bogiem. Trzeba się zdecydować zostać świętym!”1
O ks. Blachnickim wielu mówi jako
o przewodniku duchowym, charyzmatyku oraz twórcy polskiej szkoły duchowości i formacji laikatu, bowiem dla
wielu stał się autorytetem w dziedzinie
teologii, włączając w to także sprawy
życia duchowego. Niezmiernie ważnym
przedsięwzięciem i owocem życia Ojca
Franciszka jest Ruch Światło-Życie,
o którym tak zaświadczył w swoim testamencie: „Patrząc na jego rozwój,
owoce, na tę rzeczywistość w życiu
Kościoła w Polsce – nie mogę w tym nie
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widzieć daru – charyzmatu. To nie zostało przeze mnie wymyślone, stworzone, ale zostało mi dane i zadane.
Wiele w tym było przymieszki własnych,
niedojrzałych pomysłów, przeszkadzałem często, jak mogłem, temu dziełu.
Ale właśnie fakt, iż mimo to trwało ono
i rozwijało się według pewnej stałej,
wewnętrznej logiki, świadczy o tym, że
jest to dar. Za ten wielki dar mego życia,
za to, że mogłem stać się narzędziem
w tym dziele – niech będzie chwała Ojcu
przez Syna w Duchu Świętym. I jeżeli
miałbym coś do przekazania i chciałbym coś przekazać w moim duchowym
testamencie – to właśnie ten dar – charyzmat Światło-Życie. Zrozumienie,
umiłowanie, wierność wobec tego charyzmatu. Wydaje mi się bowiem, że
ciągle jeszcze mało jest ludzi – także
w Polsce – którzy już otrzymali łaskę
zrozumienia znaczenia tego charyzmatu
dla odnowy oblicza Kościoła – Chrystusowej Oblubienicy – Nowej Jerozolimy
zstępującej z nieba na ziemię”2.
Kto ma wypełnić wolę przekazaną
w duchowym testamencie, kto ma dziś
zagospodarować tę ojcowiznę? Ja! Ty!
My!
Uczestnicząc od wielu już lat w życiu
Kościoła, staję się świadkiem szczególnego duchowego przebudzenia i otwierania się na działanie Ducha Świętego,
którego owocem jest nowa wrażliwość
2
3

na mistyczne wymiary życia. Świadczą
o tym liczne, powstające wspólnoty
modlitewne, formacyjne, ruchy religijne, szkoły modlitwy. Niezliczona ilość
rekolekcji przeżywanych w różnych
szkołach duchowości, wciąż pełne domy
rekolekcyjne: Ćwiczenia Ignacjańskie,
Lectio divina, oazy rekolekcyjne i wiele,
wiele innych. Gdy spojrzymy na statystyki oaz wakacyjnych, serce się raduję,
że około 40 tysięcy osób uczestniczy
w wakacyjnych rekolekcjach. Św. Jan
Paweł II pyta: „A czyż nie jest to «znakiem czasu», że mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś
w świecie powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej mierze ujawnia
się właśnie jako nowy głód modlitwy?
(…) Skoro została nam dana łaska wiary
w Chrystusa, który objawia Ojca i jest
Zbawicielem świata, mamy obowiązek
ukazywać, na jaką głębię może nas doprowadzić więź z Nim”3.
Ta więź z Chrystusem zwykle zaczyna
się od przeżycia duchowego przebudzenia, gdy człowiek odkrywa zupełnie
inne wymiary swego życia. Rozumiał to
i przekazywał nasz Założyciel, proponując formację w ramach Ruchu: „Życie
duchowe to nie jest sprawa jakiegoś
treningu psychicznego, to nie jest
sprawa ćwiczeń woli, pewnych sprawności naszego umysłu czy innych władz
naszej psychiki. Życie duchowe może się

F. Blachnicki. Testament. W: Gwałtownik Królestwa Bożego. Lublin 1994, s. 19-22.
Jan Paweł II. Novo millenio ineunte 33.
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rozpocząć tylko poprzez nowe narodziny, poprzez udzielenie nam Ducha
Świętego, poprzez wkroczenie Boga
żywego w nasze życie. To jest początek,
o którym mówi Chrystus, że człowiek
musi się narodzić na nowo”4.
CZYM JEST WIĘC DUCHOWOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKA?
Najprościej ujmując, to po prostu
życie duchowe, czyli — według św. Jana
Pawła II — „życie ożywiane i kierowane
przez Ducha ku świętości i ku doskonaleniu miłości”5. Jest to nowe życie
w Chrystusie, życie według Ducha
Świętego. Mówiąc inaczej, życie duchowe to odpowiedź, jaką dojrzały
chrześcijanin, trwający we wspólnocie
Kościoła świętego i kochający Kościół,
całym swoim życiem daje Bogu.
Sprawcą tego duchowego doświadczenia jest Duch Święty, który w sakramentach, szczególnie chrztu świętego, Eucharystii, sakramencie pojednania,
w Słowie Bożym i w modlitwie przychodzi do człowieka. Owocem działania Bożego Ducha jest zawsze określona
postawa wewnętrzna stawania przed
Bogiem, nawiązywania łączności z Bogiem, oddawania mu czci, sposób mówienia o Bogu, czyli ewangelizacji. Nie
można jednak zapomnieć o tym, że
powołanie do świętości i jego realizacja
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nie jest uzależniona od konkretnej
duchowości, może się realizować także
poza nią, jednakże włączenie się
w sprawdzony i potwierdzony przez
Kościół nurt życia duchowego, jakim
jest szkoła duchowości, pomaga w osiągnięciu tego celu.
CZYM JEST SZKOŁA
DUCHOWOŚCI?
To, najkrócej mówiąc, pewien styl
życia chrześcijańskiego oraz sposób,
model jego kształtowania. Szkoła duchowości ma swego założyciela, doktrynę i uczniów, którzy żyją według jego
założeń. Choć w Kościele istnieje wiele
szkół duchowości, to fundamentem
wszystkich jest Chrystus, w którym zawierają się różne formy chrześcijańskiej
doskonałości i świętości. „Fundamentu
bowiem nikt nie może położyć innego,
jak ten, który jest położony, a którym
jest Jezus Chrystus” (1 Kor 3,11). Celem
każdej szkoły duchowości jest przede
wszystkim prowadzenie ludzi do świętości, a różnice między nimi dotyczą
zasadniczo modelu świętości, proponowanych środków do jej zrealizowania
i wskazówek dotyczących wymagań
i praktyki życia duchowego. Istnieje
wiele kryteriów, według których tworzy
się różnego rodzaju klasyfikacje duchowości. Jednym z nich jest odwołanie się

4
F. Blachnicki. Duchowość Ruchu. Carlsberg. 19 X 1985. w: Pisma niedrukowane. Teczka nr 2. Rękopisy materiałów
formacyjnych, planów, tekstów oficjalnych, organizowanych przez siebie rekolekcji. AINMK
5
Jan Paweł II. Pastores dabo vobis 19.
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do dorobku wielkich zgromadzeń zakonnych; stąd duchowość augustiańska,
benedyktyńska, karmelitańska, dominikańska, franciszkańska czy też jezuicka.
Po Soborze Watykańskim II coraz częściej można usłyszeć o duchowościach
nowych ruchów religijnych: neokatechumenalnej, oazowej, charyzmatycznej. Nauczanie św. Jana Pawła II ukazuje
inne jeszcze kryterium – stan życia
w Kościele. Możemy wówczas mówić
o duchowości laikatu, duchowości
małżeńskiej, duchowości kapłańskiej,
duchowości życia konsekrowanego.
JAK POWSTAJĄ
SZKOŁY DUCHOWOŚCI?
Wiele z nich miało swój początek
w niewielkich wspólnotach, ruchach,
a przede wszystkim w zakonach. Do ich
ukonstytuowania, rozeznania i potwierdzenia potrzebny był najpierw duży
dystans czasowy, potrzebne były wręcz
całe dziesięciolecia, którym towarzyszyły zmagania i poszukiwania nie na
własną rękę, ale w duchu posłuszeństwa
Kościołowi. Także i dzisiaj, aby dane
doświadczenie można było uznać za
szkołę duchowości, potrzeba przynajmniej dwóch pokoleń, czyli około
sześćdziesięciu lat. Dlaczego aż tyle? Czy
to nie przesada? Ten czasowy dystans
potrzebny jest do weryfikacji, czy i na

Oaza nr 112

ile dana forma życia duchowego jest
zależna od wcześniejszych szkół duchowości, na czym polega i w czym się
przejawia jej oryginalność, czy znajduje
swoich kontynuatorów i na czym polega
jej aktualność6.
W takim razie, czy przewodniczący
komisji egzaminacyjnej, a po nim ja
i inni, nie grzeszymy pychą, uważając
Ruch Światło-Życie za szkołę duchowości, a jego Założyciela za oryginalnego
twórcę nowej drogi życia duchowego?
Może nie jest z nami aż tak źle, bowiem
w tym roku mija sześćdziesiąt lat od
pierwszej Oazy Dzieci Bożych. Warunek
czasowego dystansu jest więc spełniony.
Ale czy to jedyne kryterium?
Sam Założyciel w 1985 roku, w Carlsbergu, zwrócił się podczas konferencji
do uczestników Szkoły Animatora
z pytaniem: „Czy Ruch Światło-Życie
posiada jakąś szczególną drogę życia
wewnętrznego, czyli swoją duchowość,
swoją szkołę życia wewnętrznego? Czy
nasz Ruch posiada jakiś zespół wskazań
dotyczących drogi modlitwy, drogi życia
wewnętrznego. Wydaje mi się, że istnieje
szereg takich elementów, które składają
się na duchowość naszego Ruchu i że
jest już czas na to, żeby próbować te
elementy zebrać razem, uporządkować
i opisać”7.
Grażyna Miąsik

Por. Marek Chmielewski. Szkoły duchowości. w: Vademecum duchowości katolickiej. Lublin 2004. s. 55.
F. Blachnicki. Duchowość Ruchu, Carlsberg. 19 X 1985. w: Pisma niedrukowane. Teczka nr 2. Rękopisy materiałów
formacyjnych, planów, tekstów oficjalnych, organizowanych przez siebie rekolekcji. AINMK

6
7

45

Oaza nr 112

Pismo Ruchu Światło-Życie

Czy Ruch Światło-Życie
jest szkołą duchowości?
Jakie kryteria należy zastosować, by móc stwierdzić, że Ruch Światło-Życie
(czy inna forma życia duchowego) jest szkołą duchowości?
Teologia duchowości wymienia cztery
zasadnicze elementy tworzące każdą ze
szkół.1.
ŻYCIE I PRZYKŁAD MISTRZA
Pierwsze z nich to życie i przykład
mistrza, który osiągnął wysoki stopień
doskonałości ewangelicznej, wnosząc
jednocześnie nowe elementy do tradycyjnych form duchowości religijnej
i dając w ten sposób początek nowej
formie życia duchowego. U początku
każdej szkoły duchowości jest zawsze
jakaś charyzmatyczna osoba lub grupa
osób, która w nowym świetle odczytuje
Ewangelię i przekłada to doświadczenie na praktykę życia chrześcijańskiego: św. Franciszek, św. Augustyn, św.
Ignacy z Loyoli, św. Benedykt, bł. Honorat Koźmiński, bł. Karol de Foucauld, bł.
Matka Teresa z Kalkuty i wielu innych.
Czy my mamy takiego mistrza? Gdy
myślę o naszym Założycielu, ks. Franciszku Blachnickim, to natychmiast

mam przed oczami przejmujące świadectwo św. Jana Pawła II. Na wiadomość
o jego śmierci, Ojciec Święty Jan Paweł II
w telegramie kondolencyjnym napisał:
„Bóg powołał do Siebie Ks. Prof. Franciszka Blachnickiego i śmierć ta napełniła smutkiem wiele ludzkich serc
i środowisk. Odszedł gorliwy apostoł
nawrócenia i wewnętrznej odnowy
człowieka i wielki duszpasterz młodzieży. Z Jego inspiracji zrodził się specyficzny kształt życia oazowego na
polskiej ziemi. Swoje liczne talenty
umysłu i serca, jakiś szczególny charyzmat, jakim obdarzył Go Bóg, oddał
sprawie budowy Królestwa Bożego.
Budował je modlitwą, apostolstwem,
cierpieniem i budował z taką determinacją, że słusznie myślimy o Nim jako
o gwałtowniku tego Królestwa (por. Mt
11, 12). Dziękujemy Bogu za wszelkie
dobro, jakie stało się udziałem ludzi
przez Niego”2. To świadectwo daje wiele
do myślenia.

Por. M. Chmielewski. Szkoła duchowości. W: Leksykon duchowości katolickiej. Lublin-Kraków 2002, s. 851-853.
Jan Paweł II. Telegram przesłany 28 lutego 1987 roku na ręce bpa S. Wesołego w związku ze śmiercią Ks. F. Blachnickiego. Biuletyn Nadzwyczajny Ruchu Światło-Życie 1987.

1

2

46

Pismo Ruchu Światło-Życie

Także osoby, które
na co dzień lub okazyjnie spotykały się
z ks. Blachnickim, są
przekonane o świętości jego życia. Świętość ta wyrażała się
szczególnie w jego
heroicznej, odważnej
i konsekwentnej wierze.
K s . Fr an c i s z e k
Blachnicki, gorliwy
apostoł konsekwentnej wiary i nawrócenia, rozmiłowany w liturgii apostoł
odnowy liturgicznej, prorok życia słowem Bożym i człowiek głębokiej modlitwy wewnętrznej, czciciel i naśladowca
Niepokalanej, wzór chrześcijańskiego
wychowawcy dzieci i młodzieży i duszpasterz odnowy życia rodzinnego, kapłan
kochający Kościół. Taką sylwetkę duchową przedstawił nam w referacie wygłoszonym podczas XXXVI Kongregacji
Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie
w 2011 r. ks. dr Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie,
będący też postulatorem w procesie beatyfikacyjnym ks. Franciszka: „Oświecony łaską Bożą w celi śmierci, uczynił
Chrystusa Panem swojego życia i postanowił służyć Mu jako kapłan. Dzielił się
z innymi doświadczeniem wiary w Boga
żywego. Był gorliwym i radykalnym

3
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kapłanem, zatroskanym o nawrócenie
i odnowę wewnętrzną ludzkich serc oraz
o odnowę Kościoła w myśl nauki Soboru
Watykańskiego II. Heroiczność w naśladowaniu Chrystusa, wyrażająca się
w rozmodleniu Sługi Bożego, w dynamicznym apostolstwie i w cierpieniach,
które pokornie przyjmował z miłości do
Boga, sprawiła, że jego życie wydało
liczne dobre owoce dla Kościoła, które
trwają także po jego śmierci. Życie sługi
Bożego zawiera bogate przesłanie i przykład duchowości dla współczesnych
chrześcijan, zarówno kapłanów, osób
zakonnych, jak i ludzi świeckich. Patrząc
na jego osobę, możemy wydobyć treści,
które uczyniły go żywym przykładem
dla Kościoła”3.
9 grudnia 1994 r. Konferencja Episkopatu Polski wyraziła zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Fran-

A. Wodarczyk. Świadek wiary. Katowice 2011, s.10.
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ciszka Blachnickiego. Proces rozpoczęty
w grudniu 1995 r. w archidiecezji katowickiej, został uroczyście zamknięty 24
listopada 2001 roku. Natomiast 31 stycznia 2002 roku w siedzibie Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych rozpoczął się
rzymski etap procesu beatyfikacyjnego
Sługi Bożego. 27 lutego 2013 r. metropolita katowicki abp Wiktor Skworc
złożył na ręce prefekta Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo
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rzystając z doświadczeń i wskazań mistrza – potwierdzili swym życiem skuteczność i owocność obranej drogi.
Pierwsi uczniowie pociągnięci przykładem założyciela, naśladując go i uświęcając się przy pomocy tych samych
środków oraz dążąc do tych samych
celów, ukazują, że duchowość świętego
inicjatora ma wartość formacyjną dla
całych zbiorowości. W Leksykonie duchowości katolickiej czytamy: „w zależ-

Sława świętości Sługi Bożego jest żywa i dynamiczna we
współczesnym Kościele w Polsce i poza jej granicami!
Czy także w Twojej rodzinie i wspólnocie?
Amato tzw. positio, czyli opis życia Sługi
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
Teraz wyznaczeni przez Kongregację
teolodzy konsultorzy i historycy rozpoczną swoje prace. Proces beatyfikacyjny zakończy decyzja papieża o ogłoszeniu heroiczności cnót sługi Bożego,
który będzie odtąd nosił tytuł venerabilis, czyli czcigodny.
Sława świętości Sługi Bożego jest żywa
i dynamiczna we współczesnym Kościele w Polsce i poza jej granicami! Czy
także w Twojej rodzinie i wspólnocie?
OKREŚLONA LICZBA UCZNIÓW
Kolejnym kryterium koniecznym do
zaistnienia szkoły duchowości jest
określona liczba uczniów, którzy – ko4

ności od tego, w jakiej mierze naśladowcy fundatora oraz jego bezpośredni
współpracownicy rozwijają i ubogacają
depozyt duchowego doświadczenia,
można mówić o ilościowym lub jakościowym rozwoju szkoły duchowości.
Rozwój ilościowy polega na liczebnym
wzroście uczestniczących w tym dziedzictwie duchowym, zaś rozwój jakościowy dotyczy aspektu doktrynalnego,
prawnego i egzystencjalnego danej
szkoły duchowości”4.
Czy jako Ruch spełniamy ten warunek? Odniosę się najpierw do jego
aspektu doktrynalnego, prawnego i egzystencjalnego. Ks. Franciszek Blachnicki jest założycielem wspólnoty życia
konsekrowanego. Instytut Niepokalanej

M. Chmielewski. Szkoła duchowości. W: Leksykon duchowości katolickiej. Lublin-Kraków 2002, s. 852.
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Matki Kościoła (wcześniej: Wspólnotę
Niepokalanej Matki Kościoła), czyli
żeńską wspólnotę życia konsekrowanego założoną w 1958 roku, Sługa Boży
uważał za jeden z największych, spośród
czterech opisanych w testamencie, darów swego życia: „bez istnienia tej
wspólnoty nie byłoby możliwe powstanie Ruchu”. Stawanie się, rozwój WNMK
oraz życie w ciągłym dialogu z nią oparte
o jej diakonię, Sługa Boży nazwał fascynującą przygodą swojego życia i „drogą
Maryi, Służebnicy Pańskiej u boku
Chrystusa – Kapłana5.
Jako duchowy kierownik tej wspólnoty, nadał jej kształt i duchowe oblicze
w taki sposób, że duchowość i program
apostolski INMK pokrywa się z duchowością oraz programem Ruchu ŚwiatłoŻycie. Powołanie do życia we wspólnocie apostolskiej, opartej na całkowitym
oddaniu się Chrystusowi, na Jego służbę
w Kościele stało się pieczęcią charyzmatu Ruchu, potwierdzeniem jego
autentyczności. Zatwierdzenie przez
Kościół w 1996 roku tej nowej formy
życia według rad ewangelicznych, jest
równoznaczne z uznaniem autentyczności dzieła apostolskiego, któremu
dana wspólnota służy, jest także jakby
pieczęcią charyzmatu całego Ruchu
Światło-Życie. Podstawowym charyzmatem Instytutu stało się powołanie do
życia poświęconego całkowicie Bogu
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w świecie, będące konsekwencją chrztu
świętego. Poprzez swoją konsekrację,
członkinie pragną naśladować Niepokalaną w Jej bezgranicznym oddaniu się
przez wiarę i miłość Chrystusowi Oblubieńcowi i przez to uczestniczyć w Jej
duchowym macierzyństwie wobec Kościoła. Instytut Niepokalanej Matki
Kościoła nadal się rozwija i podejmuje
między innymi posługę w ramach Ruchu Światło-Życie. Stanowi równocześnie diakonię stałą konsekrowaną Ruchu
Światło-Życie i realizuje dyspozycyjność
wobec jego charyzmatu6.
Sługa Boży jest także założycielem
pierwszej grupy męskiej wspólnoty
konsekrowanej Chrystusa Sługi. Po jego
śmierci wspólnota ta rozwinęła się jako
unia kapłańska o nazwie Wspólnota
Kapłanów Chrystusa Sługi. Skupiała ona
w swych szeregach kapłanów pracujących w Ruchu Światło-Życie i służyła
lepszemu wyrażeniu i realizowaniu ich
posługi w ramach ruchu oazowego i na
rzecz odnowy Kościoła. W roku Wielkiego Jubileuszu 2000 biskup tarnowski
Wiktor Skworc, będący zarazem biskupem delegatem Konferencji Episkopatu
Polski ds. Ruchu Światło-Życie, erygował Stowarzyszenie Unia Kapłanów
Chrystusa Sługi.
Jeśli przypatrzymy się statystykom
Oaz Żywego Kościoła, to możemy dostrzec również ogromną dynamikę

F. Blachnicki. Testament. W: Gwałtownik Królestwa Bożego. Lublin 1994, s. 19-22.
Por. F. Blachnicki. Pieczęć charyzmatu. W: Charyzmat i wierność. Do Ruchu Światło-Życie z Obczyzny 1981-1984.
Kraków 2003, s. 126-138.
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rozwoju oaz: w 1985 roku – około 70
tysięcy uczestników oaz wakacyjnych;
w ostatnich latach liczba uczestników to
35-45 tys. Bardzo dynamicznie rozwija
się gałąź rodzinna Ruchu – Domowy
Kościół. Doświadczamy także ożywienia
ewangelizacyjnego wśród studentów
i dorosłych, powstaje wiele grup młodzieżowych i dziecięcych. To wszystko
świadczy, że wciąż przybywa uczniów,
którzy pociągnięci przykładem Ojca
Franciszka, starają się go naśladować,
dążąc do zjednoczenia z Bogiem. Uświęcają się realizując w codzienności Drogowskazy Nowego Człowieka. Sługa
Boży stał się w ten sposób wzorem życia
chrześcijańskiego dla kapłanów, osób
zakonnych i dla ludzi świeckich w Polsce
i poza jej granicami, między innymi
w Niemczech, Czechach, Słowacji,
Ukrainie, Boliwii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. To pokazuje, że
duchowość Sługi Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego i założonego przez niego
ruchu eklezjalnego ma wartość formacyjną dla Kościoła Powszechnego.
SPECYFIKA DROGI
Trzecim elementem tworzącym szkołę
duchowości jest teologiczne opracowanie i przekazywanie ascetycznych wskazań specyficznych dla danej drogi. Po
upływie pewnego czasu uczniowie
tworzącej się szkoły duchowości, „śledząc doświadczenie Założyciela i jego
7
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naśladowców, odkrywają oraz porządkują jej treść doktrynalną i praktyczną,
a następnie opisują strukturę tego doświadczenia i środki doń prowadzące.
Dzięki temu depozyt fundamentalnego
doświadczenia duchowego może być
przekazywany naśladowcom, na nowo
odkrywany, interpretowany i pogłębiany”7.
W przypadku Ruchu Światło-Życie
mamy komfortową sytuację, gdyż Założyciel pozostawił bogaty dorobek naukowy, popularnonaukowy i ascetyczno-formacyjny. Jako znakomity profesor
teologii pastoralnej, katechetyki i liturgiki, posiadał ogromną zdolność łączenia refleksji naukowej z praktyką życia
duszpasterskiego. Zaświadczył o tym ks.
Kardynał Wojtyła, który istotę naszego
ruchu wiązał z programem odnowy
Soboru Watykańskiego II. Na spotkaniu
w Poroninie we wrześniu 1972 powiedział do moderatorów Archidiecezji
Krakowskiej: „Z biegiem lat, w miarę
rozwoju Kościoła, w świadomości Kościoła, w orientacji pastoralnej Kościoła,
muszą przyjść formy nowe i myślę, że
właśnie ta forma, którą reprezentują
oazy, jest taką nową formą. Przede
wszystkim założenia doktrynalne, teologiczne są bardzo ściśle związane
z Soborem Watykańskim II. To jest
przetłumaczona na język pewnego ruchu, pewnego działania, eklezjologia
Vaticanum II, w różnych swoich elemen-

M. Chmielewski. Szkoła duchowości. W: Leksykon duchowości katolickiej. Lublin-Kraków 2002, s. 852.
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tach, i myślę, elementach centralnych:
osoba, wspólnota Ludu Bożego, wspólnota apostolska w znaczeniu najbardziej
podstawowym tego słowa”8. W 1987 r.,
już po śmierci Sługi Bożego, Ruch Światło-Życie otrzymał jedną z trzech równorzędnych nagród przyznawanych wówczas przez Fundację Jana Pawła II za
bezprecedensową w Europie Środkowej
pracę nad formacją religijną i moralną
polskiej młodzieży w Kościele.
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z darem Ducha Świętego o szczególnym
i kluczowym znaczeniu dla człowieka
współczesnego i dla Kościoła”9.
Adaptując dla potrzeb formacyjnych
dokument posoborowy Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych,
stworzył system formacji deuterokatechumenalnej Ruchu Światło-Życie, i dostosował go do grup wiekowych i stanowych uczestników formacji. Dokument,
który przywrócił stopnie katechumenatu

Ojciec Franciszek bardzo szybko odkrył, że odczytanie
na nowo z instytucji katechumenatu pewnych
podstawowych praw życia i rozwoju pojedynczego
człowieka oraz wspólnoty chrześcijan, jest znakiem czasu dla Kościoła.
Ks. Blachnicki, twórca nowej szkoły
formacji laikatu i duchowieństwa, którą
nazwał pedagogią nowego człowieka
(pedagogią świętości), wyznaczył jako
główny cel założonego przez siebie Ruchu
Światło-Życie prowadzenie ludzi do
dojrzałości chrześcijańskiej, bez względu
na wiek i stan w Kościele. Podkreślał, że
system formacyjny wyrażony w nazwie
„pedagogia nowego człowieka” jest
rzeczywistością bardzo organiczną
i zwartą, dlatego też nie obawiał się go
nazwać charyzmatem. Wyznał z prostotą, iż „trudno się oprzeć wrażeniu, że
mamy tu do czynienia z charyzmatem,
8

i stał się dokumentem o kluczowym
znaczeniu dla posoborowej odnowy liturgii już w 1977 r., został ostatecznym
wyznacznikiem procesu rodzenia się
i rozwoju swoistej pedagogii świętości
w naszym Ruchu. Ojciec Franciszek
bardzo szybko odkrył, że odczytanie na
nowo z instytucji katechumenatu pewnych podstawowych praw życia i rozwoju
pojedynczego człowieka oraz wspólnoty
chrześcijan, jest znakiem czasu dla Kościoła, dlatego też program formacyjny
Ruchu, wówczas wprowadzony przez
Założyciela, wzorowany na katechumenacie i oparty na posoborowym doku-

F. Blachnicki. Charyzmat Światło-Życie w służbie odnowy kościoła lokalnego. W: Charyzmat „Światło-Życie”, Lublin 1996,

s.78.
9
Por. F. Blachnicki. Ruch Światło-Życie jako pedagogia nowego człowieka. W: Charyzmat i wierność. Do Ruchu
Światło-Życie z Obczyzny 1981-1984. Kraków 2003, s. 118.
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mencie OICA, do dziś jest realizowany
w różnych grupach wiekowych i stanowych (dzieci, młodzież, studenci, dorośli,
osoby żyjące indywidualnie w świecie,
osoby konsekrowane, kapłani, małżonkowie). W ten sposób uczestnicy formacji rocznej i piętnastodniowych rekolekcji są wprowadzani w doświadczenie
życia we wspólnocie Kościoła po to, aby
dawać świadectwo wiary słowem i przykładem życia. Formacja Ruchu ŚwiatłoŻycie jest podporządkowana perspektywie świętości. Celem Ruchu nie jest więc
w pierwszym rzędzie – jakby się mogło
wydawać – przygotowanie grup do jakichkolwiek zadań specjalnych i akcji
w ramach parafii, lecz wychowanie do
dojrzałego chrześcijaństwa, do świętości.
Temu właśnie służą Drogowskazy Nowego Człowieka – zasady, do stosowania
których wdraża formacja w Ruchu Światło-Życie, ucząc realizowania tego stylu
życia tak, aby duchowe ofiary i świadectwo nowego życia, przynosiły chwałę
Bogu. Podejmowanie zadań apostolskich w duchu służby jest owocem wychowania, świadectwem tej dojrzałości.
„Dzisiaj trzeba na nowo z przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do tej
wysokiej miary zwyczajnego życia
chrześcijańskiego. Całe życie kościelnej
wspólnoty i chrześcijańskich rodzin
winno zmierzać w tym kierunku” –
stwierdził Jan Paweł II w 31 punkcie
Listu Apostolskiego Novo Millennio
Ineunte. Wielu starszych oazowiczów
spontanicznie kojarzy te słowa z wyda52
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rzeniami, które miały miejsce 16 sierpnia 1972 roku, gdy Kardynał Karol
Wojtyła uczestniczył w Dniu Wspólnoty
na Błyszczu koło Tylmanowej. Po trzydziestu latach, 18 sierpnia 2002 roku na
krakowskich Błoniach jako Jan Paweł II
przypomniał: „Powiedziałem wtedy, że
osobiście bliski jest mi ten styl życia, jaki
zaproponował młodym Sługa Boży ks.
Franciszek Blachnicki. I tego zdania nie
zmieniłem”.
ŚWIADOMA PRZYNALEŻNOŚĆ
UCZNIÓW
Czwartym kryterium powstania
szkoły duchowości jest świadoma
przynależność uczniów do dziedzictwa
ich mistrza.
Ukazana i realizowana przez Sługę
Bożego pedagogia Nowego Człowieka
jest w sposób szczególny inspirowana
przez teologię Chrystusa Sługi. Ks.
Blachnicki zarówno w swoim osobistym doświadczeniu wewnętrznym jak
i w nauczaniu, przez wiele lat wzorował
się na postawie Chrystusa, który „nie
przyszedł, aby Mu służono, lecz aby
służyć” (Mt 20,28). Obraz Chrystusa
Sługi coraz głębiej kształtuje świadomość i postawę osób formujących się
w Ruchu Światło-Życie.
Jezus, który jest Chrystusem, czyli
Pomazańcem, namaszczonym pełnią
Ducha Świętego, podejmuje w posłuszeństwie wielki plan Ojca, aby go wypełnić. W życiu Chrystusa najistotniejsze jest Jego posłuszeństwo Ojcu aż do
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śmierci, Jego oddanie życia, Jego ofiara.
Proegzystencja Chrystusa, czyli „istnienie dla”, osiąga szczyt w godzinie
Krzyża. Tutaj członkowie Ruchu odnajdują swój ideał formacyjny, polegający
na realizowaniu powołania do uczestnictwa w namaszczeniu Chrystusa
Duchem Świętym dla dzieła ewangelizacji i wyzwolenia oraz budowania
wspólnoty Kościoła przez bezinteresowną służbę i miłość. To z kolei prowadzi do podjęcia bezinteresownej
służby w Kościele według posiadanych
charyzmatów. Na tej prawdzie Sługa
Boży budował głęboką teologię i duchowość życia chrześcijańskiego, którą
określał jako diakonijną. Osoby podejmujące odpowiedzialność za cały Ruch
Światło-Życie i wchodzące do wspólnoty diakonijnej, powinny bardziej
sobie uświadomić swoją duchowość
i pewne postawy, które wynikają z przyjętych zobowiązań. Sługa Boży od tego
uzależniał przyszłość Ruchu i jego posługę w ramach Kościoła w Polsce
i Kościoła powszechnego.
Właściwie przeprowadzona formacja
podstawowa Ruchu zawsze owocuje
dojrzewaniem w wierze i prowadzi do
rozbudzenia odpowiedzialności za
sprawy Kościoła. Jej ukoronowaniem
powinna być świadoma decyzja włączenia się do diakonii Ruchu Światło-Życie.
Nie jest więc możliwe bierne należenie
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do Ruchu, które miałoby na celu osiągnięcie pewnych osobistych korzyści czy
zadowolenia na drodze formacji. Członkiem Ruchu można być jedynie w postawie współodpowiedzialności i diakonii. Sługa Boży słowem „diakonia”
określa tę grupę osób, która osiągnęła
taki stopień dojrzałości, aby mogła się
stać jej odpowiedzialnym podmiotem
– wyraziła pragnienie życia duchowością Ruchu. Na zakończenie formacji
podstawowej osoby te są wezwane do
świadomej i wolnej decyzji przyjęcia
odpowiedzialności za Ruch, Kościół
i świat. Świadomie wchodzą w dziedzictwo, pozostawione przez Sługę Bożego
i mówią o nim krótko Ojciec. „Mają
prawo tak mówić, tak Go nazywać,
wszak to jest ich Założyciel. A każdego
z nich tak się nazywa. Zrodził ich bowiem duchowo, tak jak Matka – Kościół,
na podobieństwo Maryi Matki Dziewicy, która w ten dziewiczy sposób
zrodziła Zbawiciela. (…).
Módlmy się zwłaszcza o to, aby
ks. Blachnicki w dalszym ciągu inspirował swe dzieła, przyczyniając się do ich
dalszego rozwoju. Był On bowiem ich
wielkim inspiratorem. Stworzył nie
tylko struktury swych dzieł, lecz dał im
również program. Módlmy się także
o to, by Sługa Boży doczekał się rychłej
beatyfikacji”10.
Grażyna Miąsik

Fragment homilii Ks. Biskupa Janusza Zimniaka wygłoszoną na pogrzebie Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego w Krościenku dnia 1 kwietnia 2000 r.

10
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Oazowa mistyka
Dziś po raz kolejny dziękuję Panu Bogu za najpiękniejszy egzamin, za
pytania, które stały się dla mnie potężnym światłem i za to, że mogę
kroczyć pewną drogą do świętości w szkole duchowości Światło-Życie.
CZYM JEST MISTYKA?
Czy ktoś nie przesadził? Żeby zaraz
mówić o doświadczeniu mistycznym
u oazowiczów? Z pomocą przychodzi
nam ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański,
kierownik Katedry Teologii Życia Duchowego UKSW: „W odczuciu przeciętnego wierzącego człowieka mistyka
kojarzy się głównie z nadzwyczajnymi
zjawiskami. Tymczasem jest ona w sen-

malny rozwój życia duchowego, które
może prowadzić każdy z nas. Każdy
chrześcijanin nie tylko może być mistykiem, ale jest do tego zobowiązany.
Każdy z nas, od momentu chrztu świętego aż do śmierci, ma obowiązek rozwijać w sobie życie duchowe i w ten
sposób troszczyć się o własne zbawienie.
Od pierwszych lat formacji uczy nas
tego Założyciel Ruchu Światło-Życie:

Każdy chrześcijanin nie tylko może być mistykiem,
ale jest do tego zobowiązany.
sie ścisłym najwyższą i najpełniejszą
formą życia religijnego. Jest dziedziną
wewnętrznych relacji, jakie mogą zaistnieć w tym doczesnym życiu pomiędzy
Bogiem i człowiekiem. (…) Jest to jednocześnie dar, który wierzący, otrzymując z rąk Bożych, rozwija przez osobistą
z Nim współpracę. Jest więc powołaniem powszechnym w odróżnieniu od
(…) zjawisk nadzwyczajnych”1.
Czym więc jest mistyka? Jest to nor-

„Nie bójmy się słów: mistyk, życie mistyczne. Bo życie każdego z nas, jeżeli to
ma być życie chrześcijańskie, nosi właśnie takie cechy. Jest to życie rozwoju
wiary, nadziei i miłości, cnót teologicznych, dzięki którym wchodzimy w kontakt z Bogiem, z Ojcem przez Syna
w Duchu Świętym. Z istoty swej jest to
życie ukryte, życie, które dokonuje się
w głębi ludzkiej osoby. W tym sensie jest
to życie mistyczne”2.

Stanisław Urbański. Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem. W: Mistyka Polska 6, s. 8.
F. Blachnicki. Życie mistyczne – życie wiary, nadziei i miłości. Carlsberg. 1985. W: Pisma niedrukowane. Rękopisy
materiałów formacyjnych, planów, tekstów oficjalnych, organizowanych przez siebie rekolekcji. AINMK
1

2
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Prawdziwa mistyka zawsze wiąże się
z wiarą w jedynego Boga, który jest
w trzech Osobach, a więc w Boga
Stwórcę i Ojca, ale także w Chrystusa
i Jego Kościół, wreszcie w Ducha Świętego.
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punkt wyjścia. Od czasu do czasu można
zaproponować ludziom, żeby wyrwali
się z tego stanu z okazji jakiegoś święta,
proponuje się ludziom spowiedź, żeby
na chwilę odzyskali stan łaski uświęca-

Trzeba zmienić model życia chrześcijańskiego,
ten zwyczajny, który głosimy dla wszystkich chrześcijan.
Dopiero wtedy można mówić o autentycznej mistyce. Istotną treścią mistyki
przeżywanej w sposób autentyczny jest
takie pogłębienie życia wiarą w miłości,
że staje się ona doświadczalną rzeczywistością każdego dnia. Nie dziwi więc, że
w dzisiejszych czasach pojawia się teza
Karla Rahnera o powszechnym przeznaczeniu mistyki: „Chrześcijanin XXI
wieku albo będzie mistykiem, albo go
w ogóle nie będzie”. Mistyka nie odrywa
człowieka od ludzi, ale w inny, Boży
sposób, przywraca człowieka światu.
DOŚWIADCZENIE MISTYCZNE
W RUCHU
W jaki sposób ksiądz Blachnicki
wprowadzał uczestników formacji
w doświadczenie mistyczne?
Zaczęło się od pracy z dziećmi. Gdy
nasz Założyciel zetknął się jako początkujący wikary z duszpasterstwem dzieci,
uświadomił sobie, że „u podstaw całej
pracy duszpasterskiej z dziećmi leży
schemat, który zakłada, że życie w grzechu ciężkim, to jest normalny stan życia
chrześcijańskiego i to trzeba przyjąć jako

jącej (…) i potem wracają do normy,
czyli do życia w grzechu ciężkim. Próbowałem to kiedyś przedstawić dzieciom, konkretnie ministrantom, i powiedziałem, że my musimy się zbuntować przeciwko takiej koncepcji życia, bo
to jest życie podobne do życia żab, które
żyją w błocie i czasem taka żaba wychyli
się, żeby zaczerpnąć powietrza i znowu
– plum do błota z powrotem. To jest
obraz życia chrześcijańskiego. Wtedy
zrodziła się koncepcja Oazy Dzieci
Bożych. Spróbujemy gdzieś wyjechać
i stworzyć takie środowisko życia, żebyśmy naprawdę żyli jak dzieci Boże
w miłości, w posłuszeństwie, w radości.
Spróbujmy taki sposób życia zrealizować. Okazało się, że wszyscy na taką
propozycję czekają, że to jest coś wspaniałego, (…) że to jest właśnie potrzebne.
Nie lękać się stawiania wielkich wymagań. Głosić autentyczną Ewangelię. Nie
głosić podwójnej moralności: jednej dla
przeciętnych, normalnych chrześcijan,
a inną dla wybranych, którzy są wezwani
do świętości, na drogę życia rad ewangelicznych. Głosić powszechne powoła55
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nie do świętości (Konstytucja Lumen
gentium)! Trzeba zmienić model życia
chrześcijańskiego, ten zwyczajny, który
głosimy dla wszystkich chrześcijan”3.
Istotne znaczenie dla sposobu rozumienia świętości, dojrzałości chrześcijańskiej, mistyki w Ruchu Światło-Życie
mają takie pojęcia jak: nowy człowiek,
nowe życie lub nowe stworzenie, które
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nizm nadprzyrodzony – wyposażenie
otrzymane na Chrzcie świętym”4.
Termin „nowy człowiek”, zaczerpnięty przez ks. Franciszka z listów św.
Pawła, oznacza osobę, która przyjęła
Chrystusowy dar odkupienia, stając się
przez to dzieckiem Bożym. Osoba taka
w swoim życiu kieruje się wiarą, jest
posłuszna słowu Bożemu i stara się re-

Trzeba świętych «ściągnąć z obłoków» i uczynić z nich ideał
powszedni, «normalny» dla wierzących, aby znowu (...)
słowa «święty» i «chrześcijanin» stały się synonimami.
Trzeba się też zdecydować zostać świętym – jeżeli się chce
cokolwiek uczynić dla zbawienia dusz bliźnich.
Założyciel wprowadził do podręczników
formacyjnych. Ks. Blachnicki wyznaje:
„Wyraźna jest we mnie świadomość, że
to, co we mnie ma powstać, nie wyrośnie
«z dołu» jako rezultat świadomych wysiłków moich naturalnych władz. «Nowy
człowiek» to nie ideał, który powstaje
we mnie i który ja tworzę. Nowy człowiek to pewna rzeczywistość obiektywna, która mi jest dana, która zostaje
we mnie wszczepiona. Teologia określa
bliżej tę nową rzeczywistość przy pomocy pojęć: łaska uświęcająca, charakter
sakramentalny, cnoty wlane, dary Ducha
Świętego. To wszystko stanowi ów orga-

alizować moralne wskazania Ewangelii.
Ponadto Ojciec Franciszek terminowi
„nowy człowiek” przyporządkowuje
takie cechy, jakie jego zdaniem winny
w obecnych czasach charakteryzować
ludzi świętych, czyli dojrzałych chrześcijan. Należą do nich: zgodność własnego życia z poglądami i normami
postępowania uznanymi i przyjętymi
przez siebie za słuszne (Światło-Życie),
troska o bezinteresowną miłość wobec
innych ludzi oraz o postawę służby
(Agape), a także dojrzała wolność,
oznaczająca podporządkowanie swojego życia rozpoznanej prawdzie o czło-

3
F. Blachnicki. Prawda – Krzyż – Wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia. Maximilianum, Carlsberg 198, s.
9-10
4
F. Blachnicki. Rekolekcje więzienne. Krościenko 2001, s. 45-46.
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wieku i otaczającym go świecie (Nowa
Kultura). W ten sposób określenie
„nowy człowiek”, w koncepcji Sługi
Bożego wyraża świętość i dojrzałość
chrześcijańską, ukazując jednocześnie
kierunek programu formacyjnego Ruchu Światło-Życie i jego istotę: „Świętość
jest darem Boga. (…) Trzeba świętych
«ściągnąć z obłoków» i uczynić z nich
ideał powszedni, «normalny» dla wierzących, aby znowu (...) słowa «święty»
i «chrześcijanin» stały się synonimami.
Trzeba się też zdecydować zostać świętym – jeżeli się chce cokolwiek uczynić
dla zbawienia dusz bliźnich. Bo uświęcać można tylko przez promieniowanie
własną świętością. Człowiek nie jest
w stanie własnymi siłami osiągnąć doskonałości moralnej”5.
Chrystus – Nowy Człowiek jest miarą,
wzorem i celem życia chrześcijanina.
Fundamentalną zasadą życia duchowego nowego człowieka jest poddanie
się działaniu Ducha Świętego. Tak więc
nowy człowiek w Chrystusie to mistyk
– człowiek kontemplacji i aktywnej
obecności w Mistycznym Ciele Chrystusa.
NIEPOKALANA JAKO WZÓR
OSOBOWY
Pedagogia nowego człowieka znalazła
swoje najpełniejsze urzeczywistnienie
w Niepokalanej, która jest najdoskonal-

5
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szym wzorem chrześcijańskiej pracy wychowawczej i samowychowawczej. Ukazanie Maryi jako wzoru osobowego wiąże
się przede wszystkim z Jej Niepokalanym
Poczęciem, które oznacza najdoskonalsze
urzeczywistnienie istoty i powołania
osoby. Dokonuje się to poprzez Jej relację
z Bogiem. Niepokalana w postawie całkowitego oddania przyjmuje Boga dającego siebie w Słowie i jest Jego Oblubienicą. To jest Jej fundamentalna relacja do
Boga, warunkująca Boskie macierzyństwo wobec Słowa Wcielonego. Maryja
zostając Matką Chrystusa, nie przestała
być Jego Oblubienicą, a oblubieńcze
zjednoczenie z Chrystusem osiągnęło
szczyt i dokonało się pod Krzyżem.
W tajemnicy paschalnej, w szczytowej
godzinie krzyża, najściślej złączyła się ze
swoim Synem i Oblubieńcem. To całkowite oddanie się Niepokalanej Chrystusowi i zjednoczenie z Nim jest podstawą
Jej duchowego macierzyństwa wobec
wszystkich odkupionych.
Ten personalistyczny rys duchowości
prowadzi do zrozumienia i podkreślenia
roli modlitwy jako osobowego odniesienia do Chrystusa i wyraża się w praktyce
Namiotu Spotkania, czyli indywidualnej,
codziennej modlitwy, która jest fundamentem formacji. Członkowie Ruchu
dopełniają swojego zjednoczenia z Chrystusem poprzez słowo Boże i wiarę
w zjednoczeniu sakramentalnym,

F. Blachnicki. Listy więzienne. WNMK 1990, s. 16-17.
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zwłaszcza w liturgii eucharystycznej. To
zjednoczenie z Chrystusem prowadzi do
zjednoczenia z Jego Kościołem i owocuje
udziałem w trosce Maryi o wzrost Kościoła.
W pobożności maryjnej naszego Ruchu
otrzymaliśmy przede wszystkim narzędzie do kształtowania głębokiej wiary,
rozumianej jako związek przyjaźni z Bogiem, czyli: bezgraniczne oddanie i zawierzenie Chrystusowi, rodzenie Kościoła przez wiarę i miłość oraz dążenie
ku wewnętrznej wolności synów Bożych.
Są to istotne elementy maryjnego kultu.
Mamy tego wyraz w Drogowskazach
Nowego Człowieka, które członkowie
Ruchu uznają i przyjmują jako funda-
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inspiracją dla duchowej przemiany –
metanoi, dojrzewania w wierze i pracy
nad sobą. Trafnie wyraża tę prawdę
hasło obecne w rekolekcjach oazowych:
„Maryjo spraw, bym był kimś”. Maryja
jest najlepszym wzorem kształtowania
nowego człowieka. Pedagogia nowego
człowieka jest więc próbą odtworzenia
postawy Maryi wobec Chrystusa, jest
upodobnieniem się do Niej.
Dlatego formacji towarzyszy różaniec, który uczy kontemplowania
z Maryją tajemnicy Jezusa. Ks. Franciszek Blachnicki wskazał i zaproponował Różaniec święty jako kolejną – po
Eucharystii – drogę do zjednoczenia
z Bogiem przez Jezusa Chrystusa

W pobożności maryjnej naszego Ruchu otrzymaliśmy
przede wszystkim narzędzie do kształtowania głębokiej
wiary, rozumianej jako związek przyjaźni z Bogiem.
ment swojej duchowości, jako program
swojego życia: „Niepokalana jest dla
mnie najdoskonalszym wzorem nowego
człowieka oddanego całkowicie w Duchu
świętym Chrystusowi, Jego słowu
i dziełu, dlatego oddaję się Jej, rozważam
z Nią w Różańcu tajemnice zbawienia
i naśladuję Ją. Chrześcijanin o tyle przyczyni się do żywotności i płodności Kościoła, o ile będzie w stanie naśladować
Maryję w jej bezgranicznej miłości i oddaniu się Jezusowi”.
Wzór Niepokalanej ma być dla
członków Ruchu przede wszystkim
58

w Duchu Świętym. Czyż nie jest to więc
intuicja mistyczna? Bo czym jest zjednoczenie z Bogiem, jeśli nie doświadczeniem mistycznym, takim, w jakim
uczestniczyła Maryja? Różaniec jest dla
każdego oazowicza szkołą modlitwy
osobistej, Namiotu Spotkania, w którym uczy się od Maryi przyjacielskiej
rozmowy z Jezusem, Panem i Zbawicielem. Dobrze przeżyty, oparty
o Słowo Boże, dziesiątek różańca świętego, staje się Namiotem Spotkania. Od
kilkudziesięciu już lat uczy nas tego ks.
Franciszek Blachnicki, szczególnie
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podczas oaz III stopnia, gdy modlitwa
różańcowa zastępuję Namiot Spotkania. Wielu dziwi się tej propozycji.
Niektórzy pytają: czy modlitwa różańcowa może zastąpić Namiot Spotkania?
Są i tacy, którzy podważają tę mistyczną
intuicję Założyciela Ruchu, rezygnując
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Istotnym znamieniem duchowości
chrześcijańskiej jest wysiłek ucznia, by
upodabniać się coraz bardziej do swego
Mistrza. (…) Ten wymagający ideał
upodabniania się do Niego jest osiągany przez obcowanie, które moglibyśmy nazwać «przyjacielskim«. Wpro-

Pedagogia nowego człowieka wraz z jej wzorami
osobowymi, zaproponowana człowiekowi i Kościołowi
przez Założyciela Ruchu nie jest programem duszpasterskim, ale konkretną duchowością, którą można określić jako
duchowość Soboru Watykańskiego II.
z tego punktu programu, jakim jest
Droga Maryi Matki i proponowanej
medytacji tekstu biblijnego, fragmentów Konstytucji dogmatycznej o Kościele czy encykliki Redemtoris Mater,
wprowadzając w to miejsce klasyczny,
jak stwierdzają, Namiot Spotkania.
Czy modlitwa różańcowa może więc
zastąpić Namiot Spotkania? Modlitwa
różańcowa w ONŻ III stopnia nie tylko
i nie tyle zastępuje Namiot Spotkania,
ile nim się staje. W jaki sposób? Odpowiedź znajdujemy w Liście Apostolskim Jana Pawła II Rosarium Virginis
Mariae: „Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły
Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego miłości.(…)
6

wadza nas ono w naturalny sposób
w życie Chrystusa i pozwala nam jakby
«oddychać» Jego uczuciami. Nie chodzi
jedynie o nauczenie się tego, co głosił,
ale o «nauczenie się Jego samego«.
Szkoła Maryi okazuje się tym skuteczniejsza, jeśli pomyśleć, że prowadzi ją
Ta, która uzyskuje dla nas w obfitości
dary Ducha Świętego, a zarazem daje
nam przykład owej «pielgrzymki
wiary», w której jest niezrównaną Mistrzynią. Wobec każdej tajemnicy
swego Syna zachęca nas Ona, jak to
było przy zwiastowaniu, do zadawania
z pokorą pytań, które otwierają na
światło, by na koniec okazać zawsze
posłuszeństwo wiary: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według
twego słowa» (Łk 1, 38)6.

Jan Paweł II, List Apostolski Rosarium Virginis Mariae 15.
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Pedagogia nowego człowieka wraz
z jej wzorami osobowymi, zaproponowana człowiekowi i Kościołowi przez
Założyciela Ruchu nie jest programem
duszpasterskim, ale konkretną duchowością, którą można określić jako
duchowość Soboru Watykańskiego II.
Właściwe więc wydaje się powtórzenie
za kardynałem Karolem Wojtyłą słów
Aktu Konstytutywnego – słów, które
zdają się najlepiej wyrażać istotę wychowania do świętości na drodze formacyjnej Ruchu Światło-Życie: „Niepokalana Matko Kościoła, wyznajemy,
że dzięki Twojej macierzyńskiej miłości pierwsza Oaza Niepokalanej oddana pod Twoją szczególną opiekę
rozwinęła się w przedziwny sposób
w ruch oazy i wywodzący się z niego
Ruch Światło-Życie (...) i nie ma ona
innego celu jak wychowanie swoich
uczestników do posiadania siebie
w dawaniu siebie Chrystusowi i braciom”7.
DUCHOWOŚĆ
Dziś po raz kolejny dziękuję Panu
Bogu za najpiękniejszy egzamin, za
pytania, które stały się dla mnie potężnym światłem, i za to, że mogę kroczyć
pewną drogą do świętości w szkole
duchowości Światło-Życie.

Pismo Ruchu Światło-Życie

Mija 60 lat od chwili, gdy ks. Blachnickiemu zostało powierzone zadanie
poprowadzenia pierwszych rekolekcji
zamkniętych dla ministrantów. Niedługo minie 30 lat od momentu, gdy
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
wypowiedział pytanie i pragnienie:
„Czy Ruch Światło-Życie posiada jakąś
szczególną drogę życia wewnętrznego,
czyli swoją duchowość, swoją szkołę
życia wewnętrznego? Czy nasz Ruch
posiada jakiś zespół wskazań dotyczących drogi modlitwy, drogi życia wewnętrznego. Wydaje mi się, że istnieje
szereg takich elementów, które składają
się na duchowość naszego Ruchu i że
jest już czas na to, żeby próbować te
elementy zebrać razem, uporządkować
i opisać”8.
Ruch Światło-Życie jest już obecny
na wszystkich kontynentach świata,
przynosząc wiele owoców nawrócenia
i wewnętrznej przemiany we wszystkich stanach Kościoła i grupach wiekowych.
Grażyna Miąsik

F. Blachnicki. Akt poświęcenia Ruchu Światło-Życie Niepokalanej Matce Kościoła. W: Godziny Taboru. Carlsberg
– Lublin 1989, s.33-35.
8
F. Blachnicki, Duchowość Ruchu. Carlsberg 19 X 1985. W: Pisma niedrukowane. Rękopisy materiałów formacyjnych, planów, tekstów oficjalnych, organizowanych przez siebie rekolekcji. AINMK
7
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Sami nie wiecie,
co posiadacie
Czy znam duchowość Ruchu Światło-Życie? Czy znam swoją drogę do
świętości, bo tym właśnie jest duchowość? Skoro życie rodzi się tylko
z życia, to jestem odpowiedzialna za to, jaki kształt życia duchowego
przekazuję innym jako animator, moderator, odpowiedzialna świecka,
para animatorska.

A

to znaczy: nie mogę stanąć w pół
drogi. Rzetelnie wędruję drogą
formacji podstawowej, potem
diakonijnej, ze Słowem Bożym i Drogowskazami Nowego Człowieka w ręku.
Nie majstruję przy Ruchu i jego wymaganiach – gdy coś wydaje się zbyt trudne

niach ignacjańskich, Kursie Alfa, Kursie
Filip, rekolekcjach Odnowy w Duchu
Świętym. Nie mam chorych ambicji bywania na wszystkich rekolekcjach, ale też
nie żyję w kompleksach, że czegoś u nas
nie ma. Oczywiście, jeśli spowiednik,
moderator uzna, że dobrze byłoby sko-

Skoro Pan Bóg doprowadził mnie do Ruchu Światło-Życie to chce,
bym trwał i trenował w tej szkole ewangelicznego alpinizmu.
albo niewygodne, nie poprawiam Założyciela. Nie narzucam uczestnikom
praktyk modlitewno-ascetycznych (postów, nocnych czuwań, adoracji krzyża),
których Założyciel nie przewidywał
w programie rekolekcji, bo wiem, że
przecież wszystkie elementy programu
dnia mają swoją szczególną rolę w wychowaniu nowego człowieka.
Dziękuję Panu Bogu za tak wiele dróg
do świętości w Kościele, za ich Założycieli, ale nie robię z Ruchu Światło-Życie
zlepku różnych duchowości, bo akurat
uczestniczyłem w Lectio divina, Ćwicze-

rzystać jeszcze z innych rekolekcji (np.
Ćwiczeń Ignacjańskich, bo akurat stoję
przed ważną życiową decyzją), to jadę.
Ale nie przenoszę na uczestników praktyki godzinnej medytacji ignacjańskiej
czy Lectio divina, nie biegam ze spotkania
na spotkanie i nabożeństwa innych ruchów.
Nie wchodzę w pokusę gorliwości, by
być w kilku duchowościach jednocześnie,
bo na dłuższą metę nie dam rady, a i Pan
Bóg tego nie chce. Staram się być wierny
tym wymaganiom duchowym, które
otrzymałem na drodze Światło-Życie
61
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Grażyna Miąsik — wrocławianka, w Ruchu od 1976 roku, od 1987 w INMK; członek Centralnej
Diakonii Jedności; odpowiedzialna za Centralną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych; członek Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości.

i dziękuję Panu Bogu, że postawił mnie
na tej właśnie drodze do świętości. Bo
u Boga nie ma przypadków. A że trudna
to droga, to fakt. Trudna, ale pewna!
Skoro Pan Bóg doprowadził mnie do
Ruchu Światło-Życie to chce, bym trwał
i trenował w tej szkole ewangelicznego
alpinizmu. Wciąż wypływam na głębię,
wczytując się w pisma Założyciela,
szczególnie dzienniki duchowe, by każdego dnia bardziej odkrywać tę piękną
duchowość, zrodzoną z paschalnej drogi
wierności Chrystusowi Słudze i przekazaną nam przez Sługę Bożego. Każdego
dnia staram się wypełniać jego testament:
charyzmat Światło-Życie: zrozumieć,
umiłować i być wiernym.

Nie zapominam, że codzienne życie,
obowiązki i życie duchowe to jedno. Po
prostu Światło-Życie. Program rekolekcji
i moja codzienność stwarzają mi mnóstwo bardzo korzystnych sytuacji do
pracy nad sobą i kroczenia ku świętości
na drodze tej konkretnej duchowości.
Nie jestem sam. Jest mała grupa, wspólnota, która żyje konkretnymi wymaganiami życia duchowego i wspólnotowego.
Jeżeli jestem u początku drogi, nie
wszystko jeszcze muszę podejmować –
idę krok po kroku. Jeśli jednak jestem
w diakonii Ruchu, to moja codzienność
i droga do świętości łączy się przyjęciem
pewnych praktyk życia duchowego, które
mnie umocnią1:

1
Charyzmat i duchowość Ruchu Światło-Życie. Tekst przyjęty uchwałą II Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie
w Krościenku, dnia 4 maja 2002 r.
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1. Codziennie, u początku dnia będę jednoczył się z Maryją w jej
oddaniu się Chrystusowi Słudze.
2. Codzienny Namiot Spotkania, moje „twarzą w twarz” z Jezusem
Zbawicielem i Panem.
3. Liturgia Godzin jako wyraz mojej miłości do Kościoła. Szczególnie
jutrznia i nieszpory, o ile możliwe we wspólnocie, z żoną, z przyjacielem.
4. Eucharystia jak najczęściej, bo to mój pokarm na drogę.
5. Słowo Boże, o ile możności rozważane codziennie, samemu,
we wspólnocie.
6. Sakrament Pojednania jak najczęściej, bym – doświadczając
radosnego przeżywania wolności Dzieci Bożych w Chrystusie
– wzrastał w życiu duchowym.
7. Nowa kultura i nowy styl życia; jestem znakiem prorockim
jak Jan Chrzciciel, przez całkowitą abstynencję od alkoholu i tytoniu.
Tworzę nowy styl relacji i świętowania, rozwijam swoje talenty
i jestem radosnym świadkiem „do tańca i do różańca”.
8. Pogłębiam wiedzę religijną, jestem na bieżąco z nauczaniem
Ojca Świętego, z dokumentami Kościoła, czytam materiały
naszego Ruchu. Studiuję zagadnienia teologiczne
– sam lub na różnych studiach dostępnych dla świeckich.
9. Dobra materialne. Nie pytam, co mi daje wspólnota, ale co ja mogę
dać wspólnocie. A mogę wiele, jeśli zatroszczę się o skromny
i prosty styl życia.
10. Oaza rekolekcyjna. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia,
więc staram się przynajmniej raz w roku uczestniczyć w jakiejś oazie
piętnastodniowej lub czterodniowej.
11. Charyzmat spotkania. Jestem podłączony do krwioobiegu, żeby żyć
i rodzić życie: uczestniczę w dniach wspólnoty swojego rejonu oraz,
od czasu do czasu, w oazach modlitwy.
12. Spotkania zespołu diakonii. Nie może zabraknąć mnie i mojej
modlitwy. Pragnę służyć! Z miłością i odpowiedzialnością.
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W Jezusie
jestem zwycięzcą
Bez walki
duchowej
nie ma
prawdziwego życia
wiary ani
prawdziwej
relacji z
Jezusem.

z ks. Marcinem Pietrzykiem, ojcem duchownym w Wyższym
Seminarium Duchownym w Łodzi, rozmawia Piotr Niedzielski
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Piotr Niedzielski: Czym jest walka
duchowa?
Ks. Marcin Pietrzyk: Walka duchowa
stanowi narzędzie służące rozwojowi
życia duchowego. Wybierając Jezusa,
muszę podjąć konkretne decyzje: wyrzec się grzechu, wyrzec się zła, postawić
Go na pierwszym miejscu. Nie wystarczy uporządkować sprawy od strony
intelektualnej ani dokonać raz wyboru
Jezusa. Kiedy przychodzą różne sytuacje
związane z obowiązkami, pracą – trzeba
się zmagać, by ten wybór realizował się
w konkretach życia. To zmaganie jest
walką duchową.
Kiedy przygotowałem pracę doktorską poświęconą temu tematowi, sam
zmieniłem podejście do tego, czym jest
walka duchowa. Przestałem koncentrować się wyłącznie na tym, że to tylko ja
mam się zmagać tutaj, na ziemi. Zobaczyłem walkę duchową w kontekście
Ewangelii.
W Ewangelii widzę Jezusa, który głosi
Królestwo Boże, i któremu zależy, by to
Królestwo rozwijało się i wzrastało.
Przychodzą momenty, gdy Jezus uzdrawia, uwalnia, wypędza złe duchy – po
to, aby serce danego człowieka było
wolne i mogło przyjąć Jego naukę. Aby
mogło w nim wzrastać Królestwo Boże.
Jak prowadzić taką walkę?
Teologia duchowości mówi o kilku
płaszczyznach, na których podejmujemy walkę duchową.
Po pierwsze, jest to walka ze sobą:
z własnym „ja”, egoizmem, pychą. Z wła-
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sną wolą, która jest przeciwna woli Bożej, z własnymi pragnieniami, które są
przeciwne pragnieniom Jezusa. Kiedy
rozeznaję wolę Boga przez Jego Słowo,
kiedy widzę wolę Boga w przykazaniach, a jednocześnie dostrzegam, że
moje pragnienia idą w przeciwnym
kierunku – podejmuję walkę duchową,
by moją wolę podporządkować woli
Boga.
Po drugie, istnieje wymiar walki ze
światem: rozumianym tak, jak rozumie
go św. Jan, to znaczy miejscem działania
Złego. Ten, kto idzie za Jezusem, musi
w swoich decyzjach i wyborach przeciwstawiać się światu, to znaczy temu
wszystkiemu, co jest sprzeczne z Ewangelią.
Po trzecie, walka duchowa jest walką
z szatanem, pokusą i grzechem.
Często doświadczamy nakładania się
na siebie tych trzech płaszczyzn. Nieraz
rzeczywiście człowiek staje jak na polu
walki. Co więcej, nie żyjemy sami, ale
wśród innych ludzi, dlatego doświadczamy także konsekwencji cudzych
grzechów. Dlatego argumentem za
podjęciem walki duchowej obok miłości
do Boga i troski o własne zbawienie jest
miłość bliźniego.
Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że ta walka już została wygrana.
W walce o moje życie już Ktoś zwyciężył
– to był Jezus, który przez mękę, śmierć
i Zmartwychwstanie objawił chwałę. Bez
przyjęcia tej prawdy moje własne zmaganie nie miałoby sensu. Bez pomocy
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Jezusa i bez Jego mocy nikt nie jest
w stanie wygrać. A w Jezusie jestem
zwycięzcą i w Jezusie zwyciężam. Dlatego mam robić wszystko, aby być blisko
Jezusa.
Jakiego rodzaju broni powinniśmy
używać w walce duchowej?
W walce duchowej potrzeba czujności
i modlitwy. To zalecał Jezus swoim
uczniom w Ogrójcu i dzisiaj z tą samą
siłą kieruje do nas to słowo: „Czuwajcie
i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie;
duch wprawdzie ochoczy ale ciało słabe”
(Mt 26,41). Żywa modlitwa, w której
staję przed Bogiem, kierując moje myśli
i serce ku Niemu pozwala ocenić duchową kondycję, rozeznać okoliczności
w których się znajduję i przyjąć odpowiednie wskazania i pomoc.
Bogactwem duchowej taktyki jest
Pismo Święte. Słowo Boże to niezawodny oręż dla chrześcijanina w jego
duchowym zmaganiu. Słuchając Jezusa,
mam z Nim relację, bo On sam jest
obecny w swoim słowie. Kiedy to słowo
przyjmuję i chcę nim żyć, On już zwycięża we mnie. Dla mnie osobiście Słowo
Boże jest w walce duchowej mieczem
obosiecznym – źródłem prawdy, która
zwycięża wszelkie kłamstwo Złego
i demaskuje każdą pokusę.
Niezastąpioną pomocą i obroną przed
wszelkiego rodzaju złem są sakramenty
święte, w których Jezus jest obecny. Sakrament pokuty i pojednania – sakrament miłosierdzia, gdzie zwycięstwo
Jezusa dokonuje się bardzo konkretnie.
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Kiedyś abba Mojżesz był strasznie
kuszony do nieczystości i nie mogąc
już dłużej wysiedzieć w celi, poszedł
i opowiedział o tym abba Izydorowi.
A starzec go zachęcał, by wrócił do
siebie – ale on się nie zgadzał i mówił: Abba, już nie mogę. Wtedy
starzec wyprowadził go na dach
i powiedział mu: Spojrzyj na zachód
– a on spojrzał i zobaczył kłębiące
się nieprzeliczone mnóstwo szatanów, którzy wrzeszczeli jakby przed
bitwą. I znowu powiedział abba
Izydor: Spojrzyj także na wschód –
spojrzał więc i zobaczył niezliczony
zastęp świętych aniołów w chwale.
Abba Izydor powiedział: Oto ci zostali posłani przez Pana świętym na
ratunek, a tamci na zachodzie walczą
przeciw świętym; ale liczniejsi są ci,
którzy są z nami. Abba Mojżesz
złożył dzięki Bogu, nabrał odwagi
i wrócił do swej celi.
Apoftegmaty Ojców Pustyni

Dzisiaj, w obecnej sytuacji mojego życia,
w tym moim doświadczeniu, mogę
przyjąć łaskę zbawienia. Niezastąpiona
jest obecność Jezusa w Eucharystii,
dzięki której mogę się z Nim zjednoczyć.
Kiedy staję obok Jezusa, kiedy przyjmuję
Go do serca, tak naprawdę to On sam
przyjmuje mnie do swojego serca,
ochrania mnie. Mogę czuć się bezpieczny. Stan łaski uświęcającej, trwanie

Pismo Ruchu Światło-Życie

w jedności z Bogiem, to silny oręż
w walce duchowej.
Nie oznacza to, że nie będę doświadczał pokus, upadków, przeciwności,
odrzucenia, prześladowania. Ale będę
bezpieczny. Jezus mówi, że mogą być
takie sytuacje, kiedy stracę swoje życie,
ale to nie znaczy, że przegram walkę.
Zwyciężę, bo ostateczne zwycięstwo
objawi się w wieczności i wtedy będę
mógł cieszyć się nim w pełni.
A co powiedziałby Ojciec osobom,
które nie widzą duchowych zagrożeń
i nie wierzą w to, że dzisiaj także odbywa się walka duchowa?
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Spytałbym takie osoby, czy są szczęśliwe. Czy stają w prawdzie o sobie, czy
są wolne, czy doświadczają pokoju serca.
Czy czują radość życia.
W pracy z młodzieżą i podczas rekolekcji doświadczam nieraz, że trudno
jest przekonać człowieka, że wróżby lub
horoskopy stanowią zagrożenie duchowe. Jednak te właśnie konkretne
zagrożenia mają wpływ na jakość życia:
relacje z drugim człowiekiem, akceptację siebie, doświadczenie miłości,
zdolność do miłości. Tylko wtedy
można człowieka o czymś przekonać,
gdy zobaczy on sam siebie, stanie
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w prawdzie dotyczącej swojego życia,
pozna źródła krzywdy. I wtedy potrafi
wyrzec się tego, co go doprowadziło do
zniewolenia.
Przyczyną wielu zniewoleń jest zresztą
to, że człowiek chce być szczęśliwy
i mieć pewność swojego szczęścia.
Dlatego chce wiedzieć wcześniej, co go
spotka, i zabezpieczyć sobie spokojną
przyszłość. Zły chce to wykorzystać –
np. przekonując do noszenia amuletów,
które mają mi zapewnić bezpieczeństwo.
Ale wtedy „wyjmuję” moje życie z rąk
Boga, zamykam się na Jego łaskę.
Czy sądzi Ojciec, że wszystko wokół
może nas doprowadzić do jakiejś
zguby? Że szatan może nas skusić
praktycznie wszystkim? Dużo się
mówi o tym, że trzeba uważać na to,
co się czyta, czego się słucha, jakie
zabawki kupuje się dzieciom. Czy
mamy bać się wszystkiego i żyć w ciągłym stresie?
Osoba, która żyje w łasce uświęcającej,
żyje z Bogiem, zawierza swoją codzienność Jezusowi, może być spokojna.
Działanie Złego ma przede wszystkim
na celu sprowadzenie nas z drogi wiary,
z drogi łaski uświęcającej. Zagrożenia
duchowe na pewno stanowią większe
niebezpieczeństwo dla osób, które
trwają w grzechu ciężkim. Ich serce jest
szerzej otwarte na zło, które łatwiej
znajduje tam swój przyczółek.
Na pewno nie chodzi o to, żeby wszędzie widzieć zagrożenia i wpadać w panikę. Walkę duchową postrzegam za68
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wsze w kontekście życia z Jezusem –
życia w Jego Królestwie. Jeżeli trwam
w Jezusie, trwam w Jego bezpieczeństwie. Co nie zwalnia mnie z roztropności!
Ważnym elementem walki duchowej
jest to, co św. Ignacy Loyola nazywa
rozeznawaniem duchów: badanie, czy
dana myśl pochodzi od Ducha Świętego,
czy to mówi ludzki duch czy też jest to
pokusa ducha złego. Prowadząc życie
duchowe, powinniśmy być na to wrażliwi.
Św. Ignacy, doświadczony żołnierz,
porównuje walkę duchową do pola
bitwy.
W garnizonie wszyscy żołnierze są
dobrzy. Dopiero na polu bitwy odróżnia się odważnych od tchórzów.
św. Jan Vianney
Muszę zawsze pamiętać, Kto dowodzi
moimi oddziałami. Walczę pod wodzą
Jezusa i pod Jego sztandarem. Kiedy
mam jakąkolwiek wątpliwość, idę zapytać Jezusa, co powinienem zrobić.
Zanim zacznie się bitwa, żołnierze
muszą być wyćwiczeni i znać taktykę
walki. W walce duchowej jest tak samo.
Czasami trudne sytuacje spadają na nas
niespodziewanie i musimy być przygotowani, żeby się nie przestraszyć i nie
zdezerterować.
Wyobraź sobie panikę na polu bitwy.
Tak samo bywa w życiu duchowym –
szatan chce w nas wzbudzić wielki lęk.
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Ale może też przekonywać nas, że nie
ma o co walczyć, że nie ma problemu.
Dlatego, rozeznając pewne sytuacje,
mając wątpliwości, czy coś może być dla
mnie zagrożeniem, mogę skorzystać
z pomocy innych: kierownika duchowego, spowiednika, doświadczenia
wspólnoty Kościoła. Nigdy nie jestem
w tej walce sam.
Co Ojciec myśli o bazujących na
emocjach modlitwach charyzmatycznych i Mszach z modlitwą o uzdrowienie? Przez wielu chrześcijan są one
uważane za dobry środek w walce
duchowej. Na przykład spotkanie
z ojcem Johnem Bashoborą na Stadionie Narodowym w lipcu 2013 roku.
Takie praktyki stają się modne. Czy
powinniśmy być ostrożni?
Wierzę, że to nie jest tylko ludzki
wymysł, ale działanie Ducha Świętego,
który pragnie ożywiać Kościół. Myślę,
że jest ono analogicznie do tego, co
działo się za czasów Jezusa – kiedy
głosił słowo z mocą, uwalniał, uzdrawiał, a tłumy ludzi chodziły za Nim.
I myślę, że takie doświadczenie Kościołowi jest potrzebne, aby poczuć moc
słowa Jezusa, mocy modlitwy, mocy
łaski. Trwanie na modlitwie uwielbienia,
pojawiające się coraz częściej Msze
z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie,
traktuję jako charakterystyczny znak
naszych czasów.
Sam uczestniczyłem w takich wydarzeniach. Kiedy miałem okazję modlić
się za osoby, które przychodziły z du-
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Chcę Cię kochać jak dziecko i chcę
walczyć jak nieustraszony wojownik.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus
chowymi i fizycznymi problemami,
mogłem osobiście doświadczyć, jak
bardzo Bóg kocha człowieka; jak nie
pozostaje obojętny na ludzką biedę,
ludzką słabość. I jak Duch Święty przychodzi w mocy, przynosząc ludziom
łaskę uzdrowienia i uwolnienia.
To prawda, że doświadczeniu charyzmatycznemu towarzyszą często emocje
i uczucia – także te duchowe. Emocje
z czasem mijają, przychodzi codzienność, ale samo doświadczenie jest zaproszeniem człowieka na konkretną
drogę wiary. Spektakularne, tłumne
Msze na stadionach mogą obudzić
w człowieku duchowe pragnienia, zrodzić decyzję nawrócenia, aby podjąć
konkretną pracę nad sobą, by każdego
dnia żyć wiarą, Słowem Bożym, sakramentami. Słyszałem świadectwa osób,
które właśnie po takim doświadczeniu
stwierdzały, że zrodziło się w ich sercu
pragnienie codziennego uczestniczenia
w Eucharystii. Posługa charyzmatyczna
i z nią związane doświadczenie widzę
jako służbę w budowaniu Królestwa
Bożego, jako dar Boży w głoszeniu
Ewangelii i prowadzeniu do świadomego oraz pełnego uczestnictwa w sakramentach i wspólnocie Kościoła.
Dziękuję za rozmowę.
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Bóg przechadza się
wśród garnków
Nie występuję przeciwko akcjom ewangelizacyjnym i spotkaniom Ruchu.
Ale jestem przeciwko zastępowaniu pobożnymi „eventami” prawdziwego
życia. Dlaczego? Bo wspólnota i formacja są po to, żebyśmy pełniej żyli
„tu i teraz”: w rodzinie, środowisku sąsiedzkim, zawodowym, parafialnym, społecznym i politycznym. Ponieważ Jezus czeka na nas w naszych
życiowych kuchniach, wśród rondli i garnków.
ZAMIESZANIE ZWANE ŻYCIEM
Proszę, zrób takie ćwiczenie: wybierz
ulubioną postać ze Starego Testamentu
i prześledź – starannie i powoli, bez
pośpiechu – jej drogę wiary. A potem
spróbuj przyjrzeć się własnej drodze.
Kiedy sama robiłam to ćwiczenie,
tylko jeden człowiek przyszedł mi od
razu na myśl: patriarcha Jakub. Czemu?
Bo widział aniołów i walczył z Bogiem.
Spokojny domator, troszkę niespodziewanie wplątany w szokujące historie
(wiem, wiem, to bardzo życzliwa interpretacja, ale ma swoje uzasadnienie
w Biblii). Po widzeniu anielskiej drabiny
złożył ślub: „Jeżeli Pan Bóg będzie ze
mną, strzegąc mnie w drodze, w którą
wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia i jeżeli wrócę
szczęśliwie do domu ojca mojego, Pan
będzie moim Bogiem” (Rdz 28, 20-21).
Czyli facet raczej praktyczny, niezbyt
ufny, to nie Abraham!
70

Bóg to wiedział. Znał Jakuba od podszewki i dopasował się do niego. Kiedy
Jakub spotka się ze swoim bratem Ezawem, powie mu: „Bóg obdarzył mnie
sowicie: mam wszystko!” (Rdz 33, 11b).
Bo ma: cztery żony (niestety, kochał
naprawdę tylko jedną, i tylko ta jedna
– Rachela – ciągle miała do niego pretensje) oraz trzynaścioro dzieci, które
jest w stanie wyżywić i ubrać dzięki
rodzinnemu przedsiębiorstwu pastersko-hodowlanemu.
Wyobraź to sobie: Jakub wraca wieczorem z pastwiska, po całym dniu
użerania się z pasterzami i nastoletnimi
synami w okresie „burzy i naporu”.
Maluchy łapią go za nogi i drą się wniebogłosy: „tatuś wrócił!”. Żony odgrzewają kolację i kłócą się, z którą z nich
Jakub spędzi dzisiejszą noc. A on najchętniej tylko by się najadł, popatrzył
w ognisko, pomyślał o niczym i poszedł
spać.
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Do takiego Jakuba – nie mnicha, nie
ascety – przychodzą aniołowie. Bóg
oferuje mu uścisk tak bliski, jak to tylko
możliwe w wypadku zapaśników. Jakub
żyje z Bogiem w samym środku zamieszania zwanego życiem.
KONTEMPLACJA
WŚRÓD RONDLI
Święta Teresa z Avila, opisując dzieje
powstawania różnych klasztorów reformy karmelitańskiej, wplotła w swoje
wspomnienia dobre rady dla sióstr.
Wiedziała, że one pragną być z Jezusem
cały czas, najlepiej w kaplicy – ale nie na
tym polega prawdziwe życie duchowe.
Ktoś musi sprzątać, prać, gotować, podejmować gości, prowadzić księgowość,
pielić ogródek, karmić zwierzęta, zajmo1

wać się chorymi. „Gdy posłuszeństwo
posyła was do posług zewnętrznych,
bądźcie tego pewne, że i w kuchni także,
wśród garnków i rondli, Pan jest z wami,
i wewnątrz, i zewnątrz was wspiera”1.
Wiadomo – tu nie chodzi o kuchnię.
Tu chodzi o prozę życia. Pospolitość,
która skrzeczy. W tych rejonach działalności nikt cię specjalnie nie doceni.
Wykonanie tego zadania nie da poczucia
sukcesu. Kiedy zadajesz sobie pytanie,
co osiągnąłeś w życiu, robiąc „to” przez
wiele lat, odpowiedź brzmi: nic.
Mój promotor z czasów studiów
mówił mi kilka razy: „to nie ma znaczenia, o czym pani pisze pracę. Znaczenie
ma to, co się z panią dzieje w tym czasie,
jak pani się zmienia, dojrzewa, jak się
rozwija pani człowieczeństwo”. Wydaje

Teresa z Avila, Księga Fundacji 5,8
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mi się, że o coś podobnego (chociaż na żeniu naleśników – niechcący, ale skupłaszczyźnie nadprzyrodzonej) chodziło tecznie – niszczy twoją najlepszą patelświętej Faustynie – która podczas swo- nię. Jak mówi Robert Friedrich w rekojego życia świeckiego i zakonnego była lekcjach „Wilki dwa”, on ma swoje
służącą, nianią, kucharką, ogrodniczką, wspaniałe plany, a tu przychodzi żona
szwaczką, sprzedawczynią w piekarni, i pomaga mu ich nie mieć. To takie
furtianką – kiedy pisała: „Czuję, że je- umieranie na raty. Zresztą, może wszęstem cała przesiąknięta Bogiem i z tym dzie jest tak samo, nie tylko w małżeńBogiem idę w życie codzienne, szare, stwie?
Jest taka pokusa: dobrze spełniać
żmudne i mozolne, ufając Temu, którego
czuję w sercu, że przemieni tę szarzyznę swoje obowiązki, ze wszystkim się wyrabiać, uczestniczyć we wszystkich
w moją osobistą świętość”2.
Bardzo lubię przypowieść o Króle- spotkaniach, mieć opinię niezawodstwie Bożym, które jest jak ziarno
Kiedy byliśmy młodzi – niepewni choć piękni –
wrzucone w ziemię. Czy śpię, czy
wędrowaliśmy z dłonią w dłoni przez wzgórza Ulsteru,
czuwam, czy coś robię (cokolszepcząc do siebie słowa miłości.
wiek!), czy odpoczywam, ono
Znam cię odkąd mieliśmy po siedem lat,
kiełkuje i rośnie. Sama nie wiem,
widziałem, gdy wyrastałaś na dziewczynę – piękność:
jak się to dzieje. Ale Jezus wie.
patrzeć na ciebie było jak podglądać Niebo.
Kiedy się pobraliśmy, wiedliśmy proste lecz bez skazy życie:
SZTUKA UMIERANIA
pracując ciężko we dnie i ciesząc się sobą nocami;
Kiedyś to do mnie dotarło: ludzie
zawsze będę pamiętać tych wczesnych lat szczęśliwość.
nie pobierają się dlatego, żeby czuć
Powiłaś mi piątkę dzieci,
się lepiej, mieć dzieci itp. Są sobie
ja trudziłem się w polu, aby je wykarmić;
dani, bo bez siebie nie mogliby być
że zaopatrywał nas zawsze we wszystko
zbawieni. Są sobie w tym pomocni.
– za to dziękować nie przestanę Bogu.
Mówiąc wzniośle: by patrząc
Kiedy dzieci nam dorosły,
w swoje oczy, podglądali Niebo.
a ciała nasze pomarszczone i stare,
A mniej wzniośle? Współmałżosmak dawnych przyjemności przeminął;
nek umawia się na wizytę ze znalecz gdy życia uchodzą uciechy,
jomymi, nie pytając cię o zdanie.
modlitwy wzbiera w nas radość [...]
Tuż przed wyjściem z domu
Kiedy mrok wieku zacienia nam twarze,
dziecko wymiotuje parówkami na
dusze nasze Niebios niech przenika światłość3.
nowy dywan. Teściowa przy sma2
3

Dzienniczek 1363
Dwoje eremitów w jednej chacie, w: Alina Krajewska, Modlitwy Celtów, Kraków 2002, s. 87-89
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C

odzienne życie Jezusa podobne było do
życia Jego sąsiadów, krewnych i znajomych. Żył i pracował jak wszyscy

mieszkańcy miasteczka, codziennie z nimi rozmawiał, słuchał ich opowiadań, spotykał się z nimi
przy pracy, w gospodzie, w synagodze, pielgrzymował w ich towarzystwie do Jerozolimy na [...]
trzy Wielkie Święta, rozprawiał o sprawach religijnych na rynku [...] Co roku żeńcy żęli sierpami
zboże, a idący za nimi najemnicy, wśród nich Jezus, układali je w snopy, zwozili na klepisko [...] Co
rok odbywało się winobranie; robotnicy, a wśród
nich Jezus, zrywali czerwone grona, przenosili je
w wiklinowych koszach do tłoczni [...] Co rok
najemni pracownicy, a wśród nich Jezus, zbierali
figi i suszyli je w słońcu, co rok strącali trzcinami
dojrzałe oliwki i rozgniatali je między młyńskimi
kamieniami, co rok użalali się [...] na tych samych
przewrotnych włodarzy, na podstępnych bogaczy i niesprawiedliwych sędziów, co rok następowały te same pory deszczowe, upały i chłody.
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nego. A tylko Bóg jest naprawdę niezawodny. I doskonały. My – a właściwie
ja, bo mówię teraz o sobie – nawalam
mniej lub bardziej cały czas, do tego
popełniam błędy, jeden za drugim.
Najczęściej w kółko te same. Wstyd się
przyznać. Tyle lat w Ruchu, a takie
problemy. Przypomina mi się święta
Faustyna, której jedna siostra przy różnych okazjach powtarzała: „Objawienia
mają, a takie błędy popełniają”4.
Dlatego czasami modlę się słowami
Cyganki Papuszy: „Boże, daj, żeby
w nocy nie padało, bo mój namiot jest
podarty”.
RÓŻE W KOTLE
Dużo energii wkładamy w to, żeby
nasze oazowe przedsięwzięcia były widoczne w środowisku, tak wirtualnym,
jak „realnym”. I to jest dobre. Czy doceniamy jednak siłę promieniowania,
które nazywa się ewangelizacją indywidualną? Po prostu „chodź i zobacz” –
moje życie, nasz dom, naszą wspólnotę,
naszą parafię.
Jeszcze raz odwołam się do świętej
Faustyny. Nie mając specjalnej okazji,
żeby oddziaływać wprost na innych, ona
po prostu promieniowała. Nie jest
prawdą, że w zgromadzeniu nikt nie
zauważał jej obecności, nie szanował
zdania. Lubiły jej słuchać najpierw
współsiostry w nowicjacie, potem inne
4
5
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siostry – drugiego chóru, tak jak ona,
czyli troszkę „drugiej kategorii”. Mało
tego. Bardzo poważały Faustynę wychowanki zgromadzenia: dziewczęta i kobiety zagrożone przestępstwem albo już
skazane. Najtrudniejsze środowisko.
Kiedy wyjeżdżała z pewnego domu,
wychowanki „powiązały swoje tobołki
i oświadczyły, że za nią pójdą”5.
Czasem właśnie w zwyczajności dzieją
się cuda. Na przykład: jest ci za ciężko
odlewać kartofle z garnka, bo zawsze się
wysypują. Mówisz o tym Bogu. On
obiecuje: wzmocnię twoje siły. Przy
najbliższej okazji biegniesz do tej roboty.
I swobodnie radzisz sobie z wielkim
kotłem. Kiedy unosisz pokrywkę, żeby
kartofle odparowały, widzisz róże!
A Jezus mówi: „Taką ciężką pracę twoją
zamieniam na bukiety najpiękniejszych
kwiatów, a woń ich wznosi się do tronu
mojego”. Tak, tak, to też przydarzyło się
Faustynie. Ale może i Tobie? W kuchni,
wśród garnków i rondli, w samym
środku zamieszania zwanego życiem,
Boży Syn ujawnił na chwilę swoją nieustanną, ale dyskretną obecność. Przypomnij sobie, jak to było.
Agnieszka Salamucha

Dzienniczek 1527
Ewa Czaczkowska, Siostra Faustyna. Biografia świętej, Kraków: Znak 2012, s. 94.
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Ewangelizacja
przy kawie
W moim mieszkaniu kuchnia będzie wyglądała tak: okno, pod nim
większy parapet lub półka, na której będzie można siedzieć, i stół – na
kawę. Bo ja bardzo lubię przyjmować gości, zwłaszcza przy kawie. Nie
umiem za bardzo gotować, za to mam wyobraźnię do deserów. Moje
ciasta to szarlotka, sernik z rosą i blok czekoladowy. Zawsze marzyłam
o tym, że będę miała kuchnię, że będę zapraszała gości, że będę ich
karmiła, a przy okazji będziemy rozmawiać. Salon jest sztywny, a kuchnia
to serce domu.

P

odczas studiów należałam do
wspólnoty akademickiej. Spędzaliśmy wspólnie niedziele: razem
jedliśmy obiady, dużo się śmialiśmy, ale
też modliliśmy się razem podczas spo-

tkań, wyjazdów. Dużo czasu spędzałam
przy kawie w kuchni na rozmowach
z koleżankami ze stancji.
Dzielenie się swoją wiarą jest dla mnie
bardzo ważne. Myślę, że to największy
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talent, jaki dostałam. Największy skarb.
Byłam wtedy członkiem diakonii
ewangelizacji. Brałam udział w różnych akcjach ewangelizacyjnych. Na
obecnym etapie życia takie akcje wydają mi się trochę sztuczne. Pamiętam,
jak kiedyś przeszłam się po Starówce
w Warszawie i zobaczyłam taką uliczną
ewangelizację: ludzi, którzy stali, śpie-
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Podczas studiów spotkałam fantastycznych ludzi, takich normalnych, po
ludzku ciekawych, „do tańca i do różańca”. Pociągnęli mnie do Boga nie
słowami, tylko zwyczajnym życiem:
rozmowami o wszystkim, tym, że byli
świetnymi kompanami, że mieli w sobie
radość i fantazję. Właśnie te ludzkie
aspekty zawsze mnie pociągały – spa-

Dzielenie się swoją wiarą jest dla mnie bardzo ważne.
Myślę, że to największy talent, jaki dostałam.
wali i tańczyli. Wydało mi się to raczej
śmieszne niż pociągające. Nie przeczę,
że jest to potrzebne, że komuś pomoże,
do kogoś przemówi. Ale do mnie nie
przemawia. Wolę zwykłą rozmowę,
która nie zobowiązuje, jest spotkaniem
i zaproszeniem. I zawsze sobie wyobrażałam, że powinna mieć miejsce przy
kawie.
***
Bardzo długo wstydziłam się tego, że
jestem katechetką, choć nigdy nie żałowałam, że skończyłam teologię. Chociaż
studia te były dla mnie wyrazem porażki
– startowałam na psychologię, ale się nie
dostałam. Na teologię poszłam, żeby nie
zmarnować roku, a potem miałam się
przenieść. Zostałam jednak do końca.
To był wspaniały czas w moim życiu,
czas poznawania Boga i ludzi, często
przy kawie czy w innych nieformalnych
miejscach.
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cery, wyjazdy, rozmowy, spotkania przy
kawie. Bóg dzięki nim wydał mi się
bliski i intrygujący.
Katechetka to obciachowy zawód –
często tak myślałam i często słyszałam
od innych, że marnuję swoje talenty.
Ludzie mają swoje wyobrażenia katechetek. Często czułam, że to obciążenie.
Miałam wrażenie, że jako katechetka nie
jestem wiarygodnym świadkiem, bo mi
za to płacą, bo robię to zawodowo. Pamiętam, jak moi uczniowie z gimnazjum po lekcjach pytali mnie na korytarzu, co naprawdę myślę o sprawach,
które omawialiśmy na katechezie.
W zeszłym roku byłam na Sylwestrze
z ludźmi, którzy raczej nie chodzą do
kościoła, albo z tego kościoła wyszli,
zrezygnowali. Kiedy mówiłam, że jestem
katechetką, od razu wypływał temat
religii i Kościoła. Jedni się usprawiedliwiali z czegoś, inni o coś dopytywali,
albo protestowali. Jeden chłopak zrobił
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stawę w księgarni. Mężczyzna zaczął
mnie zagadywać, a ja starałam się być
uprzejma. Zapytał, czy był już u mnie
Mikołaj. Odpowiedziałam, że nie, że
czekam. Na co on: „to musi pani lepiej
pilnować swojego faceta. Wiem, co
mówię”. I zaczął opowiadać, że pracował
w Iraku, budował domy, a w tym czasie

Fot. Agnieszka Czyż

przede mną spowiedź z całego życia. Nie
mogłam się odpędzić od niego. On
musiał to komuś powiedzieć. Pewnie
w innych okolicznościach byśmy się nie
spotkali. Ta rozmowa mną wstrząsnęła.
Wtedy wrócił pomysł kawy, bywania
w różnych środowiskach, spotykania
różnych ludzi.
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***
Wydaje mi się, że ludzi spotykamy nie
przez przypadek. Ostatnie niezwykłe
spotkanie, jakie pamiętam, to pan
z przystanku autobusowego. Był 8 grudnia 2013, niedziela, godzina 1200, więc
pustki w Warszawie. Na przystanku
stałam tylko ja i mężczyzna około sześćdziesiątki – wysportowany, w czapce
z pomponem, dobrze wyglądający. Nic
nie nadjeżdżało, więc oglądałam wy-

żona czy kobieta wyczyściła mu konto.
Na koniec powiedział: „życzę pani
szczęścia, żeby pani ze swoim facetem
lepiej sobie ułożyła życie”. A ja powiedziałam: „nie mam faceta. Ale znalazłam coś, co daje trwałe szczęście”. On
na to: „Tak? A co pani znalazła?” „Wiarę”.
„Ale w co?” „W Boga, w Kościele katolickim”. „Co pani opowiada?” „Powinien
pan spróbować, bo Bóg jest w stanie dać
szczęście w każdej sytuacji”. „A może mi
77
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pani dać swój numer telefonu?” „Nie,
ale wie pan, dzisiaj jest taki wyjątkowy
dzień, trwa godzina łaski, może powinien pan spróbować powierzyć swoje
troski Bogu. Nie wiem, czy pan jest
wierzący, czy nie, ale może to nie przypadek, że się dzisiaj spotykamy za pięć
dwunasta”. Pan strasznie nalegał na
spotkanie i numer telefonu. Powiedziałam, że wybieram się na Mszę, że on
może iść ze mną i że możemy po tej
Mszy porozmawiać. Nie chciał, ale... dał
mi swój numer telefonu. Powiedziałam,
że nie zadzwonię, ale się za niego pomodlę. Więc nie wiem, czy to była ewangelizacja, czy nie...
***
W takich sytuacjach zawsze mi się
wydaje, że muszę coś zrobić. Zaproponować, znaleźć rozwiązanie, lekarstwo,
pokierować człowieka, ogłosić mu orędzie zbawienia. Ale brakuje mi słów.
Jedyne, co pozostaje, to wysłuchanie.
Czasami te historie są tak wstrząsające,
że nie daje się nic powiedzieć, co by nie
zabrzmiało śmiesznie, głupio... I zawsze
jestem niezadowolona, że to za mało.
Dlaczego nic nie przyszło mi na myśl?
Dlaczego nie miałam większej wiary?
Te spotkania mają bardzo podobny
schemat: ktoś się otwiera, a ja słucham.
Mam wrażenie, że to, co mówiłam, nie
zostało ani wysłuchane, ani przyjęte.
Strasznie przejmuję się tym, co słyszę,
więc później długo pamiętam w modlitwie i wierzę, że to zaowocuje.
78
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***
Marta była koleżanką z pracy. Na
początku niespecjalnie mnie lubiła,
zresztą z wzajemnością. Może dlatego
mi zaufała, że parę razy stawałam w jej
obronie przeciwko dyrekcji. Jeździłyśmy razem do pracy. Dużo rozmawiałyśmy, często narzekałyśmy. Nie pamiętam za bardzo tych rozmów. Czy
rozmawiałyśmy o Bogu? Być może.
Marta była wychowawczynią klasy,
którą przygotowywałam do bierzmowania. Była w dobrych relacjach z tymi
dzieciakami. A ja wtedy zaczęłam
inaczej odkrywać Pana Boga, złamałam schemat, w którym żyłam. To było
widać. Marta mówiła, że jej uczniowie
byli pod wrażeniem tego, co im mówiłam na katechezie. Tak bardzo, że
wracali do tego na godzinach wychowawczych.
Oczywiście miałam swój pomysł na
jej nawrócenie. Zaprosiłam ją na rekolekcje ewangelizacyjne i bardzo chciałam, żeby poszła do spowiedzi. Modliłam się za nią na różańcu. Ale ona nie
przyszła. To wszystko stało się później.
Myślę, że do Kościoła doprowadziła ją
potrzeba grupy, bliskości drugiego
człowieka. Różne rzeczy na to się
złożyły. Bardzo się zdziwiłam, kiedy po
latach powiedziała, że najbardziej
wstrząsnęły nią moje słowa – że są
tylko dwie drogi, błogosławieństwa
albo przekleństwa, i że nie ma drogi
pośrodku. Ja nawet nie pamiętam,
kiedy i dlaczego to powiedziałam.
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Jestem człowiekiem, któremu się
wydaje, że podjęcie wyzwania polega
na tym, że trzeba dużo zrobić i zobaczyć efekt. Jak się nie widzi efektu
końcowego, to cała praca jest bez
sensu, jest nieudana. Pan Bóg uczy
mnie teraz bardzo pokornej drogi
ewangelizacji, czyli modlitwy. On
znajdzie czas, zorganizuje miejsce,
przejmie tę osobę – tylko trzeba trochę
mojej modlitwy.
***
Moja rodzina jest praktykująca.
Chodzenie razem na Mszę w święta
jest oczywiste. Przy spotkaniach rodzinnych klęka się do Koronki. Ile razy
wracam w moje rodzinne strony, jestem pod wrażeniem, że takie środowisko jeszcze istnieje. Jestem świadoma plusów i minusów takiego stanu
rzeczy.
Warszawa jest zupełnie inna i ludzie,
których spotykam, też są zupełnie inni.
Wcale się im nie dziwię. Łatwiej jest
być człowiekiem wierzącym w środowisku, które temu sprzyja. A tu otoczenie, praca, mówią coś absolutnie innego. Jest ciężko ocalić swoją wiarę,
a co dopiero ją głosić.
Byli tu kiedyś ojcowie z Brazylii
i mówili, że ludzie umierają z głodu.
Nie z głodu chleba, tylko z głodu
Ewangelii. Porusza mnie to, że tu jest
tyle głodnych ludzi, naprawdę głodnych – życia, prawdy, głębi, miłości.
Ostatecznie – Boga.
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***
Kiedy uczestniczyłam w rekolekcjach
ignacjańskich, największe wrażenie
zrobiło na mnie rozważanie o sztandarach. Święty Ignacy mówi, że ten świat
ginie – to jest walka na śmierć i życie,
a pod sztandarem Chrystusa zbiera się
armia. On nas powołuje jak rycerzy.
Pracowałam w różnych gimnazjach
i w zawodówkach. Szarpanina, dyskusje,
obrażanie, przeróżne sceny – koszmar
dla mojej psychiki. Wiele razy nie umiałam sobie poradzić, gubiłam się. To jest
walka duchowa, samemu jest się bezradnym. Ja byłam bezradna. Nie znajdowałam zrozumienia u księży, u których się
spowiadałam. Nie wiem, czy chciałabym
to powtórzyć. Ale brakuje mi walki
o dobrą sprawę, o kogoś.
Pracuję teraz w katolickiej szkole
podstawowej i mam wrażenie, że nie
jestem na swoim miejscu. Dzieci, które
uczę, są nasycone przez swoich rodziców, nakarmione Ewangelią. To wspaniałe, że istnieją rodziny chrześcijańskie,
które potrafią tak uformować człowieka.
Dobrze jest towarzyszyć, super jest
uczyć przedmiotu, który jest doceniany.
Tylko… ciągle wracają do mnie te słowa,
że tylu ludzi umiera z głodu. Papież
Franciszek mówi: wyjdźcie z kościołów.
To jest we mnie silne, ale nie wiem, co
powinnam zrobić.
***
Kiedy rozmawiam z ludźmi o ich
kryzysach, często brakuje mi słów. Słu79
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chając ich historii, wcale nie uważam, że
wszystko będzie dobrze. Słowa „Bóg cię
kocha” wydają mi się nie na miejscu.
Z drugiej strony, przypominam sobie
apostołów. Ich misja polegała właśnie na
głoszeniu Słowa wprost, radykalnie.
W przypadku ludzi, którzy przeżyli swój
powrót do Kościoła, często ostatecznie
decydowały słowa, a nie cichy – albo
głośny – przykład. Słowo, które zmusza
cię do konfrontacji. Urzekają mnie
protestanci, którzy są tak mocno zakorzeni w Słowie Bożym, tak mocno się
w nie wgryzają każdego dnia, że rozmawiają o nim zupełnie naturalnie. Ja tego
nie potrafię, a chciałabym.
Pamiętam koleżankę, która przez lata
żyła w konkubinacie i postanowiła
zmienić swoje życie wtedy, kiedy nie
dostała rozgrzeszenia. To był dla niej
wielki wstrząs. Ona mieszka w Warszawie, ale na święta jechała do rodziców,
do bardzo tradycyjnej społeczności.
Jakby to było, gdyby ludzie widzieli, że
ona nie przystępuje do Komunii na
święta? Była wściekła. Na początku winiła księdza, że gdyby wyszła od tej
spowiedzi i zabił ją samochód, to by
poszła do piekła. A potem zaczęła się
z powagą przyglądać swojemu sposobowi życia i zmieniła je.
***
W mojej rodzinnej parafii ksiądz
w świątecznym kazaniu powiedział:
odwiedź swojego sąsiada! Zapytaj:
„dzień dobry, sąsiedzie, co u ciebie?”!
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Wproś się na kawę! Na tym polega życie
i to są wyzwania dla ludzi świeckich.
Jezus przecież ewangelizował także przy
stole, przy winie. Spędzał czas z ludźmi,
wędrował, był w różnych sytuacjach
z różnymi ludźmi. Rozmawiał, wyjaśniał, był.
Czasem słyszę, że do wspólnoty nie
idzie się po to, żeby poznawać ludzi, tylko
dla Boga. A ja idę też, żeby poznawać
ludzi, bo moim powołaniem jest żyć
między ludźmi, budować relacje między
ludźmi i dawać ludziom poczucie, że ktoś
jest przy nich. Kiedy ludzie czują się samotni, a we wspólnocie jest tylko modlitwa, to po spotkaniu rozchodzą się do
domów i nadal są sami ze swoim problemem. Nadal nie widzą sensu życia.
***
Tajemnica Wcielenia polega na tym,
że Bóg stał się człowiekiem, Słowo stało
się ciałem. To zderzenie dwóch światów,
w moim odczuciu – stajnia, bydło,
zimno, musiały być bardzo rozczarowujące, a jednak zostały przyjęte. A potem
wcale nie było lepiej. On nie jest Bogiem
odległym, jest Bogiem z nami.
W filmie „Ja jestem” ksiądz bierze
Najświętszy Sakrament i dotyka nim
ludzi. To był dla mnie najpiękniejszy
fragment tego filmu. Myślę, że to chce
zrobić papież Franciszek – chce dotknąć
ludzi Chrystusem. To jest zadanie Kościoła – znowu stać się Kościołem, który
jest blisko, jest z nami.
Anna

Między nami
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Gen oazowy,

czyli trzy pokolenia w Ruchu
z Marią i Stanisławem Lelkami i ich rodziną
rozmawia ks. Bartłomiej Data
OCZAMI SENIORÓW
Ks. Bartłomiej Data: Po Waszym
życiu widać, że Ruch Światło-Życie
wrósł w waszą rodzinę. A jak to było
przed wejściem do niego?
Stanisław: Byliśmy rodziną tradycyjnie katolicką, wynieśliśmy to z domów
rodzinnych, ale praca zawodowa i życie
w PRL-u nie sprzyjało jakiemuś rozwojowi – a zresztą nie szukaliśmy. Nie
wiedzieliśmy, że istnieje Ruch ŚwiatłoŻycie i Domowy Kościół.
Marysia: I że można się w Kościele
zaangażować...
Stanisław: No nie tak zupełnie, bo
przecież śpiewałem w chórze.
Może zacznijmy od początku... Jak
to się stało, że znaleźliście się w Ruchu
Światło-Życie?
Marysia: Ks. Stanisław Czenczek
(ówczesny moderator diecezjalny) zaproponował ks. proboszczowi Nawrockiemu, który był w naszej parafii, aby
wysłał rodziny do Krościenka nad Dunajcem. W 1981 roku cztery rodziny
wybrały się więc na rekolekcje wakacyjne. Myśmy się wśród tych czterech
rodzin znaleźli, zresztą – jak się później
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okazało – ks. proboszcz nam, i nie tylko
nam, cały ten wyjazd zasponsorował.
Pewnie wtedy nie byłoby nas stać, byśmy
całą rodziną pojechali na oazę.
Stanisław: Te rekolekcje, o których
Marysia wspomina przeżyliśmy bardzo
głęboko. Z całą rodziną, a już wtedy było
nas siedmioro. Kasia (najstarsza) przeżywała rekolekcje młodzieżowe w Tylmanowej, Agatka z Jackiem Oazę Dzieci
Bożych, a my z Basią i roczną Paulinką
rekolekcje Domowego Kościoła w Krościenku. Na zakończenie tych rekolekcji
przyszedł do nas Ojciec Blachnicki,
wręczał nam Pismo Święte i zachęcał,
żebyśmy po powrocie do swoich parafii
zakładali kręgi Domowego Kościoła.
I tak się to zaczęło. Wróciliśmy, opowiedzieliśmy księdzu proboszczowi (bardzo
entuzjastycznie, bo nam się to wszystko
bardzo podobało), że jest taka zachęta,
żeby tworzyć kręgi. Wytłumaczyliśmy,
co to są kręgi, jak wyglądają spotkania.
Marysia: Ks. Proboszcz po niedzielnej
Mszy Świętej zaprosił wszystkie rodziny
na spotkanie, na którym uczestnicy rekolekcji opowiadali (znowu entuzjastycznie!) o tym, co przeżyli. No i za dwa
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Maria i Stanisław Lelkowie
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tygodnie ks. proboszcz zaprosił tych,
którzy chcieliby włączyć się w Ruch
Światło-Życie. Przyszło dziesięć rodzin,
więc powstało dwa kręgi.
A kiedy przyszło „zakochanie się”
w oazie?
Marysia: U mnie od początku!
Stanisław: No nie tak od razu. To nam
się podobało. Wspólnie z ks. proboszczem odkrywaliśmy za pomocą podręcznika, jak powinny wyglądać spotkania, razem uczyliśmy się zobowiązań
i całego Ruchu. Bardzo nam się podobały spotkania w Przemyślu. Po roku
odbyły się pierwsze rekolekcje Domowego Kościoła w Lesku, które prowadził
ks. Czenczek. Pomagaliśmy w organizacji i uczestniczyliśmy. To była pewna
nowość, ale widzieliśmy, że pomaga
naszej rodzinie.
Jak w tym czasie odnajdywaliście się
w Ruchu, jakie podejmowaliście najczęściej posługi?
Marysia: Najczęstsza posługa to posługa animatorów. Poza tym przez kilka
lat gotowaliśmy, jednego roku opiekowałam się dziećmi (do dziś uważam, że
to najcięższa posługa, jaką można pełnić
na oazie rodzin), a poza tym wszystko,
co się dzieje wokół oazy, a szczególnie
rekolekcje, jest naszą troską. Jeżeli już
nie uczestniczymy czynnie, to wspieramy modlitwą. Od 1992 roku wyjeżdżaliśmy z posługą rekolekcyjną na
Ukrainę z ks. Czenczkiem, ks. Łojkiem.
Posługiwaliśmy także w diecezji na
ORARach tematycznych i formacyj84
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nych. Od 2001 do 2004 roku pełniliśmy
posługę pary filialnej krakowskiej.
Członkowie Ruchu, a zwłaszcza rodziny Domowego Kościoła znają Was
również jako parę odpowiedzialną za
organizację rekolekcji w słynnej już
„Willi” w Starej Wsi. Czy oaza przez te
wszystkie lata zmieniła się?
Marysia: (uśmiech).
Stanisław: I tak, i nie. Wydaje się, że
u początków były inne akcenty. Wszyscy
żyli jeszcze walką z komuną, pieśni patriotyczne były na pierwszym planie.
Charyzmat był strzeżony, ale w tych
naszych spotkaniach mocny nacisk
kładziono na patriotyzm. Ks. Czenczek
bardzo tego pilnował. Było nas dużo
mniej w diecezji, ale z czasem nas przybywało. Później jeszcze przyszedł podział diecezji na rejony. Ale to, czego
nauczyliśmy się od s. Jadwigi na pierwszych rekolekcjach odnośnie Domowego Kościoła, staramy się wiernie
strzec, czyli aby wspólnie iść drogą do
świętości budując ciągle jedność małżeńską.
Marysia: A obserwując Ruch uważamy, że jest wierny charyzmatowi.
Od roku 1981 do dziś to… No tak,
to trzydzieści jeden lat. Kawał życia,
dorosłe dzieci, wnuki. Ile osób z waszej
najbliższej rodziny nie spotkało się
jeszcze z oazą?
Stanisław: Mamy cztery córki i syna.
Wszyscy już pozakładali rodziny, więc
mamy jeszcze czterech wspaniałych
zięciów i również wspaniałą synową.
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Agata i Darek Kotyła oraz ich dzieci: Staszek, Zuzia, Janek, Bartek
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Wszystkich Pan Bóg obdarzył potomstwem, więc mamy siedemnastkę kochanych wnucząt i wszyscy już byli na
oazie, nawet najmłodsza Marysia, która
ma obecnie dwa i pół roku.
Często można zaobserwować, że
dzieci małżonków z Domowego Kościoła nie idą za przykładem swoich
rodziców. Co zrobiliście, że wszystkie
Wasze dzieci wybrały drogę Domowego Kościoła? Jest na to jakaś recepta?
Stanisław: Trudno mówić o recepcie,
ale wydaje mi się, że obserwowali nas,
a my staraliśmy się żyć charyzmatem.
Zresztą niech się sami wypowiedzą...
Marysia: Chciałabym tylko powiedzieć, że ten entuzjazm w przeżywaniu
oazy może mieć znaczenie, ale oczywiście wszystko jest łaską Bożą. Nie
przypisujemy sobie w tym względzie
żadnych zasług.
Czy bywały z dziećmi „trudne”
rozmowy o Ruchu?
Marysia: O Ruchu? Nieeee... Trudne
rozmowy bywały, ale akurat nigdy
o Ruchu.
OCZAMI DZIECI
Jak wspominacie pierwsze chwile
rodziców w oazie? Czy coś zmieniło
się wtedy z dnia na dzień?
Katarzyna Wermińska (córka): Po
pierwszych rekolekcjach w Krościenku
zmieniło się WSZYSTKO. Rewolucja!
Najbardziej pamiętam nasze wspólne,
rozśpiewane modlitwy, przegadane
86
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wieczory i to, że Mama z nerwowej,
krzyczącej stała się Aniołem (wymagająca, ale łagodna i uśmiechnięta).
Paulina Adamczyk (córka): Ja pojechałam na pierwszą oazę z rodzicami,
gdy miałam roczek, więc nie za wiele
pamiętam z wcześniejszego okresu.
Barbara Puzik (córka): Ja jestem z tej
„serii” wychowywanej od początku
w Domowym Kościele. Dla mnie to był
chleb powszedni. Nawet nie wyobrażałam sobie, że może być inaczej. Chyba
dopiero z perspektywy człowieka dorosłego, żony, matki widzę, że jednak
mogło. I pewnie nie ma dnia, w którym
nie byłabym wdzięczna Panu Bogu za
moich rodziców, rodzeństwo, Ojca
Franciszka i całe Jego dzieło Ruchu
Światło-Życie!
Czy odczuwaliście jakąś presję ze
strony rodziców na wstąpienie do
Domowego Kościoła?
Basia: Oczywiście żadnej presji nigdy
nie odczuwałam. Po skończonej formacji młodzieżowej posługiwałam muzycznie na rekolekcjach Domowego
Kościoła i modliłam się, żeby kiedyś
móc na nie przyjechać jako uczestnik.
Nawet swoją Krucjatę ofiarowałam
w intencji swojego przyszłego męża. Na
owoce nie musiałam długo czekać.
Janusz Puzik (zięć): W zestawieniu
z moimi obserwacjami, jak sobie radzą
inni, trudno byłoby powiedzieć, że jest
jakaś alternatywa.
Kasia: Nie odczuwaliśmy nigdy żadnej
presji. Rodzice często jeździli na reko-
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lekcje, owszem, zapraszali nas na nie, ale
też ze spokojem przyjmowali nasze
ociąganie się, które np. u mnie trwało 8
lat. Największą zachętą do wstąpienia do
DK był dla nas przykład ich życia.
Mariusz Wermiński (zięć): Podobnie
jak Świętemu Piotrowi mnie też Pan
Jezus uzdrowił teściową. Ja miałem nawet lepiej, bo moja teściowa, jak wspominała Kasia, została uzdrowiona zanim
zostałem jej zięciem. Muszę powiedzieć,
że Św. Piotr i ja mamy bardzo podobne
teściowe, ponieważ po uzdrowieniu
jedna i druga zaczęła służyć. W Piśmie
ta służba określona jest czasownikiem
„diakonein”, a więc bardzo oazowo.
Najpierw ta postawa była dla mnie
wygodna, bo który zięć nie lubi, jak mu
teściowa usługuje. Później zrozumiałem,
że to wszystko nie dla mnie, tylko dla
Pana Boga. A teraz się zorientowałem,
że ona mnie wkręca do naśladowania.
Wiem, że wpływa na moją wolną wolę,
ale nie mogę jej nic zarzucić, bo czyni to
w sposób dopuszczalny, tj. przez modlitwę.
Co Was ostatecznie przekonało do
małżeńskiej formacji w ramach DK?
Basia: Zdecydowanie świadectwo
rodziców i innych małżeństw, rodzin
oazowych. Widzieliśmy, że TO działa!
To, jak rodzice się kochają, jaki stworzyli nam cudowny dom, jak są autentyczni w tym, co mówią i jak żyją.
Janusz: Świadectwo życia rodziców
i funkcjonowanie całej rodziny szkicowało dwa scenariusze – albo jest to
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bardzo dobra gra aktorska, albo coś
autentycznego. Z czasem bardzo wyraźnie potwierdziło się to drugie.
Dodatkowo przekonało mnie to, że
rodzice nie przypisywali sobie zasług,
ale otwarcie mówili o Panu Jezusie,
który działa i zmienia ich życie – czyli
nie uległem Teściowej, ale Panu Jezusowi (pocieszające).
Paulina: Chcieliśmy z mężem już od
ślubu zaangażować się we wspólnotę
– taki nawyk nam pozostał z czasów
młodzieżowych. Nasi przyjaciele
z duszpasterstwa zaproponowali,
abyśmy wraz z kilkoma małżeństwami
spotykali się z kapłanem na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na
pierwszym spotkaniu podpowiedzieliśmy pozostałym, aby ta formacja
odbywała się według materiałów
z Domowego Kościoła, bo są sprawdzone. I tak zostało – nasz krąg ma już
osiem lat.
Jakie rodzinne inicjatywy, spotkania przynoszą Wam najwięcej radości?
Kasia: Wynajdujemy najdrobniejsze
preteksty do rodzinnych spotkań.
W ciągu roku wiele razy jesteśmy razem, całą dwudziestką dziewiątką.
Zawsze takim spotkaniom towarzyszy
radość, śpiew i modlitwa. Jak o tym
myślę, nie wiem, jak Panu Bogu dziękować za to, że nas wszystkich wprowadził na drogę Ruchu Światło-Życie.
Basia: Każde spotkanie rodzinne jest
dla nas bardzo radosne. A im nas

Fot. Justyna Hołda

Pismo Ruchu Światło-Życie

Oaza nr 112

Natalia i Jacek Lelek oraz Kuba i Antek

Paulina i Tomek Adamczyk oraz Józiu, Kasia, Marysia, Helenka

89

Oaza nr 112

więcej, tym radośniej. Bardzo lubimy
coroczne świąteczne kolędowanie,
sylwestrowe świętowanie rocznicy
ślubu rodziców, wielkanocne spacery,
wczasy nad morzem, kiedy to wszyscy
jesteśmy „na kupie”, no i wspólnie
przeżywane rekolekcje. I oczywiście
spotkania na pierogach u Babci. Wszyscy też spotykamy się na doniosłych
wydarzeniach rodzinnych: za nami już
siedemnaście chrztów, jedenaście
Pierwszych Komunii, pewnie niedługo
zaczną się wesela...
OCZAMI WNUKÓW
Czy cieszysz się, że Wasza rodzina
jest zaangażowana w oazę? Czy rodzicom i dziadkom nie brakuje przez
to czasu dla dzieci i wnuków?
Marysia (11 lat): Cieszę się, że nasza
rodzina należy do Domowego Kościoła, bo bardzo lubię jeździć na rekolekcje i poznawać nowych przyjaciół. Lubimy też chodzić z rodzicami
na spotkania kręgu – jestem wtedy
„animatorką”.
Natasza (17 lat): Bardzo się cieszę, że
rodzice należą do DK. Od dziecka
jeździłam z nimi na rekolekcje, co było
(i jest!) moim ulubionym, corocznym
punktem wakacji. Jednak od jakiegoś
czasu formacja w Ruchu Światło-Życie
jest moim świadomym i dobrowolnym
wyborem. Jestem bardzo wdzięczna
rodzicom za to, że swoim przykładem
i wsparciem ułatwili mi wejście na
drogę własnego rozwoju w Ruchu.
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Oaza zmieniła moje życie, do czego
w dużym stopniu przyczynili się poznani na niej ludzie, których kocham
najbardziej na świecie (to znaczy zaraz
po Panu Bogu, rodzicach, rodzeństwie,
dziadkach, ciociach, wujkach, kuzynach i kuzynkach) i w tym miejscu
chciałabym pozdrowić Monikę Oziębło, Ole Mrówkę i Sylwię Wołczańską.
Jak wyobrażasz sobie Waszą rodzinę, gdybyście nie weszli do Ruchu
Światło-Życie?
Kalina (20 lat): Nie potrafię sobie
tego wyobrazić! Dzięki zaangażowaniu
całej rodziny w Ruchu Światło-Życie
zostałam dobrze przygotowana do
„pójścia w świat”. Teraz, na studiach,
daleko od domu, doceniam to najbardziej. W środowisku studenckim
ciężko jest znaleźć ludzi o podobnych
poglądach i systemie wartości. Bez
wspólnoty było ciężko, dlatego
(w końcu!) dotarłam do Oazy w Domu
Akademickim „Na Miasteczku” i tam
kontynuuję swoją formację. Z wielką
radością wspominam wszystkie swoje
oazy młodzieżowe i oazy rodzin, które
najpierw przeżywałam jako uczestnik
(z rodzicami), a teraz posługuję w diakonii wychowawczej. Jak właśnie policzyłam, na oazowych wyjazdach
spędziłam już około 360 dni! Nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej!
Dziękuję wszystkim za rozmowę,
a Kalinie za pomoc w zebraniu materiału.
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Wszystko albo nic
z Agnieszką Hanc rozmawia Agnieszka Salamucha

OGOŁOCENIE
Agnieszka Salamucha: Twój ulubiony święty?
Agnieszka Hanc: Hiob.
Zdziwiłaś mnie. Dlaczego?
Hiob jest mi bliski przez to, co przeszłam w życiu. Miałam wiele trudnych

Mieszkając samotnie w domu rodzinnym, miałam uczucie, że mieszkam na zgliszczach, jak w grobowcu,
gdzie wszystko – każdy szczegół, każdy
drobiazg – przypominało braci i rodziców. Zaczynałam popadać w depresję.

Zawsze byłam związana z rodzinną wsią. Przywiązanie do
tradycji, symboli, miejsca, ziemi… Dla ludzi ze wsi to sprawy
naprawdę ważne.
doświadczeń. Pierwsze – to wyjście
w nieznane, do Instytutu Niepokalanej
Matki Kościoła, który nie był jeszcze
wtedy zatwierdzony przez władze kościelne. Później – powrót do domu rodzinnego, związany ze śmiercią taty. Pół
roku po tacie zmarł brat. Cztery lata
później – mama, a trzy tygodnie po
śmierci mamy – drugi brat, ostatnia
osoba z najbliższej rodziny. Ciosy następowały jeden po drugim.
Pochodzę ze wsi. Nigdy nie czułam się
mieszczuchem. Zawsze byłam związana
z rodzinną wsią. Przywiązanie do tradycji, symboli, miejsca, ziemi… Dla ludzi
ze wsi to sprawy naprawdę ważne.

Musiałam zdecydować co dalej, czy
mam zostać w domu rodzinnym, czy
zmienić miejsce zamieszkania. Zmiana
miejsca zamieszkania wiązała się
z podjęciem decyzji o sprzedaży domu
rodzinnego, utracie wszystkiego, co
było mi bliskie co kojarzyło się z rodziną, bliskimi, swego rodzaju odcięcie
korzeni. To było doświadczenie ogołocenia... Hiobowego ogołocenia...
Który to był rok?
2005. Rok śmierci Jana Pawła II.
Dałam sobie rok na podjęcie decyzji,
co dalej z moim życiem, jak ma ono
wyglądać, gdzie mam zamieszkać.
Zaczęłam jednocześnie modlić się do
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Jana Pawła II, prosząc o podjęcie dobrych decyzji, o dar dobrego rozeznania woli Bożej. Po ponad roku podjęłam jedną z najtrudniejszych decyzji
w moim życiu – rozeznałam, że nie
mogę dalej mieszkać w domu rodzin-
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poprzez charyzmat ruchu.
W modlitwie prosiłam o konkrety – zawsze werbalizuję
w modlitwie jasno i precyzyjnie to, o co mi chodzi – i jeśli
jest zgodne z wolą Bożą, to
otrzymuję, a jeśli nie – to nie.
Otrzymałaś to, czego pragnęłaś?
Nie musiałam długo czekać
na sprzedaż domu. Po wstawieniu ogłoszenia w gazecie
pierwszy klient, który przyjechał obejrzeć, od razu się
z d e c y d o w a ł n a k u p n o.
W styczniu 2006 roku były
negocjacje, w marcu sprzedałam dom, a do maja miałam
się wyprowadzić. Zaczęłam
szukać mieszkania.
Trafiłam akurat na taki rok,
kiedy w Lublinie był duży popyt na
mieszkania. Obejrzałam jedno, spodobało mi się, ale nie mogłam go kupić,
bo ktoś już wcześniej je zarezerwował.
Nie spodobał mi się ten wyścig szczurów: kto pierwszy, ten lepszy, musisz

Nie spodobał mi się ten wyścig szczurów: kto pierwszy,
ten lepszy, musisz natychmiast się decydować i kupować.
Nie potrafię rozpychać się łokciami.
nym, bo nie jestem w stanie, pogrążam
się w depresji, a jednocześnie zamykam
się na to, co do tej pory było dla mnie
ważne – na wspólnotę, na apostolstwo
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natychmiast się decydować i kupować.
Nie potrafię rozpychać się łokciami.
Byłam zrezygnowana. Stwierdziłam, że
muszę zrobić pauzę.
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To nie brzmi optymistycznie.
Koleżanka, u której wtedy mieszkałam, zapytała, czy mogę ją odebrać
samochodem z miasta po drodze
z pracy. Zgodziłam się. Poprosiłam
tylko, żeby mi kupiła „Anonse”. Po
drodze były korki, spóźniłam się,
i zanim przyjechałam na umówione
miejsce, ona już zdążyła obejrzeć
wszystkie oferty dotyczące sprzedaży
mieszkań. I znalazła: mieszkanie
w bloku na osiedlu leżącym poza
miastem.
Stwierdziłam, że oglądanie nic nie
kosztuje, zadzwoniłam do właściciela,
umówiliśmy się, przyjechałam, popa-
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ze mną. Przyjechała, popatrzyła
i stwierdziła: że jeśli chcę żyć w świecie,
to jest mieszkanie dla mnie. Ale ja
ciągle czekałam na tę „kropkę”. Czy to
jest wola Boża? Kiedy wychodziłyśmy
z mieszkania, ta osoba powiedziała:
„dzisiaj są urodziny Ojca świętego,
Jana Pawła II”. 18 maja. I to był ten
moment, ta informacja, na którą czekałam. (śmiech). Wszystko mi się poskładało. Jan Paweł II pomógł mi. To
mieszkanie było odpowiedzią na moją
modlitwę.
A jak udali Ci się sąsiedzi?
Poznałam ich szybko – sympatyczni
ludzie, na dodatek mający doświadcze-

Kiedy zwierzyłam się sąsiadce ze swoich rozterek, ona mi podpowiedziała, że przecież mogę wrócić do zawodu pielęgniarki.
trzyłam i stwierdziłam, że niczego
lepszego w takiej cenie i w takich warunkach już raczej nie znajdę. Mieszkanie – w sam raz dla jednej osoby.
Osiedle nie było wtedy za specjalnie
ucywilizowane, blisko las, piękny widok z okna, a ja lubię przestrzeń.
Pomyślałam, że pewnie albo to, albo
żadne, że Pan Bóg tak pokierował.
Z jednej strony byłam w sercu pewna,
że to jest to, czego szukam, ale z drugiej
potrzebowałam jeszcze tej kropki na
„i” – potwierdzenia z zewnątrz, jakiegoś znaku. Poprosiłam jeszcze jedną
zaprzyjaźnioną osobę, żeby przyjechała i obejrzała to mieszkanie razem

nie żywego Kościoła i związani kiedyś
z ruchem Focolare. Sąsiadka pracuje
jako pielęgniarka. A to jest mój zawód
wyuczony, ponieważ skończyłam liceum medyczne.
Pracowałam wtedy w biurze, co nie
dawało mi satysfakcji, czułam się
niewolnikiem biurka. Nie należę do
osób, które lubią papierkową robotę.
Nie widziałam sensu takiej pracy.
Kiedy zwierzyłam się sąsiadce ze swoich rozterek, ona mi podpowiedziała,
że przecież mogę wrócić do zawodu
pielęgniarki. Pomyślałam najpierw, że
to poroniony pomysł – szkołę skończyłam osiemnaście lat temu i nigdy
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nie pracowałam w zawodzie. Ale wydarzyło się – właśnie wtedy, ani wcześniej, ani później – że w miejscu pracy
mojej sąsiadki pojawiła się dziewczyna,
która odnawiała prawo wykonywania
zawodu po piętnastu latach przerwy
i po odnowieniu dyplomu została tam
zatrudniona.

żeby mieć pieniądze na podstawowe
opłaty.
Po zdaniu egzaminu zaczęłam szukać pracy. W szpitalu, gdzie odnawiałam prawo wykonywania zawodu,
naczelna powiedziała mi wprost, że
z moim doświadczeniem – a właściwie
bez doświadczenia zawodowego – nie

To była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. W końcu
mogę robić to co naprawdę lubię i jeszcze mi za to płacą.
To się rzeczywiście rzadko zdarza.
Odczytałam tę historię jako znak
od Boga. Podjęłam odpowiednie
czynności: poszłam do izb pielęgniarskich, dopełniłam formalności, podjęłam trzymiesięczny staż bezpłatny.
Zwolniłam się z biura, co też było
skokiem na główkę, bo pozbawiłam
się środków utrzymania. Podczas
stażu pracowałam jako sprzątaczka,

ma dla mnie miejsca. Dziewczyna po
studiach będzie bardziej wartościowym pracownikiem niż ja, starsza pani
po trzydziestce. Na szczęście ktoś pomógł mi znaleźć pracę. Nie było łatwo,
ale się wdrożyłam.
Czy jesteś zadowolona ze zmiany?
To była jedna z najlepszych decyzji
w moim życiu. W końcu mogę robić to
co naprawdę lubię i jeszcze mi za to płacą.

DAWANIE SIEBIE
Gdzie pracujesz?
Jestem pielęgniarką na oddziale onkologicznym dla dorosłych. To są ludzie, którzy doświadczają w swoim
życiu sytuacji Hiobowych. Na przykład
ojciec rodziny, jej jedyny żywiciel. Kiedy
był zdrowy, pracował i zarabiał – nagle
przychodzi choroba, on traci pracę, jest
na rencie. A tu kredyty do spłacenia.
Tym ludziom naprawdę wali się świat.
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Członkowie mojej rodziny często
chorowali. Sama też już kilka razy byłam dłużej w szpitalu. Widziałam różne
sytuacje i pamiętam, jak byłam traktowana. Dlatego mam taką maksymę:
żeby pacjenci mieli taką obsługę i żebym była taką pielęgniarką, jaką sama
chciałabym spotkać na swojej drodze.
Na ile mi to wychodzi? Trzeba byłoby
posłuchać, jak mnie odbierają inni.
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Może być różnie. Pacjenci też są różni.
Są tacy, którzy traktują nas przedmiotowo, jak służące. Poza tym każdy ma
swój lepszy i gorszy dzień. Raz się zwyczajnie może nie chcieć. Bywają takie
dni. Ale sumienie nie daje mi zazwyczaj
dotrwać w tym „niechceniu” do końca
dyżuru (śmiech). Przychodzi refleksja
i nawrócenie.
Bardzo dużo daje mi świadomość, że
w każdym człowieku, szczególnie w tym
chorym, jest Chrystus. Czasem zrobię
dla pacjenta coś więcej – ponad to, co
jest w moich obowiązkach i w zleceniach lekarskich. Dodatkowy opatrunek, okład, maść na wybroczyny. Pacjenci potrzebują też zwykłego traktowania, uśmiechu, żartu, dowcipu,
rozładowania atmosfery. Są przyzwycza-

jeni do mojego uśmiechu, do tego
stopnia, że jak wchodzę na salę zamyślona to pytają, czy jestem chora, czy zła?
Daję ludziom trochę słońca w pochmurny dzień choroby. Myślę, że to też
jest rodzaj dawania siebie.
Jestem zaangażowana w diecezjalną
diakonię modlitwy. Moja pierwsza posługa to modlitwa. W drodze do pracy
zawsze modlę się za pacjentów, za koleżanki w pracy, za lekarzy, za wszystko,
co się wydarzy. Proszę, żeby Bóg chronił
nas od błędów zawodowych. Żeby nikt
nie cierpiał z naszego powodu. Mówię
nieraz pacjentom, że się za nich modlę.
Czy rozmawiasz z pacjentami
o Bogu?
Jeśli dopuszczą do siebie. Nie wchodzę w ich życie prywatne, nie manife95
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stuję się – jedyny religijny symbol to
krzyżyk, który noszę na szyi. Widzę, jak
przeglądają różne książki, jak szukają
ratunku w różnego rodzaju modlitwach,
nowennach, koronkach. Nieraz widzę
pacjentów, którzy mają całą harmonijkę
modlitw. Nic dziwnego, to jest walka
o życie, o zdrowie, każdy prosi jak umie.
Jeśli widzę, że ktoś trzyma w ręku różaniec albo ma jakiś obrazek, wtedy mam
punkt zaczepienia. Na przykład proszę
o odmówienie dziesiątka różańca za nas,
za pielęgniarki, żebyśmy nie były takie
wredne (śmiech). Czasami później zaczyna się rozmowa.
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Zmartwychwstaniu. Tylko ja znałam
odpowiedzi na formuły modlitewne, ale
wszyscy po mnie powtarzali. Wszyscy
chcieli się modlić. Ksiądz udzielił warunkowego rozgrzeszenia i w chwili, gdy
mówił: „ja odpuszczam tobie grzechy”,
chory wyzionął ducha. Poczułam wtedy
wewnętrzny pokój i wdzięczność, że
zdążyliśmy.
Jak układają się relacje w Waszym
zespole pielęgniarskim?
Weszłam w rytm pracy, wrosłam w tę
grupę, chyba nawet mnie lubią. Może
nie wszystkie, ale zdecydowana większość. Za to chyba wszystkie lubią ze

Ruch Światło-Życie i studia teologiczne dały mi porządną
formację liturgiczną i eklezjalną. Koleżanki o tym wiedzą
i o różne rzeczy mnie pytają.
Sprowadziłaś kiedyś księdza do
umierającego?
Tak. Najlepiej pamiętam pierwszą
sytuację. Do zaskoczonej i zrozpaczonej
rodziny nie docierało, że ich bliski
umiera, że to są jego ostatnie chwile.
Spytałam, czy są wierzący i czy chcieliby
obecności księdza przy umierającym.
Zgodzili się. Nastąpiła szybka akcja: telefon do księdza, zamówienie taksówki,
przyjazd księdza. W obrzędzie modlitwy
nad umierającym uczestniczyły prawie
wszystkie pielęgniarki i lekarz dyżurny.
Modlitwy nad umierającym są bardzo
piękne. Nadają śmierci paschalny wymiar. Są świadectwem, że idziemy ku
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mną pracować, bo wiedzą, że się nie
obijam i nie patrzę tylko na swój nos.
Nie przeklinają przy mnie, a jeśli przeklną, to przepraszają.
Na moim oddziale pracują trzy kobiety konsekrowane – siostra zakonna
habitowa, bezhabitowa, no i ja. Koleżanki nie wiedzą, że jestem osobą konsekrowaną. Najwyżej się czegoś domyślają. Wiedzą, że mam konszachty
z kościelnym „półświatkiem” – tak to
same nazywają. Ruch Światło-Życie
i studia teologiczne dały mi porządną
formację liturgiczną i eklezjalną. Koleżanki o tym wiedzą i o różne rzeczy
mnie pytają.
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DOROTKA
Opowiem Ci o jednej koleżance:
młodsza ode mnie, mała, drobna.
Imię?
Powiedzmy, że Dorotka. Kiedy
mamy wspólne nocne dyżury, zawsze
nadarzy się okazja, żeby porozmawiać.
Chciała wziąć kredyt na mieszkanie,
dlatego szukała drugiej pracy. Obiecałam jej modlitwę w tej intencji.

Zadzwoniłyśmy do niej. Dorotka
powiedziała mi przez telefon: pracę
mi wymodliłaś, chłopaka mi wymodliłaś, ale że będzie dziecko gratis, to
nie mówiłaś...
Jak to wydrukujemy, posypią się
prośby o kontakt do Ciebie!
Powiedziałam Dorotce wprost:
spodziewałam się, że najpierw za-

Mama Dorotki była pobożna, chodziła do kościoła, należała
do róży różańcowej. Kiedy znalazła się w szpitalu, wszystko
zanegowała.
Znalazła?
Tak! Była bardzo wdzięczna. Powiedziałam, żeby dziękowała nie mnie,
ale Panu Bogu.
Dziewczyna szukała też dobrego
kandydata na męża. Lat przybywało,
już jej dzwony biły, a nie miała ani
chłopaka, ani narzeczonego. Podczas
kolejnego nocnego dyżuru zwierzyła
się, że znajomi ją z kimś zapoznali, ale
nie wiadomo, co będzie dalej. Obiecałam modlitwę. Okazało się, że
chłopak się zdecydował.
Potem usłyszałyśmy, że Dorotka
idzie na dłuższe zwolnienie. Wpadłam
z drugą koleżanką na pomysł, by do
niej zadzwonić, i zapytać, co u niej
słychać, również, co to za choroba
przyczynia się do zwolnienia. Miałyśmy przeczucie, że może jest w ciąży.

wrzecie związek małżeński, a dziecko
będzie później. Nie przyjmuję z zachwytem odwróconej kolejności. Ale
skoro dziecko zostało poczęte w miłości, to mam nadzieję, że będzie
i sakrament małżeństwa. Towarzyszyłam im dalej modlitwą. Po urodzeniu
dziecka pobrali się, a w następną
niedzielę po ślubie był chrzest Szymona.
W sumie optymistyczny koniec.
Ale to wcale nie jest koniec. Pół roku
później na nasz oddział trafiła w stanie ciężkim mama Dorotki.
Co się stało?
Miała zaawansowanego guza mózgu. Mama Dorotki była pobożna,
chodziła do kościoła, należała do róży
różańcowej. Kiedy znalazła się w szpitalu, wszystko zanegowała.
97

Pismo Ruchu Światło-Życie

Fot. Małgorzata Bialik
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Dlaczego?
Spróbuj to sobie wyobrazić. Kobieta
miała trudne życie, straciła wcześnie
męża, sama musiała wychowywać
dzieci. Gdy wreszcie poczuła, że życie
się przed nią otwiera, bo dzieci zawarły
związki małżeńskie, bo na świecie
pojawiły się wnuki – okazało się, że
musi odejść, zbliża się koniec jej życia.
To była jej druga choroba nowotworowa. Pierwszą przeżyła chyba kilkanaście lat temu. Przestała się modlić,
chodzić do kościoła, spowiadać.
Nasza koleżanka siostra zakonna
poszła do niej i próbowała rozmawiać,
ale mama Dorotki kategorycznie odrzuciła wszystkie zachęty. Różaniec –
nie, modlitwa – nie, ksiądz – nie,
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spowiedź – nie. Wtedy Dorotka poprosiła mnie, żebym porozmawiała z jej
mamą. Sama nie miała z nią wtedy
dobrego kontaktu. Bolały ją bunt
i agresja, które zrodziły się w mamie.
A bardzo chciała, żeby mama odeszła
z tego świata pojednana z Bogiem.
Miałam opory – stwierdziłam, że
skoro mama nie posłuchała zakonnicy,
to na pewno mnie też nie posłucha. Ale
obiecałam. Modliłam się w tej intencji
i szukałam dogodnego momentu.
Jak dla mnie, to „Mission Impossible”. Nawet nie wiedziałabym, jak
zacząć.
Zrobiłam to bardzo zwyczajnie. Zobaczyłam, że na jej szafce stoi obrazek.
Zapytałam: „mama, stoi obrazek, modli

Pismo Ruchu Światło-Życie

się mama?” „Nie.” „Nic zupełnie?”
„Nic.” „Zła jest mama na Pana Jezusa?
Ma pretensje do Niego, żal?” „Tak.”
Pacjentka, która leżała na sąsiednim
łóżku, zapytała: „to pani też jest córką?”
„Nie” – odpowiedziałam – „ale nie mam
już swojej mamy, więc nie mam do kogo
tak mówić”. Mama Dorotki lekko się
uśmiechnęła. „To co, nie modli się
mama?” „Nie.” „A rozmawiała mama
z Panem Jezusem?” „Nie.” „Ma mama
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pytałam: „A może chciałaby się mama
wyspowiadać? Może do Komunii?
Może przyjąć Sakrament Chorych?”
„Do Komunii nie, bo nie byłam u spowiedzi”. „Spowiedź to nie problem,
ksiądz zawsze przyjdzie. Kiedy mama
będzie chciała, to niech mi tylko mama
powie, to przyprowadzę księdza”. „Dobrze.”
Dorota zmieniła mnie na dyżurze,
miała nockę. Następnego dnia zadzwo-

Sięgając do swojego życiowego doświadczenia, mogę być
świadkiem, w jaki sposób może się dokonywać
przebaczenie.
żal do Niego?” – „Tak”. „To powie Mu
mama o tym, co w sercu siedzi, o żalu,
pretensjach, o goryczy, o buncie, o złości na Niego. A ja obiecuję, że Pan Jezus
się nie pogniewa na mamę”. Popatrzyła
na mnie i mówi: „Tak?” „Tak, i zobaczy
mama, że będzie całkiem inaczej. Spróbuje mama?” „Spróbuję”. „A może by
się tak mama pomodliła za nas, pielęgniarki? Akurat jest październik, może
różaniec? Modli się mama różańcem?”
Pokazała mi ręką na szufladę w szafce.
„Mam otworzyć?” „Tak.” „Co mam
stamtąd wyjąć?” „Różaniec.” „To co, dać
różaniec?” „Tak.”. „To jedna dziesiątka
za nas?”. „A ile was jest?” „Dwadzieścia
trzy, ale wszystkich naraz nie trzeba
omadlać, można sobie tę modlitwę
rozłożyć. Będzie się mama modlić?”
„Tak.” Kułam żelazo, póki gorące, i za-

niła i podziękowała. Tej nocy coś się
odblokowało między nią a mamą. Porozmawiały jak córka z matką. Mama
pokazała Dorocie różaniec i powiedziała: „Agnieszka kazała mi się modlić,
to będę się modlić”.
Na następnym dyżurze zapytałam: „to
jak, mama, szukamy księdza do spowiedzi?” „Tak.”. Nie mogłam znaleźć naszego kapelana. Na szczęście akurat
został przyjęty na oddział jako pacjent
młody ksiądz. Zaprowadziłam go do
sali i powiedziałam: „mama, to jest
ksiądz, chociaż w pidżamie. On jest
pacjentem, mama pacjentką, to się jakoś
dogadacie”. Sąsiadka wyszła, ksiądz
wyspowiadał mamę Dorotki, potem
przyszedł z Komunią. Na następny
dzień przyjęła Sakrament Chorych.
Zmarła pojednana z Bogiem.
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Dla mnie to była łaska. Działanie
Pana Boga. Myślę, że dla takich sytuacji
Bóg mnie stawia w tym miejscu. Sięgając do swojego życiowego doświadczenia, mogę być świadkiem, w jaki
sposób może się dokonywać przebaczenie. Mama innej koleżanki – Magdy
– zmarła nagle. Tętniak mózgu, który
pękł. Miesiąc później ojciec próbował

rował i dlatego znalazł się na OIOM-ie.
Nikt nie dociekał przyczyn. Wiadomo,
mężczyzna miał prawo przeżywać
śmierć żony.
Niestety, kilka miesięcy później ojciec po raz kolejny próbował się powiesić, niestety tym razem skutecznie
– odebrał sobie życie. Nie chciała tego
ujawnić. Wstydziła się, bała niedy-

Historia mojego życia jest dla mnie bardzo cenna, bo
patrząc na nią, widzę, że tylko Bóg może przeprowadzać
przez ogień i przez wodę tak, by moja stopa nie ucierpiała.
odebrać sobie życie, wieszał się. Tylko
mnie o tym powiedziała.
Dlaczego tylko Tobie?
Nie wiem, może dlatego, że wcześniej
podzieliłam się z nią własnym trudnym doświadczeniem. Jeden z moich
braci nie popełnił wprawdzie samobójstwa, ale zapił się na śmierć i został
znaleziony martwy w miejscu publicznym.
Powiedziałam Magdzie, że nie musi
wszystkim ogłaszać, że ojciec został
odratowany z próby samobójczej.
Może powiedzieć, że po prostu zacho-

skretnych pytań. Powiedziałam jej:
„Jeżeli w pracy nie dowiedzą się
prawdy od ciebie, to i tak ją poznają,
choćby na pogrzebie. Będziesz brnęła
coraz bardziej w kłamstwa”. Zaproponowałam, że wezmę trochę ciężaru na
siebie – przygotuję koleżanki w pracy,
powiem, co się stało, żeby dały Magdzie spokój. I tak się stało. Koleżanki
były przygotowane, zachowały się na
poziomie, nie wnikały, nie dopytywały.
Magda mogła spokojniej przeżyć ten
czas. Zobaczyła, że wszyscy normalnie
ją traktują.

SPOTKANIE Z KSIĘCIEM
Opowiedz mi jeszcze, jak rodziło
się Twoje powołanie do życia konsekrowanego.
Już w dzieciństwie Bóg upominał
się o moje serce. Wtedy wszyscy
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słuchali piosenek Eleni: „Miłość jak
wino uderza do głów”, „Na miłość nie
ma lekarstwa”. Śpiewałam to na okrągło, myśląc o Panu Jezusie, bo tak mi
zawrócił w głowie. A w domu myśleli,
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że się zakochałam! Od początku
miałam skłonności do instytutów
świeckich, bo umiałam się kamuflować (śmiech).
Kiedy byłam mała, bardzo spodobał
mi się hymn „Te Deum”. Nauczyłam
się go nawet na pamięć. Żadna
zwrotka nie była dwa razy powtarzana, tylko ta, która podobała mi się
najbardziej: „Tobie, Panie zaufałem,
nie zawstydzę się na wieki”. To zdanie
jest wyryte w moim sercu.
Kiedy przychodziłam do INMK,
wiele osób pytało, czy jestem pewna
swojej decyzji. Stanęłam przed Panem Jezusem i powiedziałam Mu:
„Nie wiem, czy oni sobie ze mnie
żartują, czy mówią poważnie. Ty daj
mi odpowiedź, która zamknie im
usta”. Modliłam się i mój wzrok padł
na psalm 66. On obrazuje to, co
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Ważny przełom w moim życiu duchowym wiąże się ze słowami przedwojennej piosenki.
Jakiej?
„Powróćmy jak za dawnych lat”.
Nie mogę w to uwierzyć. Naprawdę?!
Przeżywałam wtedy bardzo trudny
czas. Nie będę wchodzić w szczegóły.
Chodziło o złe, niesprawiedliwe traktowanie z czyjejś strony. Siedziałam
w piwnicy, obierałam jabłka na konfitury. Było tego parę worków. Wszyscy
inni mieli zakaz pomagania mi. Padło
nawet takie sformułowanie: „niech ten
kopciuch tam siedzi i robi sam”. Więc
siedziałam, płakałam, obierałam i modliłam się. Był to czas, kiedy czytałam
„Dzienniczek” Siostry Faustyny. Próbowałam w tej sytuacji odnaleźć swoją
wartość, tak jak Faustyna ją odnajdy-

Kiedy człowiek miał dużo trudnych doświadczeń, zaczyna
w niektórych momentach kalkulować. Kiedy raz, drugi,
trzeci wszystko oddał i poniósł konsekwencje, to później się
zastanawia, co będzie dalej.
przeszłam w życiu: „wypełnię to, co
ślubowałem Panu... przeprowadziłeś
mnie przez ogień i wodę, ale wyprowadziłeś mnie na wolność”. I to jest
prawda. Historia mojego życia jest dla
mnie bardzo cenna, bo patrząc na nią,
widzę, że tylko Bóg może przeprowadzać przez ogień i przez wodę tak, by
moja stopa nie ucierpiała.

wała w swojej poniewierce życiowej.
Nagle przyszło olśnienie – przyszła
na myśl piosenka „powróćmy jak za
dawnych lat”. Zaczęłam ją nucić tak ni
stąd, ni zowąd i pojawiła się myśl – tak,
jestem kopciuchem, ale tylko kopciuch
miał szansę spotkać Księcia. Myśl
pobiegła ku Chrystusowi. Pan Jezus to
przecież także Książę – Książę Pokoju.
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I nuciłam „Powróćmy jak za dawnych
lat w zaczarowany bajek świat, bo
w bajce to nie będzie cud, że księcia los
z Kopciuszkiem splótł”. Wszystko mi
się przewróciło do góry nogami. Z innej perspektywy zobaczyłam tamto
doświadczenie. Nabrałam też męstwa
w mówieniu prawdy. To było wyjście
z piwnicy i popiołu. Wejście na salony.
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mnie chce, to – w miarę moich możliwości i emocji – staram się iść w tę
stronę.
Hiob siedział na gnoju i drapał się
skorupą, ale przecież ten stan nie
trwał przez całe jego życie.
Bóg dopuścił szatana do tego, żeby
ogołocił Hioba z najbliższych, z rodziny, z mienia – a potem, kiedy Hiob

Miałam inne perspektywy, inne plany. W tych najtrudniejszych momentach na pewno nie miałam świadomości, że
moje życie tak się potoczy.
A czy masz jakieś słowo życia,
które Cię prowadzi?
Jako swoje zawołanie, motto na
śluby wieczyste, wybrałam parafrazę
fragmentu listu św. Jana: „ja poznałam
i uwierzyłam Miłości”. Myślałam też
o słowach Jezusa przed męką: „życia
mego nikt mi nie odbiera, lecz ja od
siebie je oddaję”.
Z moim powołaniem zawsze tak
było – albo dajesz wszystko, albo nic.
Jak w pieśni „Wszystko Tobie oddać
pragnę”. Moje pragnienia są takie.
A po ludzku bywa różnie. Nie jestem
doskonała. Kiedy człowiek miał dużo
trudnych doświadczeń, zaczyna w niektórych momentach kalkulować.
Kiedy raz, drugi, trzeci wszystko oddał
i poniósł konsekwencje, to później się
zastanawia, co będzie dalej. Czasami
zaczyna kalkulować, czy to się opłaca.
Ale jeżeli rozeznaję, że Bóg czegoś ode
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okazał się we wszystkim wierny i sprawiedliwy, doświadczył odnowienia
rodziny i pomnożenia majątku. Przyszedł etap błogosławieństwa.
W tej chwili doświadczam czegoś
z tego błogosławieństwa. W pracy
zawodowej robię to, co lubię, i jeszcze
mi za to płacą. Znalazło się fajne
mieszkanie. Mam też poczucie bezpieczeństwa od strony materialnej.
Wszystkie sytuacje, które doprowadziły do obecnego stanu, były zamierzone przez Boga, chociaż ja tego
wcześniej nie widziałam. Miałam inne
perspektywy, inne plany. W tych najtrudniejszych momentach na pewno
nie miałam świadomości, że moje
życie tak się potoczy. Co nie znaczy,
że nie jestem zadowolona, że potoczyło się tak, a nie inaczej! Bo wiem,
że Bóg czuwa nade mną.

Pismo Ruchu Światło-Życie

Oaza nr 112

Wokół diakonii
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Spełniona obietnica
Bóg przynęca nas na pustynię tak jak niewierną oblubienicę, aby mówić
do jej serca. Do nas też chce mówić o sprawach oczywistych, wielokrotnie
przetrawionych i znanych, aby właśnie w nich objawiać swoją moc.
I WYLEJĘ DUCHA MEGO…
Naszym tematem przewodnim jest
proroctwo Joela: „I wyleję potem Ducha
mego na wszelkie ciało, a synowie wasi
i córki wasze prorokować będą, starcy
wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą
mieli widzenia. Nawet na niewolników
i niewolnice wyleję Ducha mego
w owych dniach” (Jl 3,1-2).
Bóg chce w tych ostatecznych czasach
wylać swego Ducha na wszelkie ciało,
a także, jak się wydaje, w sposób szczególny na Ruch Światło-Życie, który na
polskiej ziemi tworzy ważną przestrzeń
życia duchowego. Możemy spojrzeć na
to z dwóch perspektyw. Od strony pozytywnej obserwujemy konkretną epifanię Bożej łaski – miejsca, wspólnoty,
gdzie Duch wzbudza pragnienie i doświadczenie modlitwy. Widzimy, jak
dokonuje się duchowe przebudzenie –
także charyzmatyczne. Z kolei od strony
negatywnej Ruch stał się terenem bardzo
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silnej walki duchowej, co potwierdza
tylko, jak bardzo jest niewygodny dla
złego ducha.
CHARYZMATYCZNOŚĆ
Duchowość Ruchu cechuje otwartość
na działanie Ducha Świętego, na jego
dary i charyzmaty, zatem Ruch ŚwiatłoŻycie jest rzeczywistością charyzmatyczną.
Istnieją dwa sposoby podejścia do
charyzmatyczności. Pierwszy: Ruch ma
swój charyzmat, czyli misję. Innymi
słowy ma zadanie, daje nam sposób
doświadczenia Boga w Kościele i jest
narzędziem Bożej łaski. Drugi: w sercu
Ruchu, w jego ramach, ujawniają się na
różny sposób charyzmaty Ducha Świętego, na które nie należy się zamykać.
Stają się one dla nas wyzwaniem i zdaniem. Nie wolno nam dziś uciekać
w Ruchu od jego wymiaru charyzmatycznego (w znaczeniu drugim), bo

Fot. Marek Loretz
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w taki sposób Duch Święty chce się dziś
Ruchem Światło-Życie posługiwać.
JOEL DZISIAJ
Zadajmy sobie pytanie: Co dziś Bóg
chce nam powiedzieć przez proroctwo
Joela? Słowa wyżej przytoczone poprzedzone są zapowiedzią Nowego Przymierza:
I wy się weselcie, synowie Syjonu,
radujcie się w Panu, Bogu waszym, bo
dał wam według sprawiedliwości deszcz
jesienny i deszcz wiosenny, które wylał
na was obficie jak przedtem. I będą
klepiska napełnione zbożem, a tłocznie
będą opływały moszczem i oliwą.
«W ten sposób wynagrodzę wam lata,
które strawiła szarańcza, jelek, chasil
i gazam, wielkie moje wojsko, które
wysłałem przeciwko wam». Wówczas
naprawdę będziecie mogli najeść się do
sytości i chwalić będziecie imię Pana
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Boga waszego, który uczynił wam
dziwne rzeczy, a lud mój nigdy
nie będzie pohańbiony. «I poznacie, że wśród Izraela Ja jestem, że
jestem Pan, Bóg wasz, a nie ma
innego. Lud mój nie zazna więcej
zawstydzenia (Jl 2, 23-27).
Kiedy czytam ten fragment Pisma Świętego, widzę w pewien
sposób obraz owego „teraz” Ruchu Światło-Życie. Wspomniane
w przytoczonym tekście zniszczenie dokonane przez szarańczę
(jelek, chasil oraz gazam są odmianami szarańczy) symbolizuje, że
Bóg dopuszcza plagi, które mają za zadanie nas oczyścić, strawić, doprowadzić
do wewnętrznego ogołocenia. Jednocześnie Stwórca zapowiada, że po nieszczęściu obdarzy życiodajnym, wiosennym
i jesiennym deszczem.
W innej księdze Starego Testamentu,
w proroctwie Ezechiela (34, 36), znajdujemy wyjaśnienie, że deszcz kryje
w sobie symbol błogosławieństwa, co
można rozumieć także i w ten sposób,
że po okresie posuchy i głodu Bóg chce
zesłać deszcz swego błogosławieństwa
– znak obfitości i przychodzenia Ducha
Bożego. Najpierw więc trzeba doświadczyć ogołocenia, aby w to doświadczenie
mógł Bóg wkroczyć z nadobfitym nasyceniem. Chodzi jednak nie tylko o zaspokojenie rozmaitych rodzajów głodu
w nas, ale także tego głodu, który stanowi swoisty znak czasu w Polsce, na
świecie: wszędzie widoczny jest ol105

Pismo Ruchu Światło-Życie

Fot. Marek Loretz
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brzymi głód Bożego błogosławieństwa.
Dalszy ciąg proroctwa, to werset 26:
„i chwalić będziecie imię Pana Boga
waszego, który uczynił wam dziwne
rzeczy”. Czym są owe „dziwne rzeczy”
wspomniane przez proroka? Można
przyjąć, że stanowią one również określenie nieznanego dotychczas sposobu
przychodzenia Ducha Bożego, przychodzenia nowego, które także w nowy
sposób musi zostać rozpoznane i przyjęte. Prorok Joel mówi w imieniu Boga:
„Wyleję potem Ducha” (Jl 3,1-2). To
odpowiedź na narastający głód Boga,
którego nikt ani nic nie może zaspokoić
poza Nim samym. I właśnie Chrystus,
w swej pedagogii głoszenia prawdy
o Królestwie Bożym, dokonuje tych
„dziwnych rzeczy”, potwierdzając tym
samym, że w nim wypełniają się zapo106

wiedzi prorockie, i nastają owe czasy
szczególnej Bożej łaski, czasy wylania
Bożego Ducha, czasy ostateczne.
DZIWNE RZECZY
Mówiąc o czasach ostatecznych – tych,
w których żyjemy także i my – możemy
zaobserwować charakteryzującą je
swoistą nową pedagogię postępowania
Jezusa. Jedną z jej odsłon ukazuje znamienny fragment z Ewangelii według
św. Łukasza (Łk 4, 38-44), kiedy to Jezus
uzdrawia teściową Piotra. Po tym wydarzeniu ludzie przynoszą do niego
cierpiących na rozmaite choroby, aby
kładł na nich ręce i uzdrawiał, oraz
wyrzucał złe duchy, które, jak podkreślają wielokrotnie Ewangeliści, wychodziły z wielkim krzykiem. W konsekwencji okazuje się, że Jezus w swej
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działalności dokonuje zasadniczo
dwóch głównych rodzajów znaków:
uzdrowień i uwolnień. Mimo to istotą
Jego posłannictwa nie są znaki, lecz
głoszenie Dobrej Nowiny. Same znaki,
czyli wspomniane „dziwne rzeczy”, są
natomiast w przepowiadaniu prawdy
o Królestwie Bożym o tyle istotne, że
potwierdzają prawdę i moc głoszonego
słowa. Nie łudźmy się, bez nich niewielu
słuchałoby „trudnej mowy” Jezusa.
Jezus głosi to, co sam uobecni: radykalne i absolutne samoudzielenie się
Boga. Bóg udostępnia się człowiekowi
tak, jak nigdy dotąd. W Jezusie wkracza
w ludzką historię, staje się Bogiem
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które chce rozlać swoją łaskę. Kiedy Jezus mówi o bliskości Królestwa, to
znaczy, że Bóg jest dostępny dla każdego
z nas i każdemu chce dać się doświadczyć, dać się skosztować. To kosztowanie
Boga może dokonać się tylko w nim,
dlatego Bóg pragnie, abyśmy go spożywali, smakowali, napełnili się nim – aby
przez to nasycenie zstępował w nas
deszcz błogosławieństwa.
I Bóg pragnie także, abyśmy potraktowali to bardzo poważnie. Dziś być
może bardziej niż kiedykolwiek trzeba
postawić sobie pytanie, czy niejednokrotnie niezwykle radykalne słowa Jezusa nie są zbyt często łagodzone, wy-

Same znaki, czyli wspomniane „dziwne rzeczy”,
są natomiast w przepowiadaniu prawdy o Królestwie
Bożym o tyle istotne, że potwierdzają prawdę i moc
głoszonego słowa. Nie łudźmy się, bez nich niewielu
słuchałoby „trudnej mowy” Jezusa.
z nami, unaocznia prawdę, że Królestwo
Boże jest wśród nas. W Chrystusie Bóg
staje się radykalnie bliski i obecny w nie
tylko w dziejach ludzkości, ale także
w indywidualnych dziejach każdej
ludzkiej duszy. Ta bliskość nie dotyczy
wyłącznie narodu wybranego, ponieważ
dzięki wcieleniu Boga każdy z nas staje
się sposób narodem wybranym, ziemią
świętą, w którą Bóg chce wkroczyć.
Każdy z nas staje się tłocznią, którą on
chce napełnić oliwą, klepiskiem, na

gładzane z „chropowatości” – tak, aby
nas za bardzo nie ukąsiły. Kiedy Jezus
mówi o ubóstwie wiemy, że chodzi
o wewnętrzną wolność od dóbr materialnych. Lecz jeśli spojrzymy na słowa
Jezusa w całej ich wyrazistości, mocy
i szorstkości – słowa o krzyżu, o zaparciu
się siebie – to widzimy, że niejednokrotnie porażają one swoim radykalizmem,
podobnie jak głębią i mocą, które się za
nimi kryją. Znamienne jest w tym
kontekście zakończenie Ewangelii we107
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dług św. Marka: „Idźcie i głoście […] na
chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają
zdrowie” (Mk 16,15-18). Czy wierzę
w to?

Fot. Marek Loretz

CI, KTÓRZY WIERZĄ
Do czego nas wzywa Jezus? Wzywa
nas do głoszenia Ewangelii, do głoszenia
prawdy o Królestwie Bożym, którym jest
On sam – Jezus Chrystus realnie obecny
pośród nas. Mamy radykalnie głosić
kerygmat, czyli to, co jest sercem Ruchu.
Czy potrafimy iść za radykalizmem słów
Jezusa ot, chociażby tak, jak diakon Filip,
św. Paweł i inne postacie pierwotnego
Kościoła? Czy zdajemy sobie sprawę
z tego, że jeśli Bóg jest tym, kim jest, to
może wszystko – nie ma dla niego nic
niemożliwego? Swoistą przeszkodę dla
działania Bożej wszechmocy w nas
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i przez nas możemy stanowić jedynie
my sami. Jezus podkreśla bowiem, że
może uczynić wszystko „tym, którzy
uwierzą”. Jestem przekonany, że tego
problemu nie mieli apostołowie i pierwsi
uczniowie, ponieważ bardzo radykalnie
potraktowali wezwanie, które usłyszeli
w momencie wniebowstąpienia Jezusa:
„Tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą”. Co więcej, uzdrowienia
i uwolnienia są obudowane rzeczywistością charyzmatyczną (języki, proroctwa, słowa poznania), którą Duch Święty
ustanawia w służbie głoszenia Ewangelii. Dlatego kiedy zstąpił na apostołów,
przez moc charyzmatycznych znaków
stało się oczywiste, że Jezus Chrystus
jest, że prawdziwie żyje i że jego uczniowie są wezwani, aby kontynuować
w dzisiejszym czasie jego pedagogię
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przepowiadania Dobrej Nowiny, która
w nim się wypełnia.
Zastanawiałem się kiedyś, dlaczego
w Ewangelii Janowej jest napisane, że
Pocieszyciel przychodzi za cenę odejścia
Jezusa. Duch Święty uobecnia dziś
w nowy sposób rzeczywistą bliskość
Jezusa pośród nas. Ta prawda o realnej
obecności Jezusa w Duchu Świętym
została przyjęta i przeżyta przez apostołów. Kiedy Duch Święty zstępował, oni
doświadczyli, że Syn Boży jest z nimi.
Dzieje pierwszego Kościoła to ciągłe
i konkretne objawienie mocy Ducha
Świętego. Jako przykład posłużyć może
uzdrowienie chromego przy bramie
Piękniej przez Piotra i Jana (Dz 3, 1-26).
Piotr zaczyna głosić kerygmat i w efekcie nawraca się pięć tysięcy mężczyzn.
Ujawnia się ta sama przedziwna więź
między słowem a znakiem, którą objawiał w czasie swojej ziemskiej działalności Jezus – i fakt ten nie staje się wyłącznie udziałem jakiejś wąskiej grupy
apostołów. Diakon Filip po prześladowaniach w Jerozolimie trafia do Samarii
i tam zaczyna nauczać (Dz 8, 4-13).
Tłumy słuchały jego słów, ponieważ
widziały znaki, które czynił. Kolejny raz
powtórzył się ten sam model – głoszenie
słowa potwierdzone znakami. Kiedy
Piotr i Jan w Jerozolimie szli do świątyni,
ludzie wynosili chorych, aby chociaż
cień przechodzącego Piotra padł na
nich. W konsekwencji uzdrowienia
dokonywały się nie przez leczniczą
właściwość Piotrowego cienia, ale dzięki
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owej przedziwnej, wielkiej otwartości
Piotra na moc Boga; dzięki jego całkowitemu przylgnięciu do prawdy, że Jezus
jest obecny realnie i żyje. Właśnie według tego modelu działał pierwotny
Kościół.
ZIARNKO GORCZYCY
W 313 roku został ogłoszony Edykt
Mediolański, który zrównał chrześcijaństwo z innymi religiami. Minęło trzysta
lat, a z religii zaściankowej prowincji
wykształciła się najpotężniejsza religia
w Cesarstwie Rzymskim. Chrześcijaństwo promieniowało, nastąpiła jego
wielka ekspansja. W Aleksandrii działała ciesząca się powszechnym uznaniem szkoła katechetyczna, której już
wcześniej przewodzili Klemens Aleksandryjski, Orygenes. Rozwijał się ruch
chrześcijańskich apologetów, zaczęła
systematyzować się myśl teologiczna. To
tylko drobne przykłady. Chrześcijaństwo mogło się bowiem rozwinąć tak
dynamicznie między innymi dlatego, że
od samego początku prawda głoszonych
słów zyskiwała swe potwierdzenie
w mocy dokonywanych znaków.
Nasuwa się kolejne pytanie: Co sprawia, że nauczanie apostołów było tak
bardzo skuteczne? Odpowiedź jest
prosta i jednoznaczna: wiara. Nie chodzi
jednak wyłącznie o prosty akt wiary, ale
o postawę silnego, głębokiego, radykalnego przekonania, że Jezus jest realnie
obecny i żyje. W służbie tej prawdy
apostołowie są w stanie zaangażować
109
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wszystko.
Jeżeli jednak Jezus żyje, to co przeszkadza, abyśmy także i my dokonywali
tych samych znaków w jego imię?
Dlaczego mamy tak wielki kłopot, aby
radykalnie żyć tą prawdą? Czy nie jest
tak, że zamiast nią żyć, zaczynamy ją
wygładzać, ponieważ kłuje nas niemiłosiernie i burzy nasz święty spokój?
Gdy św. Piotra wezwano do Jaffy, ponieważ umarła wierna i pobożna niewiasta o imieniu Tabita (Dz 9,36-43),
Piotr przyszedł, pomodlił się i wskrzesił
ją w imię Jezusa. Kiedy św. Paweł nauczał, młodzieniec imieniem Eutych
słuchał go siedząc w otwartym oknie;
a ponieważ mowa Apostoła trwała
bardzo długo, Eutych usnął i wypadł
z okna, zabijając się. Paweł wskrzesił go,
a potem kontynuował nauczanie (Dz
20, 7-13). Czy wierzymy, że takie znaki
mogą stać się także naszym udziałem?
A może raczej wysilamy się, żeby Dobrą
Nowinę wypreparować z takich perełek
– wygładzić je, ponieważ są dla nas
niewygodne, ponieważ – jeśli przyjmiemy je w całym ich radykalizmie –
musimy przyznać, że te znaki dokonywały się nie tylko rękami Piotra i Pawła,
ale także rękami innych Jezusowych
uczniów. Wobec tego powinny dokonywać się także przez nasze ręce. My także
mamy być świadkami, którzy będą
głosić prawdę o realnej obecności Jezusa. Główny problem polega jednak
na tym, że nie dostaje nam wiary. Jest
to jednak problem po naszej stronie,
110
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a nie po stronie Boga. To nasza wiara
nie dorasta nawet do rozmiarów ziarnka
gorczycy.
Wiarę, o której mówi Jezus, można
rozumieć na dwa sposoby. Z jednej
strony jest ona rzeczywistością zbawczą,
środkiem prowadzącym do zjednoczenia z Bogiem. Z drugiej strony wiara ma
odcień radykalny, charyzmatyczny, daje
szczególny przystęp do serca Boga, co
więcej, w zgodzie z wolą Bożą umożliwia dokonywania dzieł nie mieszczących się w ramach zwyczajnej ludzkiej
logiki, takich, jak przesadzanie drzewa
w morską wodę czy przenoszenie gór
– a więc dokonywania znaków i dzieł,
które z punku widzenia ludzkiej logiki
są kompletnie bez sensu. To oczywiście
pewne metafory, jednak naprowadzają
one na fundamentalną prawdę, że
wszystko jest możliwe, jeśli wierzymy,
przyjmujemy całym sercem prawdę, że
Jezus żyje i jest realnie obecny pośród
nas. Nie uciekniemy więc od pytania:
jaka jest nasza wiara? Od jakości naszej
wiary zależy cała nasza posługa głoszenia Bożego Słowa. Jeżeli nasza wiara jest
mniejsza niż ziarnko gorczycy, to nasze
głoszenie będzie można bardzo szybko
zideologizować, wygładzić i uczynić
z niego przyjemną etykę albo zespół
norm pozbawionych życia. Wielokrotnie doświadczamy przesycenia treściami i wiedzą. Nawet potrafimy intelektualnie się w tym rozsmakować.
Unikamy jednak autentyzmu wiary,
głębi i radykalizmu wezwania, które
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Fot. Marek Nackowski
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posługa głoszenia Dobrej Nowiny
z sobą niesie.
JEZUS ŻYJE!
Zadajmy sobie zatem kluczowe pytanie: Co to znaczy, że Jezus żyje dzisiaj?
Otóż możemy wyróżnić cztery główne
wymiary jego realnej obecności: Eucharystia, modlitwa, Słowo Boże i wspólnota. Kiedy wchodzimy w te rzeczywistości, to spotykamy w nich realnie
obecnego, żywego Boga. Całe obdarowanie charyzmatyczne, które przejawiało się na rożny sposób zarówno
w pierwotnym Kościele, jak i dziś, powinno służyć podkreśleniu prawdy
o realnej obecności Jezusa w tych czterech wymiarach. Jeżeli więc nie wierzę,
że Jezus jest obecny w Eucharystii, to
jako chrześcijanin, jako katolik, jestem

godny politowania. Jeżeli jednak wierzę,
to co stoi na przeszkodzie, abym przeżywał jego obecność tak jak uczniowie,
którzy przy nim byli? To jest przecież
ten sam Jezus! Gdzie zatem kryje się
problem znaków i cudów, jeśli nie we
mnie, w mojej słabej wierze, która nie
dorasta do ziarnka gorczycy? Podobnie
z modlitwą. Jeżeli Jezus nie jest realnie
obecny w mojej modlitwie, to może
mieć ona co najwyżej charakter terapeutyczny; może mnie relaksować lub koić
moje emocje. Jeśli jednak jest realnie
obecny, to mogę czuć się wezwany do
mistyki – do głębokiego, intymnego
zjednoczenia z Bogiem. A Słowo Boże?
Jeżeli jest dla mnie realnym objawieniem Boga, to nieważne czy czytam spis
pokoleń Izraela, czy opis wskrzeszenia,
obcuję z dyskretną, ukrytą Bożą Obec111
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nością. Dlatego rację miał Orygenes, gdy
mówił, że Pismo Święte jest duchowym
ciałem wcielonego Słowa. Czy mam tego
świadomość?
CZAS GŁOSZENIA
Jezus przypomina swoim uczniom:
„Gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni są
w imię moje, tam ja jestem pośród
nich” (Mt 18, 20) i podkreśla: „Ja jestem
pośród was”. Wsłuchując się w te słowa
możemy próbować je łagodzić, nadać
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zusa do roli figuranta w naszym systemie etycznym, ponieważ samym sednem chrześcijaństwa jest pełne mocy
głoszenie jego realnej obecności. Tymczasem niejednokrotnie skupiamy się
na sprawach drugorzędnych. Owszem,
etyka, moralność, obyczajowość są
ważne, ale jeśli skoncentrujemy się na
tym, by nauczać wyłącznie poprawnego życia, autentyczne doświadczenie
wiary zamienimy na moralny legalizm.
Zaproponujemy ludziom moralność

Pismo Święte jest duchowym ciałem wcielonego Słowa.
Czy mam tego świadomość?
im znaczenie metaforyczne albo też
uznać ich faktyczną realność: Jezus
rzeczywiście jest obecny we wspólnocie swoich uczniów. Słowa, w których
przekonuje nas o tym, powinny nas
głęboko poruszyć. Jeśli nie poruszają,
to istnieje ryzyko, że sprowadzimy je
do poziomu pobożnych sentencji,
z którymi być może dobrze się czujemy,
ale które nie mają żadnego większego
wpływu na nasze życie. Gdy jednak
potraktujemy je z całym radykalizmem, to nasze życie musi się zmienić.
Nie da się żyć tak, jakby Bóg był elementem układanki w naszym życia,
dodatkiem, który dopniemy sobie do
całej gamy zadań i obowiązków. Nie
ma innego modelu życia dla chrześcijan, jak radykalne życie z Jezusem. Nie
jest możliwe sprowadzenie osoby Je112

bez życia, moralność, której nie
przyjmą. Dziś nie pociągnie się do
Boga ludzi, podając im wyłącznie katalog norm i nakazów. Normy w chrześcijaństwie mają bowiem o tyle sens,
o ile u ich podstawy dokonuje się
spotkanie z Osobą Boską.
Co znaczy zatem spotkać się z osobą?
Spotkanie z osobą to budowanie więzi,
relacji szczególnie intymnej i bliskiej.
Jeśli nie mam przekonania co do realności osoby, to nie mogę budować
autentycznej więzi; taka więź miałaby
wówczas posmak swoistej duchowej
schizofrenii. Jeżeli jednak jestem przekonany o realności osoby, z którą chcę
budować więź, to muszę głęboko
przemienić moje życie. Muszę z pokorą klęknąć i powiedzieć: Panie Boże,
moja wiara wymaga reformy, ponieważ
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ja nie wierzę jeszcze dostatecznie
mocno w Twoją realną obecność.
Gdybym bowiem wierzył, cóż stałoby
na przeszkodzie, aby cuda Bożej obecności dokonywały się także przez moją
posługę?
Odkryciem, które daje mi pewien
posmak tego, co zapowiada proroctwo
Joela, jest przekonanie, że pełne mocy
i autentycznej wiary głoszenie prawdy
o realnej obecności Jezusa jest zadaniem Ruchu Światło-Życie. Chodzi
o głoszenie potwierdzone znakami,
które musi ukazać się w całym radykalizmie źródeł, z których się wywodzi.
Oznacza to, że musi być ono powiązane z najgłębszą tradycją Kościoła.
Dary charyzmatyczne nie zostały przez
Ducha Świętego dane jako zabawki,
błyskotki; one służyły prawdzie o realnej obecności Jezusa. Dziś tej właśnie
obecności doświadczamy w Piśmie
Świętym, w modlitwie, w Eucharystii
i we wspólnocie. Charyzmaty powinny
więc zostać zaangażowane w służbie
tego, co najbardziej fundamentalne –
najsilniej powiązane z najgłębszą, żywotną tradycją Kościoła. To właśnie
one mają naprowadzać na realną
obecność Jezusa i temu powinny służyć. Kiedy więc modlimy się o dary
Ducha Świętego, to powinniśmy modlić się także o żywą wiarę, abyśmy
z mocą mogli ukazywać charyzmatyczny wymiar tego, co w Kościele
najbardziej fundamentalne i tradycyjne.
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Zanim powstało Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji
Katowickiej w Tychach, zastanawialiśmy się nad tym, jak jeszcze bardziej
otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Okazało się, że gdy modliliśmy się
o obdarowanie charyzmatyczne, nie
pojawiały się spodziewane efekty. Kiedy
jednak zaczęliśmy modlić się o doświadczenie realnej obecności i bliskości Jezusa, wówczas nastąpiło autentyczne obudzenie charyzmatów Ducha
Świętego. Prosiliśmy nie tyle o Ducha
Świętego, ile prosiliśmy Ducha Świętego, aby pomógł nam doświadczyć
obecności Jezusa. Kiedy chcemy żyć
w Duchu Świętym, to musimy skupić
się na prawdzie, że Jezus jest z nami
i daje nam siebie w sercu Kościoła,
w głębi jego najgłębszej tradycji. Na
potwierdzenie autentyczności tej
prawdy Jezus udziela obdarowania
charyzmatycznego. Duch Święty przychodzi, byśmy jeszcze bardziej mogli
głosić Jego realną obecność, a kiedy
głosimy Jego realną obecność, jeszcze
bardziej przychodzi Duch Święty.
W tym również ukazuje się zadanie
Ruchu Światło-Życie, ponieważ
w swoim dynamizmie formacyjnym ma
głębokie zrozumienie wartości Eucharystii, liturgii, Słowa Bożego, modlitwy
i wspólnoty. Teraz jest czas, aby głosić
tę wartość z nową mocą. W miejscach,
w których dziś ludzie Ruchu zaczynają
to czynić, dokonują się wielkie rzeczy.
Aleksander Bańka
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Gender

Ta tematyka budzi w ostatnim
czasie wiele emocji. Rodzi wiele
oskarżeń kierowanych w stronę
Kościoła katolickiego. Tym bardziej jako odpowiedzialni Ruchu
Światło-Życie, moderatorzy i animatorzy, rodzice i wychowawcy,
powinniśmy czuć się zobowiązani
do poznawania Bożego planu dla
człowieka, w który to plan jest
wpisana płciowość – bycie kobietą lub mężczyzną.
Ten plan najpierw musimy
przyjąć i zaakceptować w swoim życiu, a potem
możemy mówić o nim innym. Nie pozwalajmy sobie na rzucanie ogólników,
na powielanie stereotypów. Mówmy o wielkości powołania człowieka, o tym,
że równość nie polega na identyczności. Przekazujmy i wzmacniajmy wizję
pozytywną, czerpiąc zarówno ze Słowa Bożego, jak i z dorobku nauki. Mówmy
przede wszystkim „TAK dla Bożego planu”, a nie poprzestawajmy li jedynie
na mówieniu „nie dla gender”. Wnikliwie przyglądajmy się temu, co szkoły
i przedszkola proponują naszym dzieciom. Pytajmy o szczegóły programów
i sposób przekazywania treści, nie bójmy się sprzeciwiać temu, co jest pogwałceniem prywatności dzieci i zdrowego rozsądku dorosłych.
Gorąco zachęcam do zapoznania się z tekstami zamieszczonymi na stronach Katolickiej Agencji Informacyjnej. Bądźmy tymi, którzy potrafią podawać mądre i rzeczowe argumenty.
Agata Jankowiak
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Pan Bóg stworzył
panie i panów

W

Stworzył wiec Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.
Rdz 1,27

ydaje się, że jest to prawda oczywista, fakt biologiczny, od zarania dziejów niekwestionowany.
Opiewany w literaturze i poezji, pieśniach. Kobieta zachwyca się mężczyzną, mężczyzna kobietą, tęsknią za sobą,
pragną być razem na całe życie połączeni miłością.
A jednak doczekaliśmy się czasów,
kiedy istnienie dwóch płci przestaje być
tak oczywiste. Nowa ideologia, ideologia
gender mówi, że „nie ma podstaw do
rozróżnienia na mężczyzn i kobiety,
a płeć biologiczna nie należy do tożsamości osoby (…) kobiecość i męskość
to abstrakty nie mające poparcia w naturze człowieka. (…) Płeć jest bowiem
sprawą umowną, jest swoistą konstrukcją społeczną. Nie biologia i psychika ją
determinują (jak chcą tego zwolennicy
klasycznej seksualności), ale kultura.
(…) Mówiąc inaczej, człowiek nie rodzi
się mężczyzną lub kobietą, ale po prostu
człowiekiem, który w sposób naturalny
przyjmie jakąś rolę społeczną, która
1

pozwoli mu się zrealizować. Ta nie jest
jednak konsekwencją kodu genetycznego, ale jego prawdziwych (naturalnych) odczuć i potrzeb”. W konsekwencji „nie można mówić o uprzywilejowanym związku kobiety i mężczyzny,
bowiem taki przywilej jest nieuzasadniony. Nie można też mówić o uprzywilejowaniu orientacji heteroseksualnej.
Równoprawnymi dla niej są trzy pozostałe: homoseksualizm, biseksualizm
i transseksualizm”1. Płeć jest również
określana jako coś niestałego, zmiennego w trakcie życia człowieka.
Skoro już tak nam namieszali w głowach, to trzeba wrócić do podstaw, tych
naukowych, które zwolennicy gender
kwestionują, wręcz wyśmiewają, oczywiście nie mając żadnych równoważnych dowodów naukowych.
„Dotychczas płeć była najczęściej
określana jako zespół cech organizmu
warunkujących jego zdolność do wytwarzania komórek rozrodczych – gamet żeńskich (jaj) lub męskich (plemni-
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ków), a także umożliwiających zaplemnienie i wychowanie potomstwa.
U człowieka występuje zróżnicowanie
płciowe na płeć męską i płeć żeńską. (…)
Płeć określa się za pomocą następującego zespołu kryteriów2:
Płeć chromosomalna – genotypowa
– wyznaczona zostaje przy zapłodnieniu. Określają ją dwa chromosomy
płciowe: XY u mężczyzn i XX u kobiet.
(…)
Płeć gonadalna określana jest przez
gruczoły płciowe: jądra u mężczyzn,
a jajniki u kobiet. Płeć ta zaznacza się od
siódmego tygodnia życia płodowego.
(…) Proces różnicowania kończy się
zwykle po porodzie. (…)
Płeć hormonalna określana jest przez
czynność wewnątrzwydzielniczą jąder
lub jajników. Obydwa te gruczoły
płciowe wytwarzają hormony płciowe
(androgeny i estrogeny), lecz w różnym
stosunku proporcjonalnym (w zależności od płci chromosomalnej – przypis
autora).
Płeć zewnętrznych narządów płciowych określona jest przez obecność
moszny i prącia u mężczyzn, a sromu
u kobiet.
Płeć fenotypowa określana jest przez
wygląd zewnętrzny dojrzałego człowieka. (Patrząc na człowieka często
możemy się pomylić, czy to kobieta, czy
mężczyzna – przypis autora).

Pismo Ruchu Światło-Życie

Płeć socjalna (metrykalna, prawna)
ustalona bywa tuż po urodzeniu na
podstawie budowy zewnętrznych narządów płciowych. Płeć ta ma później
wyznaczać pełnienie roli męskiej lub
żeńskiej. (Zwolennicy gender robią
największa awanturę właśnie o narzucanie ról społecznych ze względu na płeć
– przypis autora).
Płeć psychiczna określana przez
identyfikowanie się człowieka z osobnikiem danej płci, przez poczucie przynależności do danej płci. (…) Płeć psychiczna jest niemal bez wyjątku cecha
stałą.

K.Imieliński , S.Dulko, Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm: mity i rzeczywistość,
PWN Warszawa 1988. s.13.

2
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Powyższa definicja płci pokazuje, że
płeć nie jest czymś, co człowiek może
sam sobie wybrać. Rodzi się już jako
chłopiec lub dziewczynka. Nawet jeżeli
jego wygląd zewnętrzny, budowa ciała
utrudnia określenie jego płci (płeć fenotypowa), gdyż np. kobieta jest bardzo
mocno umięśniona, porusza się „po
męsku” i ma niski głos, to nie zmienia
to faktu, że pod każdym innym względem jest stuprocentową kobietą.
Proponowana przez gender możliwość zmiany płci, wyboru, jest sprzeczna
z bazą genetyczną i biologiczną określającą płeć człowieka.
LGBTQ, czyli lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści oraz queer, to nie
jest określenie nowych płci. To jest po
prostu określenie stylu życia na płaszczyźnie relacji w stosunkach seksualnych. Lesbijka nie przestaje być kobietą,
gej nie przestaje być mężczyzną i nadal
są zdolni do poczęcia dziecka, oczywiście w kontakcie heteroseksualnym, bo
inny takiej możliwości nie daje.
Człowiek został obdarzony przez
Boga życiem i płcią. Są to wielkie dary
i wielkie zadania. Został stworzony
z miłości Boga i do miłości Boga i innych ludzi. Powołany do przekazywania
życia. Obdarowany szczególną godnością, bo „na obraz Boży” został stworzony. Posiada nieskończoną wartość.
Nie niszczmy obrazu Boga, jakim jest
człowiek przez zniekształcanie jego
cech. Nie pozwólmy namieszać nam
w głowach ideologii gender pod wspa-
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niałymi hasłami równości, wolności,
tolerancji (nie mylić z akceptacją). Nie
dajmy się uwieść pozornej nowoczesności, postępowi i rozwojowi społeczeństwa, które faktycznie prowadzą do jego
zagłady. Prowadzą do rozerwania więzi
z Bogiem, do zniszczenia rodziny
a w konsekwencji narodów chrześcijańskich. Gdyż – paradoksalnie – to społeczeństwa wywodzące korzenie swej
kultury z chrześcijaństwa, dają się
„wkręcić” w manipulacje stosowane
przez gender. Nie możemy się na to
zgodzić i siedzieć cicho. Miejmy odwagę
bronić prawdy, małżeństw kobiety
i mężczyzny, rodzin na tych małżeństwach zbudowanych.
Z miłością do każdego człowieka. Non
violance.
Jolanta Such-Białoskórska
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Warto przeczytać
Centralna Diakonia Życia zaprasza do zapoznania się z opublikowanymi na eKAI
artykułami na temat gender. W szczególności zachęcamy do lektury kompleksowego
opracowania ks. prof. Leszka Woronieckiego: Gender-próba spojrzenia na aktualny
stan dyskusji: http://ekai.pl/media/szuflada/KAI_Gender_23_lutego_2014.pdf
Pozostałe artykuły warte uwagi:
Ideologia gender poważnym zagrożeniem dla cywilizacji (Jak widać nie jest to „wymysł
polskiego Kościoła”): http://ekai.pl/wydarzenia/ostatnia_chwila/x75010/ideologia-genderpowaznym-zagrozeniem-dla-cywilizacji/
Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz: W przypadku ideologii gender dochodzi do ostrego
starcia z Kościołem (WYWIAD): http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/
x74751/w-przypadku-ideologii-gender-dochodzi-do-ostrego-starcia-z-kosciolem/
Gender oczami specjalistów – konferencja w Warszawie: http://ekai.pl/wydarzenia/
temat_dnia/x74793/gender-oczami-specjalistow-konferencja-w-warszawie
Prof. Fuszara: Płeć społeczna jest kontekstualna: http://ekai.pl/wydarzenia/polska/
x74789/plec-spoleczna-jest-kontekstualna/
(warto znać argumentację „strony przeciwnej”)
Projekt ideologiczny czy naukowy - panel na zakończenie konferencji
http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x74788/projekt-ideologiczny-czy-naukowy/
Kościół a kobiety - debata
http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x74787/kosciol-a-kobiety/
Gender a różnice między kobietami i mężczyznami
http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x74786/gender-a-roznice-miedzy-kobietami-imezczyznami/
Ks. prof. Woroniecki: Czy istnieje ideologia gender?
http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x74785/czy-istnieje-ideologia-gender/
Red. Petrowa-Wasilewicz: Kościół instytucją, która zrobiła najwięcej dla godności
kobiet
http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x74783/kosciol-instytucja-ktora-zrobila-najwiecej-dlagodnosci-kobiet/
Bp Polak: Nie chodzi o obronę Kościoła ale człowieka i społeczeństwa
http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x74781/nie-chodzi-o-obrone-kosciola-aleczlowieka-i-spoleczenstwa/
Prof. dr hab. Alina Midro: Genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania płci człowieka
http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x75017/genetyczne-i-epigenetyczne-uwarunkowaniaplci-czlowieka/
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Życie liturgią
Jak uczyć?
Animator często staje przed problemem, jak przekazywać wiedzę liturgiczną i jak
uczyć umiejętności rozwiązywania problemów. W celu ożywienia spotkań liturgicznych można posłużyć się zadaniami bądź plakatem – patrz poniższe przykłady. Jeśli,
drogi Czytelniku, masz jakieś własne pomysły warte szerszego rozpowszechnienia
– prześlij je na adres: kosmowskiwojciech@gmail.com. Jeśli zechcesz, znajdą się one
w „Oazie” lub na stronach www Centralnej Diakonii Liturgicznej.
Wojciech Kosmowski

Zadanie liturgiczne nr 1/2014
PROBLEM
U mnie w parafii w ramach „zmian liturgicznych” zarządzono, że jeśli podczas
śpiewu „Baranku Boży” celebrans przyklęknie (co poniektórym czasem się to
zdarza), to z dzwonieniem nie należy czekać do czasu zakończenia śpiewu
(dotychczasowa wykładnia), tylko zadzwonić w momencie przyklęknięcia.
Podstawy prawnej nie znam – ponoć jest w OWMR, ale mam wątpliwości. Poza
tym OWMR w punkcie 83 wskazuje, że śpiew „Baranku Boży” towarzyszy łamaniu Chleba. Czyli generalnie obowiązuje postawa stojąca.
Tak się zastanawiam, czy poprawne jest dzwonienie w trakcie „Baranku Boży”
czasem nawet w połowie śpiewu.
Fragment z dyskusji z prezesem ministrantów o dzwonieniu podczas Baranku
Boży sprzed paru minut:
• to, że ksiądz klęka, kiedy klęka, to jest jego prywatna sprawa.
• ministrant ma zadzwonić jak klęknie.
Zastanawiam się, po są dzwonki. Aby dać sygnał wiernym: kapłan przyklęknął?
A co jeśli kapłan nie przyklęknie? Jeden z moich znajomych księży jest chory
i nie ma szans, aby on przyklęknął.
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ROZWIĄZANIE
Określenie istoty problemu (np. sposób przygotowania modlitwy wiernych).
Wybór właściwych dokumentów (np. OWMR).
Poszukanie w dokumentach (wynotowanie) mających w danym przypadku
zastosowanie zasad duchowych i praktycznych (np. OWMR 69-71).
Poszukanie właściwego rozwiązania problemu (od strony liturgicznej i duszpasterskiej):
jak argumentować
kiedy, jak i co zmieniać?
z kim uzgadniać?
kogo przekonać, a kto może w przekonywaniu pomóc?

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA

N

ajpierw popatrzmy, jak
ten obrzęd powinien
wyglądać według Mszału
– strony 374*-375*:
śpiew albo recytacja Baranku
Boży – w czasie łamania hostii
(jeśli łamanie chleba trwa dłużej
– śpiew ten może być powtórzony
wielokrotnie)
po jego zakończeniu kapłan
odmawia cichą modlitwę
kapłan przyklęka, bierze hostię
i mówi „Oto Baranek Boży”
To jest przepis.
Wiem oczywiście, że niektórzy
kapłani w czasie „Baranku Boży”
(bez przedłużania tego śpiewu!)
zdążą i połamać hostię, i zmówić
przepisaną po tym śpiewie modlitwę, wyjąć puszkę z taberna-
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kulum, ale nie o to chodzi. Ten
obrzęd ma swoje znaczenie, dynamikę i nie można zaciemniać
znaków (łamanie chleba, łączenie
Ciała i Krwi, modlitwa kapłana
i wiernych przed Komunią) wykonując za wiele czynności. Te
rozważania prowadzą do konkluzji, by nie pędzić, by wszystko
było szybko i „praktycznie” - ale
teologicznie poprawne.
Według Wskazań Episkopatu
Polski po wydaniu nowego
OWMR (331. Konferencja Plenarna) po zakończeniu śpiewu:
Baranku Boży należy zachować
chwilę ciszy na indywidualną
modlitwę. Modlitwą odmawianą
po cichu kapłan przygotowuje się
do owocnego przyjęcia Ciała
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i Krwi Chrystusa. Wierni czynią
to samo, modląc się w milczeniu”
(OWMR 84). Na słowa: „Oto Baranek Boży” i następujący po nim
akt pokory kapłan ukazuje Hostię
trzymając ją albo nad pateną albo
nad kielichem (zob. tamże).
( ht t p : / / l i t u r g i a . w i a r a . p l /
doc/420393.WskazaniaEpiskopatu-Polski-po-ogloszeniu-nowego-wydania/9).
A zatem tu jest czas na modlitwę, a nie w czasie „Baranku
Boży”. Po tej modlitwie dopiero
kapłan przyklęka. Zgodnie z nr 50
cytowanego dokumentu klęczymy
na słowa „Oto Baranek Boży”
(a zatem nie w czasie śpiewu:
„Baranku Boży” – to polska aplikacja do przepisów OWMR 43).
Poza tym byłoby nielogiczne,
gdyby w czasie tego samego obrzędu przyjmować różne postawy
(raz klęczymy, raz stoimy albo na
początku stoimy, a potem klękamy).
Zgodnie z OWMR 43 najlepiej
o postawach ciała instruować
słowami: „Celem zachowania
w tej samej celebracji jednolitości
gestów i postaw ciała niech wierni
dostosują się do zachęt, jakie
zgodnie z przepisami Mszału
wypowiada diakon, usługująca
osoba świecka lub kapłan”. Istnieje
jednak zwyczaj (nie przepis) sto-
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sowania dzwonków – gdzieniegdzie rozbudowany: http://www.
ministranci.archidiecezja.katowice.pl/liturgia,przedmioty-liturgiczne (zob. opis na końcu strony).
W OWMR tylko jest taki zapis:
150. Jeśli okoliczności za tym
przemawiają, krótko przed konsekracją ministrant dzwonkiem daje
znak wiernym. Podobnie dzwoni
zgodnie z miejscowym zwyczajem, gdy kapłan ukazuje wiernym
święte postacie. Jeśli stosuje się
okadzenia, kiedy kapłan ukazuje
ludowi Hostię i kielich, ministrant
je okadza.
Podsumowują: dzwonki po
Baranku Boży nie są konieczne,
ale jeśli już miałaby być stosowane, to po modlitwie kapłana
„Panie Jezu Chryste” (najlepiej
w czasie jego przyklęknięcia), by
wierni klęczeli na słowa „Oto
Baranek Boży”.
Wymaga to omówienia wszystkiego z proboszczem i innymi
prezbiterami posługującymi w parafii, by ujednolicić przebieg tego
obrzędu i uzgodnić z OWMR, by
wydobyć jego piękno i duchowe
znaczenie,
Błędem jest dzwonienie w trakcie „Agnus Dei”, bo zakłóca to
przebieg tego śpiewu i skłania
wiernych do przyjęcia „nieprzepisowej” w tym momencie postawy.
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Pytanie liturgiczne:
Kiedy ministrant ołtarza zanosi
na ołtarz kielich?

Czyni się to po zakończeniu modlitwy wiernych, tj. wówczas, gdy kapłan
odmówi na jej zakończenie modlitwę i wszyscy odpowiedzą: „Amen”.
Uzasadnienie: akcje liturgiczne nie nakładają się. Przygotowanie ołtarza nie
należy do liturgii słowa, ale do przygotowania darów.


Mszał, s. 15*:
„Po liturgii słowa rozpoczyna się śpiew na przygotowanie darów. W tym
czasie ministranci umieszczają na ołtarzu korporał
(palkę), puryfikaterz, kielich i mszał”.
OWMR 139: Po zakończeniu modlitwy powszechne wszyscy siadają
i rozpoczyna się śpiew na
przygotowanie darów. Akolita albo inny świecki ministrant umieszcza na ołtarzu
korporał, puryfikaterz, kielich, palkę i mszał.
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Dziecko Boże
czy zwykłe dziecko?
Podczas prac nad nowymi materiałami dla diakonii wychowawczej
najbardziej emocjonująca okazała się kwestia wykorzystania na Oazach
Rodzin programu Oazy Dzieci Bożych.

W

podręczniku OR Io znajduje
się zalecenie, by zespół wychowawczy realizował ze starszymi dziećmi formację ODB. Widać
jednak, że to rozwiązanie jest stosowane
niezwykle rzadko. Od początku mojej
przygody z diakonią wychowawczą intuicyjnie wyczuwałam też, że w pracy
z dziećmi na Oazach Rodzin należy

unikać wykorzystania tych treści i metod, z którymi dzieci spotkają w czasie
własnych rekolekcji (ODB, OND itd.).
Z drugiej strony, nie chciałabym stanąć
w opozycji do idei ks. Franciszka Blachnickiego. Jednym słowem: kłopot na
kłopocie.
Czy włączenie programu ODB do
pracy diakonii wychowawczej było od-
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powiedzią na jakieś potrzeby związane
z początkami Ruchu (np. brak innego
programu dla dzieci lub niedostępność
rekolekcji ODB)? Czy te okoliczności się
zmieniły, więc należy wprowadzić
zmiany? Czy może jest to ważne założenie formacyjne i trzeba dążyć, by ten styl
pracy z dziećmi na Oazach Rodzin się
upowszechnił? Dlaczego przestano realizować to zalecenie? I co by było, gdyby
jednak jego realizacja stała się normą?
Nie mam ani kompetencji, ani uprawnień, aby rozstrzygnąć te kwestie, jednak
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szych ustaleń podjętych jednogłośnie na
pierwszym spotkaniu naszej diakonii
przed kilkoma laty.
Dlaczego? Łączy się to z naszym głębokim przekonaniem, że jednym z podstawowych zadań diakonii wychowawczej jest przygotowanie dzieci do podjęcia osobistej formacji. Dotychczasowe
doświadczenia pokazywały, że dzieci
uczestniczące w Oazach Rodzin dość
często nudziły się na Oazach Dzieci
Bożych. Prezentując postawę „ja to już
wszystko wiem”, utrudniały przeżywanie

jednym z podstawowych zadań diakonii wychowawczej jest
przygotowanie dzieci do podjęcia osobistej formacji.
pragnę przedstawić moje osobiste wątpliwości i refleksje na ten temat. W ostatnich latach posługiwałam i w diakonii
wychowawczej, i na rekolekcjach Oazy
Dzieci Bożych. Na podstawie tych doświadczeń skłaniam się ku stanowisku,
iż obecnie bardziej słuszne jest powiązanie programu ODB jedynie z rekolekcjami zamkniętymi dla dzieci i należy
zachować ostrożność w realizowaniu go
na Oazach Rodzin.
Dlatego cele i metody pracy diakonii
wychowawczej, jakie opracowaliśmy
w archidiecezji warszawskiej, opierają
się na podstawowym założeniu: program dla dzieci jest INNY niż dla rodziców na danej oazie oraz INNY niż
program Oazy Dzieci Bożych i Oazy
Nowej Drogi. Było to jedno z pierw124

rekolekcji innym. Dlatego uważamy, że
diakonia wychowawcza powinna unikać
wybiórczego i przedwczesnego wprowadzania do zajęć z dziećmi treści i metod
pracy obecnych w późniejszej formacji.
Warto równocześnie położyć nacisk na
kwestie wychowawcze: umiejętność
pracy w grupie, samodzielność, posłuszeństwo, odpowiedzialność za innych.
Dobrze zrealizowany, atrakcyjny
program dla dzieci na Oazach Rodzin
stanowi najlepszą formę zachęcenia ich
do wyjazdu na ODB lub OND w przyszłości. Jeśli pojadą na swoje rekolekcje
i tam również okaże się, że program jest
bogaty, ciekawy, owocny i dopasowany
do ich wieku (a jest – to już wiemy od
lat), rozpoczną prawdopodobnie na
serio drogę osobistej formacji. Jeśli za-
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mienimy kolejność, efekt także jest odwrotny: najpierw dzieci są zasypywane
treściami formacyjnymi z pominięciem
wychowawczych (bywało, że na Oazach
Rodzin były tylko dwie formy aktywno-
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Musimy mieć jednak na uwadze, że
osoby posługujące w diakonii wychowawczej często nie są animatorami (ani
nawet uczestnikami) Ruchu ŚwiatłoŻycie, tylko (na przykład) studentkami

Etap Oazy Dzieci Bożych nie może być uznawany za
„mało ważny”, „taki przygotowawczy” i możliwy
do przeprowadzenia przez każdego.
ści: czas wolny i katechezy), a potem nie pedagogiki na praktykach. Taka sytuacja
można im zaproponować żadnych treści jest coraz częstsza. Niekoniecznie
formacyjnych, bo „już to wiedzą” i spra- można powierzyć formację według
wiają wciąż problemy wychowawcze. charyzmatu Ruchu osobom spoza RuW efekcie odchodzą z Ruchu Światło- chu. Etap Oazy Dzieci Bożych nie może
Życie, zanim do niego samodzielnie być uznawany za „mało ważny”, „taki
przygotowawczy” i możliwy do przeproweszły.
Naszym założeniem było więc two- wadzenia przez każdego. Jeśli na Oazie
rzenie nowego, innego programu właśnie dlatego, by nasi
wychowankowie owocnie przeżywali w kolejnych latach Oazy
Dzieci Bożych. Jeśli chcemy na
Oazie Rodzin wykorzystać program ODB, to tylko w całości,
dla określonej grupy dzieci
w odpowiednim wieku i po
poważnym rozważeniu kwestii
wychowawczych oraz organizacyjnych. Przyjmując to założenie trzeba też podkreślić, że
animatorów grup ODB na Oazach Rodzin obowiązują podręczniki danego stopnia rekolekcji, a nie konspekty diakonii
Magdalena Leczkowska
wychowawczej.
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Rodzin ma odbyć się formacja ODB,
konieczna jest przygotowana do tego
diakonia (animatorzy, chętny do współpracy ksiądz, animator muzyczny).
Rozważając możliwość częstszego
łączenia formacji ODB z Oazami
Rodzin, trzeba zauważyć fakt, że na
rekolekcjach dla rodzin skład grupy
dzieci jest BARDZO losowy. Zazwyczaj przeważają dzieci w wieku przedszkolnym. Nie można zawsze liczyć
na to, że uzbiera się odpowiednia
grupa starszych dzieci, która umożliwi przeprowadzenie rekolekcji ODB.
Podstawowym kluczem doboru
uczestników rekolekcji zawsze będzie
etap formacji rodziców, a nie wiek
dzieci i ich doświadczenie ODB. Co
zrobić, jeśli dziecko w pierwszym
turnusie było już na danym stopniu?
126
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A co, jeśli w zeszłym roku każde
dziecko przeżyło inny stopień? Powtórki, przerwy i „ja już to wszystko
wiem” byłoby nieuniknione. W przypadku powołania tylko jednej grupy
ODB istnieje też pewne ryzyko, że
wszystkie punkty programu zamienią
się w spotkania w grupie.
Warto również dostrzec pewną niezgodność w metodzie obu typów rekolekcji. Oaza Rodzin opiera się na założeniu, że podstawową grupą formacyjną
jest rodzina. Widać to na przykład
w zapewnieniu specjalnego czasu dla
rodziny w planie dnia. Zgodnie z wizją
ks. Franciszka Blachnickiego formacja
ODB zakłada korzystanie z systemu
prewencyjnego św. Jana Bosko. W skrócie: „animator zawsze ze swoją grupą”.
Co ma robić animator w czasie dla ro-
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dzin, gdy każdy z uczestników z jego
grupy jest pod opieką innych rodziców?
Oczywiście da się „pożenić” te dwa
aspekty, ale będzie to zawsze kompromis. Chcę tu zaznaczyć pewną niespójność.
Z mojej perspektywy jednym z trudniejszych wyzwań wychowawczych na
Oazach Rodzin jest właśnie fakt obecności rodziców. Animator ODB na od-
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czeństwie zmienia się obecnie dominujący styl wychowawczy. Coraz bardziej powszechnym zjawiskiem jest
nadopiekuńczość rodziców względem
dzieci. Małżonkowie z Domowego
Kościoła nie są w magiczny sposób
zabezpieczeni przed błędami wychowawczymi. Nasila się zjawisko zabierania na Oazy Rodzin coraz starszych
dzieci. Zdecydowanie nie jest to natu-

Coraz bardziej powszechnym zjawiskiem jest nadopiekuńczość
rodziców względem dzieci. Małżonkowie z Domowego
Kościoła nie są w magiczny sposób zabezpieczeni przed
błędami wychowawczymi.
dzielnych rekolekcjach poza wieloma
trudnościami przeżywa też wyjątkową
wspólnotę ze swoimi uczestnikami
przez fakt wspólnego odpoczynku,
czytanie bajek na dobranoc, wspieranie
w kłopotach... Na Oazie Rodzin te
„najsłodsze” funkcje animatora pełnią
rodzice, co automatycznie odcina animatora od pewnych źródeł motywacji.
Również grupa ma ograniczone możliwości budowania więzi, bo nie mieszka
razem, nie dzieli się łazienką, nie obiera
razem ziemniaków. Może to stanowić
poważne obciążenie dla osób z diakonii
takiej „łączonej” oazy, bowiem ich grupa
w takich warunkach zżyje się dużo
później niż taka sama grupa w warunkach rekolekcji ODB.
Pod uwagę warto wziąć także kwestie
psychologiczne i społeczne. W społe-

ralne i dogodne środowisko wychowawcze dla nastolatków (powyżej 12
roku życia). Wynika to z faktu, że
w okresie dojrzewania formacja (kładąca nacisk na SAMOwychowanie)
powinna stać się zjawiskiem dominującym nad wychowaniem. Psychologia
rozwojowa wskazuje też na znaczenie
grupy rówieśniczej (ani rodzina, ani
„standardowa” grupa dzieci na OR, nie
jest grupą rówieśniczą). Jeśli normą
stanie się zapewnianie programu formacyjnego dla najstarszych dzieci, to
te dzieci będą przyjeżdżały z rodzicami
jeszcze częściej.
Przeniesienie realizacji programu
ODB i OND na Oazy Rodzin może
zaszkodzić usamodzielnianiu się
dzieci, więc także zablokuje możliwość osiągania celów formacyjnych.
127

Oaza nr 112

Zgubimy wartości, które płyną – między innymi – z rozstania z rodzicami
na dłuższy czas, dzielenia się doświadczeniem wiary z osobami z rodzin
niewierzących, wchodzenia w nową
grupę, oderwania od telefonu i innych
zdobyczy techniki, skorzystania z doświadczenia i wiedzy osób spoza rodziny itp.
Z pewnością jesteśmy z ks. Blachnickim zgodni co do celu: dzieci powinny przeżywać Oazę Dzieci Bożych.
Moja wątpliwość dotyczy tylko jednego ze sposobów osiągania tego celu,
a pochodzi wprost z zachwytu nad
programem ODB.
Zadziwia mnie lawina owoców
duchowych, która zasypuje nas za
każdym razem, gdy przeżywam reko-
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lekcje razem z dziećmi. Patrzyłam na
cuda; byłam ewangelizowana przez
dziesięciolatkę na huśtawce; widziałam, że Słowo Boże uzdrawia z lęku;
czułam, jak ściany drżą od śpiewu;
byłam zmuszona do przejścia z modlitwy spontanicznej w równoczesną,
bo wspólnota miała za dużo do powiedzenia Panu Bogu; słuchałam
świadectw, po których nie mogłam
zasnąć z radości… Nie mogę pozbyć
się obawy, że coś z tego by zginęło,
gdyby Oaza Dzieci Bożych była przyłączona do Oazy Rodzin. To jest
osobny byt, inna dynamika, inne
potrzeby i inne charyzmaty dla diakonii. Przecież nikt by nie zrobił odwrotnej operacji…
Magdalena Leczkowska
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Nie bójmy się

żyć

Przyczyną wszelkich nałogów społecznych jest lęk i kłamstwo, dlatego
Ojciec Franciszek Blachnicki powiedział, że jako Ruch Światło-Życie
musimy najpierw wydać wojnę zakłamaniu i zalęknieniu. Dotyczy to nie
tylko tego, co narzucał ówczesny system komunistyczny, ale i temu, co
jest w nas. Kłamstwu, na które sami się zdecydowaliśmy, i lękowi, który
często sami tworzymy i podsycamy.
CZYM SIĘ OKŁAMUJEMY?
Lęk jest, niestety, częścią ludzkiego
życia. Zadziwiające jest, że wszyscy od
niego tak skwapliwie uciekamy. Najchętniej byśmy w ogóle o nim nie
myśleli. Udajemy nawet przed samymi
sobą, że go nie ma, że jesteśmy twardzi,
że sobie poradzimy.
Kłamstwem jest to, że muszę sobie

świat mówi, że trzeba sobie ze wszystkim samemu poradzić. Nie możesz
liczyć na drugiego człowieka, drugi
człowiek jest dla ciebie rywalem. Jeśli
okażesz słabość, zostaniesz dotkliwie
skarcony. Daliśmy to sobie wmówić.
Często nasze szczęście utożsamiamy
ze zdobyciem czegoś. Muszę to kupić.
Muszę to osiągnąć. Czy wtedy, kiedy

Dzisiejszy świat mówi, że trzeba sobie ze wszystkim
samemu poradzić. Nie możesz liczyć na drugiego człowieka,
drugi człowiek jest dla ciebie rywalem.
sam poradzić ze swoim życiem, że
muszę być twardy. To mit! Pamiętaj –
nie jesteś niezniszczalny. Podlegasz
słabości, chorobie; podlegasz także
lękom. Nie musimy żyć według zasady:
umiesz liczyć, licz na siebie. Nie musimy być samowystarczalni. Dzisiejszy

kupisz lepszy ciuch, jesteś lepszym
człowiekiem? Czy wtedy, kiedy zdobędziesz wyższy poziom w karierze naukowej czy w zawodowej, jesteś kimś
„bardziej”? My, chrześcijanie, możemy
zarówno zdobywać wykształcenie, jak
i piastować różne odpowiedzialne
129
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stanowiska, ale nie musimy z tego
uczynić motoru naszego życia. Nie
żyjemy przecież po to, żeby zwyciężyć
w wyścigu do koryta. Żyjemy po to,
żeby cieszyć się życiem. Chrześcijaństwo to nie są nudy ani samobiczowanie się. Chrześcijaństwo to jest radość
z poznania prawdy o ojcostwie Boga,
o moim synostwie i o moim braterstwie. I ta prawda mnie uskrzydla, bo
nie boję się drugiego człowieka.
Czego się tak najbardziej boimy?
Najbardziej boimy się, że stracimy.
I to nie chodzi tylko o pieniądze, pracę
czy dom, ale że stracimy w ludzkich
oczach. Chcemy być odpowiedni dla
innych. Próbujemy się dopasować,
zamaskować. Ile razy kryjesz się ze
swoim chrześcijaństwem, bo boisz się
ludzkiej opinii?
Czasem z myślenia o ludzkiej opinii
rodzi się niechęć do zaangażowania,
bo przecież może mi to być wytknięte
przez obserwatorów, którzy sami nic
nie robią, a swoje stanie z boku uspra-
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wego), to ostygnie im głowa i nie wychylą się poza niezbędne minimum.
Czasem ma to postać upomnienia
zalęknionej „starszyzny”, która próbuje
ustawić do szeregu gorące głowy
młodszych. Potem wielu z nich zbyt
dogłębnie się zastanawia, jak będzie
odbierana przez innych, i w lęku przed
skarceniem czy wytknięciem niedojrzałości, poprzestaje na tym, co musi,
rezygnując z marzeń i ideałów.
Niestety, bywa że prowadzi to do
chorobliwego lęku przez wszelkimi
zmianami i nowościami. Przecież
przez lata było dobrze, to po co kombinować? To, co znane, staje się synonimem bezpieczeństwa – trwałej,
sprawdzonej, czasem bezmyślnie kopiowanej struktury. Ponieważ wszystko
się zna, to nic nie może zaskoczyć.
Wszelkie zmiany wydają się być zamachem na tę świętą stabilność. Dlatego
boimy się nowych pomysłów, form,
sposobów myślenia. Świat jednak idzie
do przodu i zmienia się sposób myśle-

Bywa że prowadzi to do chorobliwego lęku przez wszelkimi
zmianami i nowościami. Przecież przez lata było dobrze, to
po co kombinować?
wiedliwiają krytyką zaangażowania
innych i wytykaniem ich błędów. Nie
raz gasi się aktywność szczególnie
młodych wiekiem czy stażem. Tłumaczy się im, że jak dorosną (zarówno
w znaczeniu wieku, jak i stażu oazo130

nia, komunikacji, powstają nowe wyzwania i zagrożenia.
Nowe niekoniecznie znaczy lepsze,
ale na pewno inne. Nie chodzi mi
o potępianie tego, co stare, sprawdzone, wielokrotnie praktykowane,
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ważna jest jednak otwartość na to, co
nowe, i umiejętne korzystanie z tego,
co sprawdzone. Niestety, jak każda
armia jesteśmy dobrze przygotowani,
ale na poprzednią wojnę. Ta aktualna
jest dla nas z reguły zaskoczeniem
i dopiero w trakcie jej trwania próbujemy improwizować i szukać nowych
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Niektórzy wolą nic nie zrobić, bo
wtedy na pewno nie popełnią błędu.
Nic nie stracą, ale też nic nie zyskują.
OGRÓJEC
Za każdym razem, kiedy medytuję
scenę Ogrójca, niesamowicie dotyka
mnie to, że Jezus przeżywa lęk. Co

Ruch ma się stać dla wielu drogą do uświęcenia,
a nie strukturą, z którą mają związać swoją przyszłość.
dróg, zwłaszcza w obliczu gwałtownie
łamiącego się frontu. Warto nie bać się
i już dziś ich poszukiwać, zarówno tych
na dziś, jak i na jutro. Trzeba mieć
odwagę słuchania młodych pokoleń
(znów zarówno w kategorii wieku, jak
i stażu). Oni wnoszą nowe pytania, ale
i nowe, często niespodziewane odpowiedzi. Pamiętajmy, że przecież formacja jest dla ludzi, a nie ludzie dla formacji. Ruch ma się stać dla wielu drogą
do uświęcenia, a nie strukturą, z którą
mają związać swoją przyszłość. Cały
Ruch ma charakter służebny.
Czasem nie podejmuje się starań

mówi Ojcu? Nie chcę cierpieć. Bo On
wie, jak bardzo będzie cierpiał, że to
będzie niezwykle bolesne zarówno od
strony somatycznej, jak od strony
psychiki czy ducha. Dla mnie moment
Ogrójca pokazuje, że Jezus jest prawdziwie człowiekiem z tym wszystkim,
co ludzkie. Co Jezus robi ze swoim
lękiem? Nie ucieka, ale przychodzi
z nim do Ojca, bo czuje się Synem
swojego Ojca.
Dzisiejszy świat chciałby zrównać
z ziemią, przykryć wszystkie ciemne
doliny ludzkiego życia. Mówić tak po
amerykańsku, że sobie poradzisz, że

Co Jezus robi ze swoim lękiem? Nie ucieka, ale przychodzi
z nim do Ojca, bo czuje się Synem swojego Ojca.
z obawy, że się nie uda, a przecież nikt
nie chce smakować klęski. To z góry
skazuje na niepowodzenie, bo kiedy
nic się nie robi, to nic się nie osiąga.

przecież jest dobrze, jest super. Ale co
zrobić, kiedy przychodzi cierpienie?
Kiedy przychodzi niepowodzenie?
Kiedy idę przez ciemną dolinę? Mam
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się rozbeczeć i powiedzieć: nie tak się
umawialiśmy, Boże, na życie? Ilu ludzi
się buntuje przeciw Bogu mówiąc: „nie
tak miało być Boże”. Dlaczego choroba,
dlaczego bezrobocie, dlaczego cierpienie? O nie, nie! I wielu trzaska drzwiami
od Kościoła mówiąc: dla mnie Bóg
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buzuje i budzą się ukryte lęki i niepewność. Ale wstyd przyjść do drugiego
poprosić o pomoc. A potem przedwcześnie umierają. Byli twardzi, ale
nawet najtwardszy facet jest człowiekiem, który ma swoje emocje, swoje
uczucia.

Do Boga możemy przyjść, otworzyć serca i powiedzieć mu
wszystko. Bez lęku o to, jak nas potraktuje, oceni
i że powie, że jesteśmy mięczaki.
umarł, teraz liczą się tylko moje
sprawy. A co mówi Bóg wiszący na
krzyżu? Tak, dla ciebie Bóg umarł, bo
liczą się tylko twoje sprawy.
Gdybyśmy za każdym razem, kiedy
się boimy w życiu, zamiast uciekać,
brać kolejne środki przeciwbólowe,
przyszli do Boga, naszego Ojca, i w zaufaniu powiedzieli: Ojcze, boję się.
Boję się bardzo tej decyzji, boję się
bardzo tej rzeczywistości, boję się
ludzkich opinii, boję się, że mi się nie
uda. Ale wiem, że jeśli Ty będziesz
w tym ze mną, to sobie z tym poradzę.
Nie dlatego, że jestem odważny i samowystarczalny, ale dlatego, że Ty jesteś ze mną.
Czy wierzysz w to, że Bóg jest Ojcem
Wszechmogącym? Że możesz przyjść
do Niego ze swoim lękiem? Szczególnie dotyka to uzdrawiająco stereotypu
mężczyzny, który musi sobie poradzić,
zacisnąć zęby, bo nie wypada, żeby
uronił łzy. Niestety, w środku wszystko
132

Do Boga możemy przyjść, otworzyć
serca i powiedzieć mu wszystko. Bez
lęku o to, jak nas potraktuje, oceni i że
powie, że jesteśmy mięczaki. Przed
Bogiem każdy może być sobą. Tak
uczynił Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym. Powiedział to swojemu Ojcu
prosto, złożył swoje życie i swój lęk
w Jego ręce.
Czy jesteś gotów zaufać Bogu, tak jak
Ojcu zaufał Jezus Chrystus w Ogrodzie
Oliwnym, wobec swoich lęków o przyszłość?
ks. Maciej Krulak

W Ruchu
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Oaza w pierwszej
polskiej metropolii

P

ierwsze wspólnoty oazowe zaczęły
powstawać w archidiecezji gnieźnieńskiej na początku lat siedemdziesiątych XX wieku, podobnie jak
w wielu innych polskich diecezjach.

z 8 maja 1972 roku do diecezjalnego
duszpasterza służby liturgicznej
w Gnieźnie, dotyczący wyjazdu chłopców i dziewcząt z archidiecezji gnieźnieńskiej na oazy rekolekcyjne. W wy-

Mija dziesięć lat odbudowy struktur Ruchu Światło-Życie
w archidiecezji gnieźnieńskiej i widać wiele pozytywnych
znaków, które świadczą o rozwoju wspólnoty.

Fot. Henryk Lewicki

W archiwum diecezjalnego ośrodka
Ruchu Światło-Życie można znaleźć
m.in. list ks. Franciszka Blachnickiego
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jeździe tym wzięło udział 50 osób
z Trzemeszna, Pleszewa, Jarocina, Wrześni, Orzechowa, Torunia i Bydgoszczy.
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Fot. Natalia Lipińska
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Kolejne lata pokazały, że głównym
miejscem rozwoju oaz młodzieżowych
i Domowego Kościoła nie było samo
Gniezno, ale właśnie Bydgoszcz, która
należała wtedy do archidiecezji gnieźnieńskiej. W Bydgoszczy, mieście
wojewódzkim i akademickim, było
więcej możliwości działania wśród
młodzieży i rodzin. Sytuacja się skomplikowała, gdy papież Jan Paweł II
w 2004 roku utworzył diecezję bydgoską, do której odtąd należą północne
dekanaty dotychczasowej archidiecezji
gnieźnieńskiej. W nowej diecezji bydgoskiej pozostała zdecydowana większość wspólnot i osób odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. W archidiecezji pozostał moderator diecezjalny
Ruchu, pojedyncze wspólnoty młodzieżowe (które niestety nie przetrwały

próby czasu i w ciągu kilku lat przestały
istnieć), dwa rejony Domowego Kościoła i ośrodek rekolekcyjny w Janikowie. Do diecezji bydgoskiej przeszła
para diecezjalna DK, moderator diecezjalny DK, małżeństwa z siedmiu
rejonów oraz wszyscy odpowiedzialni
za diakonie. W tej sytuacji trzeba było
wiele spraw zaczynać od nowa, tworzyć
nowe struktury i formować nowych
odpowiedzialnych.
Mija dziesięć lat odbudowy struktur
Ruchu Światło-Życie w archidiecezji
gnieźnieńskiej i widać wiele pozytywnych znaków, które świadczą o rozwoju wspólnoty. Ostatnie kilka lat zaowocowało utworzeniem trzeciego
rejonu DK, ponadto zaczęły powstawać i rozwijać się diakonie: modlitwy,
słowa, komunikowania społecznego,
135
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wyzwolenia – niektóre również na
poziomie rejonowym. Podejmowane
są próby utworzenia diakonii oaz rekolekcyjnych i zaangażowania w niej
osób od lat zajmujących się rekolekcjami. Dzięki temu, że kolejne małżeństwa zaczęły inicjować tworzenie
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i dają uczestnikom możliwość poszerzenia perspektywy Ruchu na całą
rzeczywistość oazową w diecezji. Powstały nowe wspólnoty młodzieżowe:
w Gnieźnie w 2006 roku, Inowrocławiu
w 2009 i Trzemesznie w 2013 roku.
Zawiązały się kolejne kręgi Domowego

Często łatwiej jest im tworzyć coś swojego, bez wchodzenia
w struktury i na drogę formacyjną, ponieważ wymaga to
mniej wysiłku niż prowadzenie wspólnoty oazowej.

Fot. Henryk Lewicki

różnych diakonii i brać za nie odpowiedzialność, można było przywrócić
spotkania Diecezjalnej Diakonii Jedności, która koordynuje i planuje
wspólne działania dla wszystkich
wspólnot w diecezji. Spotkania odbywają się co najmniej dwa razy w roku
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Kościoła. Niedawno w gnieźnieńskiej
parafii prowadzonej przez księży michalitów powstała wspólnota Oazy
Dzieci Bożych. Wiele osób odpowiedzialnych za różne rzeczywistości
Ruchu wypowiada się zdecydowanie
o zauważalnym i wyraźnym rozwoju
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Fot. Natalia Lipińska
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członków Ruchu, którzy dojrzewają do
podejmowania kolejnych działań
i zaczynają przejmować odpowiedzialność za wspólnoty i diakonie.
Specyfika diecezji, w której nie ma
ośrodków akademickich i dużych
miast – największe miejscowości liczą
ok. 60-70 tysięcy mieszkańców – powoduje, że pojawia się problem młodzieży przeprowadzającej się do ośrodków akademickich. Z tego powodu we
wspólnotach następuje duża rotacja
uczestników, którzy nie są w stanie
zakotwiczyć się w Ruchu i służyć kolejnym osobom, czy to jako animatorzy, czy też w konkretnych diakoniach.
To bardzo negatywnie wpływa na
formację uczestników i czasami powoduje obumieranie wspólnot młodzieżowych. W tej chwili w całej diecezji

istnieje kilka wspólnot młodzieżowych, w których formuje się młodzież
gimnazjalna i licealna. Dwie z nich to
efekt działań duszpasterzy z ostatniego
roku, czyli zupełne świeże wspólnoty,
które dopiero rozpoczęły wspólną
drogę.
Na terenie diecezji znajduje się
ośrodek rekolekcyjny Ruchu ŚwiatłoŻycie w Janikowie-Ostrowie, którym
zajmuje się moderator diecezjalny
Ruchu, ks. Marek Siwka. Co roku
w wakacje odbywają się w nim dwa lub
trzy turnusy rekolekcyjne, najczęściej
jeden z nich to Oaza Dzieci Bożych,
pozostałe to zwykle Oaza Nowego
Życia I i II stopnia. Oprócz tego młodzież pojawia się w ośrodku w długie
weekendy czy ferie, aby przeżyć krótkie
rekolekcje. Część uczestników rekolek137
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cji przyjeżdża jednak z innych diecezji,
zwłaszcza z diecezji bydgoskiej.
Niepokojącym zjawiskiem jest niewielka liczba księży zaangażowanych
w Oazę. O ile kręgi Domowego Kościoła są w stanie poradzić sobie
z formacją także wtedy, gdy ksiądz nie
ma doświadczenia oazowego, to jednak wspólnoty młodzieżowe w takich
sytuacjach przechodzą ciężką próbę
i bądź przeobrażają się w jakąś niezidentyfikowaną wspólnotę pod wezwaniem księdza wikariusza, bądź też
zupełnie się rozpadają. Wielu księży
w diecezji spotkało się w swoim życiu
z Oazą, spora część przeszła formację
podstawową i uczestniczyła w rekolekcjach, jednak nie ma to przełożenia na
zaangażowanie się w tworzenie kolej138
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nych wspólnot Ruchu. Z rozmów
z duszpasterzami wynika, że często
łatwiej jest im tworzyć coś swojego, bez
wchodzenia w struktury i na drogę
formacyjną, ponieważ wymaga to
mniej wysiłku niż prowadzenie wspólnoty oazowej. Również konieczność
trzymania się materiałów i kolejnych
kroków formacyjnych jest odbierana
przez wielu księży jako zbyt wymagająca dla nich i dla młodzieży. Budujące
jest jednak to, że księża moderatorzy
angażujący się w formację oazową nie
zaniedbują również własnej formacji
i regularnie spotykają się w grupie
kapłańskiej, ponadto klerycy zainteresowani oazą spotykają się w swoim
gronie, co cieszy się przychylnością
i poparciem rektora seminarium.
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W trochę lepszej sytuacji jest Domowy Kościół, w którym świeccy
w większym stopniu biorą odpowiedzialność za własną formację. Dzięki
temu mniejsza znajomość charyzmatu
przez księdza nie powoduje dużych
utrudnień w pracy formacyjnej. W diecezji jest obecnie 31 kręgów rodzin,
z których 10 jest pilotowanych. Statystyki wyjazdów na rekolekcje są trochę
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przyjaźnie mogą być kontynuowane,
gdy młodzież gnieźnieńska wyjedzie
na studia do Poznania. W zeszłym roku
udało się wspólnie zorganizować Oazę
Ewangelizacji, w tym roku planowana
jest wspólna Oaza Nowego Życia I°.
Również tegoroczną nowością jest
Oaza Nowego Życia III stopnia dla
rodzin i dla młodzieży, która ma się
odbyć w Gnieźnie. Możliwe, że dzięki

Ruch się zmienia, dojrzewa, rośnie, szuka inspiracji,
próbuje odpowiadać na znaki czasu.
wyższe od danych krajowych. W diecezji organizowana jest najczęściej
jedna piętnastodniowa Oaza Rodzin
oraz kilka rekolekcji tematycznych.
Wyjątkowy pod tym względem jest
obecny rok, w którym już odbyła się
Oaza Rodzin I stopnia w ferie zimowe,
a w wakacje planowane są Oazy Rodzin I i III stopnia. Od dwóch lat udaje
się zorganizować w pierwszym turnusie oazowy dzień wspólnoty w gnieźnieńskiej katedrze prymasowskiej,
w którym uczestniczą przynajmniej
cztery grupy oazowe. Ponadto spora
grupa małżeństw wyjeżdża na rekolekcje w inne rejony Polski.
Ciekawą inicjatywą w organizowaniu rekolekcji okazuje się współpraca
między archidiecezjami gnieźnieńską
i poznańską. Dzięki temu można
stworzyć młodzieży lepsze warunki,
jest łatwiej o animatorów, a zawiązane

przetarciu szlaków nie będzie to ostatnia taka inicjatywa i również w kolejnych latach Gniezno będzie gościło
oazowiczów przeżywających III stopnień ONŻ. Do tej pory ci, którzy
chcieli przeżyć ten stopnień, musieli
szukać sobie miejsca w innych rejonach Polski.
Nie da się w krótkim tekście ująć
wszystkich aspektów funkcjonowania
Ruchu Światło-Życie w archidiecezji.
Gnieźnieńska oaza jest żywa, jest
w niej spory potencjał i to, co powyżej
opisano, jest tylko nieśmiałym dotknięciem różnych aspektów, które
niewątpliwie wymagałyby rozwinięcia.
Ruch się zmienia, dojrzewa, rośnie,
szuka inspiracji, próbuje odpowiadać
na znaki czasu. W Panu Bogu nadzieja,
że kolejne dziesięć lat będzie dobrze
wykorzystane.
Jacek Skowroński
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Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej

W

Warszawie i Laskach pod
Warszawą, w dniach 14-15
grudnia 2013 r. odbyła się
Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej.
W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście
osób z pięciu diecezji (bydgoskiej, łowickiej, przemyskiej, sosnowieckiej
i warszawskiej). Prezentacje wykorzystane podczas rekolekcji są dostępne do
pobrania drogą elektroniczną ze strony
Centralnej Diakonii Liturgicznej. Temat
wiodącym był „Charyzmat liturgii Ruchu Światło-Życie 50 lat po ogłoszeniu
Konstytucji o Liturgii Świętej Soboru
Watykańskiego II”.
Początek spotkania – zgodnie z rodząca się tradycją – to modlitwy przy
grobie ks. Wojciecha Danielskiego
i Eucharystia sprawowana w intencji
rozpoczęcia jego procesu beatyfikacyjnego. Omawiano, czym żyje obecnie
Ruch; budowano nie tylko jedność
wewnątrz diakonii liturgicznej czy
w różnych środowiskach troszczących
się o piękno liturgii, ale także pomiędzy

DL a innymi diakoniami i dziełami
RŚŻ. Omówiono także pokrótce adhortację „Evangelii Gaudium”.
Podczas spotkania w grupach prócz
kręgu liturgicznego uczestnicy zastanawiali się nad tym, jakie działania mogą
podjąć jako diakonia liturgiczna Ruchu
Światło-Życie na Światowych Dniach
Młodzieży w Krakowie w 2016 r.:
w aspekcie mistagogii liturgicznej, jak
może się dokonywać koordynowanie
przygotowania różnych celebracji – na
wzór Kongregacji. Dzieło przygotowania do obchodów wymaga współpracy
różnych gałęzi Ruchu oraz wielu innych
środowisk (lektorów, animatorów, ceremoniarzy). Owoce ich pracy są dostępne na stronach CDL (www.oaza.pl/
cdl).
W niedzielę sprawowano Mszę św.
wraz ze wspólnotą parafialną. Wielką
radością był również udział w niektórych celebracjach podczas OJDL diakona Adama, odbywającego praktykę
w parafii w Laskach.

Oaza Jedności
Diakonii Muzycznej
W dniach 14-16 marca 2014 r. w Krościenku n. Dunajcem odbyła się II Oaza
Jedności Diakonii Muzycznej, która
zgromadziła przedstawicieli diakonii
muzycznych z całej Polski.
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Animatorzy muzyczni mogli w tym
czasie doskonalić warsztat i wymienić
doświadczenia związane z posługą
muzyczną na rekolekcjach oraz podzielić się tym, jak wygląda ich formacja
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Fot. Bernard Wojtasiewicz
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w poszczególnych diecezjach. Zastanawiali się również w kontekście omawianej adhortacji papieża Franciszka ,,Radość Ewangelii”, jak realizować tytułową
radość w posłudze animatora muzycznego.
Uczestnicy wszelkie radości i trudności, z którymi borykają się w swoich
diakoniach, powierzyli Chrystusowi
Słudze. W wieczornej modlitwie uwielbienia dziękowali Mu za swoje diakonie
i prosili, aby wzbudził w sercach ich
członków nieustanne pragnienie służby

innym, na Jego wzór. Nawiedzenie
grobu ks. Franciszka Blachnickiego –
wspólna modlitwa i śpiew w dolnym
kościele zostaną w pamięci uczestnikom
Oazy Jedności.
Animatorzy wyjechali z konkretnymi
zadaniami. Zostali zaproszeni do zespołów, które m.in. opracowują śpiewy na
wakacyjne dni wspólnoty, pieśni i piosenki na poszczególne dni Oaz Rekolekcyjnych oraz redagują Biuletyn Centralnej Diakonii Muzycznej.
Karolina Garbacz

Miej o nim staranie

Oaza Jedności Diakonii Komunikowania Społecznego

P

rawie trzydzieści osób z trzynastu
polskich diecezji spotkało się
w Warszawie-Choszczówce podczas Oazy Jedności Diakonii Komunikowania Społecznego. Niespełna dwa

dni (29-30 marca br.) udało się organizatorom wypełnić bogatą treścią, z zajęciami warsztatowymi włącznie. Inicjatorem wydarzenia była Centralna
DKS, która już w zaproszeniu wskazy141
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wała na wielką wartość bezpośrednich
kontaktów ludzi zaangażowanych we
wspólne dzieło.
Wspólne zajęcia, których wielkim
atutem była różnorodność wiekowa
i środowiskowa uczestników, pozwoliły
zmierzyć się z tematem zagrożeń
i szans, jakie niesie ze sobą posługa
w DKS. Uczestnicy wymieniali wśród
nich brak czasu, niekonsekwencję
w działaniu i nadmierne obciążanie
obowiązkami osób, które najbardziej
odpowiedzialnie angażują się w konkretne inicjatywy i zadania. Szansą
okazała się możliwość indywidualnego
rozwoju, trwania we wspólnocie, pielęgnowania zainteresowań i dzielenia się
nimi. Rodzice podkreślali zalety służby
podejmowanej w diakonii wspólnie
z dziećmi; gdy tworzy się płaszczyzna
porozumienia, wspólnych trosk i celów,
łatwiej jest nawiązać kontakt, wskazać
drogę, uczyć odpowiedzialności.
Kwestia odpowiedzialności wybrzmiała również jako podsumowanie
tej części, w której uczestnicy mieli zaprojektować kolejne odsłony strony
oaza.pl oraz kwartalnika „Oaza”. Wielu
mogło przekonać się osobiście, jaki jest
to rodzaj wyzwania, ale także poczuć,
że i od nich wiele zależy. Tworzone
w rejonach i diecezjach materiały, realizowane tam pomysły, przeprowadzane
wywiady z ciekawymi ludźmi, bezpośrednio zasilają ogólnopolskie media
spod znaku Ruchu Światło-Życie. Jeżeli
ktoś miał wrażenie, że centralne dzieła
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powstają same lub przy udziale niewielkiej grupki osób wtajemniczonych,
musiał w tej sytuacji zweryfikować swój
pogląd na tę kwestię.
Odmienności spojrzenia na posługę
służyły również konferencje głoszone
przez ks. Jana Kobaka (diec. rzeszowska), dzięki którym uczestnicy OJDKS
pochylili się nad orędziem papieża
Franciszka na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu oraz zyskali możliwość odniesienia swojej
służby do wartości ewangelicznych.
Być może niewielu przyszło do głowy,
że kwintesencją posługi w diakonii
może okazać się przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Okazało się
jednak, że w tej perykopie Jezus bardzo
często mówi o wartościach, które powinny przyświecać oazowym dziennikarzom, fotografikom i redaktorom.
Mówi bowiem o miłości, trosce, zauważeniu potrzeb drugiego człowieka.
Odnosząc tę treść do obowiązków
oazowych mediów, prowadzący podkreślili konieczność wspierania głosu
najsłabszych, w jakiś sposób wykluczonych, pozostających na marginesie
zainteresowania głównego nurtu.
Gdyby ktoś zapytał o jedno tylko
zdanie z przypowieści, które najlepiej
charakteryzuje służbę DKS, wydaje się
że powinno ono brzmieć „Miej o nim
staranie”. Staraj się: o wierność posłudze, rzetelność przekazu, dobro każdego człowieka i dobro wspólne.
Monika Jasina
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Wydawnictwo Światło-Życie poleca
www.wydawnictwo-oaza.pl

Mariola i Piotr Wołochowiczowie
WIERZĄCE DZIECI. O tym jak wychowywać dzieci
do dojrzałej wiary

Chcesz wychować swoje dzieci na dojrzałych i wierzących
ludzi?
Co za pytanie, pewnie, że chcesz!
Mariola i Piotr Wołochowiczowie prezentują biblijną strategię konieczną, by to osiągnąć. Dają konkretne, sprawdzone
wskazówki działań – nie przypadkiem udało im się wychować trójkę swych dzieci
na osoby silne wiarą i oddane Panu. Oni zaufali zachęcie Jezusa zapisanej w Ewangelii wg św. Mateusza: „Kto ma, temu będzie dodane”. Bóg „dodaje” tym, którzy
zdecydowali się mieć choćby odrobinę.
Rodzicu, przeczytaj tę książkę – pomoże Ci zaufać Bożej obietnicy!

Ursula Marc
NIE TAK, JAK U ZBÓJCÓW…

Książka ta jest współczesną przypowieścią – baśnią dla
dzieci i młodzieży, a także – dorosłych. Opowiada o zbójeckim
chłopcu, który zostaje przysposobiony przez prawdziwego
Króla. U boku jego Syna przeżywa naprawdę niesamowite
przygody. Kto czyta te historie, jest poruszony i może zaczyna
przeczuwać, co to znaczy być chrześcijaninem. Bo ten Król
istnieje naprawdę.

Władysław Jan Grabski
KONFESJONAŁ

Długo przyszło czekać wielbicielom prozy Władysława Jana
Grabskiego na kolejne wydanie Konfesjonału. Ci, którzy znają
książkę W cieniu kolegiaty, spotkają tu wielu (wszystkich
najważniejszych, a więc Sadoka oraz…) bohaterów tej powieści – ich dalsze losy są równie niezwykłe jak te opisane
w pierwszej części. Jednakże Konfesjonał jest, można powiedzieć, historią kompletną samą w sobie i do znalezienia
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przyjemności w lekturze tej pozycji znajomość wcześniejszych losów bohaterów
nie jest tak naprawdę potrzebna…
A tym, którzy zaczną od Konfesjonału oraz tym, którzy prozy Grabskiego jeszcze
nie znają, a lubią refleksyjne powieści obyczajowe, w których wątek wiary nie tylko
nie jest pomijany, ale jest jednym z najistotniejszych, polecamy pierwszą powieść
cyklu:

W CIENIU KOLEGIATY

Władysław Jan Grabski pokazuje w niej, jak różne mogą
być ludzkie drogi do świętości. Jej bohaterowie to Sadok –
kleryk, który na tydzień przed święceniami uciekł z seminarium duchownego oraz Inga, wydawać by się mogło zwyczajna, młoda dziewczyna z mieszczańskiego środowiska.
Każde z nich na swój sposób dąży do doskonałości, a w końcu
ich losy splatają się. Miłość, śmierć, wątek kryminalny stają
się tłem do przedstawienia wewnętrznych zmagań bohaterów.
To lektura, obok której nie można przejść obojętnie – pokusa
świętości może bowiem dopaść każdego.

Renata Gębala, Anna Nowak
TAJEMNICA WIELKA. Charyzmat maryjny
w życiu Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego
i w Ruchu Światło-Życie

Niniejsza książka pokazuje, jak kształtowała się maryjna
duchowość Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego w ciągu
całego jego życia, ze szczególnym uwzględnieniem czasu
Soboru Watykańskiego II. Nurt odnowy soborowej stał
się impulsem dla powstania Ruchu Światło-Życie, ruchu
od niemal półwiecza wychowującego polskich (i nie tylko) katolików na ludzi
świadomie przeżywających więź z Chrystusem i świadomych swego miejsca
w Kościele i odpowiedzialnych za swoją ojczyznę.

ks. Franciszek Blachnicki
CO TO JEST OAZA

Już na tegorocznym COM-ie będzie można kupić drugie, poprawione wydanie
tej książki. Zawiera ona wybór tekstów z dwóch źródeł: z Teczki ogólnej (dla oaz
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wszelkiego typu), wydanie drugie – 1972 r. oraz z Podręcznika
oazy nowego życia I stopnia (teksty według wydania dziewiątego – 2009 r.). Autorem obu pozycji jest Sługa Boży
ks. Franciszek Blachnicki.
Skąd pomysł na takie zestawienie?
Teczka z 1972 roku zawierała omówienie wszystkich istotnych elementów „oazy”, czyli rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. Wydało nam się, że warto
przypomnieć te teksty, jako że pokazują one, jak pojemna jest
ta metoda i ile możliwości daje.
Natomiast 3 rozdziały ze wspomnianego Podręcznika zostały tu dodane ze względu na to, iż opisują one nieco szerzej fundamentalne założenia metody a także cel, do którego metoda ta ma prowadzić, są więc niejako
rozszerzeniem treści zawartych w Teczce.
Zapraszamy do oazy.

Warto rozmawiać
o Ruchu!
Oaza to pismo członków Ruchu. Pismo każdego z Was. Chcemy tworzyć
miejsce dla wymiany koncepcji, refleksji dotyczących sytuacji Ruchu, jego
aktualnych zadań i kierunków rozwoju.
Jesteśmy przekonani, że warto rozmawiać. O sprawach pięknych i trudnych,
niepowtarzalnych i codziennych. O sprawach dokuczliwych czy irytujących.
Bliskich sercu członków Ruchu, a niekiedy takich, które powinny stać się
bliższe. Chcemy razem z Wami zaglądać w te oazowe kąty, o których istnieniu
mało kto wie. Chcemy mówić o życiu tych środowisk, które są mało znane.
Bez Was tego nie zrobimy.
Oazy nie tworzymy zawodowo. Mieszkamy w różnych miejscach Polski,
na co dzień zajmujemy się przeróżnymi sprawami. Oaza to nasza pasja!
Jesteśmy stworzeni, by tworzyć – zatem twórzmy nasze pismo razem!
Czekamy na Wasz pomysły i propozycje.
Redakcja pisma
oaza-redakcja@pismo.oaza.pl
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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
Ruchunr
Światło-Życie”,
ul. Ks. F.Skibiński;
Blachnickiegostr.
2, 34-450
Krościenko
ka nr 1: Agnieszka
Czyż;
okładka
2: Przemysław
15: fot.
Maria n.Dunajcem.,
nr
94
1560
1111
2107
0220
1803
0007.
str. 39: Michał Szepietowski; s.73 Roman Brandstaetter, Jezus z Nazarethu,

Kraków 2009, s. 283-284; str. 81: Agnieszka Czyż; str. 103: Maciej Loretz;
3: Maciej146
Loretz; okładka 3 i 4: Maciej Loretz, Marek Nackowski, Michał Szepietowski
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