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Ś

więcenia biskupie ks. Adama Wodarczyka – moderatora generalnego
Ruchu Światło-Życie – i ks. Marka
Szkudło odbyły się w archikatedrze Chrystusa Króla, w uroczystość Objawienia
Pańskiego 2015 roku.
Głównym konsekratorem nowych biskupów był metropolita katowicki abp
Wiktor Skworc, a współkonsekratorami
abp Damian Zimoń oraz bp Stefan Cichy.
W uroczystości uczestniczyli także inni
biskupi, w tym pochodzący z archidiecezji
katowickiej bp Szczepan Wesoły i bp Piotr
Libera. Katedrę szczelnie wypełnili też
księża i wierni świeccy. Bardzo licznie
reprezentowany był Ruch Światło-Życie.
W czasie homilii metropolita katowicki
wyznaczył nowym biskupom pomoc-
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niczym zadania, które w szczególny sposób będą realizowali w swojej posłudze. Bp Marek Szkudło będzie,
razem z abp. Skworcem, odpowiedzialny za formację
duchownych Kościoła katowickiego i osoby życia
konsekrowanego. Z kolei bp Adam Wodarczyk szczególną troską otoczy formację wspólnot parafialnych,
zwłaszcza Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła.
Zawołaniem bp. Adama są słowa: „Światło-Życie”,
diecezją tytularną – Pomezania, zaś zawołanie bp.
Marka to słowa: „W Tobie Panie zaufałem”, a diecezja
tytularna - Wigry.
Nowym biskupom życzymy otwartości na Ducha
Świętego i wielkiej radości ze służby wiernym archidiecezji katowickiej.

Ruch w niebie
Proces beatyfikacyjny ks. Franciszka Blachnickiego to jeden
z tematów, którymi żyje Ruch Światło-Życie. W szczególny
sposób uzewnętrznia się to wtedy, gdy proces przechodzi do
któregoś z kolejnych etapów. Komunikaty prasowe, które wtedy
pojawiają się w mediach (nie tylko oazowych) pełne są trudnych
i niezrozumiałych słów, takich jak postulator, heroiczność cnót,
positio, promotor sprawiedliwości itp. Jak sobie z tymi słowami
poradzić? Gdzie szukać odpowiedzi na wątpliwości związane
z procesami kanonizacyjnymi? O co w tym całym zamieszaniu
z beatyfikacją chodzi? Czy ks. Franciszkowi jest to naprawdę
potrzebne?
Autorzy publikujący w tym numerze „Oazy” podjęli próbę odpowiedzi na powyższe pytania.
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Kronika
Żywego Kościoła
PIELGRZYMOWANIE
DO SANKTUARIÓW
MARYJNYCH EUROPY
W czasie powakacyjnym miałem
okazję podążać szlakiem najbardziej
niezwykłych sanktuariów Europy: Lourdes, Fatima, Saragossa i Santiago de
Compostella, w czasie niezapomnianej
pielgrzymki, którą przeżywałem z sekcją
pisma „Niedziela” diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Była to okazja do
dzielenia się z pielgrzymami świadectwem życia w Ruchu i opowiadania
o życiu Sługi Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego.
Pielgrzymka przywoływała wspomnienia różnych elementów charyzmatu maryjnego naszego Ruchu.
Lourdes przypominało o niepokalanym poczęciu Maryi, która to tajemnica
była szczególnie czczona i rozważana
przez Sługę Bożego. Objawienie, które
otrzymała św. Bernadetta jest bardzo
ważne w patronacie naszego Ruchu:
wpatrujemy się w Maryję jako osobę,
która czyni siebie całkowitym darem dla
Boga. Przeżywałem ten pobyt ze wzruszeniem patrząc na wielu chorych,
szukających u Boga uzdrowienia przez

wstawiennictwo Maryi i przepiękną
modlitwę różańcową. Patrząc na Grotę
w Lourdes wspominałem także swoją
rodzinną parafię, gdzie od dzieciństwa
mogłem wzrastać w znaku niepokalanego poczęcia Maryi.
Fatima kojarzy nam się z listem Ojca
Franciszka, w którym zauważał on
niezwykłą aktualność orędzia fatimskiego dla Europy, dla świata w kontekście trudnego czasu stanu wojennego
w Polsce. Słowa te odczytywał jako
wezwanie do pokuty, nawrócenia, modlitwy, co jest bardzo aktualne również
w tym czasie, w którym my żyjemy.
Wydawało się, że po przemianach, które
dokonały się w Europie 25 lat temu,
orędzie fatimskie już się spełniło, ale
myślę, że w obliczu obchodów stulecia
objawień, które będą miały miejsce
w 2017 roku, wezwanie do modlitwy
o pokój, o nawrócenie Rosji i całego
świata staje się jeszcze bardziej aktualne.
Równie poruszające było dla mnie
spotkanie w sanktuarium w Santiago de
Compostella, gdzie modląc się u grobu
św. Jakuba myślałem o docieraniu z Dobrą Nowiną na krańce świata. Pan Bóg
prowadził mnie na te krańce świata: do
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Chin, Filipin, Australii, i pozwolił mi zobaczyć, że orędzie naszego Ruchu jest
żywe, skuteczne i potrzebne.
Na wzgórzu Montserrat
w Hiszpanii w bardzo
piękny sposób mogliśmy
z pielgrzymami spotkać się
z wielkim świadectwem
modlitwy zanoszonej do
Maryi. Dziękowałem Bogu
za charyzmat maryjny naszego Ruchu.
CZAS REKOLEKCJI I SPOTKAŃ
W ostatnich miesiącach miałem
okazję prowadzić rekolekcje i uczestniczyć w różnych spotkaniach. Pierwszym
z tych, o których chcę wspomnieć, było
Podsumowanie Oaz Żywego Kościoła,
które miało miejsce w Krościenku.
Dziękowaliśmy za wszystko, co się do-
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konało w czasie wakacji, za zaangażowanie tak wielu ludzi w Polsce i innych
krajach w to, żeby ludzie coraz głębiej
poznawali Pana Boga.
W czasie spotkanie w Hucisku koło
Zawiercia w ramach Konferencji „Jesteś
potrzebny” w gronie osób zaangażowanych w Platformę „Szukając Boga” po
raz kolejny mogłem zobaczyć, jak
pięknie jest, kiedy chrześcijanie różnych
denominacji współpracują dla ewangelizacji.
Usłyszałem wiele świadectw o tym, jak ludzie
odnajdują i doświadczają Pana Boga, jego
miłości i łaski, i jak rośnie zapał ludzi do tego,
aby jeszcze gorliwiej to
dzieło ewangelizacyjne
prowadzić.
W czasie powakacyjnym miałem również
okazję wygłosić wykład
w Radomsku w czasie

Kongresu Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej. To było
spojrzenie na Maryję jako na pierwszą
ewangelizatorkę, jako na tę, która zaniosła Jezusa do św. Elżbiety, aby podzielić
się z nią Dobrą Nowiną o Zbawicielu.
Stała się dla nas wzorem gorliwości
w zanoszeniu Jezusa do innych ludzi.
Piękne było to, że ten Kongres gromadził
ludzi innych ruchów, wspólnot Archidiecezji Częstochowskiej, wśród których
nie zabrakło przedstawicieli Ruchu
Światło-Życie w tamtej diecezji.
Koniec września to przede wszystkim
radosne świętowanie kolejnej Pielgrzymki KWC, które w tym roku odbyło
się w Katowicach. Kolejny raz mogliśmy
uczestniczyć w Drodze Krzyżowej
i w usłyszanych świadectwach zobaczyć
moc Boga. W czasie Eucharystii w Katedrze mogliśmy dziękować Bogu za
wszystkie dzieła wyzwolenia, które stają
się naszym udziałem. W Pielgrzymce
uczestniczyło sporo grono osób, które
są świadkami nowości życia. Bogu
dzięki za dzieło Krucjaty.
Początek października to z kolei czas
spotkania przedstawicieli Ruchu Światło-Życie z Czech, Słowacji, Niemiec,
Ukrainy, które miało miejsce w Katowicach. Był to czas dzielenia się problemami, przeżywanymi przez Ruch
w poszczególnych krajach, a także
spojrzenia na to, co można zrobić, aby
misja Ruchu w tych krajach mogła być
jeszcze owocniej realizowana.
Już w późniejszym czasie na Ukrainie
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został zatwierdzony przez KEU pierwszy statut Diakonii Ruchu Światło-Życie
w tym kraju. Powołany został również
moderator krajowy Ruchu Światło-Życie w osobie ks. Jarosława Gąsiorka.
Mam też nadzieję, że owocem tego
spotkania będzie wzięcie większej odpowiedzialności za spotkanie Parresia,
które tradycyjnie poprzedza każdorazowe spotkanie Kongregacji Odpowiedzialnych. Liczę, że przedstawiciele
przynajmniej tych czterech krajów
licznie zgromadzą się na Parresii i będę
obecni na KO.
Październik to również czas rekolekcji
z moderatorami diecezjalnymi w Porszewicach, w czasie których przygotowywaliśmy się z moderatorami do
owocnego realizowania programu
ORAE II stopnia – Akademii Rozwoju
Chrześcijanina – w swoich diecezjach.
Był to czas modlitwy i budowania jedności Kolegium Moderatorów.
7
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Później miałem okazję uczestniczyć
w spotkaniu Centralnej Diakonii Życia,
które po raz pierwszy prowadzili nowi
odpowiedzialni za CDŻ, Dorota i Łukasza Kozyrowie z Wrocławia. Moja radość była wielka, ponieważ Diakonia
Życia jest coraz mocniej obecna w różnych diecezjach i na różne sposoby
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prowadzi owocną,
skuteczną posługę
w ramach naszego
Ruchu.
Po tym spotkaniu
prowadziłem rekolekcje dla alumnów
WSD w Kielcach,
również według programu Akademii
Rozwoju Chrześcijanina. Mogłem być
świadkiem i znakiem charyzmatu Ruchu Światło-Życie
dla przyszłych kapłanów diecezji kieleckiej, co mam nadzieję będzie owocowało
w ich posłudze w parafiach w diecezji
kieleckiej. Miałem również okazję spotkać się z Diakonią Jedności, kapłanami
pracującymi w ramach wspólnot Ruchu
Światło-Życie.
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Z tych rekolekcji udałem się na Dzień
Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych do
Lublina, gdzie między innymi nastąpiła
zmiana odpowiedzialnych za filię. Posługę zakończyli ks. Marek Urban i sekretarka filii Monika Wiatrowska,
a podjęli ją ks. Marek Andrzejuk i Anna
Jóźwik. Księdzu Markowi i Monice
wyrażam podziękowania za służbę, a ich
następcom życzę błogosławieństwa
w posłudze.
Następnie w Kokoszycach miałem
okazję poprowadzić rekolekcje dla
księży ze swojej własnej diecezji. Rekolekcje oparłem na Dziesięciu Drogowskazach Nowego Człowieka i pokazaniu ich zastosowania w życiu kapłańskim. Był to bardzo radosny czas
stawania ze świadectwem wiary jako
moderator Ruchu Światło-Życie. Bez-

pośrednio potem udałem się do Jarosławia, gdzie poprowadziłem rekolekcje
„Charyzmat i duchowość Ruchu Światło-Życie”. Myślę, że były to ważne
i potrzebne rekolekcje, budujące głęboką
wizję tego, czym jest Ruch.
Później uczestniczyłem w Sympozjum
organizowanym przez Instytut Księdza
F. Blachnickiego na KUL, poświęcone
prezentacji myśli społecznej Sługi Bożego. W bardzo ciekawy sposób zostały
również zaprezentowane nowe wyzwania i inspiracje.
Następnie mogłem wziąć udział w rekolekcjach kapłańskich prowadzonych
w Krościenku, w tym roku metodą Oazy
Rekolekcyjnej Diakonii Życia przez
członków CDŻ. Ponad stu kapłanów
miało możliwość zapoznać się z problemami i zagadnieniami związanymi
9
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z problematyką cywilizacji miłości
i szacunku wobec życia.
Z Krościenka udałem się do Porszewic, gdzie prowadziłem Oazę Rekolekcyjną Diakonii Jedności dla członków
Ruchu z całego kraju, w czasie których
podejmowany był nowy temat pracy
rocznej „W mocy Ducha Świętego”.
Wielu uczestników ORDJ potwierdzało, że powiało mocą Ducha Świętego i poczuliśmy się napełnieni Jego
łaską.
Kilka dni później uczestniczyłem
w Dniu Wspólnoty Ruchu w Lublinie,
w Kongregacji Diakonii Diecezjalnej,
która wybierała kandydatów na moderatora diecezjalnego. Ostatecznie na
kolejną kadencję został ponownie
przez abpa Budziak powołany ks. Piotr
Drozd.
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CZAS ZMIAN
8 grudnia 2014 roku, w dzień święta
patronalnego Ruchu, zadzwonił do
mnie nuncjusz i zapytał, czy jestem
gotów podjąć posługę biskupa pomocniczego w Archidiecezji Katowickiej.
Pojawiła się wówczas we mnie myśl
o Niepokalanej, która odpowiada na
zwiastowanie: Tak. Niech mi się stanie
według Twego słowa. Nie miałem wiele
czasu do namysłu, ale odpowiedziałem
„tak” na to wezwanie, pomimo tego, że
towarzyszyły mi również słowa, które
Jezus powiedział św. Piotrowi: Pójdziesz
dokąd nie chcesz. Ktoś inny cię przepasze.
I tak rozpoczął się dla mnie czas
przygotowania. Najpierw ogłoszenie
decyzji Ojca Świętego. Wraz z drugim
oazowiczem, ks. Markiem Szkudło,
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doświadczyliśmy ogromnej miłości
i kredytu zaufania ze strony ludzi.
6 stycznia 2015 roku z biskupem
Markiem przyjęliśmy z rąk abpa Skworca
święcenia biskupie w archikatedrze
Chrystusa Króla w Katowicach w towarzyszeniu duchowym i fizycznym wielu
oazowiczów praktycznie z całego kraju.
Przybyli przyjaciele i moderatorzy
z Czech, Słowacji, Carlsberga czy Anglii.
Było to dla mnie wzruszające wydarzenie. Naturalne dla mnie było przyjęcie
zawołania „Światło-Życie”. Chcę to
urzeczywistniać w swojej posłudze,
w swojej misji.
Obecnie z jednej strony troszczę się
o Kościół w diecezji, co oznacza spotkania z wieloma ruchami, zgromadzeniami czy wspólnotami w diecezji.
Równocześnie nadal jestem moderato-
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rem generalnym Ruchu Światło-Życie.
Jest to niezwykły czas w życiu Ruchu, bo
nigdy dotąd biskup nie stał na czele
Ruchu. Teraz tak jest i jeszcze przez kilka
miesięcy tak będzie.
Podczas ostatniego spotkania Centralnej Diakonii Jedności podjęliśmy decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnej Kongregacji Diakonii, która będzie miała na
celu wyłonienie nowych kandydatów na
moderatora generalnego Ruchu.
Z radością myślę o spotkaniu na Jasnej
Górze podczas Kongregacji Odpowiedzialnych i głęboko wierzę, że Duch
Boży rzeczywiście powieje, że doświadczymy tego samego powiewu, który stał
się naszym udziałem w 1975 roku, kiedy
rozpoczął się wielki czas wylania mocy
Ducha Świętego na wielu oazowiczów.
To wydarzenie dało też początek rozwo11
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jowi nurtu Odnowy w Duchu Świętym
w naszym kraju i Kościele.
Myślę, że tej mocy Ducha bardzo
potrzebujemy i o ten cud się modlę.
Doświadczyliśmy tego na placu Piłsudskiego w Warszawie w 2009 roku, ale
przychodzi nowy, intensywny czas
wołania o Ducha, abyśmy podejmowali
plan Ad Christum Redemptorem 2,
wyrażający się w coraz większym zaangażowaniu ludzi w służbę w diakoniach
naszego Ruchu, ale też w coraz większą
dynamikę ewangelizacyjną. Możemy
dziękować Bogu, że Ruch rozwija się
w Chinach (obecnie trwa tam pierwsza
oaza prowadzona już zupełnie samodzielnie przez chińskiego księdza), na
Filipinach i innych miejscach na świecie.
12
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Wierzę, że Duch już zstępuje, i będzie
zstępował. Kończąc tę kronikę dziękuję
Bogu za minione pół roku, szczególnie
za te ostatnie wydarzenia, które w zasadniczy sposób zmieniły moje życie.
Zachęcam do wspólnej modlitwy
słowami Jana Pawła II: „Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej
ziemi”. Niech się tak stanie. Amen.
Pozdrawiam Was serdecznie
Wasz bp Adam Wodarczyk
Moderator Generalny
Ruchu Światło-Życie
Pan niech będzie z Wami!
Katowice, 3 lutego 2015 r.
dzień po Dniu Światła
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W mocy
Ducha Świętego
BOGACTWO DZIAŁANIA
DUCHA
Formacja w Ruchu prowadzi do tego,
abyśmy żyli świadomie Słowem Bożym, modlitwą, liturgią, aby nasze
życie było służebne, aby było świadectwem i ciągłym procesem nawracania.
Podstawą prowadzenia nas w dojrzałe
życie chrześcijańskie jest odkrywanie
działania Ducha Świętego.
Punkt 688.1 Katechizmu Kościoła
Katolickiego pokazuje sposoby odkrywania działania Ducha Świętego
w sercach ludzkich. Wymienione
elementy są mocno widoczne w formacji naszego Ruchu.
Jesteśmy konfrontowani z mocą
Słowa Bożego, jako nie tylko miejscem poznania Boga, ale i osobistego spotkania z Nim przez wiarę.
Jesteśmy wprowadzani w bogactwo
tradycji, teologii Kościoła choćby
poprzez rozważanie różnych fragmentów w godzinie czytań, liturgii.

Ojciec Franciszek zachęcał nas do
studium Magisterium Kościoła, do
słuchania tego, co Duch mówi w Kościele poprzez urząd nauczycielski.
Dzięki formacji Ruchu możemy
uczyć się odkrywać obecność
i działanie Ducha Świętego w liturgii sakramentalnej, doświadczać
szczególnego momentu otwarcia się
na działanie Ducha Świętego, jakim
jest wspólnotowa modlitwa spontaniczna. Uczymy się odkrywać
charyzmaty i urzędy, które budują
Kościół, szukać swojego miejsca
służby w Kościele oraz rozpoznawać Jego działanie w znakach życia
apostolskiego i misyjnego czy świadectwie świętych. W szczególny
sposób odkrywamy moc Ducha
Świętego w odnawianiu łask sakramentu chrztu św. oraz w elementach formacji katechumenalnej,
która uzdalnia nas do bycia dojrzałymi chrześcijanami.

1 Kościół, wspólnota żyjąca w wierze Apostołów, który tę wiarę przekazuje, jest miejscem naszego poznania
Ducha Świętego: w Pismach, które On natchnął; w Tradycji, której zawsze aktualnymi świadkami są Ojcowie
Kościoła; w Nauczycielskim Urzędzie Kościoła, któremu On asystuje; w liturgii sakramentalnej, w której przez jej
słowa i symbole Duch Święty prowadzi nas do komunii z Chrystusem; w modlitwie, w której wstawia się za nami;
w charyzmatach i urzędach, które budują Kościół; w znakach życia apostolskiego i misyjnego; w świadectwie
świętych, w którym ukazuje swoją świętość i kontynuuje dzieło zbawienia (KKK 668).
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DOŚWIADCZENIE DUCHA
BOŻEGO W ŻYCIU
ZAŁOŻYCIELA
W duchowości ks. Franciszka Blachnickiego od momentu nawrócenia wyraźnie można zauważyć momenty
chrystologiczne czy wymiar maryjny
(droga naśladowania Maryi w bezgranicznym oddaniu się Chrystusowi).
Wymiar pneumatologiczny, czyli moment otwarcia się na działanie Ducha
Świętego, jest zauważalny w jego duchowej sylwetce od początku lat siedemdziesiątych XX wieku, najpierw w trzecim Drogowskazie Nowego Człowieka:
„Duch Święty namaścił Jezusa. Dzięki
Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha
Świętego, który sprawił, że narodziłem
się na nowo do życia dziecka Bożego,
skierowanego w miłości i posłuszeństwie ku Ojcu. Dlatego chcę prowadzić
życie w Duchu, poddając się Jego
tchnieniu i mocy”.
Myślę, że wielkim pragnieniem Ojca
Franciszka było, by ci, którzy przyjmują formację w Ruchu, rzeczywiście
prowadzili życie w mocy Ducha
Świętego. W 1974 roku w swoim dzienniku duchowym opisał doświadczenia
związane z poznawaniem rozwijającego
się na zachodzie Europy nurtu charyzmatycznego Odnowy w Duchu Świętym. Kiedy te przemyślenia próbował
podczas dorocznych rekolekcji przekazać wspólnocie Niepokalanej Matki
Kościoła, zauważył trudność ze strony
swoich współpracownic w przyjęciu
14
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jego propozycji. Związane z tymi trudnościami napięcia i emocje sprawiły, że
na pewien czas Ojciec opuścił rekolekcje
i udał się do Kamedułów na krakowskie
Bielany, by tam przeżyć ich dalszą część
pod kierunkiem ojca Piotra Roztworowskiego, swojego kierownika duchowego.
Zwrócił się do niego z pytaniem, jak
rozeznawać wymiar charyzmatyczny
rozwijający się w Kościele. Ojciec Piotr
po zapoznaniu się z tekstami, które
przywiózł mu ks. Franciszek, po rozmowach z nim, stwierdza, że: „naturalną
drogą rozwoju w życiu w Duchu Świętym jest droga rozwoju cnót teologalnych - wiary, nadziei i miłości, która
dokonuje się w człowieku poprzez
praktykowanie życia słowem Bożym,
modlitwą, liturgią. Poprzez wytrwałą
drogę wiernego wzrostu duchowego,
która wiąże się z tym wysiłkiem, pracą
wewnętrzną, ze zmaganiem się z własną
niemocą, a równocześnie z ciągłym
otwieraniem się na moc Ducha Świętego”. Zauważa również, że doświadczenie Ducha w objawieniu charyzmatu dla
budowania wspólnoty Kościoła jest
czymś bardzo cennym dla rozwoju
wspólnot, za które ojciec Franciszek
odpowiada, i jako powiew Ducha nie
może być lekceważone, ani tym bardziej
odrzucone, ale musi być przyjęte w całkowitej pokorze, ufności, jako dar Ducha dla Kościoła.
Kiedy Ojciec wrócił do wspólnoty,
okazało się, że mimo iż byli w różnych
miejscach, wszyscy tak samo przeżyli
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Fot. Przemek Malinowski
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poruszenie Ducha i doświadczyli jedności odkrywania Jego bogactwa darów
i charyzmatów.
Na początku roku 1975 Ojciec
w swoim dzienniku pisze takie słowa:
„Muszę zachęcić tych, z którymi pracuję, ale też przede wszystkim samego
siebie, do tego, aby modlić się o nowe
wylanie Ducha Świętego nad Polską”.
Na tę odpowiedź nie trzeba było długo
czekać. Kilka miesięcy później rozpoczęło się potężne doświadczenie charyzmatyczne, które wywarło duchowy
wpływ na wielu ludzi uczestniczących
wówczas w oazach. Stało się ono zaczynem duchowego porywu, które doprowadziło Ojca do odkrycia wezwania do
ewangelizacji, do sprecyzowania bogactwa charyzmatu Ruchu w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Był to chyba

czas największego przebudzenia ewangelizacyjnego w Ruchu.
W 1978 roku Ojciec w Stanach spotkał
się ze wspólnotami prowadzonymi
przez Billa Brighta (Campus Crusade
for Christ), ale także z pierwszymi katolickimi wspólnotami charyzmatycznymi. 9 kwietnia 1978 roku w dzienniku
zapisuje następujące słowa: „Wieczorem
do Andrzeja przyszło kilka osób ze
wspólnoty. Modlono się nade mną
z nakładaniem rąk. Otrzymałem proroctwo osobiście skierowane do mnie.
Były też teksty biblijne z listu do Filipian
o Chrystusie Słudze z Ezechiela, o wizji
wody ze świątyni, a także Ewangelia Jana
7, 16 - obietnica Ducha Świętego. Co
zapamiętałem z proroctwa? Pan mówi,
że mam zająć się przygotowaniem następców do prowadzenia dzieła. Szatan
15
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nie będzie miał mocy nade mną. Mam
działać tylko w oparciu o Boży plan
i Jego słowo w mocy Ducha. Pan chce
dokonać w Polsce przeze mnie wielkiego
dzieła. Alleluja”.
„Po chrzcie Ducha, którego przyjąłem
w South Bend wszystko bez zmian
w moim życiu. Czy dalej mam iść drogą
wiary w ciemnościach i oschłościach?
Bądź wola Twoja”.
„Potem zabłąkałem się do kapliczki,
miejsca modlitwy. Cisza, półmrok.
Dyskretne światło, samotność. Wtedy
objawił się dar nowej modlitwy. Prawie godzinę śpiewałem dosłownie
Panu pieśń nową. Uwielbienia, dziękczynienia, tęsknoty. Wołania o miłość. Alleluja. Był to śpiew natchniony,
z jakim spotkałem się w South Bend.
Dziękowałem Panu tą pieśnią za pieśń
nową, jaką stanowi całe moje życie,
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Ducha Świętego, ale także poprzez
kontakty z nurtem baptystycznym pokazywał, jak bardzo ważne jest odkrywanie mocy Ducha Świętego w codziennym życiu chrześcijańskim. Akcentował
również bardzo mocno rolę Ducha
Świętego i wspólnoty w ewangelizacji.
JAK KORZYSTAĆ
Z DARÓW DUCHA?
W czasie II Krajowej Kongregacji
Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie
w 1977 roku w Krościenku Ojciec
przedstawił dokument „Ruch Światło-Życie wobec darów duchowych” z wytycznymi odnośnie przyjmowania darów Ducha Świętego.
Trzeba zauważyć, że ten dokument
na gruncie polskiego Kościoła jest
tekstem pionierskim. Chyba rzeczywiście jako pierwszy w Polsce porządkuje

Jak bardzo ten człowiek, który niewątpliwie żył w Duchu
Świętym, całym sobą pragnął jeszcze mocniej doświadczyć
mocy Ducha.
przedziwnie kierowane przez Pana.
Alleluja”.
Zawsze, kiedy czytam te słowa,
czuję poruszenie. Jak bardzo ten
człowiek, który niewątpliwie żył
w Duchu Świętym, całym sobą
pragnął jeszcze mocniej doświadczyć mocy Ducha.
Ojciec otwierał się nie tylko na nurt
pentakostalny przyjmowania darów
16

rzeczywistość darów charyzmatycznych. Mniej więcej w tym samym
czasie ukazał się w Brukseli tak zwany
„Dokument z Malines” (pierwszy dokument w Kościele Katolickim, dotyczący wymiaru charyzmatycznego), na
którym bazował tekst Ojca, mówiący
o teologicznych wskazówkach odnośnie katolickiej odnowy charyzmatycznej.
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Ksiądz Blachnicki w swoim tekście
poddał analizie zjawisko korzystania
z darów Ducha Świętego we wspólnotach Ruchu Światło-Życie. Stwierdził, że
Ruch Światło-Życie jest charyzmatem,
czyli darem Ducha Świętego, i dlatego
powinien być otwarty na obfitość Jego
darów, ale że należy zachować roztropność, mając świadomość, że z darów
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nowym wylaniem Ducha Świętego,
które ma podwójny wymiar działania.
Z jednej strony to nowe wylanie Ducha
Świętego jest odkryciem rzeczywistości
sakramentów inicjacji, czyli mocy sakramentów chrztu i bierzmowania,
z drugiej jest nowym doświadczeniem
działania Ducha w wymiarze modlitwy
charyzmatycznej. Odwoływał się do

Życie w Duchu Świętym oznacza również praktykowanie
żalu za grzechy połączone z przyjmowaniem Ducha Świętego, które nazywamy duchowym oddychaniem. Pozwala
nam to na poznanie samych siebie, swojej słabości i przyjęcie Ducha Świętego do swojego serca.
Ducha Świętego można też i źle korzystać. Dary czasem bowiem otrzymują
osoby, które są jeszcze na drodze wzrostu, które w wymiarze ludzkim doświadczają zmagania się ze słabością, niedoskonałością, a równocześnie z Bogu
wiadomych powodów zostają obdarowane. Wśród zagrożeń wymienił wewnętrzną pokusę przylgnięcia do darów
i chełpienia się nimi oraz wyłączanie
osób ze wspólnoty w oparciu o dary.
Takie niebezpieczeństwo pojawiło się
wtedy w naszym Ruchu.
Ojciec Franciszek określa również
zjawisko chrztu w Duchu Świętym jako
należące do modlitewnego porządku
zbawczego, a nie do porządku sakramentalnego. Uważał, że chrzest w Duchu Świętym bardziej trzeba nazywać

dwóch przykładów takiej właśnie sytuacji z Dziejów Apostolskich, a mianowicie do zesłania Ducha Świętego, które
dokonało się w porządku pozasakramentalnym, i do rzeczywistości zstąpienia Ducha na Korneliusza i jego dom,
kiedy to wydarzenie stało się podstawą
do przyjmowania do wspólnoty Kościoła, do udzielania chrztu poganom.
Jako kryterium rozeznawania autentyczności darów otrzymanych na drodze
charyzmatycznej Ojciec przyjął obecność owoców Ducha Świętego (Ga
5,22-23) w życiu człowieka i ich służebność w budowaniu wspólnoty. Trzeba
przede wszystkim nie gasić Ducha
i Ducha badać. Był też przeświadczony,
że poprzez formację deuterokatechumenalną, prowadzącą do przyjęcia mocy
17
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Fot. Aleksandra Rogowska

darów Ducha Świętego, które otrzymaliśmy w sakramentach inicjacji, możemy
doświadczyć wylania darów Ducha,
i stąd nie widział wtedy potrzeby wprowadzania doświadczenia seminariów
Odnowy w Duchu Świętym czy momentu chrztu w Duchu Świętym. Dopiero później proponowano osobom po
formacji podstawowej przeżycie Seminarium Odnowy Wiary (taka nazwa
przyjęła się na początku lat dziewięćdziesiątych), jeśli dostrzeżono potrzebę
umocnienia, odnowienia mocy sakramentu bierzmowania.
Życie w Duchu Świętym oznacza
również praktykowanie żalu za grzechy połączone z przyjmowaniem
Ducha Świętego, które nazywamy
duchowym oddychaniem. Pozwala
nam to na poznanie samych siebie,

18
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swojej słabości i przyjęcie Ducha
Świętego do swojego serca.
Kolejnym ważnym elementem jest
stawianie Chrystusa w centrum swojego
życia i uznanie, że tylko w Nim jest
zbawienie. Ojciec stwierdza, że wybór
Jezusa jako Pana i Zbawiciela jest wydarzeniem fundamentalnym i jednorazowym (ta decyzja jest oczywiście w wielu
sytuacjach odnawiana, powtarzana, ale
moment, kiedy narodziliśmy się na
nowo, jest ten jeden), natomiast napełnianie się Duchem Świętym jest procesem nieustannym, codziennym.
Żal za grzechy, stawianie Chrystusa
w centrum prowadzi do kolejnej ważnej
praktyki człowieka duchowego. Ojciec
Franciszek mówi, że musimy być ludźmi
walki duchowej, budować na fundamencie wiary, która jest owocem przyj-
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mowania słowa. I w końcu zanurzenie
w Duchu Świętym prowadzi nas do
postawy nieustannego dziękczynienia.
Do świadomości, że nasze życie jest
darem.
ZNACZENIE CHARYZMATÓW
Charyzmaty to łaski Ducha Świętego, które służą Kościołowi i które
mają trojakie ukierunkowanie: budowanie Kościoła, dobro ludzi, a także
potrzeby świata. Konieczne jest więc
z jednej strony przyjęcie daru przez
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nie wymyśliłem. To rzeczywiście jest
Boży dar i moim zadaniem jest, aby już
całe życie poświęcić właśnie rozwojowi
tego charyzmatu, tego daru, aby on
rzeczywiście służył rzeczywistości Kościoła.
Centralne miejsce w Ruchu ks.
Franciszek przypisuje charyzmatowi
jedności, który realizuje się w posłudze Diakonii Jedności. Rozważając temat jednoczącej mocy Ducha Świętego
wypowiedział kiedyś takie słowa:
„Trudną, może najtrudniejszą sprawą

Centralne miejsce w Ruchu ks. Franciszek przypisuje
charyzmatowi jedności, który realizuje się w posłudze
Diakonii Jedności.
obdarowanego, a z drugiej pokorne
jego rozeznawanie we wspólnocie.
Charyzmaty mają bowiem współdziałać dla wspólnego dobra, dlatego Ojciec otrzymane dary i łaski zawsze
oddawał pod rozeznanie wspólnoty
Kościoła. Zwłaszcza przez całe tygodnie, miesiące, lata pytał Boga o to, czy
największy dar – Ruch Światło-Życie
– jest rzeczywiście Boży, czy on go
sobie nie wymyślił.
Na przełomie 1968/69 roku Ojciec
oficjalnie nazywa dzieło, które się rozwija z jego inspiracji, a właściwie, jak to
on podkreślał, z inspiracji Ducha Św.,
jako Ruch Żywego Kościoła. Przychodzi
moment, kiedy pisze w swoim dzienniku: Tak, mam pewność, ja sobie tego

w życiu, jest zachowanie jedności.
Gdziekolwiek popatrzymy, widzimy ze
sobą ludzi skłóconych. Wszędzie jakieś
spory, obmowy, radykalne sądy, nienawiść, niechęć. Żal wszędzie tam, gdzie
ludzie nie są poddani działaniu Ducha
Świętego. Nie może być inaczej. Muszą
być skłóceni. Muszą być rozbici. Wysilają się w każdej sytuacji, żeby wyszukać
to, co ich oddziela od innych. Wytężają
swój umysł, swoją wolę nie w tym kierunku, żeby budować jedność, ale żeby
przeciwstawiać się innym. Żeby się od
ludzi oddzielić, wyodrębnić. Choćby
ludzie nie wiem jak zapewniali, że są
wierzący, choćby podejmowali ćwiczenia pobożne, jeśli nie potrafią żyć
w jedności z innymi, to ich pobożność
19
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jest na pewno fałszywa. To jest pewien
znak, że nie mają Ducha Świętego. Duch
Święty jest Duchem jedności. Tam, gdzie
jest Duch Święty tam jest zupełnie inna
tendencja. Tam ludzie zastanawiają się,
co zrobić, żeby się pojednać. Co dobrego
można znaleźć w tym człowieku, żeby
z nim nawiązać mimo wszystko jakiś
dialog. Tam jest dążenie do tego, żeby
przebaczać, żeby się wzajemnie znosić.
Jedność jest przedmiotem troski i nie
szuka się tego, co dzieli, a tego, co jednoczy”2.

ŻYJ W DUCHU DZIŚ
Czy poddajesz swoje życie pod rozeznanie pasterzy, kierownika duchowego czy wspólnoty? Czy pytasz o to,
co możesz jeszcze więcej dla sprawy
Bożej uczynić w swoim życiu? Co
robisz z darem, którego Bóg ci udzielił?
Istotne jest, abyśmy żyli pełnią w tej
chwili, w tym momencie, w którym jesteśmy. Bo jutro jest dla nas tajemnicą.
Ojciec Franciszek jest znakomitym
przykładem, że taka postawa pozostawia
trwały ślad w sercach wielu ludzi, staje
się inspiracją i zachętą.
Nieraz zastanawiam się, dlaczego
moc ewangelizacyjna w naszym Ruchu
jest taka niewielka. I powoli dochodzę
do wniosku, że to jest właśnie odpowiedź: zapomniany wymiar codzien-
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nego napełniania się Duchem Świętym. Kiedy pytam o praktykę duchowego oddychania, widzę pewne
zaskoczenie u rozmówców. Przecież to
jest jeden z ważnych elementów wprowadzenia w życie duchowe, które realizujemy na pierwszym stopniu. Pojawia się pytanie, na ile jest ono codzienną praktyką życia oazowiczów.
Mimo bogactwa darów w ludziach nie
ma ognia. Wystarcza im to, że są
w swojej grupce. Kiedy pytam, co
zrobiłeś dla dzieła pomnożenia
uczniów, aby przyprowadzić następnych, to widzę bezradność w oczach.
Rozłożenie rąk. Jeżeli tak jest, to znaczy, że ciągle jesteśmy na etapie po
Wniebowstąpieniu, a przed zesłaniem
Ducha Świętego. Jesteśmy uczniami
Jezusa. Wiemy, że On zmartwychwstał,
ale brakuje nam Bożego Ognia.
Dzisiaj, czterdzieści lat po modlitwie Ojca, musimy znowu zacząć się
modlić o nowe wylanie Ducha Świętego dla Polski. Jest program, jest
wizja. Ona jest obecna w Założycielu.
Chodzi o to, abyśmy nie zatrzymali się
tylko na poziomie wizji.
Bp Adam Wodarczyk
Moderator Generalny
Ruchu Światło-Życie

2 Ks. Franciszek Blachnicki: Integralna koncepcja Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie.
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Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze...”
J 12,24
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Proces o świętość
Beatyfikacja, kanonizacja, proces kanoniczny, heroiczność cnót, postulator
– to słowa, z którymi możemy się spotkać od czasu, gdy Ruch Światło-Życie zaczął się starać o wyniesienie na ołtarze swojego założyciela ks. Franciszka Blachnickiego.

C

zy wszystkie te wyrażenia są
zrozumiałe dla przeciętnego oazowicza? Przecież nie wszyscy
studiowali teologię lub zajmowali się
procedurami kanonicznymi stosowanymi w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Krótki i niereprezentatywny
sondaż wśród osób z mojego otoczenia
pokazał, że o ile sama idea beatyfikacji
i kanonizacji jest akceptowana, to jednak
stosowane przy tym procedury są niezrozumiałe, mało czytelne, za długie,
a dla niektórych nawet dziwne.
Zamieszanie związane z beatyfikacją
i kanonizacją wynika nie tylko z nieznajomości pojęć, ale także z niechęci do
prawniczego języka związanego z procedurami wymaganymi przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych. Taka
terminologia odstrasza od poznawania
kolejnych etapów prowadzących do
ogłoszenia kogoś świętym czy błogosławionym. Chyba jednak nie da się od
pewnych określeń uciec – są na tyle
precyzyjne, że unikanie ich wcale nie
spowoduje większego zrozumienia tematu. Można jednak spróbować odpo22

wiedzieć na kilka najczęściej pojawiających się pytań i być może rozwiać niektóre wątpliwości.
Jak wygląda proces wyniesienia
na ołtarze?
Sam proces rozpoczyna się od opinii świętości, czyli istniejącego wśród
wiernych przekonania o ponadprzeciętnej prawości życia kandydata na
ołtarze oraz o cnotach, które praktykował w stopniu heroicznym. To
przekonanie o świętości zwykle istnieje w konkretnym środowisku,
wśród ludzi, którzy znali człowieka
odchodzącego z tego świata, są przekonani o świętości jego życia, a także
zauważają, że przykład jego życia
wpływa na dokonywane przez nich
wybory i postawy życiowe. Zwykle
kolejnym etapem rozwoju kultu jest
przekonanie, że pośrednictwo kandydata na ołtarze jest skuteczne, że
modlitwa do Boga za jego pośrednictwem przynosi owoce, że Pan Bóg
przez jego wstawiennictwo daje
szczególne dary i łaski. Jest to tzw.
opinia znaków, która także jest ko-
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nica jest przynagleniem, aby sprawy
nie zostawiać zbyt długo, ponieważ
mogliby już nie żyć świadkowie mogący zaświadczyć za lub przeciw
świętości kandydata. Zdarza się jednak, że ze względów niezależnych od
zainteresowanych proces rozpoczyna
się później niż po trzydziestu latach
od śmierci. Zwykle przyczyną takiego
opóźnienia są toczące się wojny lub
warunki polityczne, w których trudno
dotrzeć do wszystkich dokumentów
związanych z kandydatem na ołtarze.
Biskup, do którego zgłoszą się
osoby z prośbą o wszczęcie procesu
beatyfikacyjnego, swoje działania
rozpoczyna od przeprowadzenia
analizy dokumentacji pozostawionej

Fot. Urszula Kula

niecznym elementem opinii świętości.
Weryfikacja, czy faktycznie istnieje
opinia świętości, jest zadaniem biskupa diecezji, w której zmarł kandydat do świętości. Jednak procedury
powinny rozpocząć się nie wcześniej
niż po pięciu i nie później niż po
trzydziestu latach od śmierci kandydata. Dolna granica jest potrzebna ze
względu na czas potrzebny na wytworzenie pewnego szacunku do
zmarłego i ugruntowanie opinii
o jego świętości. W tym czasie minie
czas żałoby, opadną emocje, zaczną
powstawać pierwsze opracowania,
zostaną zebrane pamiątki, pisma
i dokumenty. Natomiast górna gra-
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Msza święta po zakończeniu recognitio i złożeniu doczesnych szczątków Sługi Bożego w nowej trumnie,
28 marca 2000 r. Carlsberg

23

Oaza nr 114

Fot. Urszula Kula

przez kandydata. Przeglądane są jego
publikacje, listy i inne pisma,
a wszystko to po to, by sprawdzić czy
nie ma w nich czegoś, co byłoby
przeciwne wierze lub moralności.
Jeśli kwerenda daje podstawy do
stwierdzenia, że życie kandydata
może być wzorem dla innych, wtedy
biskup pyta o opinię Konferencję
Episkopatu. Po otrzymaniu pozytywnej opinii czas na kolejny krok: zapytanie Stolicy Apostolskiej, czy w dostępnej jej dokumentacji nie ma
czegoś, co nie pozwalałoby na
wszczęcie procesu. Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi z Rzymu biskup
może rozpocząć oficjalne działania,
na początku na terenie swojej diecezji.
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Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem procesu rozpowszechniana jest
wśród wiernych informacja o planowanym wszczęciu procedur beatyfikacyjnych, najczęściej w formie listu
odczytywanego w kościołach. Prosi
się w nim o zgłaszanie do kurii biskupiej wszystkich dokumentów, pism
i wiadomości o kandydacie – zarówno
pozytywnych, jak i negatywnych.
Następnie biskup powołuje specjalny
trybunał, który zapoznaje się ze
zgromadzoną dokumentacją, a także
przesłuchuje świadków życia kandydata, starając się w ten sposób potwierdzić lub zaprzeczyć istnieniu
opinii świętości kandydata na ołtarze.
Celem trybunału jest zebranie
wszystkich dowodów potwierdzają-
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cych, że kandydat wyróżniał się prawym życiem, praktykował cnoty
w stopniu heroicznym oraz że może
być wzorem życie chrześcijańskiego
dla innych ludzi. Od rozpoczęcia
działania trybunału diecezjalnego
kandydata na ołtarze można nazywać
Sługą Bożym.
Użyte wcześniej słowo „trybunał”
sugeruje podobieństwo procesu beatyfikacyjnego do procesu sądowego.
Tak właśnie jest, a podobieństwo to
wynika z faktu, że w obu tych sytuacjach trzeba coś udowodnić, wykazać. W procesie sądowym winę lub
niewinność, a w procesie beatyfikacyjnym cnotliwe życie kandydata na
ołtarze. Podobne są również role
stron uczestniczących w tych procesach, chociaż inne są nazwy. Jedną ze
stron w procesie beatyfikacyjnym jest
postulator, którego zadaniem jest
udowodnienie świętego życia kandydata. Drugą stronę reprezentuje
promotor sprawiedliwości, czuwający nad właściwym przebiegiem
procesu i dbający od wierne zachowanie wszystkich przepisów prawa.
Sędzią w sprawie jest biskup diecezjalny, który zwykle deleguje swoją
władzę sądzenia wybranemu przez
siebie delegatowi. W procesie uczestniczy również notariusz, który sporządza wszystkie akta sprawy, a także
świadkowie. Ponadto podobnie jak
w zwykłym procesie zbierane są
materiały, dowody, opinie biegłych,
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zeznania świadków, a nawet zdarzają
się wizje lokalne.
Efekt pracy trybunału powołanego
przez biskupa zostaje następnie
przekazany do Stolicy Apostolskiej,
gdzie rozpocznie się kolejna, rzymska
faza procesu beatyfikacyjnego. Za jej
właściwy przebieg odpowiedzialna
jest Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych. W ramach działań Kongregacji
powstaje specjalna książka o kandydacie na ołtarze, nazywająca się positio. Znajduje się w niej biografia
kandydata, zeznania świadków oraz
dokumenty, które pozwalają na zapoznanie się z życiem Sługi Bożego.
Z treścią książki zapoznaje się aż
ośmiu mianowanych przez papieża
teologów konsultorów. Zwykle pochodzą oni z różnych miejsc świata
i różnych kultur, a ich zadanie to nie
tylko przeczytanie positio, ale również wyrażenie opinii na temat życia
kandydata oraz omówienie tego
w swoim gronie w obecności generalnego promotora wiary, nazywanego
czasem w języku potocznym „adwokatem diabła”. Co to za człowiek?
Generalny promotor wiary to ktoś,
kto ma czuwać nad rzetelnością
procesu. Jego zadaniem jest troska
o wyjaśnienie wszystkich szczegółów,
tak aby nie okazało się później, że
w sprawie popełniono jakiś błąd.
Jeśli zdecydowana większość opinii
teologów jest pozytywna, to cała
dokumentacja przekazywana jest
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kardynałom i biskupom, którzy są
członkami Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Członkowie Kongregacji
po raz kolejny analizują całość i wydają własną opinię, która – o ile jest
pozytywna – trafia na biurko papieża.
To do papieża należy ostateczna decyzja, czy podpisać dekret o heroiczności cnót, czyli ogłosić, że życie
kandydata wyróżniało się heroizmem
w praktykowaniu cnót, a więc może
być wzorem dla innych i może zostać
wyniesiony na ołtarze.
Można powiedzieć, że w tym momencie kończy się ziemska część
procesu, a rozpoczyna faza niebiańska, bo do ogłoszenia błogosławionym potrzeba jeszcze interwencji ze
strony Pana Boga, czyli cudu, który
będzie potwierdzeniem, że kandydat
zasługuje na publiczny kult w Kościele.
Po co takie skomplikowane procedury? Czy to wszystko musi tyle trwać?
Faktycznie, procedury związane
z beatyfikacją są dość długie i nie
zawsze zrozumiałe. Dodatkowym
utrudnieniem w powszechnym odbiorze tych procedur jest ich prawniczy charakter: proces beatyfikacyjny, postulator, promotor sprawiedliwości – to wszystko pojęcia, które
wywodzą się z prawa kanonicznego,
czyli dziedziny niekoniecznie znanej
przeciętnemu katolikowi.
Procedury beatyfikacyjne są czasochłonne, ale też trzeba przyznać, że
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nie da się „na siłę” pewnych rzeczy
przyspieszyć. Dokładne zbadanie
całego życia kandydata do świętości
wymaga czasu. Potrzebne jest wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, a do
tego potrzeba dokładnego przeanalizowania wszelkich dostępnych danych. Po prostu świętość to zbyt poważna sprawa, aby zajmować się nią
„na skróty”.
Dlaczego nie wystarczy powszechna
opinia o świętości?
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa do uznania kogoś za świętego
faktycznie pierwszym etapem był
głos ludu (vox populi). Nie był on
jednak wystarczający do kanonizacji.
To biskup zatwierdzał kult męczennika lub wyznawcy na podstawie
oddawanej mu czci przez wiernych,
czyli wysławianiu jego życia i śmierci,
odbywaniu pielgrzymek do jego
grobu, obchodzeniem rocznicy
śmierci. Podstawowym zaś dowodem
świętości były cuda i łaski wypraszane za wstawiennictwem świętego.
Niestety wraz z upływem czasu
dotychczasowe formy kanonizacji
okazały się niewystarczające. Wobec
pojawiających się nadużyć związanych z ogłaszaniem świętych przez
biskupów konieczne było ustalenie
konkretnych wymagań wobec kandydatów na ołtarze. W pewnym momencie w ogóle decyzja na temat
ogłoszenia kogoś świętym została
odebrana biskupom i zarezerwowana
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dla Stolicy Apostolskiej. Od tego czasu
procedury związane z beatyfikacją
i kanonizacją stopniowo zaczynają
nabierać obecnych kształtów.
W XVI wieku razem z całą Kurią
Rzymską powstała Kongregacja
Obrzędów, do której zadań należało
m.in. przeprowadzenie dochodzenia kanonizacyjnego. W kolejnych
wiekach zostały ustalone bardzo
szczegółowe procedury dotyczące
przebiegu procesu w diecezji
i w Rzymie. W XX wieku powstała
istniejąca do tej pory Kongregacja
Spraw Kanonizacyjnych powołana
przez bł. Pawła VI, zostały również
zreformowane i uproszczone procedury stosowane przy beatyfikacji
i kanonizacji.
Czym się różni beatyfikacja od kanonizacji?
Podstawowa różnica polega na zasięgu
kultu. Beatyfikacja jest pozwoleniem na
oddawanie osobom beatyfikowanym
czci na poziomie lokalnym, tam gdzie
są znane, czyli np. w diecezji, w kraju czy
konkretnym zakonie. Kanonizacja natomiast nakazuje oddawanie czci świętemu w całym Kościele powszechnym.
Druga różnica polega na tym, że kanonizacja w przeciwieństwie do beatyfikacji jest orzeczeniem dogmatycznym.
To właśnie dlatego uroczystościom kanonizacyjnym papież przewodniczy
osobiście, a przy beatyfikacji często
posługuje się delegatami, którzy przewodniczą obrzędom w jego imieniu.
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Przy kanonizacji nie przeprowadza się
ponownie całego procesu kanonicznego,
ponieważ nie ma potrzeby, by ponownie
stwierdzać heroiczność cnót błogosławionego – w tej kwestii przecież nic się
nie zmieniło. Badany jest jedynie kolejny
cud wyproszony przez wstawiennictwo
tej osoby – taki, który dokonał się już po
beatyfikacji.
Czy w niebie spotkamy tylko osoby
kanonizowane lub beatyfikowane?
Te osoby spotkamy na pewno, ale
oprócz nich w niebie jest i będzie cała
rzesza ludzi, którzy w święty sposób
przeżyli swoją ziemską pielgrzymkę, ale
nie zostało to oficjalnie ogłoszone. Nie
da się przeprowadzić procesu beatyfikacyjnego dla każdej osoby, która zmarła
w stanie łaski uświęcającej. Nie ma nawet takiej potrzeby. Kanonizacja nie jest
przeprowadzana po to, by wprowadzić
kogoś do nieba – tym zajmuje się Pan
Bóg. Proces kanonizacyjny ma nam to
tylko potwierdzić, a w ten sposób pokazać kolejną z dróg dojścia do świętości.
Tych dróg jest jednak o wiele więcej niż
osób, które zostały ogłoszone błogosławionymi lub świętymi. Świętość nie jest
tylko dla geniuszy, ale jest wyzwaniem
dla każdego człowieka wierzącego.
Wiele przykładów osób wyniesionych
na ołtarze pokazuje, że uświęcić się
można w najzwyklejszych okolicznościach życia, w codziennych sytuacjach,
które dla każdego są indywidualne
i niepowtarzalne.
Jacek Skowroński
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Początki procesu
beatyfikacyjnego
Sługi Bożego
ks. F. Blachnickiego

F

ormalnie proces beatyfikacyjny
rozpoczął się 9 grudnia 1995
roku, w katedrze śląskiej w Katowicach, pod przewodnictwem Arcybiskupa Damiana Zimonia. Prawo
kanoniczne przewiduje dwie sesje
publiczne, jedna na początki pracy,
podjętej przez diecezję, a druga na jej
zakończenie, co miało miejsce
w styczniu 2002 roku, również w katedrze katowickiej.
W pierwszej sesji publicznej Biskup
Diecezjalny zaprzysięga osoby powołane do przeprowadzenia badań
o heroiczności cnót Sługi Bożego.
W imieniu Biskupa pracę koordynuje
postulator procesu, którym został
mianowany niżej podpisany. Powołano również wicepostulatorkę. Zaprzysiężono dwa składy sędziowskie,
składające się z sędziów i notariuszy,
promotorów sprawiedliwości oraz
woźnych sądu. Przedstawiono listy
powołanych świadków, składy Komisji teologicznej i historycznej.
28

Intencją Kościoła, który godzi się na
sesję publiczną, jest wzbudzenie zainteresowania kandydatem na ołtarze
oraz zachęta do wielkiej modlitwy
w tej intencji. Trzeba w tym miejscu
zaznaczyć, że inicjatywa biskupa
diecezjalnego musi być poprzedzona
zgodą Episkopatu Polski na podjęcie
takiego procesu badawczego oraz
potwierdzenie Watykanu, że nie istnieją przeszkody dla podjęcia tych
badań.
Między rokiem śmierci ks. Franciszka
Blachnickiego (1987) a datą rozpoczęcia procesu minęło ponad osiem lat.
Niepisane prawo mówi, że pięć lat po
śmierci należy milczeć o ewentualnej
świętości zmarłego. Nic nie stoi jednak
na przeszkodzie, aby prywatnie poszczególne osoby wyrażały swoją opinię
i wyrazy czci dla zmarłego. Nawet
oznaki czci, np. kwiaty na grobie zmarłego, są ważnym znakiem pozwalającym po czasie „milczenia” podjąć starania o proces beatyfikacyjny.
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28 marca 2000 r Komisja Kościelna na cmentarzu. Modlitwa przed rozpoczęciem prac ekshumacyjnych

.

28 marca 2000 r W kaplicy cmentarnej Konsul Rzeczypospolitej Polskiej Pan Wiesław Ratyński z Kolonii nakłada pieczęcie państwowe na trumnie z doczesnymi szczątkami Sługi Bożego
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Pierwszym znakiem pewnego publicznego przyzwolenia na drogę
procesową był aplauz uczestników
sympozjum lubelskiego w październiku 1987 r., które przygotowali
profesorowie KUL w dowód szacunku
dla zasług ks. F. Blachnickiego. Mnie,
jako moderatorowi krajowemu Ruchu
Światło-Życie, przypadł przywilej
wygłoszenia wykładu nt. „Życia i charyzmatu ks. F. Blachnickiego”. Po tym
wykładzie, po końcowej sugestii: „czy
nie mamy do czynienia z życiem
świętego”, rozległ się huraganowy
aplauz zgromadzonych.
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ciszka Blachnickiego. Zredagowano
modlitwę o dar beatyfikacji. Całości
przewodniczył arcyiskup katowicki
Damian Zimoń. Uczestnikami byli
głównie oazowicze diecezji katowickiej i Panie z Instytutu Niepokalanej
Matki Kościoła.
Odtąd zaczęły się starania o zabezpieczenie dziedzictwa Sługi Bożego.
Ufaliśmy, że Panie INMK będą pierwszymi strażnikami tego zadania. Nie
spodziewałem się, że mnie spadnie rola
postulatora. W tej dziedzinie nie miałem żadnego doświadczenia. Miałem
natomiast miłość i wdzięczność dla

Wszyscy, którzy zostali poproszeni do współpracy w procesie beatyfikacyjnym, wyrazili gotowość i bezinteresowność,
zarazem wyrażali swoje własne przekonanie o heroiczności
cnót ks. Franciszka.
Po pięciu latach „milczenia” dało mi
to przyzwolenie na spełnienie roli
„pozewu” wobec biskupa katowickiego, aby podjąć badania procesowe
o heroiczności cnót kapłana diecezji
katowickiej, ks. F. Blachnickiego.
Tytuł Sługi Bożego należy się po akceptacji drogi procesowej przez Watykan i lokalny Episkopat.
Na terenie diecezji katowickiej, po
minionym terminie „milczenia”,
zorganizowaliśmy sympozjum w parafii św. Michała Archanioła, poświęcone życiu i charyzmatowi ks. Fran30

ks. Franciszka, i to mi musiało wystarczyć.
Generalnie mogę potwierdzić, że
wszyscy, którzy zostali poproszeni do
współpracy w procesie beatyfikacyjnym, wyrazili gotowość i bezinteresowność, zarazem wyrażali swoje
własne przekonanie o heroiczności
cnót ks. Franciszka. Czy teologowie,
czy historycy, czy tym bardziej świadkowie, wszyscy potwierdzali słuszność podjętej drogi badawczej.
ks. Henryk Bolczyk
Moderator Krajowy Ruchu
Światło-Życie w latach 1987-2001

Fot. Urszula Kula
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28 marca 2000 r Ojciec Gabriel Bartoszewski OFMCap przygotowuje do nałożenia pieczęci kościelnych
na trumnie z doczesnymi szczątkami Sługi Bożego

.

28 marca 2000 r Komisja Kościelna przy trumnie z doczesnymi szczątkami Sługi Bożego Ks. Franciszka
Blachnickiego na chwilę przed wyjazdem z Carlsbergu
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Fot. Urszula Kula
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Fot. Urszula Kula

30 marca 2000 r., Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Abpa Damiana Zimonia z licznym udziałem
kapłanów i członków Ruchu Światło-Życie w Katowicach

1 kwietnia 2000 r., Krościenko, Poświęcenie i okadzenie trumny i przeniesienie jej do dolnego kościoła.
Na zdjęciu: kard. F. Macharski, bp J. Zimniak i bp W. Skworc
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Rozpoczęcie rzymskiej części
procesu beatyfikacyjnego
ks. Franciszka Blachnickiego

31

stycznia 2002 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Kongregacji do spraw Świętych
miało miejsce rozpoczęcie rzymskiej
części procesu beatyfikacyjnego Sługi
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego,
założyciela Ruchu Światło-Życie. Otwarcia akt procesu diecezjalnego przewiezionych do Rzymu pod opieką ks.
Henryka Bolczyka i postulatora procesu,
ks. Adama Wodarczyka dokonał Abp.
Stanisław Nowak w obecności kilku
zgromadzonych osób.
Tak zapewne mogłaby wyglądać sucha notatka prasowa sporządzona przez
niezaangażowanego obserwatora. Byłaby bez wątpienia prawdziwa. Jednak
chyba czegoś by w niej brakowało. Bo
przecież było tak...
Środa, przeciętny rzymski poranek.
Trochę mgły prowokującej senność
i zmniejszoną ochotę do życia. Nawet
na placu św. Piotra ruch jakiś leniwy
i niemrawy. Około 9.15 schodzimy się
pod siedzibą Kongregacji na placu Piusa
XII. Radość powitań. Szybkie prezentacje tych, którzy się nie znają.
A wszystko to przeniknięte atmosferą

oczekiwania. Zbieramy się, aby być
świadkami czegoś bardzo ważnego dla
każdego z nas osobiście i chyba dla
każdego trochę inaczej. Zaraz nasuwa
się prosta myśl: obecne są jakby dwa
pokolenia ludzi związanych z Ojcem
Franciszkiem: ci, którzy z nim współpracowali za życia i nadal żyją jego
dziełem oraz ci, którzy swoją wiarę
(a w moim przypadku i powołanie)
odnajdywali poprzez Ruch Światło-Życie. Życie rodzi się z życia... Tu i teraz
jesteśmy tego dowodem.
Wchodzimy do siedziby Kongregacji.
Chwila zamieszania wzmaganego chyba
przez naszą niecierpliwość. W sercu
radosne podniecenie: długo czekaliśmy
i długo modliliśmy się o ten moment.
Dochodzimy do niewielkiego pomieszczenia, w którym stoi kilka pokaźnych
rozmiarów skrzynek z aktami. Starannie zapakowane z czerwonymi lakowymi pieczęciami gwarantującymi
autentyczność akt. Ks. Henryk śmiejąc
się opowiada, że truchlał całą drogę
w samolocie, czy przypadkiem obsługa
któregoś z lotnisk nie potraktuje bagażu
zbyt brutalnie i nie zerwie pieczęci...
33
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Po chwili oczekiwania nadchodzi Abp.
Nowak. Bardzo proste powitanie. Zapanowuje atmosfera serdeczności i prostoty. Jakbyśmy nie robili nic nadzwyczajnego. Jakby chodziło o jak najbardziej normalny gest wdzięczności wobec
Boga i Jego Sługi Ojca Franciszka.
I chyba tylko to w tej chwili ma znaczenie. Ksiądz Arcybiskup prezentuje dokumenty: Dekret Kongregacji i świadectwo autentyczności akt procesu w Archidiecezji Katowickiej wystawione
przez Ks. Abpa Damiana Zimonia.
I wreszcie gest samego otwarcia akt,
który jest niczym innym, jak po prostu
otwarciem pierwszej skrzynki. Ks. Abp.
Nowak przecina pierwszą pieczęć, ks.
Henryk drugą. Moment walki z taśmą
zabezpieczającą – zostaje wezwany na
pomoc postulator. Wreszcie wieko się
unosi i ukazują się naszym oczom...
Mniejsze skrzynki, starannie zapieczętowane. Ogólna wesołość. Znowu
w ruch idą nożyczki. Ktoś komentuje coś
na temat śląskiej dokładności. Ale myślimy chyba o czymś zupełnie innym.
Bo tak naprawdę odczytujemy tę staranność jako jeden ze sposobów na wyrażenie naszej wdzięczności wobec Ojca.
Tak, jak i cały ten proces. Długie godziny
spędzone na opracowywaniu dokumentów, wysłuchiwaniu świadków. Nawet
mozolne opieczętowanie każdej strony
akt przez notariusza. Wielka praca
dziesiątek osób. Wdzięczność, która
przekłada się na dziesiątki, dziesiątki
drobnych gestów. Dokładnie tak, jak jest
34
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z tym co otrzymaliśmy od Boga za pośrednictwem Jego Sługi: nie było niczym
wielkim, piorunującym, cudownym.
Raczej pasmem drobnych odkryć, decyzji, natchnień, dzięki którym Światło,
któreśmy mieli okazję poznać, stawało
się coraz pełniej naszym Życiem...
Wreszcie, po którejś serii sznurków
i pieczęci, Ks. Abp. Nowak dociera do
początkowych stron akt. Rozpoczęła się
rzymska część procesu beatyfikacyjnego
Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego.
W sercach jedno wielkie: „Bogu niech
będą dzięki”.
To już właściwie koniec. Arcybiskup
Nowak podsumowuje kilkoma zdaniami to, co zostało dokonane. I przypomina o jednej, bardzo ważnej rzeczy:
święci i błogosławieni są ogłaszani dla
Kościoła. I dlatego dla nas, którzyśmy
doświadczyli dobrodziejstw Bożych za
pośrednictwem Ojca Franciszka, dbałość o doprowadzenie do końca procesu
beatyfikacyjnego jest też obowiązkiem.
Obowiązkiem dzielenia się dobrem,
któreśmy otrzymali.
I to już wszystko. Uściski rąk. Z wyraźnym ociąganiem opuszczamy pomieszczenia Kongregacji. Ale też i z radością – przekonani, że pokonany został
następny etap drogi. Ktoś mówi: „Teraz
trzeba się modlić o dwie rzeczy: o cierpliwość dla postulatora i o udokumentowany cud za wstawiennictwem Ojca
Franciszka”. Śmiech. Ale nikt nie wątpi,
że i jednego i drugiego Pan udzieli.
ks. Grzegorz Strzelczyk
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Niezwykła
duchowa przygoda
z biskupem Adamem Wodarczykiem rozmawia Wiola Szepietowska
Jak ksiądz wspomina rozpoczęcie
procesu beatyfikacyjnego? Wtedy
jeszcze nie był ksiądz z nim związany.
Bp Adam Wodarczyk: Kiedy proces
się rozpoczynał, byłem młodym wikarym w parafii pw. św. Jadwigi w Chorzowie. Pamiętam, że brałem udział
w otwartej sesji. Nawet zostałem wyznaczony do czytania fragmentów z pamiętników ks. Blachnickiego. To było duże
przeżycie, bo przyjechało sporo oazowiczów z innych diecezji. Bardzo uroczyste
wydarzenie, w którym uczestniczyli
członkowie Trybunału, cała grupa osób
odpowiedzialnych za przeprowadzenie
procesu. Potem wiedziałem, że ten
proces się jakoś toczy. Czasem się do
mnie odwoływano, bo opisałem część
biografii ks. Blachnickiego w pracy
magisterskiej, korzystano z moich doświadczeń zdobytych przy zbieraniu
materiału. Modliliśmy się przez wstawiennictwo ks. Blachnickiego.
Później zostałem skierowany na KUL,
na studia liturgiczne i teologię pastoralną, już z ukierunkowaniem na kontynuowanie mojej pracy o ks. Blachnickim.

W 2000 roku w Katowicach uczestniczyłem w uroczystościach przeniesienia doczesnych szczątków Ojca
z Carlsbergu do Polski. Specjalnie
przyjechałem z KUL-u. Dwa miesiące
później dowiedziałem się, że od września mam studiować w Rzymie i tam
się przygotowywać do pracy postulatora. Pan Bóg podarował mi czas na
poznanie i Rzymu, i życia księdza
Blachnickiego.
Jakie znaczenie miał dla księdza
fakt bycia postulatorem?
Na pewno uważałem to za wielkie
wyróżnienie, ale w niemałym stopniu
związane z lękiem. Studia odbywałem
z myślą, że będę pomocnikiem postulatora, skrybą piszącym positio. Byłem
zaledwie sześć lat po święceniach kapłańskich, a na postulatorów wyznaczano raczej doświadczonych kapłanów czy siostry zakonne. Ze studiów
wiedziałem teoretycznie, jak przebiega
proces beatyfikacyjny. Z jednej strony
byłem wystraszony, czy sobie z tym
poradzę, a z drugiej cieszyłem się, że
będę miał możliwość przeżycia niezwykłej duchowej przygody, zmierze35
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nia się z życiem Ojca. Myślę, że rzeczywiście to były lata decydujące o wielu
sprawach, które potem się w moim
życiu wydarzyły. Oczywiście wtedy
tego nie wiedziałem.
Od dawna interesował się ksiądz
życiem Ojca Franciszka, więc czas
pracy nad positio musiał być fascynujący.
To było zgłębianie jego życia wręcz
dzień po dniu. Czasami się śmiałem,
że lepiej wiem, co robił ks. Blachnicki
w danym momencie życia niż on sam.
A poza tym mogłem prześledzić jego
myśl teologiczną, doktrynę duchową.
Przywilejem postulatora było poznanie
wszystkich wypowiedzi świadków,
również tych utajnionych w procesie,
które w mojej głowie ułożyły obraz
osoby Ojca. Nie mogę ich ujawnić, bo
tajemnica nadal mnie obowiązuje, ale
te fakty są we mnie i wpływają na
sposób, w jaki patrzę na niego, jak
rozumiem jego wizję czy myśl duchową.
Jak wyglądała pierwsza wizyta
księdza w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych?
Zastanawiającym momentem była
dla mnie rozmowa z ojcem Hieroniemem Fokcińskim SJ, relatorem. Powiedział mi wtedy, że owszem, razem zaczynamy, ale kto to skończy i kiedy,
tego nie wiemy. I że trzeba być cierpliwym i pokornym. Miałem wtedy 34
lata i dziwnie było usłyszeć takie
stwierdzenie. Ale te słowa relatora się
36
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sprawdziły. Wprawdzie nadal jestem
postulatorem, skończyłem positio, ale
on odszedł już na emeryturę. Miałem
okazję poznać innych postulatorów
i obserwować, ile czasu upływa od
momentu rozpoczęcia sprawy do
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momentu zwieńczenia. Czasami są to
naprawdę dziesiątki lat. Miałem jednak
taką nadzieję, że przynajmniej zręby
sprawy Pan Bóg jakoś pobłogosławi
i uda się je zrealizować. I to też się
spełniło.
Jakie nadzieje wiążą ludzie z beatyfikacją ks. Blachnickiego?
Myślę, że to są takie same oczekiwania, jakie na przykład widzieliśmy
w ludziach przy oczekiwaniu na beatyfikację, a później kanonizację Jana
Pawła II. Jest to nadzieja na pewne
wyróżnienie osoby, pokazanie, że to
był ktoś niezwykły, wyjątkowy, kto
wywarł wpływ na nasze życie duchowe.
A także na dostrzeżenie przez innych
w osobie Ojca Proroka Nowej Ewangelizacji, który swoim życiem zapowiadał to, co my dzisiaj w Kościele przeżywamy. Wywarł ogromny wpływ na
duchowość chrześcijańską: kapłanów,
osób konsekrowanych, małżonków czy
młodych ludzi. Pokazywał, jak wprowadzać wskazania Soboru Watykańskiego II w codzienne życie, jak realizować w Kościele powszechne powołanie do świętości.
Tworząc system formacyjny w Ruchu Światło-Życie dał podwaliny do
tego, aby ludzie mogli rzeczywiście
taką drogą uświęcenia podążać i myślę,
że w tym jest również znakomitym
wzorem. Przykład jego życia może być
na przykład pociechą dla rodziców,
którzy płaczą, że dziecko zaczyna się
oddalać od Pana Boga, bo on też w ja-
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Biskup Adam Wodarczyk, postulator procesu Ojca,
z otrzymaną z Rzymu pozycją, zawierającą oceny
komisji teologów, która 16 października 2014 roku
w Watykanie jednomyślnie uznała heroiczność
cnót Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

kimś momencie swojego dorastania,
młodości, uważał się za człowieka
niewierzącego. A jednak tak go Pan
Bóg poprowadził, skruszył jego serce,
że stał się człowiekiem głębokiej wiary.
Czy fakt, że żyją ludzie pamiętający
kandydata na ołtarze ułatwia czy
utrudnia proces? Czy mają oni tendencję do lukrowania postaci czy do
plątania się w drugorzędnych szczegółach?
Na pewno w sprawy współczesne są
dużo prostsze. Gdy żyją świadkowie,
jest wiele relacji ludzi, którzy kandy37
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data spotkali osobiście. Naturalnie
będą osoby, które będą miały tendencje
do idealizowania jego życia, inni
znowu może nie będą mieli zdolności
do syntezy czy wydobycia pewnych
szczegółów. Ale to już jest rola prowadzących proces, żeby z tych ludzkich
wypowiedzi wydobyć elementy najistotniejsze. Czasami podprowadzić,
albo - nawiązując do określenia z lukrem - wziąć nożyk albo jakąś łyżeczkę
i go zeskrobać. Postulator musi czasami zeskrobać jakąś kwiecistość słów
czy określeń. Wydobywa się fakty,
pewne wydarzenia, obrazy. Różnorodne wypowiedzi świadków życia ks.
Blachnickiego bardzo pięknie pokazały
jego świętość.
Czy w takich sprawach można
mówić o drugorzędnych szczegółach?
Wszystkie szczegóły są ciekawe: historyczne, anegdotyczne i te, które
dotyczą samej istoty sprawy. Każdy
szczegół może coś powiedzieć. Na
przykład stwierdzenie, że rzeczywiście
Sługa Boży całe życie był biedny jak
mysz kościelna. Stwierdzenie trochę
anegdotyczne, ale pokazuje, że ks.
Franciszek prowadził rzeczywiście
heroicznie ubogie życie, i że to było
dostrzegane przez ludzi.
Czyli istnieje niebezpieczeństwo
odejścia od kerygmatu na rzecz głoszenia i realizacji zasad, myśli i wizji
ojca?
38
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Tylko że Ojciec Franciszek nigdy nie
wychowywał do tego, żeby głosić jego
jako człowieka. Budował swoje nauczanie na bardzo głębokim odkrywaniu Pisma Świętego. De facto każde
jego przepowiadanie było na swój
sposób ewangelizacyjne czy kerygmatyczne.
Księdzu Blachnickiemu chodziło
o to, żeby wszyscy ludzie odkryli, że
Bóg istnieje, że jest Bogiem żywym,
i że przemienia ludzkie serca. A dzielił
się tym, w jaki sposób to się dzieje
w jego życiu. Żeby pokazać, że to jest
po prostu możliwe.
Zatem jeżeli będziemy się trzymać
nauki Ojca, to na pewno nie będziemy robić jakiś dziwnych rzeczy.
Tak.
Jak ks. Blachnicki przyjąłby decyzję
o własnej beatyfikacji?
To jest pytanie, na które nie sposób
dać odpowiedzi. Był człowiekiem
skromnym, więc na pewno nie robił
w życiu czegoś tylko po to, żeby spotykały go jakiekolwiek wyróżnienia.
Ale z drugiej strony był też realistą, to
znaczy wiedział, że przykłady ludzkie
pociągają. Wszystko w życiu przyjmował w posłuszeństwie Kościołowi, zatem zapewne w pokorze by przyjął, że
to akurat jego życie ma służyć jako
przykład. Natomiast na pewno nie żył
po to, żeby oczekiwać, że zaraz się
rozpocznie jego proces beatyfikacyjny.
Dziękuję za rozmowę.
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Praca przy positio była
dotknięciem świętości
z ks. Stanisławem Adamiakiem, wicepostulatorem,
rozmawia Wiola Szepietowska
Jakie osobiste znaczenie ma dla
księdza praca przy procesie beatyfikacyjnym?
Jest to dla mnie przede wszystkim
wielki zaszczyt. Jestem szczęśliwy, że
w ten sposób mogłem jakoś częściowo
spłacić dług wdzięczności wobec Ruchu Światło-Życie. Daleko mi do
wzorowego oazowicza, ale z Ruchem
jestem jednak jakoś związany od wczesnego dzieciństwa i bardzo wiele mu
zawdzięczam jako człowiek, chrześcijanin i ksiądz. Cieszę się też, że moje
losy kształtowały się w ten sposób, że
okazałem się właściwą osobą do pomocy przy tej sprawie: przebywałem
w Rzymie we właściwym czasie, znałem język włoski oraz metodologię i tło
historyczne.
Sama praca przy redagowaniu positio
była też dla mnie pewnego rodzaju
dotknięciem świętości. Już wcześniej
byłem przekonany o wielkim znaczeniu Księdza Blachnickiego dla historii
Kościoła i Polski, jak również o jego
osobistej świętości, ale dokładniejsze
studium jego życia i lektura zeznań

Ks. Stanisław Adamiak, ur. w 1980 r, kapłan diecezji toruńskiej (wyświęcony w 2004 r.). Doktor
historii Kościoła, obecnie pracownik Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracuje przy procesie od 2011 r., wicepostulator
od 2013 r.

świadków procesowych tylko mnie
w tym przekonaniu utwierdziły.
Jakiego skutku oczekuje się po
wyniesieniu na ołtarze ks. Blachnickiego?
Myślę, że będzie to miało większe
znaczenie nie dla samego Ruchu, gdzie
ta postać jest przecież dobrze znana,
39
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ale bardziej dla całego Kościoła w Polsce, zwłaszcza dla księży, którzy mogą
w osobie Księdza Franciszka znaleźć
wzór gorliwości duszpasterskiej, wierności Kościołowi i otwartości na znaki
czasu. 50 lat po zakończeniu II Soboru
Watykańskiego warto przypominać, że
właśnie w Polsce, w Ruchu Światło-Życie, mamy przykład, jak można go
wcielać w życie – w pełni i bez wypaczeń. Nie trzeba jakoś szukać ciągle
nowych wzorów duszpasterstwa i życia
kapłańskiego, gdy mamy je przed sobą!
Czy fakt, że żyją ludzie pamiętający
kandydata na ołtarze, ułatwia czy
utrudnia proces? Może mają tendencję do lukrowania postaci, a może do
plątania się w drugorzędnych szczegółach?
Większość procesów beatyfikacyjnych dotyczy spraw stosunkowo niedawnych i opiera się na zeznaniach
żyjących świadków. Oczywiście są też
tzw. sprawy historyczne, kiedy to
proces opiera się wyłącznie na dokumentach. Wydaje mi się, że to właśnie
takie sprawy są trudniejsze, trzeba się
wtedy zawsze zastanowić, dlaczego
proces nie zaczął się wcześniej, czy
faktycznie kandydata na ołtarze od
razu uważano za świętego, czy też
może jego kult był sztucznie tworzony
wiele lat po śmierci, czasem tylko
w jakimiś jednym małym środowisku
(np. zgromadzeniu zakonnym).
Z dokumentów nigdy nie widać
wszystkiego, tymczasem zeznania
40
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świadków są świadectwem zarówno co
do życia Sługi Bożego, jak i co do
opinii o jego świętości. Przekonani
o niej mogę faktycznie czasem coś
„lukrować”, ale wśród świadków powinny też być zawsze osoby dużo
bardziej sceptyczne wobec kandydata
na ołtarze. Proces jest po to, by poznać
prawdę o Słudze Bożym. Także osoby
przekonane o jego świętości muszą
więc odpowiadać na pytania w sprawach bardziej kontrowersyjnych. Pytania są z reguły dość jednoznaczne
i nie pozwalają na za długie „plątanie
się”, szczegóły zupełnie nieistotne lub
powtarzające się są potem eliminowane z końcowej wersji positio.
Czy w przypadku beatyfikacji/kanonizacji można mówić o „drugorzędnych szczegółach”? Może ważne
jest absolutnie wszystko?
Gdyby wszystko było równie ważne,
to by znaczyło, że właściwie nic nie jest
ważne. Proces beatyfikacyjny ma
udowodnić „heroiczność cnót” Sługi
Bożego, więc szczególnie istotne jest
to, co bezpośrednio odnosi się do cnót
teologicznych i kardynalnych: osobista
relacja z Panem Bogiem, życie modlitwą i liturgią, postawa wobec prześladowców, przełożonych i podwładnych,
zachowanie w obliczu cierpienia
i przeciwności, wpływ na postawę religijną innych. Wydaje mi się, że stosunkowo mniej ważne były np. szczegóły dotyczące życia przed nawróceniem czy koleje pracy naukowej (za

Pismo Ruchu Światło-Życie

samą habilitację jeszcze nikt beatyfikowany nie został).
Czy grozi nam niebezpieczeństwo
odejścia od kerygmatu na rzecz głoszenia i realizacji zasad, myśli i wizji
Ojca?
Niebezpieczeństwem jest kurczowe
trzymanie się litery każdego tekstu, bez
zrozumienia jego ducha. Dotyczy to
tekstów biblijnych, soborowych, a tym
bardziej pism jednej osoby. Pamiętajmy, że beatyfikacja nie oznacza
gwarancji czyjejś nieomylności. Rozstrzyganie każdego sporu, zwłaszcza
w sprawach drugorzędnych, argumentem: „tak mówił, tak robił Ksiądz
Blachnicki i tak ma być” nie zawsze jest
słuszne. Pamiętajmy, że Sługa Boży
działał kilkadziesiąt lat temu, tymczasem kontekst religijno-społeczny pod
wieloma względami się zmienił, np.
mamy katechezę w szkołach, wiele
innych form duszpasterskich, trudniej
dostępne urlopy itd. Trzeba więc nie
tyle tylko cytować, co kiedyś Ksiądz
Blachnicki powiedział, ale zastanowić
się, co powiedziałby dzisiaj.
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Największym niebezpieczeństwem
jest jednak wybranie jakiejś części
wizji Ojca i prezentowanie jej jako
całości. Ksiądz Blachnicki umiejętnie
wprowadzał do formacji elementy
związane z życiem emocjonalnym,
gdyż tego w ówczesnym duszpasterstwie prawie wcale nie było. Ale dzisiaj,
niekiedy także w Ruchu Światło-Życie,
stawia się niestety zbyt często nacisk
głównie na emocje, tymczasem wiara
zbudowana tylko na nich jest zawsze
bardzo krucha. Podobnie też ewangelizacja kerygmatyczna jest ważna, nie
można jednak działalności Ruchu
sprowadzać do niej samej, z pominięciem mistagogii, formacji biblijno-liturgicznej i ogólnie intelektualnej.
Jak ks. Blachnicki przyjąłby decyzję
o własnej beatyfikacji?
No cóż, sądzę, że tak jak wszystkie
inne decyzje Kościoła – z pokorą
i posłuszeństwem! Jednak najpierw to
w dużej mierze od niego, a dokładniej
od cudów za jego wstawiennictwem,
zależy, czy i kiedy do tej beatyfikacji
dojdzie.
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Ojczyzna
to Krościenko
Dlaczego grób Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
jest w Krościenku?
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W

1998 r. na zaproszenie
Ojca Świętego Jana
Pawła II w Watykanie
odbywało się spotkanie ruchów
i nowych wspólnot kościelnych.
1 czerwca, w dniu Święta Matki
Kościoła, w 25. liturgiczną rocznicę Aktu Oddania Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła przez
kardynała Karola Wojtyłę, delegacja Ruchu uczestniczyła
w prywatnej kaplicy Jana Pawła
II we mszy św. Po niej w sali
papieskiej biblioteki podczas
wręczania darów i rozmowy
z Ojcem Świętym ówczesny
moderator generalny, ks. Henryk Bolczyk, zapytał Jana Pawła
II, gdzie ma być umiejscowiony
grób księdza Franciszka. Wtedy
Ojciec Święty powiedział: No tak,
Carlsberg to było wygnanie, a Ojczyzna – to Krościenko. Po tych słowach
Jana Pawła II biskupi katowicki Damian Zimoń i tarnowski Wiktor
Skworc zdecydowali, aby Ojczyzna
Oazy – Krościenko, było miejscem

pochówku Ojca Franciszka Blachnickiego.
W Roku Wielkiego Jubileuszu 2000
lat od narodzenia Chrystusa 1 kwietnia
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
powrócił do Krościenka. Jego doczesne

szczątki spoczęły w sarkofagu
w kościele parafialnym. Po
ponad osiemnastu latach od
wyjazdu z Ojczyzny, a ponad
trzynastu od chwili śmierci,
po pięciu latach od rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego
Ojciec Franciszek na swym
pogrzebie zgromadził kilka
tysięcy starych i nowych oazowiczów z całej Polski i z zagranicy.
Od tego czasu do grobu
Sługi Bożego przybywają
liczni pielgrzymi. W księdze
próśb i podziękowań umieszczonej przy grobie zostało
zapisanych kilka tysięcy modlitw, a ponieważ nawiedzały
grób różne grupy oazowe
i pielgrzymkowe, można przypuszczać, że modliło się tu kilkadziesiąt tysięcy albo i kilkaset tysięcy osób.
Modlitwy są pisane przede wszystkim
w języku polskim, ale są też liczne po
słowacku, po angielsku, niemiecku i po
chińsku. Są wpisy oazowiczów i innych
pielgrzymów, wpisy pojedyncze i grupowe. Można znaleźć w tej księdze
podpisy znanych hierarchów, kard.
Macharskiego, kard Schönborna, kard.
Dziwisza, abp Skworca, abp Krajewskiego oraz osób zaangażowanych
w życie społeczne i polityczne, ale też
są wpisy prostych ludzi. Można w niej
znaleźć modlitwy dzieci, małżeństw,
kapłanów i sióstr zakonnych. Treści
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modlitw są bardzo różne; przeważają
prośby o uzdrowienie, o wyzwolenie
z nałogów, ale też są modlitwy dziękczynne za osobę ks. Franciszka, za
Ruch Światło-Życie, za Domowy Kościół, za Krucjatę Wyzwolenia Człowieka i inne dzieła Ojca Franciszka.
Obecnie przy grobie jest wyłożona już
siódma duża księga próśb i podziękowań.
Przez cały rok na Kopią Górkę docierają także listownie, telefonicznie,
pocztą elektroniczną oraz przekazywane osobiście prośby o modlitwę za
wstawiennictwem Sługi Bożego. Każdego miesiąca otrzymujemy kilka lub
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kilkanaście intencji i włączamy je
w naszą wspólnotową modlitwę podczas Eucharystii, Nieszporów, Różańca. Wielbimy Pana Boga we wszystkich wysłuchanych modlitwach, radujemy się skutecznym wstawiennictwem
Sługi Bożego. Są one istotnym wkładem do procesu beatyfikacyjnego,
bowiem ukazują sławę świętości Założyciela Ruchu Światło-Życie.
Szczególnie pamiętamy na Kopiej
Górce historię Krzysia, który urodził
się 30 lipca 2001 r. po szesnastu latach
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m a ł ż e ń s t w a A l i ny
i Krzysztofa. Wcześniej
nie mogli mieć potoms t w a i a d opt ow a l i
dwójkę dzieci. Krzysiu
urodził się 1,5 miesiąca
przed zaplanowanym
terminem i jego stan
był poważny. Został
umieszczony w Centrum Zdrowia Matki
Polki, a 11 sierpnia jego
stan był krytyczny. Lekarze przygotowywali
rodziców na spodziewaną śmierć. Następnego dnia nad ranem
mama Krzysia zadzwoniła do centrum Ruchu
w Krościenku, by prosić o modlitwę za wstawiennictwem Sługi
Bożego o cud całkowitego uzdrowienia. Diakonia na Kopiej Górce od razu podjęła
taką modlitwę. W tym też dniu rodzice
w szpitalu dowiedzieli się od rozradowanej lekarki, że nad ranem wszystko
się zatrzymało, stan ciężki, ale stabilny.
Po dwóch tygodniach Krzyś był
w domu całkowicie zdrowy. Rodzina
z uzdrowionym dzieckiem wiele razy
przyjeżdżała do Krościenka, aby dziękować Bogu za dar uzdrowienia
Krzysia. Z sierpniowej rozmowy telefonicznej z mamą Krzysia dowiedzieliśmy, że Krzysiu skończył w 2014 r.
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podstawówkę ze średnią ocen 5,13, że
ma talent inżynierski i pięknie się
rozwija.
W wakacje, w czasie trwania Oazy
Żywego Kościoła, diakonia Centrum
przez cały dzień dyżuruje w dolnym
kościele, aby mógł on być otwarty.
Wtedy grób Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego jest szczególnie
często nawiedzany. Każda oaza przeżywająca swoje rekolekcje w Krościenku modli się przy nim albo celebrując Eucharystię, albo odprawiając
różne nabożeństwa. Także podczas
jesiennych i wiosennych rekolekcji
organizowanych przez Unię Kapłanów Chrystusa Sługi kapłani – moderatorzy, Eucharystie, adoracje i nabożeństwa przeżywają w dolnym kościele parafialnym przy grobie Ojca
Franciszka.
Założyciel Ruchu Światło-Życie jest
patronem ośmiu szkół w naszym
kraju, pięciu podstawowych: dwóch
Katolickich Szkół Podstawowych
w Białymstoku i Nowym Sączu,
Szkoły Podstawowej nr 35 w Rybniku
i nr 1 w Jodłowej, Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 3 w Tarnowskich
Górach oraz trzech gimnazjów: Gimnazjum nr 8 w Jastrzębiu Zdrój oraz
powstałych w 2014 r. Katolickich
Gimnazjów w Krakowie i Świdnicy.
Najwcześniej, bo w 1999 roku, imię
ks. Franciszka przyjęła szkoła w Białymstoku. Od kilku lat na początku
marca, gdy wspominamy rocznicę
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urodzin i śmierci Sługi Bożego, Centrum Ruchu w Krościenku organizuje
spotkanie szkół im. ks. Franciszka
Blachnickiego, aby dziękować i wyśpiewać radosne Magnificat za dar
Patrona gorliwego apostoła nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka
(bł. Jan Paweł II). Szkoły przygotowują prezentację, ciekawy program
artystyczny związany z Patronem
szkoły. Zawsze też w kościele parafialnym sprawowana jest uroczysta msza
święta, podczas której poszczególne
szkoły podejmują posługi w liturgii,
a na zakończenie odmawiana jest
modlitwa przy grobie Sługi Bożego.
Od lipca 2008 r., dzięki inicjatywie
ks. Jana Mikulskiego, w Krościenku
w kościele parafialnym pw. Chrystusa
Dobrego Pasterza każdego 27. dnia
miesiąca jest odprawiana msza święta
o beatyfikację Ojca Franciszka. W tej
intencji zawsze modli się jeden albo
kilku kapłanów z naszego Ruchu.
Przybywają na te Eucharystie oprócz
parafian krościeńskich także osoby
z różnych stron Polski i zagranicy.
Szczególnie na ten czas wspólnej
modlitwy przy grobie Sługi Bożego
zapraszamy do Krościenka wszystkich, którzy doświadczyli w swoim
życiu charyzmatu Oazy.
Sługo Boży, Ojcze Franciszku Blachnicki wstawiaj się za nami!
Aleksandra Rogowska
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Niech przytoczone poniżej modlitwy będące wyrazem wiary ludzi
i kultu ks. F. Blachnickiego zachęcą nas do ufnej modlitwy przez
wstawiennictwo Sługi Bożego.
Bóg zapłać Księże Franciszku za to, że nadałeś sens
i kierunek mojej młodości. Pozwól rozwijać ideał
„Nowego Człowieka” w mojej rodzinie. Paweł
Ojcze Franciszku, dziękuję Ci, że za Twoim wstawiennictwem udało mi się zerwać z nałogiem palenia
papierosów. Andrzej
Proszę o wstawiennictwo w intencji ocalenia rozpadającego się małżeństwa i rodziny mojego brata. R.
Sługo Boży, proszę o uzdrowienie duszy i ciała dla mnie i moich bliskich. Proszę o łaskę
dobrego wychowania moich dzieci, o łaskę rozwiązania trudnych dla mnie sytuacji.
Księże Franciszku, dziękuję za zdaną maturę. Wojciech
Sługo Boży, módl się za mnie, aby moje relacje z rodzicami były coraz lepsze, a moja formacja przyniosła obfite owoce. Bartek
Proszę o dobrych przewodników duchowych na drodze wiary dla moich dzieci, a także
łaski potrzebne dla nas, rodziców, abyśmy właściwie wypełnili swoje obowiązki.
Z podziękowaniem za dotychczasowe łaski, prosimy Cię, ks. Franciszku, o błogosławieństwo
i wstawiennictwo za nami, aby wspólnota szkolna twego imienia wzrastała duchowo
i sławiła twe imię. Wspólnota szkolna Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Franciszka
Blachnickiego w Nowym Sączu
Drogi Ojcze Franciszku! Dziękuję Ci za ten rok mojej pracy i mojej posługi w Toruniu, za
wszystkie nowe wezwania. Proszę Cię o światło i odwagę w podejmowaniu posługi. Wspomagaj moje oddanie serca Jezusowi Chrystusowi. Danusia
Prosimy Dobrego Boga za Twoim wstawiennictwem o łaskę wiary dla naszej Rodziny – Agi,
Darka i Uli, o błogosławieństwo w pracy. Dla żyjących rodziców o zdrowie, a dla zmarłych
mamy i taty o zbawienie wieczne! Prosimy wstawiaj się za nami.
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O łaskę potomstwa. Ania i Piotrek
Dziękuję za szczęśliwą obronę doktoratu. Prosimy o umiejętność wypełniania woli Bożej.
Kasia i Paweł
Dziękujemy za dar Ruchu Światło-Życie i prosimy przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks.
Franciszka o łaskę świętości dla naszej rodziny, głębokiej wiary dla dzieci, nawrócenie dla
braci Cezarego i Mieczysława, dar jedności i wzajemnej miłości. Polecamy także nasz krąg
i wspólnotę młodzieżową. Mirka i Marek
O łaskę światła podczas ciemności dla wszystkich braci bosych. Bartłomiej OCD
Za wszystkie otrzymane dary i łaski podczas każdego pobytu w Centrum Ruchu dziękuję
z prośbą o dalsze wstawiennictwo. an. Ewa
Ojcze Franciszku, dziękuję Ci za to, że zostawiłeś tak wielkie dzieło, proszę wstawiaj się za
moją rodziną, by zapanowała miłość i pokój o trzeźwość szwagrów. Małgorzata
Proszę Cię Panie Boże, abyś za wstawiennictwem Sługi
Bożego dał mi silną wolę, abym wytrwał w czystości oraz
w sumiennym wykonywaniu codziennych czynności.
Dziękuję za otrzymane łaski, za warunki, w jakich żyję
i za cały otaczający mnie świat i ludzi. Piotr
Księże Franciszku, patrzysz z domu Ojca Wszechmogącego, wstaw się za nami i naszą szkołą, aby w jedności
przetrwała kolejne 135 lat. Zygmunt
Ojcze Franciszku, proszę o wstawiennictwo za naszą
rodziną. Brygida
Wspomagaj nas prosimy, swoją modlitwą w narzeczeństwie, aby było ono świadectwem dla innych i przygotowało nas do małżeństwa. Przemek i Marysia
Ojcze Franciszku, proszę pomóż w nawróceniu syna Krzysztofa. Matka
Ojcze Franciszku, dziękujemy Ci za Twoje świadectwo u Boga w sprawie choroby Elżbiety.
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Panie Boże! Dzięki Ci za Twoją łaskę. Ela wróciła do domu szczęśliwa, bo wykluczona została
(przez lekarzy) borelioza i schorzenia neurologiczne. Tomografia nic nie pokazała, jest
dobry wynik. To Twoja moc i łaska! Panie, proszę przez przyczynę Ojca o dar wdzięczności
dla Eli i jej rodziny i głęboką wiarę dla nich. Alleluja, Amen. Stasia
Wdzięczni za to, że mogliśmy tu być i modlić się przy grobie Sługi Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego – pielgrzymi z Koła Seniorów przy parafii św. Klemensa w Wieliczce
Sługo Boży Franciszku, proszę o opiekę nad moim synem Pawłem, który jest uzależniony
od alkoholu, wstaw się do Pana za moją rodziną i wszystkimi ludźmi potrzebującymi łaski
Boga. Janusz
Sługo Boży Franciszku, proś u Boga o odrodzenie wiary na południu Ukrainy.
Ks. Franciszek

chorych i potrzebujących.

Ojcze Franciszku, zawierzamy Twojej opiece
rejon Ruchu Światło-Życie Bochnia, wszystkie rodziny, młodzież i kapłanów naszych
moderatorów. Wszystkie przedsięwzięcia
formacyjne i nasz wzrost duchowy. Prosimy o potrzebne łaski oraz o zdrowie dla

Błagamy Cię Ojcze Franciszku o zdrowie dla Oli i Huberta o łaskę przyjęcia woli Bożej dla
nich, nawet jeśli to będzie wymagało od nich trudu i wyrzeczeń. Rodzice
W 40 rocznicę pierwszej mojej oazy w Krościenku wyrażam radość, że Ruch rozpoczęty
przez Ojca Blachnickiego trwa. Proszę o zdrowie i wsparcie poprzez działanie Sługi Bożego
Ojca Blachnickiego.
Prosimy o zdrowie dla ks. Józefa w 50 rocznicę święceń kapłańskich i prosimy o błogosławieństwo Boże dla niego za przyczyną Sługi Bożego ks. Franciszka.
W 49. rocznicę naszego pożycia małżeńskiego pragniemy podziękować Panu Bogu, że
w 1981 r. postawił na naszej drodze życia Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który
ukierunkował nasze życie małżeńskie i rodzinne. Jednocześnie polecamy się Jego wstawiennictwu. Polecamy nasze dzieci, zięciów, wnuczęta oraz całą wspólnotę Ruchu Światło48
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-Życie. Maryla i Marian z Lublina
Bogu dzięki za Jego Sługę ks. Franciszka Blachnickiego, za Jego Światło i Życie, za Jego
formację, dzięki której mogłem służyć jako ceremoniarz trzem papieżom, celebrując największe Tajemnice naszej wiary. A teraz upraszam
Ojcze, Twojego wstawiennictwa w posłudze
jałmużnika Papieża Franciszka. Oazowicz ks.
Konrad Krajewski
Sługo Boży, Ojcze Franciszku! Dziękujemy za
40-lecie wspólnot Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Lubelskiej. Wstawiaj się za nami.
Pielgrzymka dziękczynna z Lublina
Sługo Boży Franciszku, dziękujemy za Domowy Kościół i 13 lat istnienia naszego kręgu
oraz za 33. rocznicę naszego małżeństwa. Prosimy wypraszaj dla nas łaski zdrowia dla
całej rodziny.
Księże Franciszku, to Ty mnie wychowałeś! Twoje dzieło Oazy pomogło mi odkryć siebie
– w dawaniu siebie. Dziękuję. Magda
Ojcze Franciszku! Dziękuję za dar Ruchu dla nas, dla naszych dzieci! Prowadź każdego
z nas, wypraszaj łaski rozeznania powołania naszym dzieciom. Ania i Benek z Wrocławia
Sługo Boży Ojcze Franciszku, dziękujemy Ci za Ruch, w którym się poznaliśmy, w którym
rozkwitła nasza przyjaźń i miłość. Dziękujemy za Twoje wstawiennictwo za nas, a w dniu
zaręczyn prosimy, abyś czuwał nad naszym narzeczeństwem i pomógł przygotować się do
małżeństwa. Ania i Przemek
W dniu życia konsekrowanego 2.II.2013 dziękuję Ci, Ojcze Franciszku za nasz INMK i za
Twój trud, by istniał i rozwijał się za Twoje prowadzenie. Módl się o naszą wierność
i świętość, a my prosimy Pana, byś był naszym Patronem w niebie. Stanisława
Proszę o nawrócenie męża i syna oraz o zdrowie wnuczka. Barbara
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Ojcze Franciszku, pomóż posługiwać w kapłaństwie tak, by pełnić wolę Boga i służyć Kościołowi
wiernie. ks. Mateusz
Ojcze, pamiętaj o Centrum w Carlsbergu, szczególnie proszę o uczestników na tegoroczne oazy.
Barbara
W dniu urodzin Sługi Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego modlimy się o rychłą beatyfikację.
Wspólnota Centrum Ruchu Światło-Życie na
Kopiej Górce. ks. Adam Wodarczyk 24.III.2014
Ojcze Franciszku, dziękuję za to, że Pan Bóg
zaprosił nas do Domowego Kościoła i proszę
o wstawiennictwo, abyśmy sumiennie i dobrze realizowali zobowiązania oraz proszę o opiekę
nad całą rodziną. Teresa i Grzegorz
Ojcze Franciszku, polecam Ci rekolekcje wakacyjne OŻK 2014; całe przygotowanie do nich
oraz osoby, które wezmą w nich udział, przebieg rekolekcji oraz ich owoce. Polecam Ci też
gorąco powstające w Krakowie Katolickie Gimnazjum Ruchu Światło-Życie im. ks. Fr.
Blachnickiego, aby wychowywało młode pokolenie oraz ich rodziny w duchu Nowej Kultury.
ks. Mariusz Susek, moderator diecezjalny. 22 maja 2014 r.
Księże Franciszku, dziękuję za formacje Domowego Kościoła. Roman z Koluszek
Ks. Franciszku, dziękuję Ci za Dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i proszę o wytrwałość
dla nas w tym dziele, a dla naszych synów, aby Pan dotknął ich tą łaską, dla Piotra o wyzwolenie z nałogu palenia papierosów. Grażyna
Ojcze Franciszku, proszę o łaskę zdrowia dla mojej mamy, o łaskę wytrwania w powołaniu
dla mnie i dla brata, o życie godne sług Jezusa i Jego Oblubienicy i Oblubieńca. s. Agnes
(loretanka)
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„Do” i „od” grobu
Założyciela Krucjaty
Chciałbym, abyśmy dzisiaj odkryli
podwójną tajemnicę pielgrzymowania:
pielgrzymowanie do grobu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, ale
także pielgrzymowanie od grobu.
Równie ważne jest pielgrzymowanie
do grobu i pielgrzymowanie od grobu.
Gdybyśmy bowiem zatrzymali się tylko
na pierwszej części, na pielgrzymowaniu do grobu, to kto wie,
czy nie popadlibyśmy
w ducha tego świata, który
pielgrzymowanie może
utożsamiać z wizytą
w muzeum. Może takie
niebezpieczeństwo grozić.
Człowiek zamieni się
wtedy w kustosza duchowego muzeum. Pewnie
pamiętamy szkolne wycieczki do tej szacownej
muzealnej instytucji: eksponaty za szybą regału, „nie dotykać”,
„nie przesuwać”, „nic nie zmieniać”, głos
przewodnika rozbrzmiewający w muzealnej ciszy i zachęcający, by podziwiać
zamierzchłą przeszłość. Nawet filcowe
kapcie na nogach, żeby nie przeszkadzać! Najlepiej, żeby nikt nas w tym
muzeum nie zauważył.

Takie niebezpieczeństwo mogłoby
grozić. Jest ono zawsze realne. Ale
przecież Ruch Boży, Ruch w Kościele,
Ruch uczniów Pana Jezusa nie jest
muzeum; i to, czym mamy się dzisiaj
napełnić, co mamy w sobie dziś odnowić - to duchowość nie kustosza muzealnego, ale Bożego wojownika (...), który
nie zatrzymuje się jako kustosz nad

strzeżeniem pamiątek szacownej przeszłości, ale pamiątki przeszłości traktuje
jako życiodajne źródło.
Wy jesteście światłością świata, wy
idźcie, aby dzielić się życiem z innymi.
Dlatego do pięknego, cennego, ważnego
gestu pielgrzymowania do grobu Sługi
Bożego ks. Franciszka chcemy z ko51
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nieczności dołączyć gest drugi, który
będzie trwał bardzo długo, przez cały
rok - pielgrzymowanie w wierze, jako
chrześcijanin przez życie, od grobu Sługi
Bożego.
Zajrzymy teraz przez chwilę do księgi
Pisma Świętego. Niech Słowo Boże
podpowie nam, jaką moc może mieć
pielgrzymka do grobu bohatera wiary.
W Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, jest opisane pielgrzymowanie
do grobu jednego z patriarchów - Józefa.
Najpierw nieco tła z Księgi Rodzaju.
Józef mieszkał w Egipcie wraz z rodziną swego ojca. Wreszcie Józef rzekł
do swych braci: Gdy ja umrę, Bóg okaże
wam swą łaskę i wyprowadzi was z tej
ziemi do kraju, który przysiągł dać
Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Po
czym zobowiązał synów Izraela przysięgą, że spełnią takie polecenie: Gdy
Bóg okaże tak wielką swoją łaskawość,
zabierzcie stąd moje kości. Józef umarł
mając 110 lat, zabalsamowano go i złożono go do trumny w Egipcie. Izraelici
nie tylko przez następne lata pielgrzymowali do grobu patriarchy Józefa, ale
przydarzyło im się również - z łaski
Bożej - wielkie i niezwykłe pielgrzymowanie wraz z relikwiami tego bohatera
wiary; a była to pielgrzymka od jego
grobu. Tak czytamy w Piśmie Świętym:
„Gdy faraon uwolnił lud, Bóg powiedział, żeby lud na widok czekających go
walk nie żałował i nie wrócił do Egiptu.
Bóg więc prowadził lud okrężną drogą
pustynną, a Izraelici wyszli uzbrojeni
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z ziemi egipskiej. I zabrał też Mojżesz ze
sobą kości Józefa, gdyż ten przysięgą
zobowiązał Izraelitów mówiąc: Wspomoże was niezawodnie Bóg, a wówczas
zabierzecie stąd kości moje ze sobą”.
Wiara, z którą umierał patriarcha Józef, to przecież ta sama wiara, z którą
odchodził z tego świata Sługa Boży
Franciszek. Wspomoże was niezawodnie Bóg. Z taką wiarą żegnał ten świat
ksiądz Franciszek Blachnicki, idąc do
domu Ojca. I jak patriarcha Józef nakazał wówczas: Zabierzcie kości moje ze
sobą i idźcie w drogę, pielgrzymujcie od
mojego grobu, tak z całą pewnością
w sercu Sługi Bożego księdza Franciszka
było pragnienie, aby zabrać jego dziedzictwo, jego słowa, jego inicjatywy i iść, udać się w wielką pielgrzymkę od
grobu.
Takiego ducha chcemy nabrać dzisiaj;
nie jest to duch kustosza muzeum, ale
duch pielgrzyma, którego Bóg wezwał,
by dokonał wyjścia z Egiptu i by innych
do tego samego wyjścia zapraszał. Jest
to przecież pielgrzymka Krucjaty, a więc
Bożych bojowników, i to Krucjaty Wyzwolenia, a więc wojowników mających
na celu dobro duchowe człowieka.
bp Andrzej Siemieniewski
fragmenty homilii wygłoszonej
w czasie Pielgrzymki Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka
w Krościenku w 2007 roku
na podstawie: Eleuteria nr 70 2/2007
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Ponadczasowe
świadectwo życia
Słów kilka o rekolekcjach „Zachować dziedzictwo Sługi Bożego”

Po

„powrocie” Ojca Franciszka
do Krościenka w roku 2000,
rozpoczął się bardzo intensywny czas spotkań na temat jego osoby
i działalności. Były to Oazy Modlitwy,
spotkania odbywające się w czasie letnich i zimowych rekolekcji oazowych.
Grupy przybywały także do Krościenka,
do Grobu Założyciela. Pojawiały się
coraz częstsze inicjatywy takich spotkań
w różnych diecezjach – były to spotkania
w dużej mierze organizowane przez
Domowy Kościół. We wszystkie te inicjatywy angażowały się i do dziś to
czynią osoby z Instytutu Niepokalanej
Matki Kościoła.
Wielu z nas spotkało się (lub uczestniczyło w nich) z rekolekcjami o Słudze
Bożym ks. Franciszku Blachnickim.
Bardzo często padają pytania: skąd się
wziął taki pomysł, od kiedy taka forma
spotkań rekolekcyjnych istnieje, czy
warto organizować tego typu rekolekcje,
przecież to już tylko historia… Otóż: nie
do końca to „tylko” historia.
Skąd więc wzięły się rekolekcje tematyczne „Zachować dziedzictwo Sługi

Bożego”? – to pytanie skierowałam do
Grażyny Miąsik, współprowadzącej
rekolekcje i autorki ich programu.
Pierwsze rekolekcje o Założycielu miały
miejsce w 2004r. w Iwoniczu. Do posługi
w nich zostałam zachęcona i zaproszona
przez p. Dorotę Seweryn – świadka życia
Sługi Bożego. Byłam zaskoczona, ale
i bardzo wdzięczna, że mogę razem z nią
podejmować to zadanie i dzielić się
swoimi spotkaniami z Ojcem Franciszkiem, które miały miejsce od 1977 roku,
w Krościenku, na Kongregacjach Ruchu,
a także w moim rodzinnym Wrocławiu,
że mogę się również dzielić tym wszystkim, czym zostałam w Ruchu Światło-Życie obdarowana.
Pierwsze rekolekcje, na które przybyło
około siedemdziesięciu osób, nazwałyśmy
„Dziedzictwo Sługi Bożego”. Taki temat
zrodził się podczas lektury testamentu ks.
Franciszka Blachnickiego, w którym po
raz kolejny czytałam: «I jeżeli miałbym
coś do przekazania i chciałbym coś przekazać w moim duchowym testamencie
– to właśnie ten dar – charyzmat Światło-Życie. Zrozumienie, umiłowanie,
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wierność wobec tego charyzmatu.». Te
słowa stały się tematem poszczególnych
dni i spotkań rekolekcyjnych: Zrozumieć
– umiłować – być wiernym. Po co? Po to,
by nie zmarnować „ojcowizny”, by się
w niej zadomowić i wziąć za nią odpowiedzialność.
By tak mogło się stać, potrzebne są
dwa spojrzenia: na historię Ruchu
przekazaną przez świadka życia Założyciela oraz na charyzmat i duchowość
Ruchu dziś. Testament Założyciela
zobowiązuje. Jest po to, by go wypełnić.
Szukałyśmy więc takiej formuły rekolekcyjnej drogi, by były one nie tylko
lekcją historii, ale także odkrywaniem
wielkich charyzmatów Ruchu i podejmowaniem odpowiedzialności za
dziedzictwo Założyciela. Za każdym
razem doświadczamy tego, że wspólnoty
Ruchu bardzo potrzebują takich rekolekcji, w których spotkają się pamięć
historyczna i tożsamość ludzi spod
znaku FOS –ZOE.
54
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Szczególnym imperatywem dla mojego, ale
też i naszego wspólnego
zaangażowania w tę
posługę stały się słowa
św. Jana Pawła, które
skierował do mnie podczas audiencji w bazylice św. Piotra w 1996
roku: „Beatyfikacja
będzie, jeśli we wszystkim będziemy wierni
temu, co zostawił nam
Założyciel i zaświadczymy jednością
dzieła”. Te tak ważne słowa nie dają nam
spokoju, nieustannie zobowiązują i posyłają do kolejnych wspólnot, diecezji.
Do tej pory odbyło się już kilkadziesiąt
serii rekolekcji w kilkunastu diecezjach
(w niektórych po kilka razy): poznańskiej, wrocławskiej, bydgoskiej, legnickiej, świdnickiej, włocławskiej, sosnowieckiej, przemyskiej, toruńskiej, płockiej, gdańskiej, łomżyńskiej,
drohiczyńskiej, lubelskiej, siedleckiej,
tarnowskiej. Uczestniczyło w nich ponad 3500 osób. W 2013 roku, podczas
rekolekcji we Wrocławiu, zrodziła się
myśl, aby rekolekcje miały dwa etapy:
Zachować dziedzictwo Sługi Bożego:
„Zrozumieć, umiłować, być wiernym”.
Zachować dziedzictwo Sługi Bożego:
„Życie moje oddaję za Kościół”.
Od tamtej chwili te dwuetapowe rekolekcje odbyły się już w diecezji wrocławskiej, bydgoskiej, tarnowskiej
(Bochnia), legnickiej i siedleckiej.
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Dlaczego warto wziąć udział w tym
spotkaniu z Założycielem i naszym
Ruchem?
Bo to czas, który przemienia serce
i w tym miejscu chciałabym się podzielić moim świadectwem uczestnictwa
i posługi przy tych rekolekcjach.
Jakiś czas temu usłyszałam, że warto
sprawdzić swoją motywację oraz gotowość do zmiany, kiedy podejmujemy
decyzję o uczestnictwie czy posłudze
w rekolekcjach. Tak się złożyło, że na
rekolekcje o Słudze Bożym ks. Franciszku wyjeżdżałam w charakterze
kierowcy, szeroko rozumianego „operatora sprzętu technicznego” oraz osoby
obsługującej stoisko Diakonii Słowa.
Początkowo trochę zlekceważyłam ten
charakter mego zaangażowania w przygotowanie i prowadzenie tych rekolekcji
– nic nie mówię, nic nie prowadzę, to
tylko wyjazd typowo „na roboty”, a nie
na rekolekcje, zatem nie było we mnie
pragnienia jakichkolwiek zmian. Wtedy
po raz kolejny przekonałam się, że Pan
Bóg łamie schematy
i chce prowadzić
mnie do nawrócenia
i zmian także przez
posługi najmniej widoczne, wielokrotnie
bardzo prozaiczne
i – mogłoby się wydawać – mało ważne.
Często słyszę, że
trzeba słuchać Jezusa
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w codzienności, ponieważ Bóg przemawia do nas przez zwykłe wydarzenia
i potrzeba nam wielkiej czujności, by
tych Bożych natchnień nie przegapić.
To prawda, przekonałam się o tym
choćby prowadząc auto w drodze na
wspomniane rekolekcje. Czuję się
świetnie w charakterze kierowcy i – nie
wiedzieć, dlaczego – zwykle podczas
drogi na rekolekcje prosiłam Boga, by
pokazywał mi, co mam w życiu robić,
czego ode mnie chce, w którą stronę
mam pójść, by odkryć i wykorzystać
talenty, którymi mnie obdarzył. Z perspektywy czasu widzę, że na każdych
rekolekcjach działo się coś, co pomagało
mi odkrywać kolejne dary, jakie Bóg
złożył w moje ręce, a tym samym pomagało w szukaniu przestrzeni, w której
będę mogła wykorzystać to, czym obdarzył mnie Pan.
Czas przeżywany na rekolekcjach jest
także czasem spotkania z drugim
człowiekiem. To chwile wsłuchiwania
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się w ludzkie problemy, oczekiwania,
pragnienia. Przed pierwszym wyjazdem
na rekolekcje o Ojcu Franciszku podchodziłam trochę z dystansem do słowa
„rekolekcje”. O spotkaniu bardziej myślałam w charakterze pogadanki historycznej o tym, jak to kiedyś było, a jak
teraz nie jest. Jakież było moje zdziwienie, gdy na każdych z tych REKOLEKCJI ustawiały się kolejki do spowiedzi,
a ludzie dzielili się swoim doświadczeniem duchowym, pragnieniem zmiany
życia, wyjazdu na piętnastodniowe rekolekcje (nareszcie, np. po dziesięciu czy
trzynastu latach w Domowym
Kościele), a nie tylko tym, że
teraz wiedzą więcej o Założycielu. Okazuje się, że świadectwo
życia jest ponadczasowe – działa
nie tylko tu i teraz, ale także
później, po naszej śmierci, może
przyprowadzić kogoś do Boga.
Hm, chyba warto się starać…
Oto, co było moim największym odkryciem z przeżytych
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kilku serii rekolekcji o Ojcu:
to, co robię tu i teraz, w mojej codzienności, wcale nie
musi komuś pokazać Boga
już teraz – może to się stać
za jakiś czas, za ileś lat,
w innej sytuacji. Ojciec
Franciszek tak żył – codziennością, apostolstwem,
problemami swoimi i innych ludzi, a to, jak przeżywał i przechodził przez te
wszystkie przestrzenie życia, stało się
świadectwem nie tylko w czasie jego
życia, ale także przynosi owoce nieustannie po jego śmierci. Świadectwo
ma moc ponadczasową. W momencie
odkrycia tego zaczęłam inaczej podchodzić do różnych, nawet drobnych posług, ucząc się łączenia duchowego
rozwoju z zewnętrzną aktywnością,
modlitwy z pracą, posłuszeństwa z wytrwałością, służby z radością, a wiary
z gorliwością, prosząc nieustannie Boga
o to, aby dał mi łaskę pokochania tego,
co stawia przede mną w danym momen-
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cie życia. Bo kto wie, jeśli nie teraz, to
może za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt
lat ktoś o tym komuś powie i fragment
mojego życia stanie się przyczyną czyjegoś nawrócenia?
Jak wyglądają takie rekolekcje?
Rekolekcje odbywają się w jednej lub
dwóch częściach, zależnie od potrzeb
i możliwość środowiska zainteresowanego spotkaniem rekolekcyjnym.
W programie oprócz sporej ilości czasu
poświęconego częściom „Historia Ruchu Światło-Życie”, prowadzonym przez
Dorotę Seweryn, znalazł się również
czas na przybliżenie charyzmatu naszego Ruchu, szkoły duchowości światło-życie – o tym usłyszymy od Grażyny
Miąsik. Poza konferencjami znajdziemy
wszystkie elementy programu rekolekcyjnego, czyli Jutrznię, czas na Adorację
Najświętszego Sakramentu, wspólną
Eucharystię i oczywiście pogodny wieczór.
W ciągu ostatniego roku miałam łaskę
uczestniczenia w rekolekcjach we Wrocławiu, Bolesławcu, Bydgoszczy oraz
w Siemiatyczach. Każde ze spotkań
wyglądało nieco inaczej, bo i każda
z grup była inna, miała inne oczekiwania, potrzeby, przychodziła na rekolekcje
z innymi problemami w rodzinach, we
wspólnotach. Jednak z pewnością ważnym elementem wspólnym dla wszystkich grup jest odkrywanie podczas rekolekcji, jak wielkim darem obdarzył
nas Pan – dał nam Ruch Światło-Życie
i zaprosił nas do podążania tą drogą. Po
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doświadczeniu tych kilku spotkań jestem przekonana, że są to ważne rekolekcje dla członków Ruchu. Często
osoby utożsamiające się z Ruchem od
wielu lat, na nowo odkrywają jego drogę
jako swoją drogę do świętości i pragną
podejmować za nią odpowiedzialność.
Zachęcam do udziału w rekolekcjach
każdego: zarówno tego, kto dobrze zna
życie Założyciela, jak też tych, którzy nie
mają pojęcia, kim był Ojciec Franciszek.
To propozycja dla uczestników formacji
podstawowej, ale też dla wieloletnich
członków Ruchu, którzy chcą na nowo
doświadczyć wielkości dzieła, w którym
trwają. Nie bójmy się, że Bóg będzie
czegoś od nas chciał, bo „Bóg nie chce
niczego od nas – Bóg chce nas!” (Sługa
Boży ks. Franciszek Blachnicki).
Magdalena Hajduk
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Świadectwa
Od przeżycia pierwszej edycji rekolekcji zrozumieliśmy, że są one kamieniem
milowym na drodze wzrastania i wrastania w charyzmat. Ponieważ jesteśmy
odpowiedzialni za Diecezjalną Diakonię Formacji Diakonii – postanowiliśmy regularnie zapraszać panie: Dorotę i Grażynę do prowadzenia tych sesji we Wrocławiu, gdyż widzimy (potwierdzają to świadectwa), jak ludzie Ruchu chłoną z radością i pasją przesłanie płynące z życia i posługi Ojca, jak zaczynają czytać Jego
teksty i dzielić się ich odkrywaniem.
Zaczęliśmy traktować tę sesję jako jeden z ważnych elementów formacyjnych
Szkoły Animatora. Po pierwszej sesji „Poznać- Zrozumieć - Ukochać ” stało się dla
wszystkich jasne, że charyzmat Ruchu Światło-Życie to bezcenny skarb.
Przywoływane przez p. Dorotę Seweryn, w sposób niezwykle plastyczny i szczegółowy, sceny z życia naszego Założyciela, uświadamiały nam, jak wielkiego
formatu to był człowiek, jak nie zgadzał się na małoduszność i bylejakość, czyli
lenistwo i tchórzostwo.
Ania i Benek Banaszakowie
Dziękujemy Panu Bogu, że pozwolił nam doświadczyć tego czasu, że pozwolił
nam choć na chwilę zatrzymać się i zastanowić się, gdzie jest nasze źródło, gdzie
są nasze korzenie i zaczerpnąć z duchowości, jaką żył Ojciec Franciszek Blachnicki.
Rozmowy z uczestnikami podczas rekolekcji i bezpośrednio po ich zakończeniu
były dla nas potwierdzeniem działania łaski. Dzielili się z nami swoimi przemyśleniami i postanowieniami, związanymi z ich życiem duchowym i dalszym rozwojem
w Ruchu. Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że nie były to puste słowa
czy deklaracje. Ich świadectwa przekonują, że osoba księdza Franciszka Blachnickiego wciąż żyje, gdyż zmienia rzeczywistość, ludzi i ich życie.
Ksiądz Franciszek przestał być dla nas wszystkich postacią z obrazka, za wstawiennictwem której modlimy się, ale stał się bliską i ważną osobą.
Po rekolekcjach zrodził się pomysł wspólnotowego wyjazdu do Krościenka, aby
nawiedzić te miejsca, o których tyle słyszeliśmy. Uświadomiliśmy sobie wtedy, że
nie wszyscy byli w Krościenku, a jeśli nawet byli, to niekoniecznie zajrzeli na Kopią
Górkę. Przede wszystkim jednak chcieliśmy zaprowadzić uczestników do grobu
Sługi Bożego, ks. Franciszka.
Ewa i Wojciech Grelowie
Nowy Wiśnicz, rejon bocheński
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Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki jest dla nas wzorem zaufania Bożej
Opatrzności.
Katarzyna i Dawid, diecezja legnicka
Pomimo że jesteśmy w Ruchu Oazowym trzynaście lat, to dostaliśmy kolejne
wskazówki do swojego wzrostu duchowego. Prostym językiem Dorota pokazała
nam, jak ks. Blachnicki wyobrażał sobie Namiot Spotkania, jak ważne jest dziękowanie za każdy moment życia. Grażyna na nowo i głęboko pokazała nam
Charyzmat Ruchu Światło Życie i to, jaki powinien być Domowy Kościół: płodny
i trzeźwy. Mamy ukochać liturgię i znaleźć swoje miejsce służby w Kościele.
Owocem tych rekolekcji jest pragnienie przeżycia oazy III stopnia.
Anna i Mariusz Gołaszewscy z Sylwią i Pauliną
diecezja drohiczyńska
Rozważania o duchowości Ruchu uświadomiły nam, jak ważna jest formacja,
zwłaszcza uczestnictwo w „długich” rekolekcjach. Nie mamy wątpliwości, że te
rekolekcje tematyczne rozbudziły w nas świadomą przynależność do dziedzictwa
księdza Franciszka Blachnickiego. Pozostaje nam modlitwa o wierność uczniów
charyzmatowi ich Mistrza i o szybką beatyfikację Sługi Bożego.
Marlena i Adrian Ptaszyńscy
diecezja gnieźnieńska
Dane nam było słyszeć z ust naocznych świadków prawie całą historię życia
Ojca. Wcześniej znaliśmy suchą biografię, teraz mogliśmy niejako dotknąć i zobaczyć Człowieka wiary konsekwentnej, który całe życie od momentu nawrócenia
w więzieniu oddał bez reszty na służbę Bogu.
Agata i Wojtek
DK Chorzele – diecezja płocka
Dzięki temu, że wiele konferencji ks. Blachnickiego zostało zarejestrowanych na
taśmach magnetofonowych, uczestnicy rekolekcji mogli również posłuchać tego,
co mówił sam założyciel oaz, wygłaszając „świadectwo niepokornego” podczas
Tygodnia Eklezjologicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1979 r.
Konferencja ta pozwoliła słuchaczom zobaczyć w Słudze Bożym proroka, który
szerzej i dalej widział otaczającą go rzeczywistość, potrafiąc ocenić ją z Bożej perspektywy.
ks. Tomasz Opaliński, diecezja płocka
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Nic na siłę
Jacek do dziś pamięta, że nie wolno mu było ruszyć placka, przygotowanego na spotkanie kręgu. Na wakacyjnych rekolekcjach maluchy za nic
nie chcą oderwać się od rodziców, a młodzież strzela focha na kolejną ich
nieobecność, spowodowaną obowiązkami w Domowym Kościele. Znacie
to z własnego podwórka?
pomocy, trzeba pomóc – stwierdziła
krótko. Rodzicom, od lat zaangażowanym w oazową posługę, do głowy nie
przyszło zaprotestować. Małgosia,
Karolina i Ela należą do Ruchu i przechodzą własną drogę formacyjną. Ich
rodzice w Domowym Kościele angażowali się i angażują w posługę, jako
odpowiedzialni w rejonie lub diecezji.
Stan rzeczy zdawałoby się idealny
i naturalnie wynikający z przyjęcia na
siebie konkretnych zobowiązań. Nie

Fot. M. Jasina

SAMO ŻYCIE
Małgosia i Karolina jeszcze będąc
w szkole podstawowej zaczęły posługiwać w diecezjalnym radiu. – Nasi
rodzice są w Domowym Kościele. Dla
nas to naturalne, że trzeba służyć –
odpowiedziały, gdy zapytano ich,
dlaczego to robią. Ela w dzień swoich
szesnastych urodzin, zamiast szykować
się na imprezę, spakowała plecak
i wyjechała na parafialne rekolekcje dla
bierzmowanych. – Ksiądz potrzebował

W radiu miło usłyszeć głos swoich rówieśników
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Fot. E. Jasina
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Czasem trzeba po prostu umyć stoły…

mamy jednak do czynienia z żadną
normą czy wzorcem. Nader często
sprawy mają się zgoła odmiennie,
dzieci Domowego Kościoła nie należą
do Ruchu i trzymają się z dala od jakiejkolwiek działalności na rzecz
wspólnoty. A bywa przecież i tak, że
rodzice najbardziej zaangażowanych
oazowiczów pozostają obojętni na
uroki drogi formacyjnej. Kompletny
absurd w kwestii wspólnego uczestnictwa w Ruchu opisuje anegdota, jak to
jeden z kręgów gorliwie modlił się
o nawrócenie, bo zdaniem rodziców
młodego człowieka wciągnęła sekta.
Pewnego dnia spotkali syna na dniu
wspólnoty. Owa „sekta” okazała się być
oazą młodzieżową.
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O CO CHODZI?
W jednej z diecezji obliczono swego
czasu, że wszystkie trzy stopnie wakacyjnych rekolekcji przeżyło ok. 20%
małżeństw Domowego Kościoła. Czy
przy braku troski o własną formację
można oczekiwać, że przełoży się ona
na młodsze pokolenie? Obraz byłby
niepełny gdyby zapomnieć, że nie
wszystkie małżeństwa rozpoczęły swoją
przygodę z Domowym Kościołem
w wieku, który pozwolił na zaangażowanie własnych dzieci. Nie wszystkie też
mają dzieci w wieku, który pozwala na
rozpoczęcie formacji. Nie mniej jednak
proporcje wydają się być w tym przypadku raczej przygnębiające. Inna
jeszcze obserwacja prowadzi do wniosku, że wiele, nawet bardzo wiele dzieci
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Domowego Kościoła kończy swoją
przygodę z Ruchem wraz z ostatnim
stopniem Oazy Nowej Drogi lub jeszcze
wcześniej, po Oazie Dzieci Bożych.
W mojej rodzinnej parafii – wspomina kapłan od lat związany z Ruchem
– było wśród młodzieży dwudziestu
animatorów krzyżowych. Tylko jeden
z nich miał rodziców w Domowym
Kościele. Czy wpływ na taki stan rzeczy
ma fakt, że wraz z Oazą Nowego Życia
rozpoczynają się konkretne wymagania
i formacja „na serio”, czy też jako małżonkowie nie chcemy bądź nie potrafimy pokazać dzieciom radości oazowej
wspólnoty?

jak nie jest nim spotkanie kręgu w Domowym Kościele. Wizja ks. Blachnickiego, wsparta autorytetem ówczesnego kardynała Wojtyły, nakazywała
związać oazę z parafią. Z owej elity
uformowanych i przygotowanych do
służby ludzi różnego stanu, miał powstać zaczyn odnawiający wspólnotę.
Nie mogło wówczas i teraz nie może
stać się to inaczej niż przez posługę.
Czy w diakoniach Ruchu jest miejsce
dla dzieci Domowego Kościoła? –
Przedwczesne zaangażowanie w diakonię zdecydowanie nie służy formacji
– ostrzega jeden z moderatorów – To
formacja powinna prowadzić do
służby. Nie radzę zaczynać od końca
– dodaje. Całkiem realne jest niebezpieczeństwo, że powierzenie młodemu
człowiekowi odpowiedzialności za

Fot. R. Jasina

DIAKONIA
Warto pamiętać, że formacja nie jest
w Ruchu celem samym w sobie, tak,
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… a czasem potrzymać nuty
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Fot. R. Jasina
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Wspólny wyjazd na rekolekcje specjalistyczne – krok bliżej do własnej posługi

jakieś dzieło w chwili, gdy jest on na
początku drogi formacyjnej, zastopuje
go lub wbije w przekonanie, że oto
pozjadał wszystkie rozumy. Oczywiście, wiele zależy od tego, z kim ma się
do czynienia, niemniej jednak nawet
w przypadku bardzo dobrze poukładanych młodych głów cenny jest czas,
w którym można nabrać doświadczenia. Warto powierzać pociechom zadania wspierające posługę diakonijną
rodziców, oczywiście skrojone na ich
miarę i możliwości. Zaproszenie do
wspólnej modlitwy, posługi przy ołtarzu, zbiórki dla potrzebujących czy
przygotowania relacji z wydarzenia na
stronę internetową może być początkiem przygody z konkretną diakonią,
w której młody człowiek z czasem
odnajdzie miejsce dla siebie.
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A CONTRARIO
– Nasza córka pierwszy raz pojechała
na oazę wakacyjną z nami, mając pięć
lat. Później nie mogła się doczekać,
kiedy będzie mogła pojechać na swoją
– opowiada Ania. – Od wakacji po
trzeciej klasie szkoły podstawowej na
oazy jeździ każdego roku. Od tego roku
pomaga księdzu prowadzić ODB w naszej parafii. Wcześniej włączała się
w posługę jako muzyczna lub do opieki
nad dziećmi; właśnie rozpoczęła kurs
animatora. Ania i Waldek w Domowym
Kościele są od jedenastu lat. Obecnie
pełnią posługę pary rejonowej. Sami
przyznają jednak, że nie mają patentu
na zaangażowanie dzieci w posługę
i formację. – Syn jeździł z nami na
wszystkie rekolekcje DK – opowiadają,
– ale sam do Ruchu nie należy. Raz, po
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wielu namowach i długim zastanowieniu się zdecydował, że pojedzie na
OND, ale po trzech dniach musieliśmy
go zabrać do domu. Zapytani, dlaczego
tak się dzieje, bo przecież z pewnością
nie brakuje mu pozytywnego wzorca
posługi i to nie tylko od dorosłych
członków rodziny, wyjaśniają: – W jego
przypadku jest to kwestia charakteru,
a nie uprzedzeń do Ruchu. Powoli
przystosowuje się w obcym środowisku
i brak „bratniej duszy” sprawia, że źle
się czuje i nie potrafi czerpać z tego
radości.

Fot. H. Szirikjan

ZŁOTY ŚRODEK?
W wychowaniu dzieci, a o tym przecież tak naprawdę mowa, nie istnieją
gotowe recepty i schematy, które zawsze
się sprawdzają. Nie inaczej rzecz się ma
z Ruchem Światło-Życie. Dzieci zaangażowane w Ruch i obserwujące z bliska

Oaza nr 114

prace diakonii oraz posługę rodziców
z pewnością mają więcej zrozumienia
dla obowiązków, jakie z tego wynikają.
Być może łatwiej znajdą własne miejsce,
gdy przyjdzie czas wybierać rodzaj posługi dla siebie. Rodzicom z Domowego
Kościoła łatwiej jest zrozumieć, dlaczego
nie należy spodziewać się telefonu co
wieczór, gdy trwa właśnie turnus wakacyjny, a także pogodzić się z faktem, że
formacja nie jest przeszkodą w nauce.
Wiele zatem zależy od obu stron,
a wszystko od tego jak robimy to, co
robimy. Nawet, w jaki sposób godzimy
się na to, że dziecko ma swój pomysł na
zaistnienie we wspólnocie i niekoniecznie będzie to droga oazowa. Jak to
zgrabnie ujął papież Franciszek: „Kościół rozszerza się przez przyciąganie,
a nie przez prozelityzm”. Czy jesteśmy
właściwym biegunem magnesu?
Monika Jasina

Nic tak nie zbliża, jak wspólna zabawa
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Kohabitacja

To jeden z tematów wywołujących wielkie dyskusje
i budzący wiele emocji. Jak to jest z mieszkaniem razem
przed ślubem?
Na naszych oczach dokonała się swoista rewolucja kulturowa. Najważniejszą decyzją w odczuciu młodej pary
staje się w wielu wypadkach nie decyzja o ślubie, a decyzja o zamieszkaniu
razem – niekoniecznie wiążąca się z jakimikolwiek deklaracjami. Logiczne
zdawałoby się następstwo wydarzeń, jak zakochanie – miłość – oświadczyny
– narzeczeństwo - ślub, jest zastępowane przez sekwencję zakochanie - wspólne
mieszkanie - ewentualne oświadczyny i może kiedyś ślub. Ci, którzy dzielenie
mieszkania uważają za jeden z przywilejów małżeństwa, uważani są za dziwaków: „Skoro państwo będą mieli ślub, to dlaczego państwo nie mieszkają razem?” – takie pytanie usłyszała od ośmio- czy dziewięciolatki jedna z koleżanek
naszych córek na zorganizowanym przez parafię obozie.
Podział na tych za i tych przeciw wcale nie przebiega według deklaracji wiary
lub niewiary czy chodzenia ewentualnie niechodzenia do kościoła. Zwolenników
„sprawdzania się” we wspólnym zamieszkaniu, bądź usprawiedliwiających
wspólne gospodarstwo (to ostatnie często z zastrzeżeniem braku pożycia
seksualnego) znajdziemy również (niestety!) wśród oazowiczów. Jak więc
argumentować, że to nie jest Boża droga, Boży plan?
Z drugiej strony rodzice doświadczają rozmaitej presji ze strony dorosłych
dzieci albo też stawiani się przed faktem dokonanym. Jak odnaleźć się w takiej
sytuacji? Co robić? Jak rozmawiać?

W

śród wielu młodych par dość
powszechnym stał się w ostatnich czasach styl życia, polegający na decyzji o wspólnym zamieszkaniu bez ślubu. Jedna z takich form
znana jest pod hasłem „kohabitacja”.
Niniejszy artykuł podejmuje ten temat
i próbę odpowiedzenia na pytanie: czym
ona jest, a czym nie; czy wynika z mody,
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trendu, stylu życia czy konieczności; czy
jest receptą na kryzys współczesnego
małżeństwa czy go pogłębia.
KOHABITACJA to zapewne dla wielu
termin obcobrzmiący, choć jego brzmienie (w przeciwieństwie do pisowni)
sugeruje, że odnosi się do relacji międzyludzkiej – „kochania kogoś”. Pochodzi z łacińskiego „cohabitare” i oznacza
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po prostu „współmieszkać”. Najczęściej
używane w kontekście związku partnerskiego heteroseksualnego i jego decyzji
o wspólnym zamieszkaniu bez zobowiązań formalnych. Na taki styl życia
w naszym kraju jeszcze do niedawna
używało się takich sformułowań jak
życie „na kocią łapę”, „na kartę rowerową”. Czasem niesłusznie utożsamiane z konkubinatem. Kohabitacja to
termin rzadko używany na co dzień, ale
zjawisko powszechne i można by rzec,
niezwykle popularne i atrakcyjne dla
bardzo wielu młodych par, dlatego
warto zatrzymać się nad tym problemem, ocenić go w perspektywie socjologicznej, psychologicznej, etycznej.
Czym w takim razie jest, a czym nie
jest kokohabitacja? Według literatury
przedmiotu kohabitacja to podjęcie
przez parę decyzji o wspólnym zamieszkaniu bez ślubu, tj. bez prawnych zobowiązań (związek nieformalny). Bardzo
często proponuje się współcześnie takie
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myślenie, jakoby życie bez ślubu jest
małżeństwem bez oficjalnego potwierdzenia, że „tak, kochamy się i chcemy
żyć razem”, „nam do szczęścia papier nie
jest potrzebny”. I mogłoby się tak wydawać, że to różnica tylko formalna. Jednak takie podejście bliższe jest związkowi zwanemu konkubinatem, charakteryzującemu się tym, że dwoje ludzi
podejmuje decyzję o wspólnym życiu
ze względu na łączącą ich miłość, planują ze sobą przyszłość, chcą mieć
dzieci, wspólnie podejmują koszty
utrzymania, „zaciągają” kredyty. Nie
decydują się na ślub, ponieważ uważają,
że tego nie potrzebują, lub po prostu nie
mogą się pobrać ze względu na wcześniejsze związki, trwające nadal małżeństwa. Kohabitacja w bardzo wielu
kwestiach różni się od małżeństwa.
Uświadomienie tych różnic, pozwoli
nam w dalszej części podjąć próbę oceny
tego zjawiska. Przyjrzyjmy się założeniom emocjonalnym, motywacyjnym,
prokreacyjnym, ekonomiczno-prawnym oraz etycznym.
PODŁOŻE EMOCJONALNE
Podstawą do wejścia w kohabitację niekoniecznie musi być miłość. Trudno byłoby mówić o miłości, gdy decyzja zostaje podjęta
w bardzo krótkim czasie od poznania się, wtedy czynnikiem
spajającym dwoje ludzi jest zakochanie, czasem pary deklarują, że
łączy ich jedynie wspólna satys67
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fakcja seksualna lub „przygoda”wspólna wyprawa w nieznane. Czasem
wspominają o tym, że chcą zamieszkać,
żeby się lepiej poznać.
Motywacją do podjęcia wspólnego
zamieszkania jest bardzo często moda,
powszechność zjawiska („wszyscy tak
robią, ja także chcę spróbować”), przyzwolenie społeczne a nawet rodzinne
na taką formę życia (niejednokrotnie
rodzice obu stron wspomagają młodych
w tej decyzji, zachęcają do niej, a nawet
wspierają finansowo kupując lub wynajmując dla nich mieszkanie). Młodzi
ludzie bardzo często jako powód podjętej decyzji wymieniają chęć sprawdzenia się, „przetestowania” czy potrafimy
razem ze sobą żyć, mieszkać, czy mamy
podobne potrzeby seksualne, „nie
chcemy kupować kota w worku”, tj. nie
chcemy ryzykować, że wejdziemy w nieudane małżeństwo.
Dość prostą, ale często spotykaną
motywacją jest powielanie takiego stylu
życia, bez głębszej refleksji i generalizowanie: „bo wszyscy tak żyją, więc dlaczego nie my”. Czasem decyzja oparta
jest na ciekawości: „dlaczego nie spróbować”, ocenianiu szans aktualnego
związku „zaryzykujmy, nic nie tracimy”.
Występujący lęk („a jak nam się po
ślubie nie uda, lepiej spróbować wcześniej”), najczęściej budowany jest na
negatywnych doświadczeniach w rodzinach pochodzenia (rozwody rodziców,
przemoc domowa, uzależnienia, związki
pozamałżeńskie członków rodziny, brak
68
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wiary rodziców w sens własnego małżeństwa, brak szacunku i miłości wzajemnej rodziców). Częstym jest także
motyw wygody i ekonomiczności
(jedno mieszkanie, wspólne zakupy,
wzajemna pomoc).
Ekonomia związku kohabitacyjnego
opiera się na odrębności, niezależności
finansowej, inaczej niż w małżeństwie,
które zakłada wspólnotę majątkową.
Najczęściej wspólne gospodarowanie
objęte jest wzajemnymi uzgodnieniami,
dzieleniem się kosztami utrzymania,
brak jest określania materialnych części
wspólnych. Partnerzy dzielą np. wyposażenie mieszkania jako moje lub twoje.
Podejście takie według par kohabitujących, pomaga w sytuacji rozpadu
związku, każda ze stron zabiera ze
sobą to, co „wniosła”.
Trwałość związku reguluje wzajemne
przekonanie o tym, czy jeszcze jest nam
ze sobą dobrze, czy już nie. Podejście
praktyczne o tym, co w domu jest
„moje”, przekonuje, że fundamentem
związku jest tymczasowość. Założenie
o nierozerwalności jest odrzucone na
wstępie, za obopólną zgodą.
Prokreacyjna postawa w związku jest
bardzo czytelna i jasno określona: tymczasowość i brak założenia o nierozerwalności zakłada, że „rozsądnie by
było” nie posiadać „wspólnych” dzieci.
Związek nastawiony jest na ewentualny
rozwój relacji partnerskiej, nie zakłada,
że musi przekształcić się w rodzinę.
Łatwiej zakończyć związek, jeśli nie
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mamy wspólnych zobowiązań, w tym
także zobowiązań rodzicielskich. Taka
postawa zakłada, że należy podjąć
wszelkie skuteczne kroki w zakresie
zapobiegania ciąży, czyli skuteczną
antykoncepcję lub działania wczesnoporonne lub aborcyjne w sytuacji
nieplanowanej ciąży. To konsekwencja
wcześniejszego podejścia tymczasowego
i praktycznego bez konieczności pozbawiania siebie przyjemności i ograniczania w życiu seksualnym.
ASPEKTY PRAWNE
Ponieważ funkcjonowanie związku
nie ma podłoża formalnego, umowa
o wspólnym zamieszkaniu jest umową
ustną, odrębność majątkowa także ma
wymiar umowy nieformalnej. Rozpad
związku, który nie jest zalegalizowany,
nie musi być prawnie rozwiązany.
W przypadku zrodzenia dzieci, po
rozpadzie związku oboje rodziców ma
pełne prawa rodzicielskie, co niejednokrotnie jest przyczyną konfliktów
o miejsce zamieszkania dziecka, finasowanie jego utrzymania. Niejednokrotnie
sąd rodzinny musi rozstrzygać ten brak
zgody (często podniecany przez rozczarowanie związkiem czy wrogość rodziców).
Etyczny wymiar takiej formy związku
nieformalnego zależy od wyznawanych
przez parę zasad i wiary. Kościół Katolicki nie akceptuje takiej formy życia
wspólnego na podstawie przykazania
Dekalogu „nie cudzołóż”. Brak ślubu,
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czyli sakramentu, jest jawnym przeciwstawieniem się porządkowi wskazanemu przez Biblię, czyli Bogu. Taki
związek jest na wskroś ludzki i nie może
być przez człowieka wierzącego przyjęty
jako alternatywna forma małżeństwa.
Nasuwa się jednak wątpliwość, czy bez
względu na wyznawaną wiarę etyczne
jest wchodzenie w związek z założeniami czysto konsumpcyjnymi, nastawionymi na maksimum korzyści przy
założeniu, że koszty takiego związku
mają być minimalne. W skrócie można
powiedzieć: jeśli jest mi z tobą dobrze,
mieszkamy razem, jeśli się między nami
nie układa, rozchodzimy się bez zobowiązań” – a to nigdy nie jest prawdą,
gdyż każdy związek angażuje emocjonalnie i zawsze po odejściu ponoszone
są koszty po obu stronach.
DLACZEGO TAK?
Nieco teorii na temat kohabitacji rzuca
światło na taką formę życia, rodzi jednak
pytanie: dlaczego tak duży odsetek ludzi
decyduje się na nie, mimo że deklaruje
w przyszłości stworzyć związek stały,
monogamiczny, zalegalizowany. Młodzi
ludzie chcieliby posiadać wspólne dzieci
i tworzyć szczęśliwą, spójną rodzinę.
Dlaczego więc decydują się na takie
życie we dwoje?
W jednym z polskich badań ankietowych „dotyczącym małżeństwa, kohabitacji oraz innych form związków
nieformalnych” blisko połowa badanych
na pytanie „dlaczego nie chcesz brać
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ślubu” jako najważniejszy powód wskazywała: „zawarcie związku małżeńskiego nie chroni przed rozpadem
związku” (47,5 %),
„państwa nie powinno obchodzić, jak
układam sobie prywatne życie” (35%),
„zawarcie małżeństwa
w jakimś stopniu
ogranicza partnerów”
(22,5%), „rozwód
stwarza wiele problemów” (18%).
Z przytoczonych danych jasno wynika, że młodzi ludzie mimo, że marzą
i chcieliby stworzyć trwałe rodziny,
bardzo często nie wierzą, że jest to
możliwe, od razu zakładają, że najprawdopodobniej zakończy się rozwodem,
więc po co brać ślub. Ograniczenie
w małżeństwie jest postrzegane jako
zagrożenie, mimo że jest wiadomym, że
każda interakcja z drugim człowiekiem
opiera się na pewnego rodzaju kompromisie i ograniczeniu. Tak wygląda sytuacja w pracy, klubach sportowych, rodzinach, a nawet związkach nieformalnych. Życie obok siebie zakłada
nieustanną konieczność umawiania
wspólnych zasad, planów, organizacji
budżetu, przestrzeni, przyszłości
(choćby tej najbliższej). Można powiedzieć, że wyłania się zatrważający obraz
całkowitego braku zrozumienia istoty
małżeństwa i ślubu. Nawet sytuacja
państwa zależy od sytuacji związków,
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małżeństw i rodzin. I nie jest bez znaczenia, czy para stwarza możliwości do
pojawienia się potomstwa, które jest
gwarantem stabilności
chociażby systemu
emerytalnego. Myślenie o tym, że państwo
nie powinno interesować się moim związkiem zakłada, że
w gdy będę w podeszłym wieku, także nie
powinno się mną interesować?
Takie przesłanki i dane skłoniły wiele
ośrodków naukowych (nie tylko w naszym kraju) do postawienia pytania,
jakie konsekwencje mogą wynikać
z powszechnego wchodzenia w związki
kohabitacyjne. Czy przejście od kohabitacji do małżeństwa zalegalizowanego
niweluje jej skutki, zwiększa prawdopodobieństwa trwałości zawartego
związku?
Wyniki badań nie napawają optymizmem i jestem przekonana, że ich
znajomość powstrzymałaby wiele par
przed taką decyzją. Na podstawie badań
stwierdzono, że:
• mieszkanie przed ślubem stanowi poważne ryzyko dla jakości
i trwałości zawieranego w późniejszym czasie małżeństwa,
• małżeństwa poprzedzone kohabitacją charakteryzuje wyższa
częstość separacji i rozwodów
(ok. 50%!) niż małżeństwa bez
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wcześniejszego zamieszkania,
ponieważ partnerzy nie mają
motywacji, aby walczyć o ich
utrzymanie,
im dłuższy okres kohabitacji
przed ślubem, tym większe prawdopodobieństwo rozpadu małżeństwa,
w okresie kohabitacji wykształcają się postawy i zachowania
zagrażające późniejszemu
małżeńst wu, np. w iększy
indywidualizm, egoizm, większa
akceptacja rozwodu, mniejsze
przywiązanie do małżeństwa,
związki kohabitacyjne podejmują
najczęściej osoby nieprzygotowane do małżeństwa,
staż funkcjonowania w związku
niezalegalizowanym i później
w związku małżeńskim sumuje
się i partnerzy szybciej wkraczają
w naturalna fazę kryzysu małżeńskiego (błędnie rozumianego
jako pomyłkę co do wyboru
partnera, braku sensu małżeństwa),
poziom zadowolenia partnerów
w kohabitacji spada wraz ze
wzrostem stażu związku,
brak poczucia bezpieczeństwa
u kobiet (brak stabilizacji, brak
stałego „gniazda”) sprzyja kształtowaniu się postaw agresywnych,
depresji, nerwicy,
sytuacja kohabitacyjna może być
podobna do relacji szef-pod-
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władny (sprawdzam, czy się nadajesz, jeśli nie, szukam innej
osoby na twoje miejsce), co
oczywiście podważa zaufanie,
szczerość, zachęca do grania ról,
przekreśla szansę na bycie sobą
w związku, powoduje poczucie
kontroli i obserwacji, utrzymuje
się brak dobrego środowiska do
rozwoju miłości bezwarunkowej.
W świetle powyższych informacji
rodzi się podstawowe pytanie: czy
warto decydować się na tak ryzykowne życie, czy warto sprawdzać się,
czy wolno eksperymentować na własnym i cudzym życiu, czy ma sens
ponoszenie kosztów takiego doświadczenia?
• Może właśnie w tym miejscu
warto zatrzymać się na refleksję:
• dokąd zmierzają związki „na
próbę”,
• co z rozwojem prawdziwej miłości, gotowej do poświęcenia
i służby,
• co z potrzebą stabilizacji dla
wszystkich członków rodziny,
a szczególnie dzieci,
• czym jest (powinno być) szczęście we dwoje,
• gdzie zagubiona została czystość
przedślubna, stojąca na straży
małżeństwa,
• kto weźmie odpowiedzialność za
konsekwencje wynikające z nieskrępowanego seksu bez zobowiązań,
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Nasz krzyż
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Od wielu lat należymy do Domowego Kościoła. Jesteśmy rodzicami trójki dorosłych już dzieci. Z naszą
średnią córką przeżyliśmy bardzo trudny czas. Zamieszkała ze swoim chłopakiem bez zawarcia małżeństwa.
Wyprowadziła się podczas naszej nieobecności, gdy byliśmy na procesji Bożego Ciała. Wcześniej nie
uprzedzała nas, że zamierza się wyprowadzić. Początkowo rozmawialiśmy z nią. Jednak nasze tłumaczenia,
które z czasem przerodziły się w ostre przygany, nic nie pomogły. Zastanawialiśmy się, co robić. Ksiądz,
którego się radziliśmy, stwierdził, że skoro córka uważa się za dorosłą, to powinniśmy pozwolić jej skosztować tej dorosłości i zerwać z nią wszelkie kontakty, dopóki nie zmieni swojego postępowania. Tak zrobiliśmy.
Odcięliśmy się od niej. W żaden sposób nie wpłynęło to na zmianę postępowania córki. Uzyskaliśmy tylko
taki efekt, że dziecko przyjeżdżało do domu, aby zobaczyć się z rodzeństwem, kiedy nas nie było, bo wyjeżdżaliśmy na ORAR.
W końcu powiedzieliśmy sobie, że tak dłużej być nie może. Być rodzicem wtedy, gdy wszystko jest cacy,
każdy potrafi, ale trzeba być przy dziecku także wówczas, gdy ono się pogubi. Zadzwoniłam do córki
i poprosiłam, aby przyjechała. Powiedziałam, że to, co robi, jest grzeszne, niegodziwe, ale to nie zmienia
naszej miłości do niej. Powiedziałam, że tu jest jej dom, do którego zawsze może wrócić. Bez względu na
to, co ze swoim życiem robi, jesteśmy przy niej, choć jest to dla nas bardzo bolesne i nie zgadzamy się na
to. Odzyskaliśmy dziecko. Zaczęła nas odwiedzać, dzwonić do nas, dzielić się problemami. Odwiedzała nas
również ze swoim chłopakiem. Zgadzaliśmy się na to, nie pozwalaliśmy jednak, by on nocował u nas w domu.
Kiedy nasze relacje poprawiły się, zaprosili nas, byśmy ich odwiedzili tam, gdzie mieszkają. Z zaproszenia
nie skorzystaliśmy. Powiedzieliśmy: „Nie ma żadnych «was»”. Lubiliśmy chłopaka córki, ale jasno mówiliśmy:
„Nie jesteście małżeństwem, nie ma «was», nie możemy więc przyjąć zaproszenia”. Córka poprosiła mnie
również o najpotrzebniejsze rzeczy do gospodarstwa domowego. Odmówiłam mówiąc, że wszystko w swoim
czasie. Nasz koszmar ciągle trwał. Ja nie miałam chwili wolnej w ciągu dnia, żebym nie szeptała „Pod Twoją
obronę”, „Święty Michale Archaniele” i modlitwy przez wstawiennictwo Ojca Franciszka. Pościłam w środę
i piątek. Mąż ze względu na pracę nie mógł pościć, zrobił więc sobie krzyż z desek i modlił się z tym krzyżem
na plecach nocą.
Kiedy wspominałam o załatwieniu tej sprawy w tę albo w tę stronę, córka mówiła, że zna takie przypadki,
kiedy po ślubie związek się rozpadł. Pytała, jak to wytłumaczę. Powiedziałem: „Tłumaczenie jest bardzo
proste. Teraz żyjecie w przymierzu z diabłem, więc już nic wam burzyć nie musi, a kiedy zawrzecie przymierze z Panem Bogiem, wtedy musi zawalczyć”. Bóg nas wysłuchał. Córka zdecydowała się na ślub. Od tej
chwili minęło już dziewięć lat. Są szczęśliwym małżeństwem. My dalej ich Bogu polecamy.
Jesteśmy przekonani, że błędem było początkowe zerwanie kontaktów z córką. Bardziej mogliśmy
wpłynąć na jej decyzję o ślubie okazując jej swoją miłość i zarazem konsekwentnie dając jasne świadectwo
o naszym stosunku do jej postępowania.
Anna
Wieczernik 184, II-III 2012, z cyklu „Wieczernik Domowy”
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kto dał nam prawo kwestionowania prawa Bożego dotyczącego
małżeństwa i rodziny?
Teoretycznie, człowiek wierzący nie
powinien mieć dylematu, czy decydować się na takie zamieszkanie razem bez
ślubu. Opierając się na zaufaniu, że Bóg
nas kocha i chce dla nas dobrze, wierzymy, że z Jego błogosławieństwem,
związanym z sakramentem małżeństwa,
wszystkie trudności, jakie nas spotkają,
razem zdołamy pokonać. Okres oczekiwania na ślub natomiast jest czasem
poznawania siebie, usprawniania komunikacji, rozeznawania swoich potrzeb
i dążeń a czasem sprawdzania wszystkich aspektów małżeństwa. Wiemy, że
nie jest to takie proste, zbyt mało w nas
zaufania do Boga i jego planu dla nas,
zbyt duże zaufanie do naszej przedsiębiorczości, zaradności, sprytu, zbyt dużo
lęku przed prawdziwym uczuciem
i życiem w małżeństwie „na maksa” na
dobre i złe, zbyt dużo rozczarowań poprzednimi związkami, często raniącymi,
zbyt duże przyzwolenie na używanie
seksualności według własnych zachcianek, a nie podporządkowanej jedności
w związku i prokreacji, zbyt nisko ceniona wierność, która może być gwarantem bezpieczeństwa, zbyt często
rodzice dorosłych dzieci zachęcają do
takiej formy „sprawdzenia się” prawdopodobnie dlatego, że sami nie są w swoich małżeństwach szczęśliwi i chcą
„uchronić” swoje dzieci przed rozczarowaniem.
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Jak zatrzymać ten trend „życia na
próbę”, jak odnowić zaufanie do drugiej
osoby i wartość małżeństwa? Co ja mogę
zrobić w swoim życiu, w rozmowie
z innymi, by zmieniać tę kohabitacyjną
tendencję? Co ja tak naprawdę myślę
o życiu bez ślubu? Warto zastanowić się
nad tym w Namiocie Spotkania.
Joanna Wojtczak
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Mała Ojczyzna

Szczepan pochodzi z Jastrzębia Zdroju (woj. Śląskie), Bernadeta z Wysokiego Mazowieckiego (woj. Podlaskie). Poznali się na trzydniowych
rekolekcjach oazowych dla studentów w trakcie studiów w Lublinie.
Ich ślub zawarty w kościele akademickim KUL miło wspominali wszyscy goście. Po ślubie zamieszkali w Lublinie, ale wytrzymali w nim tylko
dwa lata. Tam urodził się Rafał, ich pierwszy syn, i tam weszli do
Domowego Kościoła (co było dla nich czymś naturalnym). Ostatecznie
zdecydowali się zamieszkać w Wysokiem Mazowieckiem.
z Bernadetą i Szczepanem Wójcikami rozmawia Agnieszka Salamucha
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MAŁE JEST PIĘKNE
Jak się Wam tu mieszka?
Bernadeta: Nasze miasto jest malutkie, liczy około dziesięciu tysięcy
mieszkańców, ale mieszka się tu dobrze.
Wszędzie jest blisko, wszystkie urzędy
na jednej ulicy. Mamy basen, lodowisko
i orliki, co podoba się naszym chłopakom. Wielu rzeczy jednak brakuje i to
stwarza możliwości oraz daje pole do
działania. Na przykład do niedawna nie
było siłowni, klubów fitness, nie było
harcerstwa.
Znaleźliście pracę?
Bernadeta: Tak. Ja jestem nauczycielem geografii w szkole średniej. Nie
pracuję na pełny etat. Może to i dobrze,
bo mam jeden dzień wolny, mogę być
dłużej z dziećmi. Bo oprócz Rafała dochowaliśmy się jeszcze drugiego syna,
Dawida, i małej Karolinki.
Szczepan: A ja od 2007 pracuję roku
w dużej firmie mleczarskiej. Najpierw
pracowałem przy produkcji mleka. Ode
mnie zaczynał się cały proces produkcji.
Mogłem sporo namieszać. Na przykład
wpuścić do mleka kwas albo ług, i za
jednym razem, przez chwilę nieuwagi,
zepsuć sto tysięcy litrów mleka. Było to
bardzo odpowiedzialne stanowisko. Ale
ta praca nie dawała mi satysfakcji, nie
podobała mi się.
Kiedy powstał nowy dział (elektrociepłownia) zaczęto przyjmować ludzi,
złożyłem podanie o przeniesienie.
Niestety, nie chcieli mnie przenieść, bo
stwierdzili, że jestem za dobrym pra-
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cownikiem i mam dalej przelewać
mleko. Przydarzył mi się jednak taki
przypadek. (śmiech) Na szczęście nie
z kwasem i nie z ługiem – po prostu nie
włączyłem jednego guzika przy produkcji serka homogenizowanego. A to
znaczyło, że zmarnowałem kilka tysięcy
litrów mleka. Zrobiła się afera. Okazało
się, że jednak nie jestem aż taki dobry
(śmiech). Trafiłem na dywanik. Prezes
przeczytał mi pismo, ile strat narobiłem
(chociaż prawda jest taka, że w wielkiej
mleczarni nigdy nic się nie marnuje).
Potem zaczął przeglądać moje dokumenty i mówi: „skończone technikum
elektryczne, magister filozofii... Dostaniesz naganę – i pójdziesz na kotłownię.
Tam będziesz mógł sobie pofilozofować”. Zostałem przeniesiony tak jak
chciałem. I tu potwierdza się stara
prawda, że Pan Bóg ze zła potrafi wyprowadzić dobro.
Dorzucasz teraz węgiel do pieca?
Szczepan: Na szczęście kotłownia jest
opalana gazem. Mamy też generatory
prądotwórcze. Praca polega na kontroli
urządzeń i sterowaniu przy komputerach, czyszczeniu układów, drobnych
naprawach. A kontrolować trzeba, bo
tam są wysokie temperatury, duże ciśnienia, gaz może wybuchnąć. Jest
ogromna odpowiedzialność ponieważ
jak tu coś zawiedzie, to produkcja w całym zakładzie stoi. Ale ogólnie jestem
bardziej zadowolony z tego stanowiska
niż z poprzedniego.
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WODZIREJ
Pracujesz też jako wodzirej.
Szczepan: Dziesięć lat temu skończyłem kurs. Najpierw prowadziłem wesela
dla znajomych albo znajomych znajomych. Od dwóch lat zarejestrowałem
działalność gospodarczą, zacząłem
ogłaszać się w Internecie. Widać tego
efekty.
Co Cię cieszy w prowadzeniu imprez?
Szczepan: Kiedy widzę, że ludzie
cieszą się tańcem i tym, co im proponuję.
Cieszę się tym, że oni się cieszą. Największa satysfakcja jest też po udanej
imprezie, gdy goście podchodzą i mówią, że było super.
Czy dostrzegasz różnicę między
weselami alkoholowymi i bezalkoholowymi?
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Szczepan: Wbrew pozorom alkohol
nie ułatwia zabawy. Chociaż to też zależy. Na imprezach bez alkoholu musi
być coś innego, co zachęci ludzi do zabawy. Niektóre imprezy bezalkoholowe
też ciężko mi się prowadziło. Długo
trwało, zanim goście „zaskoczyli”. Czasami wcale nie „zaskakują”.
Sporo zależy ode mnie jako wodzireja,
ale wiele zależy od składu gości. Kiedyś
razem z kolegą pojechaliśmy prowadzić
Sylwestra do pewnej wsi. Miałem przygotowany ambitny program, tańce, zabawy... A tam – osiemdziesiąt osób,
większość to starzy kawalerowie, tylko
kilka par. Wszystkie moje propozycje
były nietrafione. Oni chcieli tylko
techno. Sami podrzucali mi muzykę. Dla
mnie to była męka (śmiech). A na koniec
trafił się łysy dresiarz, który zabrał nam
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mikrofon. Mój kolega szarpał się z nim
przez chwilę a potem… dostał z główki
w nos.
Wodzirej to jednak niebezpieczny
zawód (śmiech). Bernadeta, jak to jest
być żoną wodzireja? On szaleje, a Ty
siedzisz z dziećmi w domu.
Bernadeta: Nie narzekam. Z tego
wodzirejowania cieszymy się razem, bo
mamy dodatkowe pieniądze. A ja na
razie nie potrzebuję szaleć. Cieszę się
każdą wolną chwilą (śmiech). Cieszą
mnie małe, drobne rzeczy. To, że dzieci
są zdrowe. Jeszcze będę miała czas, żeby
zrealizować swoje marzenia.
Szczepan: Przy małych dzieciach
ciężko jest znaleźć czas na pasje. Na
dodatek ja pracuję na trzy zmiany, więc
każdy tydzień wygląda inaczej. Czasem
mijamy się w drodze z pracy i do pracy.
Nieraz mamy kłopot, kto odbierze dzieci
ze szkoły, kto zostanie z nimi w domu...
Na szczęście pomaga nam rodzina,
a konkretnie rodzice Bernadety.
Bernadeta: Na dziesięciolecie ślubu
kupiliśmy sobie w prezencie rakiety do
tenisa ziemnego. My graliśmy, dzieciaki
podawały piłki – przynajmniej na początku, bo później zaczęły się już nudzić.
To był dobry krok i dobry pomysł.
Naszą wspólną pasją jest też granie
i śpiewanie. Jeszcze jako narzeczeni
włączaliśmy sobie podkład i śpiewaliśmy, albo Szczepan grał na gitarze...
W Lublinie chodziłam na chór gospel.
Szczepan: Bernadeta ma bardzo ładny
głos.
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Bernadeta: Lubimy sobie niekiedy
potańczyć z dzieciakami w rytmie ich
hitów muzycznych typu „Mucha w mucholocie” albo „Ja jestem gumi miś”.
DOMOWY KOŚCIÓŁ
Szczepan: Normalnie krąg działa
w parafii. Ale my nie byliśmy w parafii.
Bernadeta: To był krąg studencki,
złożony z ludzi z duszpasterstwa akademickiego. Nie łączyła nas parafia, tylko
to, że się znaliśmy i niedawno skończyliśmy studia. Nasza para pilotująca była
na początku przeciwna powstaniu takiego kręgu. Ale przez kilka miesięcy
spotkania trwały.
W Wysokiem Mazowieckiem należycie do parafialnego kręgu Domowego Kościoła. Jak do niego trafiliście?
Bernadeta: Ksiądz proboszcz wysłał
zaproszenia do kilku par. Przyszliśmy na
pierwsze spotkanie i zostaliśmy. Spotkaliśmy osoby w podobnym wieku do
naszego, które wiedziały, czego chcą.
Szczepan: Jedna para miała doświadczenie z oazą młodzieżową. Dla reszty
pierwszy kontakt z Ruchem to Domowy
Kościół.
Bernadeta: Całym kręgiem pojechaliśmy razem na I stopień.
Szczepan: Wspólne zaplanowanie
urlopu nie było proste. Ale się udało.
Bernadeta: Od tamtego czasu osoby
z kręgu często jeżdżą do okolicznych
miejscowości ze świadectwem.
Szczepan: Dzięki temu powstał nowy
rejon – wysokomazowiecki.
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Bernadeta: Wszystkie małżeństwa
z naszego kręgu pilotują nowopowstałe
grupy. Znajomy ksiądz nazwał nasz krąg
ewangelizacyjnym.
Mieszkacie na terenie diecezji łomżyńskiej. Jak się tutaj rozwija Domowy
Kościół?
Bernadeta: W samej Łomży i okolicach powstało wiele kręgów. A w naszej
miejscowości jakoś ciężko jest zachęcić
ludzi.
Szczepan: W naszej parafii jest jeden
krąg, i w sąsiedniej też jeden.
Dlaczego jest trudno?
Bernadeta: Myślę, że ludzie nie mają
doświadczenia wspólnoty, nie znają
Kościoła „wspólnotowego”. Może powodem jest to, że ludziom żyje się tu
w miarę dobrze pod względem materialnym. To przekłada się na życie duchowe. Jak jest dobrze, to nie ma co
zmieniać. Niczego więcej nie szukają bo
niczego nie potrzebują.
Szczepan: Niektórzy myślą, że Domowy Kościół jest dla tych, którzy mają
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problemy w małżeństwie. Zapraszałem kiedyś na spotkanie
pewnego mężczyznę. A on na
to: „nie, dziękujemy, w naszym
małżeństwie wszystko jest
w porządku”.
Bernadeta: Niedaleko Wysokiego leży miejscowość Łapy.
Do Łap jeździmy raz w miesiącu, ponieważ pilotujemy
krąg DK. W ostatnich latach
zamknięto dwa duże zakłady,
co przyczyniło się do wzrostu
bezrobocia. Ludziom żyje się trochę
gorzej, ale Kościół Domowy ma się
dobrze. Poza tym w Łapach jest Oaza
młodzieżowa i Dzieci Boże. Jest też
szkoła katolicka.
Szczepan: To że powstają nowe kręgi
jest efektem długoletnich starań księży
i świadectwa zapraszanych osób z różnych wspólnot. Niektóre małżeństwa
wstąpiły do DK dzięki dzieciom, które
przetarły oazowe szlaki. Teraz przychodzą żniwa tego, co było zasiane już kilka
lat temu.
A u Was?
Szczepan: A u nas jest tak, że dwa lata
temu ksiądz proboszcz na ogłoszeniach
zaprosił ludzi do salki. Przyszło kilka
osób, daliśmy świadectwo o Domowym
Kościele, powiedzieliśmy, kiedy będzie
następne spotkanie – nikt nie przyszedł.
Może tak jak w Łapach potrzeba kilku
lat zasiewu, aby coś się wreszcie ruszyło.
Bernadeta: Ale też coś się dzieje. Jesteśmy widoczni w parafii jako Ruch
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Światło-Życie. Organizujemy dni wspólnoty. Mówimy świadectwa małżonkom,
których dzieci przygotowują się do
I Komunii świętej. Kiedyś mieliśmy
pomysł, żeby zapraszać parafian na
ciasto, kawę i dobry film. Raz się udało,
przyszło jedno małżeństwo. Mamy nadzieję, że te wszystkie działania jeszcze
się rozwiną i zaowocują.
O czym mówicie podczas świadectwa?
Szczepan: O Panu Bogu i naszym
życiu. Widzimy, że często Pan Bóg
bardzo dużo nam daje, nawet wtedy,
kiedy tego nie oczekujemy. Doświadczamy, że troszczy się o nas.
Jeszcze kilka lat temu nie marzyliśmy
o własnym mieszkaniu, o samochodzie.
A tu okazało się, że możemy mieć
mieszkanie w nowym bloku. Do tego
mieszkania były kolejki, ludzie byli zapisani pół roku wcześniej. Ale kiedy
mama Bernadetty poszła do spółdzielni
w sprawie mieszkania, dowiedziała się,
że jeszcze jest kilka wolnych lokali. Dla
niektórych to było absolutnie zaskakujące. Myśleli, że daliśmy łapówkę.
Bernadeta: Pan Bóg pomógł nam
w wielu momentach. W Lublinie mieliśmy trudną sytuacje materialną, bo nie
mieliśmy obydwoje pracy. Czasami
brakowało nam pieniędzy. Modliłam się
wtedy do świętego Józefa, i… pieniądze
się znajdowały. Na przykład przysłała
nam ciocia albo rodzice. „Trafiło nam
się” również bardzo tanie mieszkanie do
wynajęcia.
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Szczepan:. Pan Bóg pomaga nam tez
przez inne osoby. Na rekolekcjach
w 2013 roku zerwałem wiązadło krzyżowe (dzień szósty, tajemnice bolesne)
Na zabiegi rehabilitacyjne codziennie
woził mnie znajomy z rekolekcji. Sto
kilometrów w jedną stronę. I nie chciał
żadnych pieniędzy.
Bernadeta: Na świadectwach mówimy też o tym, że obecność w Domowym Kościele, modlitwy, wyjazdy na
rekolekcje nie sprawiają, że jest nam
zawsze dobrze, miło i przyjemnie. Nieraz bywa ciężko, jak zresztą u większości
osób. Dzieciaki wymagają dużo wysiłku
wychowawczego. Czasem martwimy się,
jak będzie z pracą i kredytem, ale stały
kontakt ze Słowem Bożym, korzystanie
z sakramentów świętych daje mi poczucie bezpieczeństwa i pewność, że Pan
Bóg jest i na każdym kroku pokazuje, że
o nic nie musimy się martwić. Wiara
dodaje nam sił w codziennym życiu.
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Trzeba coś zrobić dla młodego pokolenia

Chciałem, żeby moi synowie, Rafał i Dawid, mieli poza rodziną środowisko, w którym wychowuje
się do wartości religijnych i patriotycznych. I żeby to było coś takiego, co „rajcuje” chłopaków: bieganie
po lasach, szałasy, zabawy w grupie rówieśników. Wspólnoty i grupy oazowe tego nie zapewniają.
W grupkach religijnych chłopaki nie kształtują swojego męskiego charakteru, nie ma tam ducha
walki, rywalizacji, nie ma rozwoju fizycznego, nie ma tego szaleństwa, które dorastający chłopak musi
gdzieś uzewnętrznić.
Wychowanie we wspólnotach typu Oaza dzieci Bożych dotyczy w 90-ciu procentach spraw duchowych,
a przecież człowiek to nie jest w 90-cio procentowy duch. Natomiast harcerstwo kształtuje wszystkie
sfery życia ludzkiego. Jest spory wybór, jeśli chodzi o organizacje harcerskie. Jest ZHP, ZHR, Skauci
Europy, Zawiszacy i inni. Na co się zdecydować? Zwykle rodzice decydują się na to, co jest w ich
miejscowości. U nas jeszcze trzy
lata temu nie było żadnej organizacji. Zastanawiałem się
między ZHP a ZHR-em.
W ZHP byłem mając 16-17
lat i pierwszą wódkę w życiu
wypiłem właśnie jako harcerz.
Dlatego ZHP kojarzy mi się
niezbyt dobrze. Chociaż jestem
pewien, że w ZHP jest dużo
porządnych ludzie, ze względu
na moje doświadczenia wolałem Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dla mnie osobiście ZHR wśród organizacji
harcerskich jest czymś takim jak
katolicyzm wśród różnych
odłamów religii chrześcijańskiej, tzn. wierne ideałom założyciela i swojej tradycji.
Napisałem list do Warszawy
pytając, czy w naszej najbliższej
okolicy jest drużyna albo miejsce, gdzie mogę się dowiedzieć, jak można założyć drużynę harcerską. Odpisali, że na
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Podlasiu jest kiepsko. Najbliższy hufiec jest w Suwałkach, 170 kilometrów od Wysokiego Mazowieckiego.
Dostałem kontakt do księdza komendanta hufca, salezjanina. Zadzwoniłem i powiedziałem, że jestem
zainteresowany współpracą. Ale ponieważ urodziła się Karolinka, a ja zalegalizowałem działalność
wodzirejską, długo nic się nie działo. Kiedy córeczka troszkę podrosła, wróciłem do pomysłu.
Wciągnąłem trzech moich kolegów. Pojechaliśmy na spotkanie z księdzem komendantem do Białegostoku, żeby poopowiadał nam o harcerstwie. Wkrótce pojechaliśmy na obóz z jednym kolegów.
Zabrałem też moich chłopaków. Byliśmy tam ze trzy dni spaliśmy w namiotach. Spodobało nam się.
Koledzy jednak po jakimś czasie zrezygnowali. A ja postanowiłem rozkręcić harcerstwo w mojej mieścinie.
Zgłosiłem się na kurs zastępowego. To było trochę śmieszne, bo uczestnikami oprócz mnie byli
chłopcy z podstawówki i gimnazjum. Ale nie przeszkadzała nam ta różnica wieku.
Podczas ferii zimowych byłem przez tydzień na zimowisku. Pełniłem tam funkcję oboźnego, o którą
zostałem poproszony miesiąc wcześniej. Sam przemyślałem tę propozycję, skonsultowałem ją też z
Bernadetą. Zgodziła się pod warunkiem, że wezmę chłopaków. Moi synowie wytrzymali tylko trzy dni,
bo byli jeszcze mali i powinni być raczej w zuchach. Nudzili się trochę, ponieważ większość zajęć była
dla nich za trudna, ale podobały im się mundury, musztra, gry i zabawy.
W trakcie zimowiska ksiądz komendant zapytał, czy chcę wstąpić do ich drużyny w Suwałkach. Zaskoczył mnie tym pytaniem, dlatego że do Suwałk mam kawałek drogi. Ale chodziło o członkostwo
formalne. Zgodziłem się. Następnego dnia był bal zakończeniowy, który trwał do piątej rano. O godzinie trzeciej zostałem zabrany do lasu – miałem zobaczyć, jak inni otrzymują chusty harcerskie. A na
miejscu okazało się, że to ja sam miałem wystąpić w roli głównej ponieważ miałem złożyć przyrzeczenie harcerskie. A brzmi ono tak: Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść
chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu. To była dla mnie podniosła chwila.
Został przeczytany rozkaz, dostałem krzyż harcerski, naramienniki i chustę w barwach drużyny, do
której zostałem przyjęty.
Nie spodziewałem się, że we mnie, facecie po trzydziestce, to wydarzenie wzbudzi taką radość
i wzruszenie.
W ubiegłoroczne wakacje odbyłem kurs instruktorski, a we wrześniu zrobiłem nabór w Wysokiem
Mazowieckiem. Na pierwszą zbiórkę przyszło dziesięciu chłopaków. Niedawno nasz zastęp otrzymał
lokal w Domu Kultury.
Celem harcerstwa jest wychowanie dzieciaków na prawych i odważnych ludzi zdolnych do poświęceń
gotowych do służenia Bogu i bliźnim, kochających Polskę. Każdy harcerz (dorosły również) powinien
rozwijać się jako człowiek we wszystkich możliwych wymiarach: sprawności fizycznej, intelektualnej,
rozwoju duchowym, rozwoju społecznym, doskonalić umiejętności, którymi może służyć bliźnim, jak
np. udzielanie pierwszej pomocy, ratowanie topielców. Podobają mi się te harcerskie ideały.
Szczepan
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AFRYKAŃSKA OAZA

czyli o tym, jak Jezus wymyślił Ruch Światło-Życie na równiku,
zachwytu początki i co dalej…

Mniej więcej dziesięć lat temu w okolice Legionowa przyjechał ksiądz Francis,
którego zachwycił w Polsce Domowy Kościół. Na jego zaproszenie, kilka lat później,
w 2009 roku do Mitunguu w centralnej Kenii zawitali Kasia, Marysia, Aga
i Marcin oraz Jarek. Byli na krótkim wolontariacie, pracowali z dzieciakami, poznali
Kenię, rozpoczęli wymianę międzykulturową, która trwa do dziś. W 2010 roku
kilkoro Kenijczyków przyjechało na międzynarodową oazę do Krościenka (Mission
Oasis). Po niej uczestnicy rzuceni w różne zakątki kraju, sami, bez wsparcia materiałami, bez współpracy z gronem oazowych zapaleńców, powoli przygaśli. Jezus
jednak ciągle o nich pamiętał.
W sierpniu 2014 roku Iza, Judyta, Magda i Przemek zorganizowali pierwsze w Afryce
piętnastodniowe rekolekcje oazowe.
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Iza Ostrowska

D

ługo nie mogłam znaleźć pracy i zastanawiałam się, co dalej robić w życiu.
Nie można przecież tylko siedzieć i wydawać cudze pieniądze. W akcie desperacji wymyśliłam wyjazd za granicę. Nie miałam pieniędzy, ale pojechałam
z koleżanką do Anglii. To była bardzo spontaniczna decyzja. Już po trzech dniach
dostałam super płatną pracę. Stwierdziłam wtedy, że czasem w życiu trzeba po
prostu być spontanicznym. Zaufać, że co ma być, będzie. Po jakimś czasie pojawiło
się we mnie przekonanie, że skoro Jezus tak to zaplanował, wszystko zaczęło się
układać, to muszę teraz zrobić w życiu coś dobrego. Któregoś dnia przeczytałam
zaproszenie (otwarte) znajomego na wyjazd do Afryki. Wtedy poczułam, że to jest
to, czego chcę. Trochę się zastanawiałam, czy to nie jest ucieczka od życia, ale... To
było bardzo mocne przekonanie. I wtedy napisała do mnie Judyta...

Judyta Sowa

D

la mnie to był trudny czas w życiu, i miałam inne plany. Wyjazd Izy do Afryki
trochę w tych moich planach namieszał, a zwłaszcza jej propozycja wspólnego
wyjazdu. Zaczęłam się zastanawiać i pomyślałam, że to wcale nie jest Boże. Wydawało mi się, że na misje to trzeba być powołanym, a mi się podoba pomysł ciekawej
podróży. Stwierdziłam jednak, że Bóg chce od nas szczęścia, a nie cierpiętniczego
życia według wymyślonych przez siebie idei. Odkryłam, że wyjazd do Afryki byłby
moim szczęściem, a że przy okazji mogę komuś pomóc, to w końcu nic złego. To
lepsze niż narzekania, że nic się nie zmienia.
Ja (w lutym 2014) i Iza (w grudniu 2013) pojechałyśmy do Kenii bez planu. Ale
przez cały nasz wolontaryjno-misyjny pobyt Ruch Światło-Życie nie dawał o sobie
zapomnieć. Iza od początku szukała śladów zapalonego wcześniej charyzmatu,
a potem razem zaczęłyśmy powoli działać. Szkoła dla chłopców Val di Sole stała
się pierwszym kenijskim ośrodkiem, gdzie zaczęłyśmy działać w pełni. Kiedy
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90 chłopów w wieku 19-30 lat zaczynało uwielbiać Pana, zatapiać się w modlitwie,
a potem w małych grupach rozważać słowa Ewangelii, niebo się otwierało. To był
dla mnie najradośniejszy moment. Po takim spotkaniu zawsze wiedziałam, że warto
było przyjechać do Kenii. Były też inne miejsca, choćby Tigania, gdzie spotkałyśmy
jednego z uczestników oazy w Polsce, Stephena. Zaprezentowałyśmy tam nasz
Ruch, miałyśmy z nimi uwielbienie, poznałyśmy wspólnotę. Ruch powoli, bardzo
powoli, jakby to powiedzieli Kenijczycy, w tempie pole pole, zaczął się rozwijać.
Po jakimś czasie dowiedziałyśmy się o małżeństwie, które chce służyć misyjnie,
i padło pytanie, czy mają do nas dołączyć. Ucieszyło nas to, choć nie miałyśmy
żadnej wizji na dalsze miesiące. Pomyślałyśmy tylko o jakiś rekolekcjach, najlepiej
dla animatorów z Val di Sole w Mitunguu, żeby to jakoś dalej sami pociągnęli. Po
przyjeździe Magdy i Przemka zaczęliśmy serię seminariów: o miłości, małżeństwie,
czystości, godności człowieka. Napisaliśmy do Krościenka, co powinniśmy dalej
zrobić z Ruchem w Kenii. Padła odpowiedź: rekolekcje I stopnia ONŻ. Piętnastodniowe.
I tak właśnie, w sierpniu 2014, w miejscowości Kagaene, w centralnej Kenii,
odbyły się pierwsze rekolekcje w Afryce. Owoce są niezwykłe. Widzę, jak Bóg
zaczął zmieniać moje życie, nadał mu nowy sens. Dobija się do mnie z jeszcze
większą mocą. Każe szukać. Dostaję maile i wiadomości na Facebooku, co dzieje
się u nich, jak wzrastają w wierze. O czytaniu Pisma Świętego, o tym, jakiego
znaczenie nabrała w ich życiu cisza, o doświadczeniu żywego Jezusa, o tym, jak
zaczęli Mu ufać, rozmawiać z Nim każdego dnia. Te rekolekcje były inne niż
w Polsce, okraszone tańcem i śpiewem, ciągłym uwielbieniem, krzykiem na cześć
Pana. Tylko Jezus był ten sam, niezmiennie.
Chóralne Amen, które wybrzmiewało z ust Kenijczyków, ich żywa wiara, niegasnąca chęć wyrażenia czci Panu śpiewem i tańcem nas też porwała. To amen dało
nam siłę i odwagę do dołączenia się do tego krzyku.
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Magda i Przemek Skibińscy
Po rozeznaniu woli Bożej co do naszego małżeństwa odkryliśmy, że Pan chce,
abyśmy w te wakacje wyjechali na wolontariat misyjny. Powiedzieliśmy „tak”
i w efekcie lipiec i sierpień 2014 roku spędziliśmy w Kenii.
Bardzo późno uświadomiliśmy sobie, że stało się to w roku, w którym obchodzimy
sześćdziesięciolecie pierwszej oazy. Ta myśl pojawiła się dopiero w trakcie rekolekcji, kiedy Iza z Judytą prezentowały historię naszego Ruchu. Może to i dobrze,
może byśmy się tego wcześniej przestraszyli i nie podjęli się takiej odpowiedzialności. Z pewnością jednak Pan Bóg pokazał nam, że pragnie, aby przez charyzmat
Światło-Życie wiele osób – i to nie tylko z Polski – stało się dojrzałymi chrześcijanami.
Historyczne, pierwsze rekolekcje oazowe w Kenii potwierdziły, że program
formacyjny naszego Ruchu jest uniwersalny, a wspólne przeżywanie oazy w różnych
grupach wiekowych i przez osoby różnych stanów umacnia wizję Kościoła jako
miejsca, w którym możemy sobie wzajemnie służyć i towarzyszyć na drodze wiary.
Dodatkowo były to dla nas pierwsze rekolekcje piętnastodniowe, podczas których
podjęliśmy się z mężem osobnego prowadzenia grup i to nie dla małżeństw, a dla
młodzieży (Przemek) i dorosłych (ja). Jakie było to doświadczenie?
Na pewno wymagało to od nas przestawienia się na bardziej indywidualne
działanie, ale z drugiej strony w naszym dzieleniu nadal mogliśmy powoływać się
na łaski, jakich Bóg udzielił nam przez sakrament małżeństwa i trwanie we wspólnocie Domowego Kościoła. Poza tym widzieliśmy, że zarówno wobec młodych,
jak i starszych wiekiem osób świadectwo małżonków podejmujących posługę
wobec innych grup jest bardzo potrzebne. W nas samych zrodziło się przekonanie,
że w czasach, gdy wiele rodzin przeżywa kryzys, a młodzi są niejednokrotnie
zranieni przez doświadczenia w rodzinnym domu, więcej małżeństw, także w Polsce, powinno podejmować posługę na rekolekcjach dla dzieci i młodzieży.
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„Obecnie nie potrzeba nam «zwyczajnego administrowania». Bądźmy
we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji»
(EG 25)”.

Wolontariat i misje

Czym się różni wolontariat od misji?
Judyta: Dla mnie wolontariat i misje
to są zupełnie dwie różne sprawy. Wolontariat to głównie działalność charytatywna, pomoc finansowa, zacieranie
przepaści w jakości życia pomiędzy
osobami z biednych i bogatych kultur,
a także obecność, dzielenie się czasem
z drugą osobą, projekty. Misje to przede
wszystkim duszpasterstwo, głoszenie
Jezusa, pokazywanie innym szczęścia
płynącego z wiary, a przy tym obecność,
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czas poświęcony drugiemu i mądra
pomoc charytatywna. W tej kolejności.
W Afryce jest bardzo dużo wolontariuszy. Wierzących i niewierzących.
Wolontariat jest dobry i ważny, ale
działalność misyjna jest dana i zadana
nam. Tylko człowiek, który żyje i jest
szczęśliwy z Chrystusem na co dzień,
może być misjonarzem. Wydaje mi się,
że jako Ruch Światło-Życie jesteśmy
powołani właśnie do takiej działalności.
Powinniśmy zajmować się wspólnotami,
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pokazywać im, jak się
formować, prowadzić
rekolekcje. Naprawdę
nie musimy szukać innych metod niż te,
które mamy w Ruchu.
Konspekty wystarczały.
Działalność charytatywną można prowadzić przy okazji. Kupić
dziecku buty, pomóc
zdobyć fundusze na
studia.
Iza: Każdy jest zdolny
i powołany do czynu
miłosierdzia. Często
widzieliśmy w Afryce ludzi zupełnie
niewierzących, którzy w swoją działalność wkładali bardzo dużo dobra
i serca. Niekoniecznie była to mądra
pomoc. Jesteśmy szczęściarzami, mamy
dar wiary, od nas wymaga się więcej.
Judyta: Z wolontariuszami jest tak jak
z rodzicami. Większość rodziców chce
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szczęścia dla swojego dziecka. Robią dla
niego to, co uważają, że jest dla niego
najlepsze. I zdarza się, że pomimo tego
krzywdzą swoje dziecko. Żeby szukać
rozwiązań właściwych dla danej kultury,
trzeba ją najpierw dobrze poznać. Często ludzie są na wolontariacie zbyt
krótko. Widzą biedę, zaczynają płakać
i budują sobie
fajny pomnik.
Zrobię temu zdjęcie, mogę to pokazać na Facebooku.
Zostawiłem coś
po sobie w Afryce.
Hm... A jaki
pomnik wy sobie
postawiliście?
Judyta: Pierwsze rekolekcje oazowe w Afryce?
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JAK NIE ZASZKODZIĆ
Judyta: Pomagać trzeba naprawdę
rozsądnie. Kiedy przeliczyłam wydane
pieniądze z zebranych trzydziestu tysięcy, to połowa z tej kwoty została użyta
właśnie na działania charytatywne,
druga połowa na rekolekcje oazowe oraz
inne rekolekcje katolickie dla młodzieży
i seminaria. Charytatywnie nie prowadziłyśmy jakiegoś konkretnego projektu, przychodzili ludzie, którzy po-

trzebowali pomocy, my badałyśmy ich
sytuację, czasem same zauważałyśmy
potrzeby. Szczególnie, jeśli oni bardzo
się starali. Tak było na przykład z opłatą
za studia dla kilku osób.
Iza: Zdarza się, że w ramach pomocy
wydaje się naprawdę mnóstwo pieniędzy nie do końca sensownie. Obok
Mitunguu wybudowano kiedyś piękny,
nowoczesny szpital, który prowadził
europejski personel. Po jakimś czasie
stwierdzono, że już pora, by Kenijczycy
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wzięli odpowiedzialność za tę inwestycję. Ogromny, kosztowny w utrzymaniu
budynek, w którym pacjenci mieli
płacić za wizyty. Szpital upadł, bo nie
przychodzili do niego pacjenci, a budynek niszczeje.
Judyta: Co dziwne, bywa, że nawet
ludzie, którzy dobrze znają te realia, pół
życia tam spędzają, są świadomi tego,
że pogłębiają przepaść ekonomiczną, po
powrocie do Europy zaczynają zachowywać się dokładnie tak samo. Chyba
nie umiemy się pozbyć takich nawyków, wyjść z tego
schematu. Zrobić
mniej, a sensowniej.
Wyjść z bardzo
wąskiego myślenia
tylko o swojej
działce?
Judyta: Pomoc
musi angażować
wspólnotę lokalną.
O tym mało kto myśli. Ludzie muszą
czuć się za siebie odpowiedzialni,
muszą się usamodzielniać. Jeżeli
wybudujesz piękny budynek sierocińca, to kto z sąsiadów da ci pieniądze na te sieroty, skoro one mieszkają
w lepszych warunkach niż ich własne
dzieci? Jeżeli opłacamy komuś szkołę,
to nie wysyłajmy dodatkowo pięknych prezentów, bo budujemy przepaść między „naszymi” a innymi
dziećmi.
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Magda: Dodatkowo taka pomoc
wymaga kontroli ze strony darczyńcy.
Obdarowanych trzeba wychowywać do
odpowiedzialności za zarządzanie
środkami, które dostają. Konieczne jest
postawienie wymagań. Bez tego nigdy
nie będzie lepiej w Afryce. Zostanie
tylko nawyk brania i postawa, że im się
taka pomoc należy.
JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ
Co trzeba wiedzieć, zanim się
wyjedzie na wolontariat czy misje? Jak się przygotować?
Magda: Osoby,
które nie mają
podróżniczego
doświadczenia,
trzeba poinformować o sposobach podróżowania, kulturze danego kraju, sposobach odżywiania się,
niezbędnych szczepionkach, żeby zadbały o ubezpieczenie podróżne. Co to
przygotowania duchowego, to jeżeli ktoś
uczciwe formuje się w Ruchu, to według
mnie nie potrzebuje dodatkowej formacji.
Przemek: Warto ustalić wcześniej, co
będziemy robić na wolontariacie. Jeżeli
mamy organizować rekolekcje, to powinniśmy mieć doświadczenie w organizowaniu rekolekcji w Polsce, lub
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przynajmniej doświadczenie animatorskie. Jeżeli naszym zadaniem jest mówienie seminariów o czystości, to musimy się do tego przygotować wcześniej.
Jeżeli jedziemy uczyć dzieci angielskiego, to wymaga to dobrej znajomości
angielskiego.
Judyta: Oczywiście, trzeba się przygotować, ale z drugiej strony zawsze
pojawiają się sprawy nieoczekiwane.
Zawsze coś zaskoczy. Warto dowiedzieć

się wcześniej, co jest problemem lokalnego Kościoła, jakie są jego potrzeby.
Porozmawiać z ludźmi, którzy są na
miejscu. Uważam, że dobry jest okres
po prostu bycia przez jakiś czas z ludźmi,
bez angażowania się w jakąkolwiek
działalność. Żeby uniknąć „działactwa”.
Nawet jeśli się nie uda wcześniej zdobyć
informacji, albo są one sprzeczne, to
jeżeli się wejdzie w relacje z ludźmi,
zaczyna się widzieć więcej.
Iza: Ludzie muszą zobaczyć, że chcesz
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być częścią ich życia. Jesz to, co oni,
poruszasz się tak, jak oni. Bardzo to
doceniają i przestają nas, białych, traktować jak obcych.
Judyta: Robert z mojej grupy rekolekcyjnej powiedział, że dla niego największym świadectwem z naszej strony było
to, że jedliśmy z nimi posiłki. To niby
nic, ale kiedy pierwszy
raz przyjechaliśmy do
Kagaene ksiądz nas
namawiał, żebyśmy
zamieszkali na plebanii. Nie chciał uwierzyć, że będziemy
mieszkać z uczestnikami.
Iza: Jadąc na misje
dobrze jest się przygotować po to, żeby nie
niszczyć tego, co już
zbudowali misjonarze. Nie niszczyć zaufania, jakie wypracowali u miejscowych. Wydaje mi się to
ważne.
RUCH W KENII
– PERSPEKTYWY
Judyta: Kenijczycy cały czas mówią
o Bogu. Salon fryzjerski nazywa się
„Jezus jest Panem”, w autobusie gra
gospel. Jezus i zbawienie padają co
drugie słowo. Może się wydać, że oni są
super zewangelizowani, że potrzeba im
tylko pomocy charytatywnej, a to nie
jest prawda.
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Magda: Brakuje im fundamentalnej
wiedzy, nawet rozróżnienia pomiędzy
poszczególnymi wyznaniami. Jest im
obojętne, czy chodzą do kościoła protestanckiego czy katolickiego. W dalszej
pracy bardzo by się przydała współpraca
z przedstawicielami innych wyznań,
żeby protestantom, przychodzącym na

nasze warsztaty czy spotkania pokazać
możliwość rozwoju w ramach swojej
wspólnoty. Trzeba mieć świadomość
tego, co robić w takich sytuacjach.
Judyta: Ekumenizm to wielki temat
w Europie. W Kenii ludzie różnych
wyznań żyją ze sobą praktycznie bez
większych problemów. To nie jest tak
jak u nas, że najczęściej zachowuje się
bezpieczny dystans. W Kenii protestant
spokojnie pojedzie na rekolekcje katolickie i na odwrót. Nie przeciągają się
z jednej strony na drugą. Wybór wyzna91
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uwielbienia. Modlitwa
osobista w ciszy była dla
nich wielkim odkryciem.
Judyta: To fakt, że często nie mają podstawowych wiadomości, że
wiarę budują tylko na
emocjach, ale nam za to
bardzo brakuje ich spontaniczności. Na przykład
spotyka się kilka osób
przy zwykłym kserowania zależy od tego, ile jest
w danym Kościele modlitwy uwielbienia, albo do
którego kościoła mają najbliżej.
Przemek: To pokazuje, że
wiara Kenijczyków jest raczej powierzchowna. Zaobserwowaliśmy, że uczestnicy rekolekcji w Kagaene
nie znali innych rodzajów
modlitw niż modlitwa
niu, jedna z nich ma urodziny. Najpierw są składane życzenia, a potem
automatycznie przechodzi się w modlitwę uwielbienia. Stoimy obok kserokopiarki i modlimy się
przez godzinę. Dlaczego
nie uczy się tego, nie żyje
się tym w tzw. zwykłej
parafii w Polsce?
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Magda: Jednym z większych problemów w rozwoju Ruchu w Kenii, w usamodzielnieniu się wspólnot może być
kwestia finansowa.
Judyta: Żeby brali większą odpowiedzialność za finansowanie rekolekcji.
Iza: Afrykańczycy zostali nauczeni
brania. Są do tego przyzwyczajeni. Biorą
rzeczy, których nie potrzebują. Nie
wyrażają wdzięczności, co nas może
trochę wkurza.
Judyta: To są określone mechanizmy
psychologiczne, które wcale nie jest tak
łatwo przezwyciężyć. Afrykańczycy nie
są źli ani nie mają beznadziejnej kultury.
Są produktem wieków kolonizacji. Biały
miał wszystko i im dawał. Z takimi
problemami musimy się zmierzyć.
Z drugiej strony oni rzeczywiście nie
mają tych pieniędzy.
Przemek: Ale stać ich na przykład na
niezłe komórki. Poza tym spędzając te
piętnaście dni w domu zamiast na rekolekcjach musieliby wydać pieniądze na
jedzenie.
Judyta: To nie jest tak, że oni w ogóle
nie płacą nigdy za rekolekcje. Problem
pojawia się, kiedy muszą zapłacić białym. Ale naprawdę warto w nich zainwestować, nie można się zrażać takimi
trudnościami na samym początku.
Naszym zadaniem jest uformowanie
animatorów, którzy wezmą odpowiedzialność za organizację rekolekcji
w przyszłości. Pomóc im odkryć sens
formacji. Czasem mam wrażenie, że
nawet gdyby te wspólnoty w ogóle nie
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funkcjonowały w ciągu roku, to jeśli
ludzie przeżyją trzy stopnie rekolekcji,
ale u siebie, nie w Polsce, to w pewnym
momencie to zakiełkuje i przyniesie
owoce.
Przemek: Ważne jest to, żeby zaczynać budować wspólnotę Ruchu w nowych krajach od Domowego Kościoła
i Oazy Dorosłych, nie od młodzieży.
W Kenii młodzież zmienia miejsce zamieszkania wyjeżdżając do szkoły z internatem, na studia lub do pracy. Małżeństwa i dorośli są bardziej stabilni,
ponieważ zwykle mają już stałe miejsce
zamieszkania i pracę. A ta stabilizacja
jest bardzo potrzebna do regularnych
spotkań w małych grupach i budowania
wspólnoty.
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Chóralne AMEN, które wybrzmiewało z ust Kenijczyków, ich żywa
wiara, niegasnąca chęć wyrażenia czci Panu śpiewem i tańcem nas też
porwała. To amen dało nam siłę i odwagę do dołączenia się do tego
krzyku. Zawołaliśmy również: „tak, Panie”.
I co teraz?
Póki co wiemy, że Jezus chce kontynuacji, chce Ruchu w Afryce. Nie wiemy,
czy w całej, nie wiemy, czy na zawsze,
ale wiemy, że On to zorganizuje tak, jak
ma być. Potrzebuje tylko narzędzi.
Dlatego szukamy osób, które pojechałyby do Kenii, nawet zaraz, aby być ze
wspólnotami, które powstały. To ważne!
Ruch Światło-Życie jest dla nich czymś
zupełnie nowym, powoli muszą dotrzeć
do woli Pana, wrosnąć w formację.
Zgłosiła się już Kasia, jeśli chcesz dołączyć do niej Ty – zapraszamy. Wymagania to formacja w Ruchu, język angielski i chęć wyjazdu.
W sierpniu przyszłego roku planujemy prowadzone równocześnie rekolekcje I i II stopnia w Kenii. Chcemy
przeprowadzić formację tych osób,
przygotować je do wyjazdu (minimum
cały sierpień. Konspekty są, termin
pierwszego spotkania animatorów został ustalony. Kadra powoli się zbiera.
Uczestnicy II stopnia ONŻ to znani nam
już uczestnicy z tego roku, na I stopień
ONŻ Jezus powoli wybiera ludzi.
Póki co zbieramy materiały, piszemy
podsumowania, porządkujemy, dyskutujemy, spotykamy się, modlimy, próbujemy odkryć wolę Bożą do końca.
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Utrzymujemy kontakt z naszymi uczestnikami w Kenii, zastanawiamy się, co i
jak, korespondujemy z Wami.
Jak nas wspieraliście w czasie ostatniego wyjazdu?
Bardzo! Bez Was byśmy nie podołali.
Szczególnie modlitewnie. Czasami
było trudno, chcieliśmy się poddać,
szatan szeptał do ucha, że to nie ma
sensu. Brakowało kapłana, ludzie się
wykruszali, nie widzieliśmy wdzięczności, nie mogliśmy zrozumieć różnic
kulturowych. Ale Jezus wysłuchiwał
Waszych modlitw. Czuliśmy cały sztab
modlitewny.
Dziękujemy też za wsparcie finansowe, uzbieraliśmy na różne cele aż
30 000 PLN, z czego 10 000 PLN na same
rekolekcje w Kagaene. Bez Was nie byłoby szansy zorganizowania i przeprowadzenia tych rekolekcji. Najcenniejsze
jest zaufanie. I tu podziękowanie dla
Ruchu i Diakonii Misyjnej za zaufanie,
wsparcie, poręczenie za nas, udostępnienie nam konta.
Wasze zainteresowanie, to, że pisaliście, chcieliście wiedzieć, co się dzieje,
również dodawało nam skrzydeł!
Chcecie jeszcze pomóc?
Módlcie się, żeby Jezus był na pierwszym miejscu, żeby On kierował nami,
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uczestnikami z Kenii, animatorami,
którzy wyjadą w sierpniu, kapłanami.
Jeżeli taka droga jest ich drogą do zbawienia, to niech do Ruchu Światło-Życie
w Kenii przystąpią całe rzesze. No i niech
ten szatan nie mąci za wiele.
Jeśli poczuliście się powołani do jakiegokolwiek zadania i chcecie pojechać, piszcie!
Kontakt: judyta.sowa@gmail.com.
Zbieramy również środki na organizację rekolekcji. Kwota potrzebna dla
jednego uczestnika to 320 PLN. Na II st.
pojedzie około 20 osób, na I st. chętnie
zabralibyśmy ich 30-35. Pragniemy
również choć odrobinę wesprzeć animatorów w zbiórce na bilety, bo niektó-
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rym przyjdzie to niełatwo. Wszystko, co
zbierzemy, a przekroczy koszta organizacji rekolekcji, przeznaczymy na bilety
dla animatorów.
Konto: 08 1560 1111 2022 0180 3000
0018 z dopiskiem: Darowizna na cele
religijne – Kenia.
Wpłaty te można odliczać od podatku
do wysokości aż 6% uzyskanego dochodu jako darowizny przeznaczone na
cele kultu religijnego. Na powyższy cel
można także przeznaczyć 1% podatku
odliczanego przy rozliczeniu podatkowym.
Judyta Sowa
judyta.sowa@gmail.com
koordynator ds. Oazy w Kenii
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Grzegorz
W Niebie popłoch:
ceremoniarz przyszedł
i trzeba się starać.
Gdy zapytać oazowiczów, którzy
przeszli przez jego ręce, dlaczego tego
szczupłego, łagodnego chłopaka nazywają „Goryl”, pewnie niewielu umiałoby
wyjaśnić pochodzenie przezwiska.
Podczas ubiegłorocznych wakacyjnych
rekolekcji w Kątach nosił koszulkę
z odpowiednim do pseudonimu wizerunkiem. Na tamtych rekolekcjach, jak
na wielu innych wcześniej, odpowiadał
za szkołę liturgii. W notatkach oazowiczów, przeglądanych już po odejściu
Grzegorza, wiele jest słów o ciszy i milczeniu; Goryl mówił, że tak spotyka się
Boga, w ten sposób przychodzi Duch
Święty, cisza przez eucharystią oddziela
świat od Nieba, do którego się wchodzi.
ŻYCIE
Gdy Grzegorz szedł do Nieba, byli
przy nim przyjaciele. Nie wiadomo, czy
ich słyszał, czy tylko czuł ich obecność
gdy już zapadł w śpiączkę. Z komplikacjami po przeszczepie wątroby walczył
niemal przez połowę swego 24-letniego
życia; był w szpitalu, gdy jego rówieśnicy
przyjmowali na Kopiej Górce błogosławieństwo i krzyż animatorski. Swój
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krzyż jednak także, choć nieco później,
otrzymał. Potem jeszcze przez lata służył
w Diakonii Liturgicznej. Na niebieskich
klepsydrach napisano, że był świadkiem
cierpienia, ale to nie był ani charakterystyczny, ani nawet zauważalny rys jego
życia. Wtedy, w Kątach, razem z innymi
wędrował na najdłuższe nawet piesze
wycieczki, dodatkowo za każdym razem
wmawiając wszystkim, że idą do babci.
Ufni wędrowcy liczyli, że kiedyś wreszcie do jakiejś babci dojdą… Goryl był
mistrzem wkręcania; gdy zaplanowano
wyprawę na ognisko, która po znojnym
marszu zakończyła się w miejscu, z którego wyruszono (czyli w szkole), on
pierwszy z troską doradzał wszystkim
by wzięli ze sobą śpiwory, bo na pewno
będzie zimno.
WIARA
Grzegorz wiedział, że Bóg jest jego
wiernym towarzyszem. Opowiadał, że
ma świadomość śladów, jakie pozostawia na swojej drodze idąc razem z Jezusem. Rozumiał też, że życie wiarą jest
walką, zadaniem i wyzwaniem zwłaszcza wówczas, gdy nie wszystko układa
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się tak, jak wcześniej zaplanował. Śmierć
w planach młodego człowieka jest najczęściej jedynie abstrakcyjnym pojęciem, ale Grzesiek mówił o sobie, że już
dawno powinien nie żyć. Miał świadomość, że w każdej chwili może odejść
do Domu Ojca, mimo to jego miłość do
Boga nie słabła. Miał również ogromne
poczucie wartości, jaką jest wspólnota
Kościoła. Wobec powszechnego kryzysu
męskości Grzegorz nie wahał się oceniać, że świadome i odpowiedzialne
chrześcijaństwo wymaga „męskiej decyzji”. Rozumiał przez to konsekwentny
wybór i wierność raz obranej drodze.
W jego przypadku była to droga Ruchu
Światło-Życie.
POŻEGNANIE
W święto Trzech Króli Grzegorz pojechał do Katowic. Nie mógł przegapić
ingresu biskupa-oazowicza. Dziewiętnaście dni później ks. bp Adam Wodarczyk był w Sarzynie na Podkarpaciu,
w rodzinnej parafii Grześka i odprowadzał go na miejsce wiecznego spoczynku. Animatora żegnało dwóch biskupów, moderator diecezjalny i trzydziestu innych kapłanów. Pozostałych
uczestników nikt nie był w stanie zliczyć.
Na facebookowej stronie Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej wrzało
od poniedziałku (Goryl odszedł w niedzielę). Warszawa, Kraków, Rzeszów,
Leżajsk, Jarosław, Przemyśl – każdy
szukał sposobu, by dojechać na czas.
Zmotoryzowani zgłaszali wolne miejsca,
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wynajmowano busy, uzgadniano trasy
i godziny. Prawdziwy ruch w Ruchu.
Poruszające świadectwo wspólnoty. Na
wyraźne życzenie Grzegorza pogrzeb
miał charakter paschalny: biały był kolor
ornatów i białe kwiaty w świątyni. Rodzina, wierna ideałom zmarłego, prosiła
przybyłych, by zamiast kwiatów złożyli
datek na cel misyjny.
O ile pogrzeb był szczególnym dniem
wspólnoty Ruchu, o tyle wszystko, co
działo się wcześniej i później można
określić jako najliczniejsze i najgłębiej
przeżyte rekolekcje. Mimo ogromnego
smutku, jakim napełniło bliskich i przyjaciół jego odejście, wśród osób znających Grzegorza lepiej lub gorzej dominował ten właśnie – przez niego przykazany – rys paschalny. Komentarze
internetowe (z których zresztą zaczerpnięto podtytuł) konsekwentnie wskazywały kierunek, jaki swemu życiu nadał
Goryl: ku Niebu. Były też prawdziwym
credo, streszczonym do krótkiego „do
zobaczenia”. Zatem – do zobaczenia,
Grzegorz.
Monika Jasina
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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 Ruchu Światło-Życie”, ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n.Dunajcem., nr 94 1560 1111 2107 0220 1803 0007.
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