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Nabór do kolejnej edycji studiów w Instytucie 
Formacji Pastoralno-Liturgicznej

W roku akademickim 2012/2013 rozpocznie się kolejna edycja studiów 
w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej, założonego przez ks. Franciszka 
Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego na Wydziale Teologii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Nabór będzie prowadzony do końca sierpnia roku 
2012.

Specyfiką studiów w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej są obok 
wykładów liczne ćwiczenia praktyczne odnoszące się do pracy w grupach 
zaangażowanego laikatu, a także zajęcia formacyjne i wspólnota liturgii dla 
samych duszpasterzy. Pragniemy także zapoznać studiujących z duchowością 
ruchów w Kościele.

Szczegółowe informacje można znaleźć na www.oaza.pl w zakładce 
Zaproszenia.

Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich 
Ks. Henryka Bolczyka

„Pascha roku 1962 zapowiadała się jako wyjątkowa, bo 
po niej, w październiku zaczynał się Sobór Watykański 
II. Tchnienie Ducha zapowiadało czas odnowy Kościoła. 
Wchodziłem w ten czas niezwykły już jako neoprezbiter. 
Dziś, po 50 latach, mam wiele powodów do dziękczynienia 
i spodziewam się, że nie będę sam w tych miejscach 
i godzinach, które mi Opatrzność wybrała”. 

Ks. Henryk Bolczyk

W Carlsbergu, w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji 
Ruchu Światło-Życie, w dniu 1 maja jubileuszowym 
uroczystościom przewodniczył ks. Arcybiskup Damian 
Zimoń, Metropolita Katowicki-Senior, Biskup diecezjalny 
i Przyjaciel Księdza Jubilata. W uroczystościach brali 
również udział dwaj koledzy rocznikowi księdza Henryka: 
ks. prof. dr hab. Mieczysław Bombik oraz ks. Jan Andres, 
pracujący aktualnie w Szwajcarii.
Zdjęcie: Nike Janiszewski-Billwiller

okładka: zdjęcia Agnieszka Biernat, s. Marietta Miksa, Nike Janiszewski-Billwiller, Paweł Rudzki; str. 11: 
Piotr Szepietowski; str.  37: Aneta Pogorzelska; str. 38: Wojciech Porczyk; str. 80: Agnieszka Salamucha; 
str. 93: Michał Szepietowski.

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

Ks. Blachnicki z prorocką siłą, która w czasach PRL nie miała 
precedensu, nazywał po imieniu otaczającą go rzeczywistość. Nie 
szukał eufemizmów, mówił po prostu, że państwo, w  którym 
przez 45 lat żyli Polacy, nie było suwerenne a ludzi pozbawiono 
podstawowych praw obywatelskich. Mówił, że w Polsce władza 
jest totalnie zakłamana, gdyż kłamstwo leżało u  najgłębszych 
podstaw tego systemu.  „Odważne mówienie prawdy to największa 
potęga w walce z tymi, którzy są niewolnikami kłamstwa” – pisał 
w 1982 roku. Z ogromną odwagą domagał się wielkiego czynu, 
podczas gdy wielu, także w Kościele, myślało raczej o adaptowaniu 
się do realiów. On realiów socjalistycznego państwa nigdy nie 
akceptował. Był antykomunistą konsekwentnym. Wiedział, że 
tego systemu nie można pokonać, przeciwstawiając się tylko 
zewnętrznemu zniewoleniu. Andrzej Grajewski

Z lektury wyłania się postać wielkiego wizjonera, którego prze-
nikliwe analizy trafniej opisywały rzeczywistość obozu komuni-
stycznego aniżeli rozprawy wielu sowietologów. Bronił w nich 
prawa człowieka do postrzegania siebie jako bytu wolnego wbrew 
totalitarnym formacjom, z którymi zetknął się w swym życiu. 
Wyrażał także wiarę w siłę działania ludzi wolnych tworzących 
wspólnotę zmierzającą do przezwyciężenia bezprawia oraz 
stworzenia społeczeństwa oferującego obywatelom możliwość 
prawidłowego moralnego wzrostu.  Andrzej Grajewski

Pakiet zawiera płytę z nagraniem wypowiedzi Sługi Bożego ks. 
Franciszka Blachnickiego wygłoszonej na Tygodniu Eklezjolo-
gicznym na KUL, 25 października 1979 roku, w  ramach sesji 
zatytułowanej „Świadectwo Niepokornych”; oraz książeczkę za-
wierającą tekst ww. wypowiedzi, Deklarację V Krajowej Kongre-
gacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w sprawie zaanga-
żowania Członków Ruchu w aktualne problemy narodu, przyjętej 
na Jasnej Górze w dniu 2 marca 1980 roku, a także tekst konfe-
rencji Niepokalana Jutrzenka Wolności wygłoszonej podczas dnia 
skupienia WNMK, 16 marca 1986 roku w Carlsbergu.

Ewangelia wyzwolenia; ks. F. Blachnicki

Postsovieticum, czyli nie wolno Ci być niewolnikiem, 
ks. F. Blachnicki

Świadectwo Niepokornego, ks. F. Blachnicki
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Kronika Kronika 
Żywego Kościoła

Refl eksje związane 
z Triduum Paschalnym

W czasie przygotowań do tegorocz-
nego Triduum Paschalnego zadawałem 
niejednokrotnie pytania o  przebieg 
Triduum we wspólnotach parafi alnych. 
Pytania te stawiałem przede wszystkim 
w miejscach, gdzie głosiłem rekolekcje. 
Refleksje były różnorakie, optymi-
styczne i pesymistyczne. Pytanie to było 
bardzo istotne w kontekście kolejnego, 
bardzo pięknego wydania podręcznika 
„Triduum Paschalne”, który ukazał się 
właśnie w czasie przygotowania do te-
gorocznej Paschy. Podręcznik został 
gruntownie poprawiony i przepraco-
wany przez członków Centralnej Dia-
konii Liturgicznej. Może stać się ważną 
pomocą pastoralną dla duszpasterzy 
i świeckich, którym zależy, aby Triduum 
Paschalne było autentycznym szczytem 
roku liturgicznego w parafi ach. Sługa 
Boży ks. Franciszek Blachnicki niejed-
nokrotnie powtarzał, że taka jest od-
nowa Kościoła, jaka odnowa Triduum 
Paschy w  świadomości i  praktycznej 
realizacji w życiu wspólnot lokalnych 
– parafi i. Rozmowy, które prowadziłem 
pokazują mi, że w porównaniu w latami 
70-tymi XX wieku, kiedy sługa Boży ks. 

Blachnicki rozpoczynał wielką pracę 
nad odnową Triduum Paschy w pol-
skich parafi ach, niewątpliwie sytuacja 
jest lepsza. Coraz więcej parafi i prze-
żywa te dni jako wielkie święto, ze 
wspólnotową liturgią godzin, pięknie 
przygotowanymi celebracjami, obrzę-
dem mandatum (obmycia nóg) w czasie 
Mszy Wieczerzy Pańskiej, z właściwą, 
nocną godziną celebracji Wigilii Pas-
chalnej, ze świadomością, że procesja 
rezurekcyjna powinna odbyć się po 
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Wigilii Paschalnej, z wytrwałą pracą, 
która podejmowana jest przez cały okres 
Wielkiego Postu, aby pięknie przygoto-
wać celebrację tych najważniejszych dni 
roku liturgicznego. Owocem takiej 
pracy jest również refl eksja wielu dusz-
pasterzy i  świeckich zaangażowanych 
w  życie swoich parafii, że w  liturgii 
Triduum Paschalnego z  roku na rok 

uczestniczy coraz większa liczba uczest-
ników. W świetle wezwania Kościoła do 
nowej ewangelizacji warto pamiętać, że 
właśnie liturgia została wymieniona jako 
jeden z kontekstów, w których ma do-
konywać się nowa ewangelizacja. Litur-
gia pięknie celebrowana, z mistagogicz-
nym komentarzem, z bogactwem po-
sług, w której objawia się również obraz 
Kościoła – Misterium i Komunii, staje 
się przestrzenią spotkania człowieka 
z  Bogiem w  Trójcy Świętej Jedynym 
i z drugim człowiekiem, miejscem, gdzie 
na nowo można zrozumieć i doświad-
czyć, jak nieskończona jest miłość Boga 
do człowieka. Dlatego co roku otrzymu-
jemy niesamowitą okazję do nowej 
ewangelizacji podczas Triduum Paschal-
nego! Od wielu wieków Kościół daje 

nam potężne narzędzie do ewangeliza-
cji, jakim jest przepiękna liturgia Tri-
duum Paschalnego, która jeśli jest do-
brze przygotowana i  poprowadzona, 
staje się czasem niezwykłych rekolekcji 
ewangelizacyjnych, na wskroś kerygma-
tycznych, gdzie głosi się miłość Bożą 
ukazaną nam w Chrystusie Ukrzyżowa-
nym i  Zmartwychwstałym. Jeśli szu-

kamy przestrzeni, gdzie nasz Ruch 
otrzymał szczególne wezwanie do nowej 
ewangelizacji, to wśród nich niewątpli-
wie pojawia się troska o odnowę liturgii 
Triduum Paschalnego. To było wielkie 
marzenie sługi Bożego ks. Blachnic-
kiego, aby wszystkie parafi e w piękny 
sposób celebrowały liturgię Triduum 
Paschy. Skoro można pięknie poprowa-
dzić celebrację Triduum Paschalnego 
w gronie niewielu (ponad 80) osób, jak 
to ma miejsce rokrocznie w Centrum 
Ruchu na Kopiej Górce, to znaczy, że 
odnowa liturgii może zagościć nie tylko 
w  wielkich ośrodkach miejskich, ale 
również w niewielkich, wiejskich para-
fiach, jak to było przecież możliwe 
w Konarzewie za czasów ks. Hartlieba 
czy w  Brzegach za czasów o. Lupy. 

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki niejednokrotnie 
powtarzał, że taka jest odnowa Kościoła, jaka odnowa 
Triduum Paschy w świadomości i praktycznej realizacji 

w życiu wspólnot lokalnych – parafi i.
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Trwając więc w  okresie paschalnym, 
podążając śladem Chrystusa Zmar-
twychwstałego, warto z całą wyrazisto-
ścią zobaczyć, że liturgia jest niezwykle 
ważną przestrzenią budowania żywego 
Kościoła. Odnowa naszych wspólnot 
parafi alnych powinna dokonywać się 

przez nową ewangelizację w  ramach 
pięknie sprawowanej liturgii. Niewątpli-
wie jest to jeden z charyzmatów naszego 
Ruchu. Dlatego jest to dla nas wielkie 
wyzwanie w ramach Planu Ad Christum 
Redemptorem 2. I co najważniejsze, jest 
to zadanie jak najbardziej możliwe do 
realizacji w naszych parafi ach. Trzeba 
tylko właściwej wizji i odwagi w działa-
niu!

Carlsberskie rekolekcje
W trzeci dzień oktawy wielkanocnej 

podjąłem, wraz z 30 innymi kapłanami 
wielkanocną wędrówkę. Wybraliśmy się 
jednak nie do Emaus, lecz do Carls-
bergu, aby tam spotkać Zmartwych-
wstałego Pana, który Pisma nam wyja-

śniał i łamał dla nas chleb. Przewodni-
kiem w tej paschalnej drodze był nam 
bp Adam Szal, Delegat KEP ds. Ruchu 
Światło-Życie. Poprzez obraz drzewa, 
które wyrasta z grobowca naszego Za-
łożyciela, drzewa, które posiada korze-
nie, pień, gałęzie, liście i  owoce, bp 

Adam Szal ukazywał nam naszą kapłań-
ską egzystencję jako zakorzenioną 
w  Bogu w  Trójcy Świętej Jedynym, 
opartą na cnotach wiary, nadziei i miło-
ści. Kapłańskie rekolekcje carlsberskie 
w czasie oktawy wielkanocnej nawiązy-
wały do 25-lecia odejścia do domu Ojca 
naszego Założyciela, sługi Bożego ks. F. 
Blachnickiego. Trwając na słuchaniu 
słowa Bożego, modlitwie, łamaniu 
chleba i wspólnocie kapłańskiej, mo-
głem, wraz z pozostałymi uczestnikami 
rekolekcji, po raz kolejny pochylić się 
nad ostatnimi latami życia Ojca Fran-
ciszka. W tym niełatwym znaku cierpie-
nia i oczyszczenia, którego doświadczył 
ks. Blachnicki w Carlsbergu, na nowo 
mogłem sobie uświadomić, że droga do 

Liturgia pięknie celebrowana, z mistagogicznym komentarzem, 
z bogactwem posług, w której objawia się również obraz Ko-
ścioła – Misterium i Komunii, staje się przestrzenią spotkania 
człowieka z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym i z drugim czło-

wiekiem, miejscem, gdzie na nowo można zrozumieć i doświad-
czyć, jak nieskończona jest miłość Boga do człowieka.
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świętości prowadzi poprzez „drogę 
Krzyża” – Kreuzweg – tak nazywa się 
ulica, przy której ostatnie lata życia 
spędził ks. Blachnicki. Ofiara życia, 
którą Ojciec Franciszek złożył za Ruch 
Światło-Życie i za ośrodek w Carlsbergu 
została przez Boga przyjęta. Mimo 
różnych trudności, zarówno Ruch 
Światło-Życie owocnie służy tysiącom 
ludzi w wielu krajach świata, jak i cen-
trum w Carlsbergu nieprzerwanie od 30 
lat, dokładnie od 25.03.1982 r., służy 
charyzmatem Ruchu Światło-Życie na 
niemieckiej ziemi wielu naszym roda-
kom, których różne życiowe zawirowa-
nia doprowadziły do życia na emigracji. 
Owoce są bowiem tam, gdzie jest ofi ara 
życia, świadomie składana z miłości do 
Boga i ludzi. To ważne przesłanie pozo-
stawił nam Ojciec Franciszek. Mogliśmy 

je usłyszeć, dotknąć, medytować w tym 
prostym, skromnym i zacisznym miej-
scu, jako kapłani związani z Ruchem 
Światło-Życie, uczestniczący w  Unii 
Kapłanów Chrystusa Sługi. Była to 
również okazja do ponownego odkrycia 
daru braterstwa, którego doświadczamy 
w kapłaństwie, ale także w szczególny 
sposób za sprawą Ojca Franciszka i jego 
dzieła – Ruchu Światło-Życie. Nasze 
rekolekcje pod przewodnictwem bpa 
Adama Szala zakończył niezwykły znak, 
nieplanowany przez nas, ale zaplano-
wany przez Opatrzność Bożą. Oto 
w piątek, kiedy kończyliśmy rekolekcje, 
w godzinach popołudniowych, w Trie-
rze, odległym ok. 120 km od Carlsbergu, 
rozpoczął się rok święty, podczas któ-
rego ma miejsce wystawienie niezwykłej 
relikwii związanej z życiem Jezusa – Jego 
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szaty, o  którą żołnierze rzucili losy 
w dniu Męki Pańskiej. Szata Chrystusa 
jest wystawiana w katedrze w Trierze na 
okres ponad 1 miesiąca do publicznej 
adoracji. Wydarzenie to ma miejsce raz 

na kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt 
lat – ostatni raz publiczne ukazanie szaty 
Jezusa miało miejsce w  roku 1996, 
a wcześniej w latach 60-tych XX wieku. 
Na wieść o tym niezwykłym wydarze-
niu, część uczestników rekolekcji odbyła 
pod przewodnictwem bpa Adam Szala 
pielgrzymkę do Trieru, celem uczczenia 
relikwii szat Jezusa. Należałem do tej 
grupy, która udała się do Trieru. Było to 
dla mnie piękne przeżycie duchowe, 
ubogacone dodatkowo nawiedzeniem 
grobu św. Macieja Apostoła, patrona 
dnia moich święceń (14.05). Miałem 
okazję duchowo dotknąć pamiątki 
związanej z osobą Jezusa i z Jego Męką 
oraz modlić się o gorliwość duszpaster-
ską dla mnie i dla całego Ruchu u grobu 
św. Macieja, który został dołączony do 
grona Apostołów w  miejsce Judasza. 
Wyjazd ten pozwolił nam również zo-
baczyć modlący się i  pielgrzymujący 

Kościół w Niemczech. Choć może nie 
były to ilości wiernych, do jakich jeste-
śmy przyzwyczajeni podczas celebrowa-
nia ważnych wydarzeń w Polsce, nie-
mniej jednak widoczne było ożywienie 

niemieckich chrześcijan, było to bo-
wiem święto ekumeniczne. Po raz ko-
lejny mogłem uświadomić sobie, że lu-
dzie potrzebują znaków umacniających 
ich wiarę oraz świętowania wiary. Dla-
tego rok święty w Trierze można potrak-
tować jako znakomite preludium do 
Roku Wiary, który będziemy celebrować 

Ofi ara życia, którą Ojciec Franciszek złożył za Ruch Światło-
Życie i za ośrodek w Carlsbergu została przez Boga przyjęta. 
Mimo różnych trudności, zarówno Ruch Światło-Życie owoc-

nie służy tysiącom ludzi w wielu krajach świata, jak i centrum 
w Carlsbergu nieprzerwanie od 30 lat.
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od 11.10.2012 roku. Rekolekcje w Carls-
bergu uświadomiły mi, że jest wiele 
pięknych i  radosnych darów, za które 
Bogu powinienem składać dziękczynie-
nie. Dziękuję za dar wspólnoty kapłań-
skiej i za związane z tym chwile ducho-
wego wytchnienia! Wszak rzadko udaje 
mi się być na rekolekcjach w roli uczest-
nika! Dziękuję też za osobę bpa Adam 
Szala, za jego piękne i pokorne świadec-
two wiary, za towarzyszenie nam w dro-
dze Ruchu Światło-Życie! W końcu ra-
duję się życiem i  charyzmatem sługi 
Bożego ks. F. Blachnickiego, jego ofi arą 
całkowitą, która wydaje wspaniałe 
owoce w sercach tak wielu ludzi! Refl ek-
sja nad 25. rocznicą odejścia do domu 
Ojca naszego Założyciela jest dobrą 
okazją do świętowania już teraz „Roku 
Wiary Konsekwentnej” w Ruchu Świa-
tło-Życie, który przygotuje nas do po-
wszechnego Roku Wiary!

Nowe wyzwania
Gdy piszę ten odcinek „Kroniki Ży-

wego Kościoła”, jestem w przededniu 
kolejnych wypraw. Za dwa dni wyru-
szam do Filipin, gdzie mam podjąć 
rozmowy mające na celu budowanie 
wspólnot Ruchu Światło-Życie w  tym 
ważnym dla Kościoła, choć bardzo od-
ległym dla nas kraju. Później wyruszamy 
do Australii, do Melbourne, aby spotkać 
się z jednym z australijskich duszpaste-
rzy, wywodzącym się z Polski. Kapłan 
ten skontaktował się ze mną, ponieważ 
chciałby pracować metodami naszego 
Ruchu. Wyjazd do Australii związany 
jest z  pewnym ciekawym znakiem. 
W  czasie jednego z  wielkopostnych 
spotkań, gdy opowiadałem o rozwoju 
naszego Ruchu w  innych krajach, na 
zakończenie spotkania pomodliłem się 
za Australię – jedyny kontynent, gdzie 
nie ma wspólnot Ruchu Światło-Życie. 
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Prosiłem Boga, aby tam takie wspólnoty 
powstały. Kilka tygodni później odezwał 
się do mnie wspomniany ksiądz Da-
riusz. Okazało się, że będzie możliwe 
połączenie wyprawy do Filipin z wy-
prawą do Australii. Równocześnie 
otrzymaliśmy zapytanie z Indii o Ruch 
Światło-Życie. Stało się to za sprawą 
naszej anglojęzycznej strony. W  tym 
czasie, gdy wyruszam do Filipin i Au-
stralii, bp Adam Szal wybrał się do 
Ekwadoru, aby tam promować chary-
zmat naszego Ruchu. W związku z tym 
bp Adam pytał mnie już o materiały 
Ruchu w języku hiszpańskim! Niewąt-
pliwe musimy to zrobić, aby istniały 
strony naszego Ruchu w języku francu-
skim, włoskim, hiszpańskim, portugal-
skim i  kolejnych językach. Podobnie 
rzecz się ma z materiałami. Po ludzku 
wydaje się to wszystko niemożliwe do 
ogarnięcia i przerastające nasze możli-
wości. Ale właśnie po to nosimy ten 
skarb w  glinianych naczyniach, aby 
z  Boga była owa przeogromna moc, 
a nie z nas! Można powiedzieć, że przez 
takie kraje jak Filipiny, Australia, Chiny 
czy Ekwador, krańce świata zajrzały do 
naszego Ruchu! Pan to sprawił! Niech 

wszyscy Czytelnicy tego tekstu, który 
dotrze do Was w okolicach Pięćdziesiąt-
nicy, podejmą również ważną refl eksję 
– czy modlę się codziennie, by Bóg 
posłużył się mną, tak jak posłużył się 
apostołami Piotrem i Pawłem oraz wielu 
innymi bohaterami Dziejów Apostol-
skich, jak choćby diakonem Filipem, 
który ewangelizował dworzanina królo-
wej etiopskiej Kandaki? Krańce świata 
są niezwykle blisko, trzeba tylko powie-
dzieć Panu: „Oto ja, poślij mnie”! A po-
tem odważnie wyruszyć w drogę! Aby 
to się spełniło, trzeba modlić się, aby 
Duch Święty udzielił nam wszystkim 
w  Ruchu Światło-Życie charyzmatu 
wiary konsekwentnej! „Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię” mówi Zmar-
twychwstały Pan do wszystkich swoich 
uczniów! Nie lękajcie się podjąć tej 
misji, bo Pan jest z nami i posyła nam 
Ducha Świętego!

Pozdrawiam Was z krańców świata!

Wasz ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny 
Ruchu Światło-Życie

Katowice 28 kwietnia 2012 r.

Krańce świata są niezwykle blisko, trzeba tylko powie-
dzieć Panu: „Oto ja, poślij mnie”! A potem odważnie 
wyruszyć w drogę! Aby to się spełniło, trzeba modlić 
się, aby Duch Święty udzielił nam wszystkim w Ruchu 

Światło-Życie charyzmatu wiary konsekwentnej!
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PPrawdziwy dom w Biblii to ten, który zbudował Bóg, 
współdziałając z człowiekiem. Dom, w którym wraz 
z życiem przekazywane są wartości oparte na mądro-

ści Bożej i w którym daje się przykład życia tymi wartościami. 
Jest to dom, który jest społecznością żywych i umarłych; 
dom, w którym obowiązuje wzajemna odpowiedzialność za 
siebie. Dom ten z woli samego Stwórcy jest społecznością 
otwartą, gościnną, gotową do poszerzenia o obcych przyby-
szów. Ojcem tego domu jest sam Bóg, a ziemski ojciec jest 
Jego reprezentantem. Dom, w którym tęskni się za Bogiem, 
szanuje się Jego prawo, miłuje bliźniego jak siebie samego, 
cieszy się obecnością Boga i ma zapewnione Jego błogosła-
wieństwo.
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Dom Boży
„Prawdziwy dom w Biblii to ten, który 

zbudował Bóg, współdziałając z czło-
wiekiem. Dom, w którym wraz z ży-
ciem przekazywane są wartości oparte 
na mądrości Bożej i w którym daje się 
przykład życia tymi wartościami. Jest to 
dom, który jest społecznością żywych 
i umarłych; dom, w którym obowiązuje 
wzajemna odpowiedzialność za siebie. 
Dom ten z woli samego Stwórcy jest 
społecznością otwartą, gościnną, go-
tową do poszerzenia o obcych przyby-
szów. Ojcem tego domu jest sam Bóg, 

Słowo programoweprogramowe
Wygłoszone 18 lutego 2012 r. w czasie 

XXXVII Kongregacji Odpowiedzialnych w Częstochowie

a ziemski ojciec jest Jego reprezentan-
tem. Dom, w którym tęskni się za Bo-
giem, szanuje się Jego prawo, miłuje 
bliźniego jak siebie samego, cieszy się 
obecnością Boga i ma zapewnione Jego 
błogosławieństwo. W  domu, który 
zbudowany został na fundamencie Je-
zusa, obowiązuje duch ewangelicznego 
dziecięctwa, lęk przed dawaniem zgor-
szeń, uprzedzająca troska o współdo-
mowników. Przede wszystkim, by – jak 
mówił św. Jan Bosko – grzech czynić 
niemożliwym. W takim domu obecny 
jest Jezus, a zebrani w nim domownicy 
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modlą się wspólnie w Jego Imię. W tym 
domu obowiązuje prawo wspaniało-
myślności w przebaczaniu, gdyż takim 
prawem kieruje się względem nas sam 

Bóg. Jednak i  taki dom może ulec 
zniszczeniu, gdy zostanie zerwana więź 
z Bogiem, a w praktyce przełoży się to 
na osłabienie więzi między domowni-
kami i  niemoc wobec zagrożeń tak 
wewnętrznych, jak i  zewnętrznych. 
Dom może jednak odzyskać swój pier-
wotny ład i piękno dzięki miłosiernej 
interwencji Boga, wzywającej do na-
wrócenia zbuntowanych i  skłóconych 
domowników”.

Kiedy myślę o  tegorocznym haśle 
pracy Kościoła w Polsce, o haśle pracy, 
które ma prowadzić nas w Ruchu Świa-
tło-Życie nie tylko w Polsce, ale także 
w innych krajach świata, często wracam 
do tego fragmentu, ponieważ w  jakiś 
niezwykły sposób, z piękną intuicją, ich 
autor oddaje to wszystko, co chcemy 
przeżywać w Kościele jako domu, jako 
miejscu, w  którym czujemy się bez-
piecznie; u siebie; rzeczywistości, w któ-
rej wszyscy przynależący do niej ludzie 
są nam bliscy.

Za sprawą Ruchu nie tylko spotkali-
śmy Jezusa Zmartwychwstałego, ale też 
zostaliśmy wszczepieni w  Jego Ciało, 
którym jest Kościół. Piękna Kościoła, 

o którym mówił sługa Boży ks. Franci-
szek Blachnicki w swoim testamencie, 
doświadczamy w różnych momentach 
naszego życia, odkrywając, że jesteśmy 
jego ważną cząstką, która sprawia, że 
ten dom staje się miejscem życia i łaski 
nie tylko dla nas, ale i dla innych ludzi.

Często dzisiaj – z powodu mrozów, 
które panowały na przełomie stycznia 
i  lutego w  całej Europie – słyszymy 
o  ludziach bezdomnych. Znaleźli się 
oni w bardzo tragicznych sytuacjach, 
czasami nawet stracili życie. Po raz 
kolejny pojawiła się w mediach refl eksja 
nad problemem bezdomności ludzi 
opuszczonych, ale jak się okazywało też 
w  różnych rozmowach czy relacjach, 
czasami świadomie wybierających 
bezdomność. W niezrozumiały, często 
dla nas niepojęty sposób, rezygnują-
cych z domu jako miejsca spokojnego 
życia.

Żyjemy w świecie, w którym są mi-
liony ludzi bezdomnych, nie tylko 

Piękna Kościoła, o którym mówił sługa Boży ks. 
Franciszek Blachnicki w swoim testamencie, do-

świadczamy w różnych momentach naszego życia, 
odkrywając, że jesteśmy jego ważną cząstką.
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w wymiarze fi zycznym. Są bezdomni, 
bo nie spotkali Jezusa, nie doświadczyli 
Dziecięctwa Bożego i  nie odnaleźli 
w Kościele swojego miejsca. Czasem są 
to sytuacje niezawinione: ci ludzie nie 
mieli okazji usłyszeć o  Jezusie albo 
słyszeli o Nim W sposób niewystarcza-
jąco porywający i  zachęcający, aby 
oddać Mu swoje życie i wejść do Jego 
domu, którym jest Kościół. Są też i tacy, 
którzy pozostają bezdomni z własnego 
wyboru. Będąc zadomowieni w Bogu, 
nie jesteśmy w stanie do końca zrozu-
mieć, jak można rezygnować z rzeczy-
wistości, która daje człowiekowi pokój, 
bezpieczeństwo i poczucie głębokiego 
spełnienia, sensu życia.

Dom Boży nie jest rzeczywistością 
statyczną, musi być ciągle otwarty na 
pomnażanie uczniów, by nowe osoby 
znajdowały w Kościele swoje miejsce 

spotkania z  Bogiem Żywym. Mamy 
spełniać nakaz Chrystusa: Idąc więc 
czyńcie uczniami wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego, nauczając je zachować 
wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni, aż 
do skończenia świata (Mt 28, 19-20).

Kościół domem – wizja celu, 
wizja drogi

Czynić Kościół domem i szkołą ko-
munii: oto wielkie wyzwanie, jakie 
czeka nas w rozpoczynającym się ty-
siącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni 
Bożemu zamysłowi, a  jednocześnie 
odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwa-
nia świata (bł. Jan Paweł II, Novo mil-
lennio ineunte).

Kościół będzie domem, jeżeli będzie 
realizował dwa przykazania Jezusa: 
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przykazanie miłości Boga całym ser-
cem, całą duszą i  całym umysłem, 
kiedy będzie w nim miejsce na miłość 
bliźniego, jak siebie samego na wzór 
Jezusa, który umiłował nas aż do 
końca, aż do ofi ary z  siebie samego. 
Musi być, jak mówi Sobór, sakramen-
tem, znakiem i narzędziem wewnętrz-
nego zjednoczenia ludzi z  Bogiem 
i jedności całego rodzaju ludzkiego. Ta 
jedność musi być realizowana z  Bo-
giem i pomiędzy ludźmi, aby świadec-

two było żywe i  autentyczne wobec 
świata, do którego jesteśmy posłani.

Ojciec Franciszek wskazywał na 
Martyrię, Leiturgię, Diakonię, dzięki 
którym spełniamy w Kościele funkcję 
prorocką, kapłańską, królewską. 
W Ruchu odkrywamy je jako rzeczy-
wistości katechumenackie, w których 
mamy dojrzewać, wzrastać, przez 
które rozwijamy się jako chrześcijanie, 
i które budują dom – Kościół. W każ-
dej z nich mamy wiele do zrobienia.

Odkrywamy przede wszystkim 
Kościół jako dom w  wymiarze po-
wszechnym Kościoła, który jest 
zgromadzeniem ludów ze wszystkich 

części świata, i znakiem, że Bóg chce 
i  pragnie zbawienia każdego czło-
wieka. Wymiar misji, który realizu-
jemy w  innych krajach i  częściach 
świata, pięknie pokazuje nam troskę 
o Kościół powszechny jako odpowiedź 
na wezwanie Ojca Świętego.

Kościół to również rzeczywistość 
wspólnoty lokalnej, w której żyjemy 
na co dzień. Parafi a, diecezja to miej-
sca dające nam najwięcej możliwości 
bezpośredniego doświadczenia wspól-

noty i dzielenia się wiarą z innymi. Od 
samego początku dla ks. Blachnic-
kiego urzeczywistnienie wizji parafi i 
jako wspólnoty wspólnot było jednym 
z najważniejszych wyzwań, aby wielu 
członków tej rodziny znalazło miejsce 
realizacji  życiowego powołania 
i służby.

Niezwykle ważna jest rzeczywistość 
Kościoła domowego, rodziny, jako 
miejsca rozwijania się ludzkiej miłości 
małżonków, przekazywania życia, 
realizacji ich życiowego powołania. 
Kościół urzeczywistnia się w rodzinie. 
Jeżeli mówimy o  małej wspólnocie, 
o  małej grupie chrześcijan zgroma-

Żyjemy w świecie, w którym są miliony ludzi bezdom-
nych, nie tylko w wymiarze fi zycznym. Są bezdomni, 
bo nie spotkali Jezusa, nie doświadczyli Dziecięctwa 
Bożego i nie odnaleźli w Kościele swojego miejsca.
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dzonych wokół słowa Bożego, w mo-
dlitwie, w dzieleniu się życiem, w da-
waniu świadectwa i  we wzajemnej 
służbie, to rodzina jest pierwszą, 
podstawową rzeczywistością, w której 
to się realizuje i uobecnia. Małżonko-
wie formujący się w kręgach Domo-
wego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu 
Światło-Życie, przygotowują się do 
owocnego życia chrześcijańskiego, do 
uczynienia swojej rodziny środowi-
skiem katechumenalnym, po to, by ich 
rodzina na różny sposób służyła 
wspólnocie Kościoła w parafi i, w die-
cezji czy w  wymiarze Kościoła po-
wszechnego.

Porta fi dei w procesie budowania 
Kościoła jako domu

Do więzi z  Bogiem i  do spotkania 
z  Jezusem wchodzi się przez drzwi, 
którymi jest rzeczywistość naszej wiary. 
Jak pisze Benedykt XVI: „Podwoje 
wiary (por. Dz 14, 27) [czy brama wiary 
– uwaga A.W.] są dla nas zawsze 
otwarte. Wprowadzają nas one do życia 
w  komunii z  Bogiem i  pozwalają na 
wejście do Jego Kościoła. Próg ten 
można przekroczyć, kiedy głoszone jest 
słowo Boże, a serce pozwala się kształ-
tować łaską, która przemienia. Przekro-
czenie tych podwoi oznacza wyruszenie 
w drogę, która trwa całe życie. Zaczyna 

się ona chrztem (por. 
Rz 6, 4), dzięki któ-
remu możemy przy-
zywać Boga zwraca-
jąc się do Niego jako 
do Ojca, a  kończy 
wraz z  przejściem 
poprzez śmierć do 
życia wiecznego, 
które jest owocem 
zmartwychwstania 
Pana Jezusa, który 
wraz z darem Ducha 
Świętego, pragnął 
włączyć w  swą wła-
sną chwałę tych, któ-
rzy w  Niego wierzą 
(por. J 17, 22)” (Porta 
fi dei, 1).

„Nie możemy się 
zgodzić, aby sól zwie-Fo
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trzała, a  światło było trzy-
mane pod korcem (por. Mt 5, 
13-16). Także współczesny 
człowiek, jak Samarytanka 
przy studni, może na nowo 
odczuć potrzebę pójścia, aby 
słuchać Jezusa, który wzywa 
nas do wiary w Niego i  za-
czerpnięcia z  jego źródła, 
wytryskującego wodą żywą 
(por. J 4, 14). Musimy na 
nowo odkryć smak karmie-
nia się słowem Bożym, wier-
nie przekazywanym przez 
Kościół i Chlebem życia, da-
nymi jako wsparcie tym, 
którzy są Jego uczniami (por. 
J 6, 51). Nauczanie Jezusa 
w rzeczywistości nadal roz-
brzmiewa w naszych dniach 
z tą samą mocą: Troszczcie się 
nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, 
który trwa na wieki (J 6, 27). Pytanie 
stawiane przez tych, którzy go słuchali 
jest również tym samym, jakie my sta-
wiamy: Cóż mamy czynić, abyśmy 
wykonywali dzieła Boże? (J 6, 28). 
Znamy odpowiedź Jezusa: Na tym po-
lega dzieło [zamierzone przez] Boga, 
abyście uwierzyli w Tego, którego On 
posłał (J 6, 29). Wiara w Jezusa Chry-
stusa jest więc drogą do osiągnięcia 
zbawienia w sposób ostateczny” (Porta 
fi dei, 3).

Ojciec Święty uświadamia nam, że 
Rok Wiary (który rozpocznie się 11 
października 2012 roku, w 50. rocznicę 

otwarcia Soboru Watykańskiego II, 
wielkiego wydarzenia w dziejach współ-
czesnego Kościoła, a  zakończy się 
w  uroczystość naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa, Króla Wszechświata, 24 li-
stopada 2013 roku) będzie okazją nie 
tylko do odnowienia, ożywienia swojej 
wiary, ale również do stawania się 
świadkami wiary wobec ludzi nie zado-
mowionych w Bogu.

Nowa ewangelizacja dla przekazu 
wiary chrześcijańskiej

Narzędziem, które ma nam pomagać 
w budowaniu Kościoła jako domu jest 
nowa ewangelizacja, czyli radosne 
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zwiastowanie prawdy o Jezusie – nowe 
w  zapale, w  metodach, w  środkach 
wyrazu. W  zapale, który wyraża się 
w przemianie serca; w metodzie, która 
jest głoszeniem kerygmy, czyli tego, co 
w  Ruchu Światło-Życie znamy jako 
cztery prawa życia duchowego; i nową 
w  środkach wyrazu poprzez to, że 
korzystamy z różnych form inkultura-

cji, docierania do współczesnego 
człowieka, do jego mentalności, aby on 
rzeczywiście był w stanie przyjąć Do-
brą Nowinę o  Jezusie Chrystusie 
Zmartwychwstałym.

Benedykt XVI przypomina, że u po-
czątku bycia chrześcijaninem nie ma 
decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej 
idei, jest natomiast spotkanie z wyda-
rzeniem, z Osobą, która nadaje życiu 
nową perspektywę, a tym samym de-
cydujące ukierunkowanie. Podobnie 
u  korzeni każdej ewangelizacji znaj-
duje się nie ludzki plan ekspansji, ale 
raczej pragnienie podzielenia się nie-
ocenionym darem, którym Bóg ze-
chciał nas obdarować, dając udział 
w Jego własnym życiu.

Nowa ewangelizacja jest odważnym 
sposobem postępowania, zdolnością 
chrześcijaństwa do odczytania i zrozu-
mienia nowych kontekstów, które 
pojawiły się w ostatnich dziesięciole-
ciach, aby przemienić je w  miejsca 
świadectwa i głoszenia Ewangelii.

Te konteksty to współczesna kul-
tura, tak bardzo dzisiaj zrelatywizo-

wana i  zsekularyzowana. W  Ruchu 
Światło-Życie za sprawą Ojca Fran-
ciszka od wielu lat mówimy o potrze-
bie świadectwa nowej kultury we 
współczesnym świecie.

Zjawisko migracji, niezwykłe prze-
mieszczanie się ludzi w całym świecie. 
Nasi rodacy, szukając godniejszego 
życia, znaleźli się w różnych częściach 
świata. Z  jednej strony jest to szansa 
dawania chrześcijańskiego świadec-
twa. Z  czasem w  różnych miejscach 
zaczęły się pojawiać i wspólnoty Ru-
chu. Zjawisko migracji jest również 
przedmiotem troski, aby ci, którzy 
znaleźli się w nowym świecie, w nowej 
rzeczywistości, odnaleźli Boga i  żyli 
Nim. Jest to również zadanie dzielenia 

Kościół będzie domem, jeżeli będzie realizował dwa 
przykazania Jezusa: przykazanie miłości Boga całym 
sercem, całą duszą i całym umysłem, kiedy będzie 

w nim miejsce na miłość bliźniego, jak siebie samego 
na wzór Jezusa, który umiłował nas aż do końca, aż do 

ofi ary z siebie samego.
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się wiarą z ludźmi, którzy przybyli do 
Europy, także i  do Polski, z  różnych 
części świata. Ojciec Franciszek 
w ostatnich latach życia na emigracji 
mocno akcentował misje ad gentes, 
pójście do wszystkich narodów świata 
ze świadectwem Ewangelii.

Świat komunikacji społecznej, 
świat kultury medialnej, często zdaje 
się nas przytłaczać, ponieważ wydaje 
się, że rzeczywiście tak niewiele mo-
żemy w nim usłyszeć o Bogu. W tym 
świecie toczy się wielka walka du-
chowa, która domaga się naszego 
udziału. Bardzo istotny dla świata, 
w  którym żyjemy, jest kontekst ro-
dziny. Ruch od lat odpowiada na to 
wezwanie. Stara się sprawiać, aby ro-
dzina była rzeczywiście tym, czym była 
w zamyśle Bożym. Rodzina jest dzisiaj 

bardzo zagrożona przez defi nicje, które 
starają się niszczyć tradycyjny model 
rodziny, także poprzez plagę rozwo-
dów czy związków niesakramental-
nych.

Od samego początku Ojciec Franci-
szek wprowadzał nas w teologię litur-
gii, tak pięknie wydobytą przez Sobór 
Watykański II. Jakżeż zbieżny jest 
charyzmat naszego Ruchu z tym we-
zwaniem do odnowy ewangelizacyjnej 
poprzez liturgię, która ma być celebra-
cją i  urzeczywistnieniem spotkania 
wspólnoty uczniów i  uczennic Pana 
wokół Chrystusa, a tym samym uobec-
nieniem Kościoła jako domu.

Rzeczywistość polityczna również 
domaga się świadectwa wiary. To był 
temat bardzo ważny dla Ojca Fran-
ciszka w  ostatnich latach jego życia. 
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W  tym roku, 17 czerwca, będziemy 
obchodzić rocznicę 30-lecia powstania 
Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia 
Narodów. Ojciec Franciszek założył to 
dzieło, mając jakieś wewnętrzne prze-
konanie prorockie. 25 lutego 1982 roku 
w Monachium powiedział, że do końca 
lat 80. upadnie w Polsce i w całej Euro-
pie Środkowo-Wschodniej komunizm, 
i że trzeba przygotować ludzi na nową, 
pojałtańską rzeczywistość, która zaist-
nieje wówczas w Europie. Szkoda, że ten 
program odnowy narodów nie został 
zrealizowany. Noszę w sobie od jakiegoś 
czasu wielkie pragnienie powołania 
Diakonii Społecznej Ruchu Światło-
Życie, której celem będzie formacja 
w duchu chrześcijańskim osób bardzo 
konkretnie, realnie włączających się 
w różne wymiary rzeczywistości życia 
samorządowego, społecznego, politycz-
nego.

Nowa ewangelizacja ma stać się 
wyróżnikiem całego współczesnego 
duszpasterstwa. W  Ruchu bardzo 
wyraźnie mówi się o nowym duszpa-

sterstwie i o odnowie wspólnoty lokal-
nej, jaką jest parafi a. Ten kontekst może 
stać się dla nas inspiracją do powołania 
diakonii wspólnoty lokalnej. Jej celem 
byłoby oddziaływanie na parafi e polskie 
czy w innych krajach, aby one rzeczy-
wiście realizowały obraz Kościoła jako 
wspólnoty wspólnot.

Konteksty nowej ewangelizacji, o któ-
rych mówi nam Ojciec Święty i  jego 
współpracownicy, są zbieżne z celami 
Ruchu Światło-Życie. Dla nas to radość, 
że Ojciec Franciszek już ponad 30 lat 
temu widział je jako nasz program 
formacyjny; ale z drugiej strony trzeba 
sobie postawić pytanie, na ile na te 
konteksty reagujemy, i  co musimy 
zrobić, aby nasze świadectwo było 
jeszcze bardziej czytelne i żywotne.

Ruch Światło-Życie a znaki czasu
Odpowiedzią Ruchu Światło-Życie na 

wymienione wyżej zadania jest plan 
„Ad Christum Redemptorem 2”, 
którego celem jest zaszczepienie po-
stawy misyjnej w duchu nowej ewange-

Ojciec Franciszek wskazywał na Martyrię, Leiturgię, 
Diakonię, dzięki którym spełniamy w Kościele funkcję 
prorocką, kapłańską, królewską. W Ruchu odkrywamy 

je jako rzeczywistości katechumenackie, w których 
mamy dojrzewać, wzrastać, przez które rozwijamy się 

jako chrześcijanie, i które budują dom – Kościół. 
W każdej z nich mamy wiele do zrobienia.
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lizacji wszystkim członkom Ruchu. 
Plan ten zostanie uroczyście zainaugu-
rowany w roku 2012.

Cele planu chcemy realizować po-
przez odnowę świadomości ewangeli-
zacyjnej w członkach Ruchu, a narzę-
dziem mają być Oazy Rekolekcyjne 
Animatorów Ewangelizacji. Jakimś 
absolutnym minimum jest przeprowa-
dzenie w tym roku przynajmniej jed-
nego ORAE w diecezji. Wszyscy człon-
kowie Ruchu, młodzież, studenci, do-
rośli, rodziny muszą doświadczyć 
przynaglenia do dzielenia się wiarą 
z  innymi. Musimy we wspólnotach 
znaleźć tych, którzy doświadczenie 
wiary będą przekazywać ludziom zdol-
nym nauczać innych.

Jakie jest kryterium zdatności do 
ewangelizacji?

W  tym roku mija 30 lat mojego 
uczestnictwa w Ruchu Światło-Życie. 
Po kilku pierwszych miesiącach miałem 
okazję w marcu 1983 roku uczestniczyć 
w  rekolekcjach ewangelizacyjnych 
z fi lmem „Jezus”, w czasie których to 
przyjąłem Jezusa jako swojego Pana 
i Zbawiciela. Zawsze odwołuję się do tej 
daty, bo wtedy narodziłem się na nowo 
jako chrześcijanin, jako Dziecko Boże, 
i doskonale ten moment pamiętam. To 
było 24 marca 1983 roku około godz. 
2045. Wtedy w  modlitwie zaprosiłem 
Jezusa, aby był Panem mojego życia.

Jaki był owoc tego doświadczenia? 
Bardzo szybko poczułem pragnienie, 
aby dzielić się swoją wiarą z  innymi 

osobami. Imponowali mi starsi kole-
dzy i koleżanki, którzy prowadzili re-
kolekcje, i  stwierdziłem, że chcę to 
robić tak jak oni. Przyszedłem do 
członków rejonowej Diakonii Ewan-
gelizacji i Wyzwolenia w Tarnowskich 
Górach i powiedziałem, że chciałbym 
do niej należeć. Miałem 15 lat, oni byli 
trochę starsi ode mnie. Właściwie 
byłem u początku formacji, to był czas 
przygotowania do pierwszego stopnia.

Spojrzeli na mnie, trochę żartem ktoś 
powiedział: Młody jest. No, ale chcę 
dzielić się Jezusem – powiedziałem. 
Zrobili mi bardzo prosty egzamin. 
Zapytali, czy przyjąłem Jezusa jako 
swojego Pana i  Zbawiciela, i  w  jaki 
sposób chcę się podzielić tym doświad-
czeniem. Opowiedziałem w paru sło-
wach o  swoim spotkaniu z  Jezusem 
podczas rekolekcji ewangelizacyjnych. 
Usłyszałem: Dobra, w  takim razie 
możesz być członkiem Diakonii Ewan-
gelizacji. To wydarzenie miało funda-
mentalne znaczenie dla całej mojej 
dalszej drogi. Otrzymałem wtedy 
książeczkę wydrukowaną na powiela-
czu: „Czy słyszałeś o czterech prawach 
życia duchowego?”. Nie potrafi ę poli-
czyć, ile razy za jej pomocą prowadzi-
łem, będąc nastolatkiem czy później 
już dojrzalszym człowiekiem, roz-
mowy z  ludźmi. Dawała ona możli-
wość odniesienia się do podstawowych 
prawd ewangelizacyjnych. Ostatnio 
uświadomiłem sobie, że zrezygnowa-
liśmy w którymś momencie z prostego, 
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ale bardzo konkretnego i pomocnego 
narzędzia, dlatego została ona ostatnio 
wznowiona i bardzo was proszę, aby-
ście o tej książeczce mówili, abyście się 
nią dzielili z innymi. Można ją włożyć 
do Biblii czy do portfela, i w różnych 
momentach po nią sięgać: jadąc w po-
ciągu, w autobusie, siedząc w tym czy 
innym miejscu, w swojej pracy, w cza-
sie różnych spotkań, wręczyć komuś 
na zakończenie rozmowy. To jest naj-
prostszy i najkrótszy instruktaż ewan-
gelizacji.

Ewangelizować mają nie tylko ci, 
którzy ukończyli trzy stopnie formacji 
i włączają się w diakonię ewangelizacji. 
Ojciec Franciszek w 1978 roku wyraź-
nie powiedział, że ewangelizacja jest 
naturalną misją i programem naszego 
Ruchu, zarówno poprzez to, co robimy 

wewnątrz programu formacyjnego 
wobec tych, którzy stają się uczestni-
kami małych grup, wspólnot w naszym 
Ruchu, jak i  poprzez ewangelizację, 
która jest naszym wyjściem na ze-
wnątrz do innych ludzi. I jedyne kry-
terium, które trzeba stosować, to 
świadome pytanie: czy przyjąłeś Jezusa 
Chrystusa jako Pana i Zbawiciela? Czy 
On jest Panem twojego życia, czy On 
cię przemienił?

Wydaje mi się, że o tym kryterium 
pytania o  zdatność do ewangelizacji 
nieraz zapominamy. Mamy świado-
mość, że do formacji diakonijnej się 
dorasta przez formację podstawową, 
poprzez długą drogę, która musi być 
przez nas w Ruchu podjęta. Ale to nie 
zwalnia nikogo, kto przyjął Jezusa jako 
Pana i Zbawiciela, od tego, aby dzielić 
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się swoją wiarą. Wiara dzielona jest tak 
naprawdę pomnażana, to jest prze-
dziwny fenomen Bożej łaski, Bożej 
logiki. Do tego musimy w Ruchu po-
wracać.

Wokół tych trzech pytań – Kim jest 
dla ciebie Jezus i  w  jaki sposób Go 
spotkałeś w  twoim życiu? Co Jezus 
zmienił w  twoim życiu? Dlaczego 

twoim zdaniem warto pójść za Jezu-
sem? – można w bardzo prosty i kon-
kretny sposób sformułować swoje 
pięciominutowe świadectwo, które 
będzie naszym głoszeniem kerygmy.

Kolejne lata będą dla nas okazją, by 
wzmocnić również inne diakonie Ru-
chu poprzez zintensyfi kowanie reko-
lekcji specjalistycznych czy poprzez 
podjęcie różnych form ewangelizacji 
opartych na trzech wielkich wezwa-
niach Jana Pawła: Niech zstąpi Duch 
Twój!, Otwórzcie drzwi Chrystusowi! 
i Nie lękajcie się.

Dzisiaj będziemy uczestnikami 
pięknego znaku. W czasie wieczornych 
Nieszporów zostaną pobłogosławieni 
nie tylko nowi członkowie Stowarzy-
szenia „DIAKONIA Ruchu Światło-

Życie”, ale po raz pierwszy będzie miało 
miejsce błogosławieństwo wszystkich 
nowych członków centralnych diako-
nii specjalistycznych naszego Ruchu. 
Tu także widzimy drogę pomnażania. 
Powołani w ostatnich latach odpowie-
dzialni za diakonie specjalistyczne 
otrzymali proste zadanie: zgromadzić 
zespół, wspólnotę współpracowników, 

z którymi razem będą spełniać misję 
czy konkretny charyzmat Ruchu. Jest 
to również sposób realizacji planu „Ad 
Christum Redemptorem 2”, w którym 
mówimy, że wszystkie diakonie na-
szego Ruchu mają stawać się coraz 
silniejsze i bardziej prężne, począwszy 
od centralnych, a później przez diece-
zjalne, rejonowe i diakonie lokalne.

Taka jest wizja drogi. Czy jesteśmy 
w  stanie to spełnić? Z  ludzkiego 
punktu widzenia na pewno nie, ale 
psalmista nas pociesza: Powierz Panu 
swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie 
działał! (Ps 37, 5).

ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu 

Światło-Życie

U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji 
etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast 

spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje 
życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące 

ukierunkowanie.
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Nie ma gotowych receptNie ma gotowych recept
Praktyczny aspekt budowania parafi i w różnych 
środowiskach, z punktu widzenia proboszcza ☺.
W poprzednim numerze sporo tekstów zostało poświęconych „teorii pracy w para-

fi i” – szczególnie podkreślano w nich rolę i zadania proboszczów. Przyszedł czas na 
świadectwa i refl eksje „praktyków”. Moment budowania komunijnej wizji parafi i 
musi się rozpoczynać w umyśle, w sercu proboszcza, który stoi na jej czele i podejmuje 
misję przewodzenia wspólnocie parafi alnej.

W tym numerze zapraszamy do zapoznania się z refl eksjami i świadectwem dwóch 
proboszczów – ks. Jana Froelicha (31 lat kapłaństwa, 25 lat posługi proboszczowskiej 
w Wiśle-Głębcach, środowisku mieszanym wyznaniowo, gdzie katolicy stanowią 1/5 
część społeczeństwa miejscowego) oraz ks. Marka Sędka (od prawie 5 lat proboszcza 
sześciotysięcznej parafi i p.w. św. Jana Chrzciciela w podwarszawskim Józefowie, 
moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie w Diecezji Warszawsko-Praskiej).
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Od czego warto zacząć pracę w parafi i?
Pewnemu bardzo przejętemu swoją 

rolą młodemu proboszczowi powie-
dziano: „Pamiętaj, że chrześcijaństwo 
w tej parafi i nie od Ciebie się rozpoczęło 
i nie zakończy na Tobie”.

Ks. Marek Sędek:
Na początku bardzo ważne jest pozna-

nie duchowej specyfi ki parafi an, bo to, 
co się sprawdziło w sąsiedniej parafi i, 
a  zwłaszcza w  poprzednim miejscu 
pracy duszpasterza, niekoniecznie musi 
się sprawdzić w następnym. A z drugiej 
strony znajomość ludzi, którzy tworzą 
parafi ę, ich trosk, radości, problemów 
itp. pokazuje „punkty zaczepienia” 
strategii duszpasterskich.

Programy i  strategie pastoralne są 
potrzebne, ale jak uczył ks. F. Blachnicki, 
życia nie da się zorganizować, bo życie 
może się zrodzić tylko z życia. Punktem 
wyjścia zawsze musi być świadomość, 
że żaden program nie zastąpi pokładania 
nadziei w Bogu, który jest Dawcą życia, 
z czego wynika potrzeba osobistej mo-
dlitwy i różnych form postu, najpierw 
podejmowanych przez proboszcza, 
a potem przez wszystkich jego współ-
pracowników.

Pan Jezus uczył, że ziarno wpadłszy 
w ziemię, musi obumrzeć, żeby wydało 
plon obfi ty, co w praktyce oznacza, że 
wiele pięknych planów i  pomysłów 
duszpasterskich się nie powiedzie. Nie 
wolno jednak rezygnować i się zniechę-
cać, bo jak przypomniał kard. Ratzinger 

w  2000 r. w  przemówieniu na temat 
ewangelizacji „sukces nie jest imieniem 
Bożym”.

Stałość w podejmowaniu działań za-
równo ewangelizacyjnych, jak też for-
macyjnych oraz otwartość na inspiracje 
Ducha Świętego po pewnym czasie bez 
wątpienia przyniosą owoce na miarę 
Bożego zamysłu wobec danej parafi i.

Ks. Jan Froelich: Po pierwsze – mo-
dlitwa. Za środowisko, za ludzi, o roze-
znanie woli Bożej dla tego konkretnego 
miejsca. O mądrość, aby nie niszczyć, 
nie działać destruktywnie, aby stać się 
dobrym, skutecznym narzędziem 
w ręku Pana Boga. Po drugie – dobre 
rozeznanie terenu, miejsca, środowiska. 
Trzeba, patrzeć, słuchać, pytać, rozma-
wiać z ludźmi, tymi którzy przyjęli już 
jakąś część odpowiedzialności za budo-
wanie i rozszerzanie Królestwa Bożego, 
ale i tymi prostymi, „szarymi” parafi a-
nami, którzy widzą swoją obecność 
w Kościele jako w miarę częste i regu-
larne uczestniczenie w  niedzielnej 
i  świątecznej Eucharystii. Myślę, że 
trzeba sobie dać przynajmniej 100 dni, 
aby mieć choć cząstkowy obraz zastanej 
rzeczywistości. Nie zakładać odgórnie, 
że to, co było dotąd, to wszystko jest nie 
tak i dopiero to ja tu „zrobię” tętniące 
życiem środowisko wiary. Potem dobrze 
przygotować ewangelizację wstępną 
w oparciu o już zaangażowanych w życie 
parafi i. A kiedy powstanie z tego mo-
dlący się i  żyjący wiarą zespół, może 
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jeszcze nie wspólnota, aby nie naduży-
wać słowa, przygotować rekolekcje 
ewangelizacyjne z  jakąś niewielką po-
mocą tzw. „fachowców” od ewangeliza-
cji z zewnątrz, ale animatorów małych 
grup przygotować i posłać z „miejsco-
wych” zaangażowanych parafi an.

Jakie działania pomagały szukać 
wspólnego mianownika zaangażowa-
nia różnych grup w parafi i? Jak ma-
łymi kroczkami urzeczywistniać pa-
rafi ę jako wspólnotę wspólnot?

Ks. Marek Sędek: Mam świadomość, 
że nie ma i nie może być prostych roz-
wiązań, gotowych recept na urzeczy-
wistnienie projektu „parafi i wspólnoty 
wspólnot”. Parafia pragnąca stać się 
„wspólnotą wspólnot” to parafi a nowej 
ewangelizacji, szukająca nowych form, 
metod i  środków wyrazu, służących 

zarówno pogłębianiu wiary i życia du-
chowego osób związanych z  życiem 
parafi i, jak też i tych, którzy pozostają 
na marginesie lub wręcz poza jej zwy-
czajnym oddziaływaniem.

„Wspólny mianownik” zaangażowa-
nia różnych grup w parafi i to według 
mnie szeroko rozumiany rok liturgiczny 
z całym bogactwem polskich tradycji, 
nabożeństw, zwyczajów itp. Każdy może 
tu znaleźć przestrzeń zaangażowania dla 
siebie i swojej grupy. A duszpasterze, co 
roku akcentując inne elementy roku li-
turgicznego oraz utwierdzając i  nie-
ustannie rozbudowując to, co w roku 
liturgicznym najważniejsze, powoli za-
chęcą wszystkich, którzy chcą się zaan-
gażować w życie Kościoła, do odnale-
zienia w nim własnego miejsca.

Oczywiście skoro dążymy do „parafi i 
– wspólnoty wspólnot”, to priorytetem 
muszą stać się wszelkie działania zmie-
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rzające do powstawania i  rozwoju 
w parafi i różnych wspólnot i zespołów 
duszpasterskich, przy czym zwracałbym 
uwagę na słowo „różnych”, bo często my, 
duszpasterze, mamy swoje ulubione 
wspólnoty (i bardzo dobrze), ale para-
fi anie niekoniecznie podzielają punkt 
widzenia księży, i  z  uporem chcą się 
angażować w to, co im, a nie np. pro-
boszczowi się podoba. Nie wolno hamo-
wać, a tym bardziej niszczyć tego zapału 
świeckich, i raczej należy dążyć do ob-
jęcia opieką duszpasterską – często 
z  roztropnie przeprowadzaną korektą 
– inicjatyw oddolnych, powstających 
w parafi i, co nie znaczy, że nie należy 
promować tych grup i wspólnot, które 
w przekonaniu duszpasterzy szczególnie 
mogą ubogacić życie parafi i i przyczynić 
się do zaszczepienia w niej idei „wspól-
noty wspólnot”.

Ks. Jan Froelich: Jasno i w bardzo 
prostych słowach nakreślona „wizja 
parafi i”. Zbudowanie takiej wizji w opar-
ciu o własne projekty, dzięki rozmowom 
z liderami grup parafi alnych, „pracow-
nikami” parafi i, wszystkimi, którzy będą 
widzieli potrzebę ożywienia parafii, 
rozwoju i dynamizmu ewangelicznego. 
Mnie wiele do myślenia dały rozmowy 
z parafi anami na tzw. „kolędzie”, roz-
mowy z księżmi, którzy posługują w tym 
dekanacie już kilka lat, z  kapłanami, 
którzy wywodzą się z „tej ziemi”, tu się 
wychowali, uczyli się tutaj i znają „kli-
maty” tej ziemi. Słuchałem cierpliwie 

wielu różnych pochlebnych i  niepo-
chlebnych wypowiedzi na temat posługi 
księży, specyfi ki terenu, różnorodności 
i bogactwa tego miejsca. Wprost pyta-
łem „zwykłych” ludzi, co by według nich 
należało najpierw zrobić? Od czego 
zacząć? Gdzie szukać środków? Co jest 
najpilniejsze?

Co pomagało angażować ludzi do 
pracy w parafi i?

Ks. Marek Sędek: Na pewno osobisty 
przykład zaangażowania kapłanów, 
budowanie w ludziach świadomości, że 
coś jest na tyle ważne, że księża, a zwłasz-
cza proboszcz, wkładają w  to wiele 
osobistego wysiłku. Istotna jest też 
życzliwość i postawa otwartości na ludzi, 
na ich pomysły i różnorodność.

Ks. Jan Froelich: Gorąca modlitwa za 
tych ludzi, za ich rodziny, za ich pro-
blemy, których jeszcze wtedy dobrze nie 
znałem. Uśmiech – sami parafianie 
zwrócili mi uwagę, że za mało jest na 
mojej twarzy uśmiechu, optymizmu. 
Posłuchałem ich i zacząłem pracować 
nad tym, aby więcej się uśmiechać, 
okazywać więcej pogody ducha, wycho-
dzić do ludzi i słuchać ich. Podawałem 
rękę każdemu napotkanemu człowie-
kowi, wymieniałem pozdrowienia 
(„katolickie” i „świeckie”) z uśmiechem 
ze wszystkimi mieszkańcami, sąsiadami, 
znajomymi i nieznajomymi, katolikami 
i ewangelikami, protestantami, gośćmi, 
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turystami, wczasowiczami i miejsco-
wymi. Budowałem świadomość wspól-
nego dobra, że kościół, probostwo, dom 
rekolekcyjny to ich parafi a, to miejsca, 
gdzie będą mogli doświadczać bliskości 
Boga. Miejsca, które tworzą, zagospo-
darowują, o które dbają i które powinni 
rozwijać dla siebie, dla swoich dzieci, 
wnuków, dla przyszłych pokoleń. Podej-
mowałem również próby integracji ludzi 
wywodzących się z różnych części Pol-
ski, a nawet świata, którzy nie mieli tu 
korzeni.

Na co zwracać uwagę przy formowa-
niu liderów?

Ks. Marek Sędek: Na podejmowanie 
przez nich wysiłku całościowego roz-
woju, dążenia do osiągnięcia przez nich 
chrześcijańskiej dojrzałości, przy posza-
nowaniu ich życiowego powołania, 
które rozpoznali, albo powinni rozpo-

znać; a nie tylko na rozwijaniu wąsko 
rozumianych umiejętności czy jedno-
stronnego zaangażowania.

Ks. Jan Froelich: Na to, czy kochają 
Pana Jezusa, czy chcą mu służyć tak jak 
potrafi ą, albo jak się nauczą. Czy się 
modlą, czy mają czas dla Pana, czy po-
trafi ą coś poświęcić dla Królestwa Bo-
żego? Nie można służyć Bogu i „mamo-
nie”. A potem dopiero oceniać, w czym 
są dobrzy, do czego będzie ich można 
zaangażować, jakie mają predyspozycje.

Co pomagało budować wizję parafi i?

Ks. Marek Sędek: Mnie osobiście 
najbardziej pomaga spuścizna myśli ks. 
F. Blachnickiego, z jego solidnym fun-
damentem zdrowej teologii, otwartością 
umysłu na nowe inspiracje, przycho-
dzące z różnych stron, oraz umiejętno-
ścią czujnego nasłuchiwania głosu Ko-
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ścioła nauczającego i wyciągania z niego 
praktycznych wniosków. Bo jak mawiał 
ks. Blachnicki, „nie ma nic bardziej 
praktycznego niż dobra teoria”.

Ks. Jan Froelich: Formacja w Ruchu 
Światło-Życie, animowanie i modelowa-
nie różnego typu Oaz dziecięcych, 
młodzieżowych, rodzin. „Specjali-
styczne” Oazy Animatorów Wielkiej 
Ewangelizacji, przygotowywanie reko-
lekcji ewangelizacyjnych w parafi ach, 
różnych środowiskach, np. dla nauczy-

cieli, dla ludzi pracy, dla młodzieży itp. 
Spotkania z  liderami wspólnot prote-
stanckich, poznawanie ich „metod” 
ewangelizacyjnych, tworzenia struktur 
tych wspólnot, ich zdania na temat na-
szych parafi i, życia katolików i ich spo-
sobów budowania Królestwa Bożego na 
tej ziemi. Mierzenie sił na możliwości, 
na realne oceny rzeczywistości itp. Nie 
„fruwanie” w chmurach marzeń, tego, 
co było gdzieś tam zrobione, ambitnych 
zamierzeń nieraz dalekich od tego, co 
jest w zasięgu możliwości „tu” i „teraz”.
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1. Nikt wam nie obiecywał, że będzie łatwo!
2. „Żywych” i „wierzących” chrześcijan zdobywa się na kolanach! (Laptopy, 

ekrany, rzutniki multimedialne itp. to tylko pomoce, wsparcie) patrz: św. 
Jan Vianney.

3. Nasz Ojciec – sł. Boży ks. Franciszek – miał rację: „Im trudniej, tym lepiej!” 
I kiedy wszystko się waliło i sypało, intonował „Magni icat”. Miał świado-
mość, że szatan przeszkadza w dobrych dziełach i wszelkimi metodami 
chce je zniszczyć. Bylejakości i słabości nie musi się przeciwstawiać. To się 
samo rozleci.

4. Trzeba mieć „wizję”, czyli mówiąc prościej: wiedzieć, co się chce zrobić, do 
czego się dąży, ale wizję elastyczną, taką, która jest wery ikowalna, którą 
można i trzeba zmieniać, modelować, urealniać. Wizja nie jest celem, 
a jedynie środkiem do celu.

5. Szanować, doceniać to, co już zostało zrobione, i głośno to wyrażać. Nie 
zaczynać od krytyki i dyskredytowania swoich poprzedników, raczej „nie 
widzieć” braków, dziadostwa, a próbować zobaczyć coś dobrego, warto-
ściowego i to podkreślić, docenić i wyeksponować. Przemilczeć słabe strony, 
choć usilnie pracować, aby w miarę możliwości nadrobić zaległości, uzu-
pełnić braki, poprawić błędy itp.

6. Nie budować siebie i swojej chwały, budować Boże Królestwo! Po czym to 
poznać? Różne dzieła idą do przodu nawet beze mnie, nie załamują się. 
Ludzie wielbią Boga, a nie księdza, który ma być tylko „sługą nieużytecz-
nym”, który stara się jak najlepiej zrobić to, co do niego należy.

7. „Jeśli chcesz mieć młodzież i ludzi zaangażowanych w para ii, to nie będziesz 
miał tzw. „świętego spokoju”, jeśli cenisz „święty spokój”, to nie będziesz 
miał młodzieży i zaangażowanych ludzi w para ii. Coś za coś. Nic nie ma 
za darmo! To boli, kosztuje czas, nerwy, tak zwane prywatne życie, ale daje 
wielką satysfakcję.

8. Nie wszystko od razu i naraz, i na już. „Czas to miłość” powiedział sł. Boży 
Stefan Kard. Wyszyński. Metoda małych kroków, cierpliwego i rozłożonego 
w czasie działania, formacja a nie akcja, więcej contempatio, a mniej actio. 
Choć to takie ludzkie szukać owoców, potwierdzenia, że warto było, że się 
opłaciło. Paweł siał, Apollos podlewał, Bóg dał wzrost, może po latach, 
może po mojej śmierci.

Ks. Jan Froelich

Do „debiutujących” proboszczów
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25 lat temu, kiedy na Jasnej Górze rozpoczynała się XII Kongregacja 
Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie wokół tematu: Liturgia – źródło 
i szczyt życia Kościoła, dotarła do nas wiadomość z Carlsbergu, że o 1615 

zakończyła się ziemska wędrówka Sługi Bożego. Właściwie od samego 
początku towarzyszyło nam poczucie, że to jest Pascha – czyli przejście 
do rzeczywistości niebiańskiej i na wieczne gody Baranka, i że jest 
niemożliwe, aby dla tego, który całe życie poświęcił na pokazywanie 
ludziom, że liturgia jest celebracją paschalną, że staje się objawieniem 
Kościoła i miejscem, gdzie dotykamy nieba, zabrakło miejsca na nie-
biańskich godach Baranka. ks. Adam Wodarczyk

Od 25 rocznicy śmierci Założyciela naszego Ruchu, ks. Franciszka 
Blachnickiego, minęło kilka miesięcy. W pamięci pozostały wspomnie-
nia i słowa przy tej okazji wypowiedziane. Stanowią one swoisty kolaż 
myśli i refl eksji, z jednej strony kierujący nas ku przeszłości, a z drugiej 
każący myśleć o przyszłości.

CharyzmatCharyzmat 
nieustannie obecny
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Budowanie żywego Kościoła, zarówno w naszej ojczyźnie, jak i na całym 
świecie – taka idea przyświecała Słudze Bożemu ks. Franciszkowi Blach-
nickiemu. Przez całe życie zabiegał o to, aby Kościół był rzeczywistością 
żywą i zjednoczoną – tak jak żywy i zjednoczony jest prawdziwy dom. 
bp Adam Szal

Zarówno Sługa Boży, jak i bp Tadeusz Błaszkiewicz, włożyli duży wkład 
w to, aby została zachowana właściwa harmonia duchowa i równowaga 
pomiędzy urzędem a charyzmatem. Można też powiedzieć, że paradok-
salnie trudności, w jakich przyszło im żyć, zaowocowały pięknem ich 
życia. bp Adam Szal

Ks. Franciszek Blachnicki nie tylko raz doświadczył obecności Boga, ale 
później był konsekwentny i całe jego życie nie było niczym innym niż 
właśnie wychodzeniem naprzeciw przychodzącemu Bogu. Dlatego z całą 
pewnością mógł powiedzieć jak Andre Frossard: „Bóg istnieje, spotkałem 
Go”. bp Wiesław Lechowicz

Zaufanie wobec Boga było cechą charakterystyczną księdza Blachnickiego. 
Czasem przejawiało się ono w sytuacjach całkiem prozaicznych, jak kupno 
nieruchomości czy parceli bez wystarczającego zabezpieczenia fi nanso-
wego. To zaufanie wobec Boga w jego przypadku wyrażało się w przeko-
naniu, że znajduje się w rękach miłującego Boga i nic złego nie może mu 
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się przydarzyć, że wszystko, co go spotyka służy jego dobru – i ziem-
skiemu, i wiecznemu. bp Wiesław Lechowicz

Ks. Franciszek Blachnicki stał się genialnym „pomnożycielem pomno-
życieli”, tzn. tym, który sprawił, że rzeczywiście jego myśl, wizja, do-
świadczenie Boga i Kościoła, na stałe zagościły w naszych umysłach 
i sercach, i stały się dla nas wszystkich okazją do tego, abyśmy w jego 
charyzmacie służyli Kościołowi. ks. Adam Wodarczyk

Niedawno uświadomiono nam, że około 2 milionów ludzi w Polsce 
przeszło przez formację Ruchu Światło-Życie. Jeden z katolickich dzien-
nikarzy – Robert Tekieli – powiedział mi któregoś dnia: „Księże, gdy 
spotykam ludzi rozsądnie mówiących o swojej wierze, to prawie każdy 
z nich mówi, że przynajmniej na początku ich drogi wiary była Oaza”. 
Tak, to prawda… Oni potem być może znaleźli się w różnych wspólno-
tach, poszli różnymi drogami, ale ich początki i korzenie były właśnie 
tutaj. ks. Maciej Krulak

Myślę, że dzieciom i młodzieży trzeba wzorców, które zapalą ich chary-
zmatem ewangelizacji, pracy, zaangażowania już w młodym wieku. Jeśli 
zapali się ich już teraz, to potem w przyszłości będzie im łatwiej w nim 
trwać, kierować się nim w codzienności i przekazywać go innym. (…) 
Cechą ks. Franciszka, którą można by zaszczepić młodym, jest wytrwa-
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łość. Jeśli spojrzymy na życie Sługi Bożego, to zobaczymy, iż mimo wielu 
przeciwności i różnego rodzaju trudności, wytrwał w wierze do końca. 
Takiej wytrwałości potrzeba także m.in. rodzicom w procesie wychowania 
młodego pokolenia. ks. Bogdan Frania, katecheta z Katowic

Ruch Światło-Życie nie zdezaktualizował się. Jest nadal rzeczywistością 
żywą, ale jego żywotność zależy od konkretnego zaangażowania się każdego 
z nas. Widzimy wiele spraw, które należy podjąć. Widzimy np. wielką po-
trzebę zaangażowania prezbiterów, a także potrzebę rozwoju katechumenatu 
osób dorosłych. Charyzmat Ruchu nie kończy się, nie gaśnie, ale rozwija 
w nowej przestrzeni. ks. Maciej Krulak

Widzimy zjawisko przenikania charyzmatu Ruchu Światło-Życie w takie 
przestrzenie, których nawet żeśmy się nie spodziewali. Wielu ludzi, którzy 
doświadczyli tego charyzmatu i dalej w nim trwają, przekazują go nie 
bezpośrednio w ramach Ruchu Światło-Życie, ale posługują się nim w róż-
nych dziedzinach swojego życia i zawodowego, i społecznego. To jest cha-
ryzmat nieustannie obecny. ks. Maciej Krulak

Wielu duszpasterzy młodzieży po wielu latach swojej posługi mówi: Widzę, 
że Ruch Światło-Życie jest najbardziej konkretną propozycją dla młodych 
ludzi, taką, która owocuje także w ich dorosłym życiu; oni po przejściu czasu 
młodzieńczego nie zostawiają wiary. ks. Maciej Krulak
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Sługa Boży żyje w nas, w swoim duchowym potomstwie. ks. Adam Wo-
darczyk

To, co się dzieje, to ożywienie, którego doświadczamy w Ruchu, w Polsce 
i w innych krajach, jest owocem ofi ary życia ks. Franciszka. Życiodajne 
ziarno zaczyna w końcu wydawać plon. Równocześnie życie Ojca Blach-
nickiego staje się dla nas, w tę 25. rocznicę jego chwalebnej śmierci, 
wielkim wyzwaniem i zachętą, abyśmy przyjęli jego testament do końca. 
ks. Adam Wodarczyk

Ruch Światło-Życie jest dziełem nas wszystkich – osób konsekrowanych, 
kapłanów, ale nade wszystko ludzi świeckich. Dzisiaj z całą siłą i wyra-
zistością widzimy, że to marzenie Ojca, aby Ruch stał się posoborowym 
ruchem ludzi świeckich, stało się rzeczywistością. Mamy do czynienia 
z potężną rzeszą ludzi świeckich, którzy trwają w Kościele w poczuciu 
swojej podmiotowości, misji, zadaniach. ks. Adam Wodarczyk

Niech więc Ojciec nas inspiruje do tego, abyśmy przeżyli w piękny, święty 
sposób nasze życie, pozostawiając trwały ślad w sercach tych, których 
Bóg uczynił naszymi uczniami; aby pozostał po nas przede wszystkim 
ten ślad ludzi, którzy ukochali Boga – tak jak to było w życiu Ojca Fran-
ciszka. ks. Adam Wodarczyk
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Ks. Franciszek błogosławi nam z domu Ojca, aby to dzieło, przez niego 
rozpoczęte, było kontynuowane, żeby się rozwijało; zwłaszcza że warunki, 
w których obecnie żyjemy, są chyba jeszcze trudniejsze. Wielu ludzi mówi 
nawet, że teraz jest bardziej niebezpiecznie niż w czasach komunistycz-
nych, bo wtedy było wiadomo, kto kim jest, a teraz można się jakoś w tym 
względzie kompletnie pogubić. bp Adam Szal

To, co zostawił nam ojciec Franciszek, jest wciąż żywe. My nadal powin-
niśmy tym żyć, a nie pozostawać tylko na poziomie kombatanckiego 
wspominania „jak to wówczas było”. Nie możemy robić skansenu czy 
muzeum z tego wszystkiego, co zostało nam po Słudze Bożym. Ks. Maciej 
Krulak

Myślę, że czas Sługi Bożego ks. Franciszka nadchodzi. Czasy w swojej 
istocie się nie zmieniają. Ks. Blachnicki żył w czasach ateizmu i niewiary 
– my też w pewnym sensie w nich żyjemy. Różnica między tymi dwoma 
epokami – Sługi Bożego i naszą – polega być może na tym, że kiedyś 
społeczeństwo było wobec ateizmu krytyczne, a dzisiaj jest bezkrytyczne. 
bp Wiesław Lechowicz

Z perspektywy tych 25 lat, które upłynęły od jego śmierci, coraz lepiej 
widać tę wspaniałą postać i ogromny wpływ, jaki wywarł na kształt 
polskiego Kościoła, polskiego katolicyzmu, a także na polskie życie 
społeczne. Dla bardzo wielu polskich katolików spotkanie z księdzem 
Franciszkiem Blachnickim było niezmiernie ważnym doświadczeniem 
w życiu, wielką inspiracją i wielkim przeżyciem. Anna Paluch, poseł na 
Sejm RPP
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W STRONĘ OPOWIEŚCIW STRONĘ OPOWIEŚCI

WW domu, który zbudowany został na fundamencie 
Jezusa, obowiązuje duch ewangelicznego dzie-
cięctwa, lęk przed dawaniem zgorszeń, uprzedza-

jąca troska o współdomowników. Przede wszystkim, by – jak 
mówił św. Jan Bosko – grzech czynić niemożliwym. W takim 
domu obecny jest Jezus, a zebrani w nim domownicy modlą 
się wspólnie w Jego Imię. W tym domu obowiązuje prawo 
wspaniałomyślności w przebaczaniu, gdyż takim prawem 
kieruje się względem nas sam Bóg.
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O Ruchu rodzinnieO Ruchu rodzinnie

 Przed nami kilka opowieści członków Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej 
Ruchu Światło-Życie, które pokazują ich drogi dojrzewania w wierze.
 To opowieści o  sprawach zwyczajnych-niezwyczajnych: o budowaniu relacji 
z Bogiem i ludźmi, z żoną, mężem, dziećmi, ale i o naprawianiu poręczy na Kopiej 
czy remontowaniu domów nabytych w słynny sposób przez Ojca Franciszka. 
O wzlotach i upadkach. O skakaniu w studnię. O tym, że budowanie wspólnoty 
trzeba zacząć od rodziny, najmniejszej wspólnoty, do jakiej jesteśmy powołani. 
O tym, że to rodzice są odpowiedzialni za to, gdzie ich dzieci spędzają wolny czas, 
czym się będą zajmować. O tym, że Ruch Światło-Życie jest jeden. Że najgorsze 
jest obrażanie się. Że najbardziej efektywna jest praca we własnej parafi i.
Te cztery rozmowy, które dane mi było przeprowadzić, pokazują ludzi, którzy 
chcą czegoś więcej. Zapraszam do lektury.

Wiola Szepietowska
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Naprzeciw Kopiej
Jacek: Byłem taki sobie przeciętny 

człowiek, nie bardzo wierzący. Nie 
zdarzyło mi się być w  dzieciństwie 
ministrantem, nie mam przeszłości 
tego typu. W młodym wieku poczułem 
się odepchnięty przez Pana Boga przez 
niefortunną spowiedź, której nie po-
trafi łem sobie wytłumaczyć i której nie 
miał kto mi wytłumaczyć. Tak się 
złożyło, że mnie, „przepisanemu” gó-
ralowi z Krościenka, Pan Bóg postawił 
na drodze dziewczynę z  Mazur, bo 
Elżunia jest z Pisza. Jak w piosence – 
córka rybaka. Pokazała mi nie tylko, 
kim ma być żona, jak ma wyglądać 
małżeństwo, ale również pokazała mi 
drogę do Boga. Zaraz na samym po-
czątku, bo już w czasie ślubu, kiedy się 
spodziewałem, że będziemy wychodzić 
z kościoła, wzięła mnie pod mankiet 
i pociągnęła przed ołtarz Matki Bożej.

Ela: Pochodzę z  rodziny wierzącej 
i praktykującej. Zawsze powierzałam 

Diakonię 
zawsze się znajdziezawsze się znajdzie

Zauważamy – ni z tego ni z owego – że nasze życie stanowi posługę. 
Nawet się nie orientujemy, że to już jest jakaś diakonia, bo nauczyliśmy 
się nigdy nie odwracać od drugiego człowieka. Trzeba zareagować na 
potrzeby, a Pan Bóg daje ludzi do pomocy. Tak było prawie od pierwszego 
dnia podjęcia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, i tak jest do dziś – tak 
mówią o sobie Ela i Jacek Wizimirscy.

swoje życie Bogu i  prosiłam Matkę 
Najświętszą o opiekę.

Jacek: Z  perspektywy czasu widzę, 
że to oddanie naszego małżeństwa 
Matce Bożej pod opiekę spowodowało, 
że odnalazłem drogę do Kościoła, 
uczyłem się wierzyć i zawierzyć. Byli-

Błogosławienie członków diakonii centralnych 
w czasie Kongregacji  Odpowiedzialnych w 2012 r.
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śmy bardzo młodzi, mieli-
śmy różne charakterki. Nie 
wyobrażam sobie naszego 
małżeństwa bez Domo-
wego Kościoła. Może nie 
bylibyśmy razem, z  pew-
nością nie dalibyśmy na-
szym dzieciom tego, co 
udało nam się dać.

Ela: Bycie w Domowym 
Kościele było dla nas lekar-
stwem na wszystkie pro-
blemy, które zaistniały 
w naszym życiu. Pan Bóg 
w  ten sposób nas na nie 
przygotowywał.

Jacek: Żyliśmy w Krościenku, byli-
śmy tak blisko Centrum. Patrzyliśmy 
z przeciwległej górki do Kopiej Górki 
na nabożeństwo światła i wszystko się 
w nas „przewracało” w środku.

Ela: Ciągle powtarzałam, że chciała-
bym być wśród tych ludzi, którzy idą 
w procesji ze światłem. A to było tak 
blisko i tak daleko jednocześnie.

Jacek: Moja praca zawodowa: park 
narodowy, przyroda, postawiła mnie 
poniekąd po przeciwnej stronie Ruchu, 
ponieważ część zachowań, część reak-
cji oaz, szczególnie dziecięcych, były 
dla mnie nie do przyjęcia. Maszerowa-
nie w najpiękniejsze miejsca ze wzro-
kiem skierowanym na ziemię, do 
rytmu „Ojcze nasz” i  niepatrzenie 
dookoła albo wyplatanie z trawy i pa-
tyczków krzyżyków i wtykanie ich co 
dziewięć metrów w  ziemię było dla 

mnie szokujące. Ponieważ poczuwa-
łem się do tego, by te sytuacje zmienić, 
powędrowałem na Kopią. To był mój 
pierwszy kontakt z Kopią Górką, ze św. 
pamięci ks. Danielskim, który przyjął 
mnie ze zrozumieniem. Fantastyczny 
człowiek. Potrafi ł reagować, wysłuchać 
każdego, i  spojrzeć w  sposób pozy-
tywny na problem. Skierował do mnie 
służbowo Elę Kozyrę, żeby omówić 
sposób zmiany sytuacji. I  od tego 
służbowego spotkania informacje 
o Parku Narodowym trafi ały do mate-
riałów Ruchu.

Ela: W 1979 r. spotkałam panią Do-
rotę Seweryn. Po urodzeniu pierwszego 
syna poszłam do znajomej i dowiedzia-
łam się, że jeżeli chcę korzystać z natu-
ralnych metod planowania rodziny, to 
mogę się udać na Kopią. Pani Dorota 
prowadziła takie właśnie poradnictwo, 
chodziłam tam wiele razy. W którymś 

ORAR, marzec 1986 r., Kopia Górka, Ela składa swoją pierwszą, 
kandydacką deklarację KWC
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momencie to nam się udzieliło, skoń-
czyliśmy roczny kurs planowania ro-
dziny.

Jacek: Proboszcz miał pomysł na 
poradnictwo rodzinne. Cały Domowy 
Kościół oraz inne wierzące, praktyku-
jące małżeństwa, skierował na kurs, 
który odbywał się na miejscu, w Kro-
ścienku. Potem pracowaliśmy razem 
w poradni. Niezwykle ważny i  cenny 
był fakt, że z małżeństwem rozmawiało 
małżeństwo. To była nasza kolejna 
diakonia. Pierwsza zaczęła się po pierw-
szej oazie. Nauczyłem się czytać, śpie-
wać w czasie liturgii – to proszę bardzo. 
W  tamtych czasach fakt, że dyrektor 
Parku Narodowego w  niedzielę staje 
przy ambonce, miał swoje znaczenie.

Szkoła życia
Ela: Kilka miesięcy po rozmowie 

z ks. Danielskim zaczepił nas Staszek 
Orzeł i zaproponował wejście do kręgu 
Domowego Kościoła. Pobieżnie przed-
stawił ideę. Nie opieraliśmy się. Pierw-
sze spotkanie, integracyjne, odbyło się 
we wrześniu 1985 r. przy ognisku 
z małżeństwami, które już były w tym 
kręgu. W  sumie było nas pięć par. 
Zaczęliśmy pracę. Na kolejnym spo-
tkaniu była siostra Jadwiga, wręczono 
nam materiały dotyczące Domowego 
Kościoła, takie jakie wtedy były.

Jacek: Jesteście inteligentni, to się 
douczycie.

Ela: Na początku było dziwnie, dla 
mnie szok. Największe trudności 

Pielgrzymka na Dzień Wspólnoty, Oaza I stopnia, Krościenko sierpień 1986 r., 
Jacek na pierwszym planie pomaga ówczesnej diakonii wychowawczej.
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miałam z otwarciem się w czasie dzie-
lenia się Słowem Bożym. Wydawało 
mi się, że to, co ja myślę, już ktoś po-
wiedział. To z czasem minęło. Widzie-
liśmy też ogromne owoce w  naszym 
małżeństwie i  rodzinie, nasze dzieci 
uczyły się modlitwy, śpiewu pieśni.

Jacek: Bardzo intensywnie uczestni-
czyliśmy w rekolekcjach, choć niety-
powo, bo na miejscu. Prawie we 
wszystkim, co się działo w  zimie na 
Kopiej (bo Jagiellońska jeszcze wtedy 
nie przyjmowała w zimie). Dwa, trzy 
razy w roku krótkie rekolekcje i oaza. 
To nas szybko ukierunkowało. Nawet, 
jeżeli nie uczestniczyliśmy w rekolek-
cjach, to nasze dzieci czasem na zasa-
dzie półkolonijnej trafi ały do grupy 
dzieci na Oazie Rodzin.

Ela: Dobrodziejstwem było również, 
że w spotkaniach, kiedy tylko mogła, 
uczestniczyła siostra Jadwiga, bo księża 
w pewnych okresach byli jednak „z do-
skoku”.

Jacek: Siostra dogłębnie tłumaczyła 
różne sprawy. Bardzo delikatnie, sub-
telnie, ale kiedy było trzeba, stanowczo 
i konsekwentnie. Przecinała jak nożem 
dyskusję: „Nie, tak ma być. A  co ty 
chcesz zagadać wszystkich? A ile razy 
głos w  dzieleniu się słowem Bożym 
zabierasz? Ty prosisz, prosisz, a  inni 
też chcą”. Trzeba przyznać, że do księży 
w Krościenku też mieliśmy szczęście. 
Najpierw ksiądz proboszcz Bronisław 
Krzan, który przyjął do siebie lata 
wcześniej ks. Franciszka Blachnic-

kiego. Potem, już w  czasie naszej 
przygody z Oazą, ks. Andrzej Pękala, 
dwukrotny komentator Mszy Św. 
podczas wizyt Jana Pawła II (w Tarno-
wie i Starym Sączu). Kolejni dwaj wi-
karzy, którzy przychodzili na spotkania 
naszego kręgu, to obecni biskupi po-
mocniczy diecezji tarnowskiej.

Poza tym, co oczywiste w formacji 
i  wspólne dla wszystkich, były inne 
elementy. Byliśmy na miejscu. Była 
Kopia, była Jagiellońska. Kto miał 
pomóc coś zrobić? Naprawiać poręcze 
albo rozpadające się schody? To mu-
sieli robić z  marszu ci „miejscowi”. 
W Krościenku najpierw był jeden krąg, 
potem dwa.

Kombinowaliśmy jak mogliśmy. 
Zamawialiśmy u góralskiego rzeźbia-
rza pierwsze drewniane tabernakulum 
na Jagiellońską (rzeźbiony domek). 
Najzabawniejsza historia miała miej-
sce przy budowie kaplicy na Jagielloń-
skiej, kiedy służbowym UAZem 
w mundurze po pracy coś przy okazji 
podwiozłem. Siostra Jadwiga nie zo-
rientowała się, że to ja, i  zrobiła pa-
nikę, że to wojsko czy policja jedzie. 
Dziewczyny ją z  trudem uspokajały. 
Równocześnie uczyliśmy się tego, jak 
należy żyć w wierze, jak należy reali-
zować miłość poprzez patrzenie na 
posługę bardzo wielu ludzi, którzy 
z  całej Polski przyjeżdżali pomagać 
w  ośrodku. To była niesamowita 
szkoła. W czasach, kiedy niczego nie 
było, każdy pomagał, jak mógł. Dla 



OazaPismo Ruchu Światło-Życie

43

nas czymś najbardziej oczywistym 
i  zrozumiałym jest to, że dla Ruchu 
Kopia to jest dom. Jagiellońska dla 
Domowego Kościoła to jest dom.

Niczego nie udawaliśmy
Ela: Pracowałam zawodowo, ale 

kiedy rodziły się nasze dzieci (mamy 
ich troje: Pawła, Oleńkę i Kingę), re-
zygnowałam z pracy i zajmowałam się 
ich wychowaniem. Pobyt w  domu 
z  dziećmi uważam za najpiękniejszy 
czas mego życia, wypełniony radością 
dawania siebie innym oraz otrzymy-
wania od nich zaufania i miłości. Je-
steśmy dumni ze swoich pociech, bo 
umieją kochać innych, są otwarci na 
ludzi oraz wzajemnie siebie wspierają 
i sobie pomagają. Nigdy nie dawaliśmy 
im dużo rad moralizujących – macie 
tak albo tak robić.

Jacek: Ale kiedy były małe, i trzeba 
było iść spać, to one leżały w łóżecz-
kach, a  rodzice siadali na schodach, 
brali śpiewniczek Śpiewam Tobie Panie, 
i  śpiewali po kolei. Za chwilę dzieci 
śpiewały z nami, a potem było Panience 
na dobranoc, i cisza.

Ela: Dzieci wiedzą, że przed jedze-
niem się modli, że kiedy przyjdą święta 
czy jakakolwiek uroczystości, to będzie 
modlitwa. Mówią, że czują tę modli-
twę, naszą i  nie tylko naszą, bo jak 
trzeba, to prosimy o  modlitwę krąg 
i rejon.

Jacek: Domowy Kościół jest fanta-
styczną drogą dla małżeństw, bo nie 
próbuje zajmować się od razu całą 
rodziną. Formuje małżeństwo, a  ro-
dzice poprzez przykład swojego życia 
wpływają na właściwe kształtowanie 

ORAR, marzec 1986 r., Kopia Górka, Ela z Jackiem trzymają śpiewnik
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swoich dzieci. Uważam, że to najważ-
niejsze źródło kształtowania dziecka 
i  jego podstaw wiary. Oczywiście 
przychodzi moment, kiedy każdy 
młody człowiek szuka własnej drogi 
życia i wiary, spotkania z Chrystusem. 
Jednak ścieżki, jakimi Bóg prowadzi 
do siebie, są często kręte i zaskakujące. 
Wtedy przydaje się bardzo Oaza mło-
dzieżowa, świadectwo rówieśników. 
Jednak nie ma automatu - rodzice 
w Domowym Kościele – dzieci w Oa-
zie młodzieżowej. Oddziaływuje na to 
wiele czynników i  chyba nie należy 
oczekiwać w tym względzie schema-
tów. Przecież Jezus nie mieści się 
w żadnym schemacie. Gdy Go spotka-
łem, okazał się być inny, niż przypusz-
czałem.

Radością, jaką dały nam nasze, 

w późniejszych latach jednak nie oa-
zowe, dzieci, było podziękowanie 
z  okazji 25. rocznicy ślubu. Nazwali 
nas najlepszymi rodzicami, jakich 
mogli od Pana dostać.

Ela: Zawsze nam mówią, do dzisiaj, 
że myśmy niczego nie udawali. Jak było 
spięcie między nami, to one wiedziały, 
że jest, ale że nie ma między nami 
gniewu. Z  domu rodzinnego wynio-
słam dwie sprawy: „nie pozwól zajść 
słonku nad zagniewaniem twoim” oraz 
błogosławienie dzieci przed snem 
i  wyjściem z  domu. Wieczorem czy 
kiedy gdzieś wychodzą, do dzisiaj 
przychodzą głowę nadstawić i rewan-
żują się dając nam błogosławieństwo.

Jacek: Jakoś tak widzimy też i u nas, 
i  wśród innych osób z  Domowego 
Kościoła, że dzieci wybierają sobie 
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bardzo trudne osoby jako małżonków. 
Niewierzące, wątpiące. Wierzą, że ich 
naprawią, przyprowadzą do Pana 
Boga. No i są to trudne małżeństwa, 
wciąż wymagające od nas wstawiania 
się za nimi do Pana.

Pustynia
Byliśmy przygotowywani na różne 

życiowe wydarzenia. Pan Bóg układa 
nasze życie nie według naszych wyobra-
żeń, ale żadne nieszczęście nie zastało 
nas nieprzygotowanych. Dzięki Domo-
wemu Kościołowi byliśmy przygotowani 
na sprawy trudne.

Jacek: Najpierw był wypadek, w któ-
rym zginęła moja mama. To ja prowa-
dziłem auto, złamałem kregosłup. Ale 
mama była przygotowana, pogodzona 
z Panem Bogiem, jakby się szykowała.

Ela: Ludzie z kręgu od razu zaczęli 
nam pomagać, w każdej sprawie – od 
fi nansowej po pomoc doraźną.

Jacek: Ela przyjechała do mnie do 
Grójca do szpitala, a  Kazio Gaweł 
oporządzał króliki. Później, już w Kro-
ścienku, ks. Wiesław Lechowicz przy-
chodził do mnie do domu nie tylko 
z Panem Jezusem, ale i ze Mszą Świętą. 
Tak Pan Bóg dawał siłę i stawiał wy-
magania.

Na początku te wymagania wyda-
wały mi się łatwe. Propozycja zmiany 
pracy. Przejście na Babią Górę, dyrek-
torowanie. Będę działał w  tym kie-
runku czy nie? Panie Boże, co powiesz? 
Co mam tam robić? Jakie tam mam 
zadania, a jakie tu? Ponieważ nie wiem, 
to nie wyjdę. I tak będzie tak, jak Ty 
chcesz. Uzgodniliśmy z Elżunią, że nie 
będę czynił żadnych kroków.

Ela: Kiedy już wyprowadziliśmy się 
w 1992 r., bo tak los chciał, pod Babią 
Górę, straciliśmy krąg. Jednak mimo 
wszystko cały czas trwaliśmy w chary-

Pielgrzymka na Dzień Wspólnoty, Oaza I stopnia, Krościenko sierpień  1986 r., od lewej na dole Ela z córką 
Oleńką, a Jacek drugi od lewej na górze
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zmacie. Jako mał-
żeństwo realizo-
waliśmy zobowią-
z a n i a  i  p r z y -
najmniej raz w 
roku jechaliśmy 
na takie rekolekcje 
„dla odstających”. 
Okazało się, że to 
przygotowanie 
miało sens.

Jacek: Z  dyrek-
torskiego stanowi-
ska nie mogłem 
próbować tworzyć 
kręgu, bo było 
zbyt duże prawdo-
podobieństwo, że 
nie z  powodów wiary ktoś chciałby 
w  nim uczestniczyć. Najbliższy krąg 
był w Czarnym Dunajcu – w lecie nie 
tak daleko, ale zimą ponad sto kilome-
trów dojazdu. To był dla nas czas pu-
styni, przemyśleń, sięgania do mate-
riałów. Po kilku latach ta droga stała 
się, po ludzku patrząc, bardzo drama-
tyczna. Bez żadnych powodów mery-
torycznych straciłem pracę i mieszka-
nie (mieszkało się przecież służbowo). 
Ela też. Zostaliśmy z trójką dzieci bez 
dachu nad głową.

Ela: Ale nie zostaliśmy sami.
Jacek: Zaraz na drugi dzień po 

otrzymaniu tej nieprzyjemnej wiado-
mości przyjechała do nas para z Do-
mowego Kościoła, z pytaniem, co się 
u nas dzieje. Każde z nich, niezależnie 

od siebie, nie mogło spać, bo czuli, że 
coś u nas jest nie tak. Powiedzieliśmy. 
Wtedy Józek mnie wziął pod mankiet, 
poszliśmy na dłuższy spacer, Ela zo-
stała z  Zosią i  rozmawiały w  domu. 
Kazali nam „skakać w studnię”. Wie-
rzysz czy nie wierzysz? Wreszcie zaufaj 
do końca. I nie patrz, że miałeś pracę, 
że dobrze ci było. A może za dobrze ci 
było, obrosłeś w piernaty, i nie patrzy-
łeś na to, co trzeba? Chwytasz się tego 
Chrystusa czy nie? Trudno było po-
wiedzieć: będzie panie Jezu tak, jak Ty 
chcesz. Do takiego pełnego poczucia, 
że TAK, Boże, i  cieszę się na to coś 
nowego, trwało u mnie parę tygodni.

Ela: U mnie dużo dłużej. Trudno mi 
było wybaczyć. Wydawało mi się, że 
byliśmy ludźmi, którzy czynili dobro. 

W czasie Oazy Rekolekcyjnej Komunikowania Społecznego w Wielgolesie, 
maj 2011 r.



OazaPismo Ruchu Światło-Życie

47

Usłyszałam takie rozważanie z Jasnej 
Góry księdza Kołacza: To co? Czekałaś 
na pochwałę, na poklaski, na nagrodę? 
Aha, chciałaś być lepsza od Chrystusa? 
Bo on za miłość dostał krzyż. Zrobiło 
mi się strasznie wstyd. Wydawało mi 
się, że jak to mówią górale, pod glebę 
się schowam natychmiast. I tak trafi -
liśmy do środka Polski, najpierw 
w okolice Łodzi, a potem do Zduńskiej 
Woli.

Jacek: Zamieszkaliśmy w lesie, 800 
metrów od najbliższej chałupy. Nic 
dookoła.

Ela: Trafiliśmy na bardzo życzli-
wych, serdecznych ludzi, z  którymi 
utrzymujemy do dzisiaj kontakt.

Jacek: Pytałem Boga, co mam tu 
robić? Zgłosiłem się najpierw do miej-
scowego proboszcza. Jestem oazowicz, 
Domowy Kościół, mogę pomóc, czy-
tać. Oczywiście tak. Przy okazji pierw-
szej Mszy Świętej zobaczyłem, że 
miejscowi ministranci wiedzą, że mają 
coś podać, ale o reszcie nie mają zie-
lonego pojęcia, i  od razu znalazłem 
„miejsce pracy”. I oczywiście odnale-
zienie się w normalnym miejscu pracy 
jako człowiek wierzący. Tak się złożyło, 
że kilka razy zmieniałem pokoje. 
W każdym z nich zostawał krzyż.

Ela: Po czterech latach trafi liśmy do 
Zduńskiej Woli. Dzwonimy do Eli 
Kozyry i pytamy, czy są jakieś kręgi. 
Tak, zaraz dostaniecie namiary na lu-
dzi. Wydawało nam się, że w  niebie 
jesteśmy.

Jacek: Potem się okazało, że na miarę 
miejsca zawsze jest co robić. Jak się 
próbuje szukać zadań dla siebie, to one 
się znajdują od razu, i jest ich dużo.

Droga diakonii
Jacek: Każdy Kościół lokalny jest 

inny. Bardzo różni są duszpasterze. 
Wszędzie jednakowo trzeba o  nich 
walczyć, by chcieli się zaangażować. 
Nawet o  tych najwspanialszych. Nie 
zawsze się udaje mieć kapłana na 
każdym spotkaniu, ale to tym bardziej 
pokazuje, jakie to ważne, że trzeba iść 
zdobywać kapłanów, a nie zatrzymy-
wać się w momencie braku.

Ela: Zawsze broniliśmy charyzmatu. 
Żeby nie poprawiać po ludzku, żeby 
się wczytywać, w to, co nam zostawił 
Ojciec. Zawsze we wszystkich posłu-
gach czy diakoniach staraliśmy się 
bronić i  chronić małżeństwa przed 
nadmiarem obowiązków, żeby każdy 
brał na siebie to, na co jest w  tym 
momencie przygotowany, nikogo nie 
przymuszać. Chrystus też działa w nas 
w wolności.

Wiola: Pamiętam, jak Ela w czasie 
rekolekcji diakonijnych spontanicznie 
zaoferowała pomoc dziewczynie 
w kuchni.

Ela: Mój dom rodzinny zawsze od-
wiedzali ludzie potrzebujący. Powta-
rzano mi od małego, że trzeba ludzi 
słuchać i patrzeć na innych „sercem”, 
tak jakby się chciało, aby inni patrzyli 
na mnie, i pomagać. W rodzinie po-
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magaliśmy sobie i  pomagamy do tej 
pory. Uczyłam się też przyjmować 
pomoc, bo trudniej jest przyjąć niż dać. 
Formacja w Domowym Kościele uczy-
niła takie moje patrzenie na świat 
oczywistym i  automatycznym, dają-
cym radość.

Zaczynałam posługę od różnorodnej 
pomocy na Jagiellońskiej i  Kopiej. 
Potem przyszła kolej na pomoc 
w kuchni w czasie rekolekcji w Kro-
ścienku. Diakonię jak się chce, to się 
znajdzie.

Jacek: Na zaangażowanie przychodzi 
właściwy moment. Nie trzeba szukać 
na siłę, bo wtedy można uzyskać nie-
koniecznie dobre efekty.

Ela: W Kościele nie ma pośpiechu. 
Tutaj też nie.

Wiola: Jak się znalazłeś w Diakonii 
Komunikowania Społecznego?

Jacek: W pracy w Łodzi otrzymałem 
zadanie prowadzenia strony dyrekcji 
Lasów Państwowych. Narzędzie zo-
stało kupione w fi rmie według mojego 
planu i określonego zapotrzebowania, 
ale trzeba było je poznać, a  potem 
przez kilka lat ten serwis prowadziłem 
jako administrator i redaktor naczelny. 
To doświadczenie okazało sie kolej-
nym przygotowaniem, jakie dał mi 
Bóg. Szybko okazało się, że trzeba 
postawić i  prowadzić nową stronę 
Diecezji Włocławskiej. Zdobyte 
w  pracy doświadczenie owocowało 
przy tworzeniu obecnej strony Oazy 
Diecezji Włocławskiej.

Zmiany
Jacek: Każda zmiana przynosiła 

nowych ludzi, nowe doświadczenia, 
naszym dzieciom też. Bardzo rozwi-
jała. Pan Bóg przesuwając nas po 
Polsce dawał nam nowe możliwości, 
więcej kontaktów z ludźmi, a przecież 
tym się ubogacamy. Uczyliśmy się 
pokory i zawierzenia.

Ela: Zawierzenia przede wszystkim. 
Tak do końca i naprawdę. Nie teorią, 
ale praktyką.

Jacek: Pan zadbał o nas, byśmy wę-
drując zdobywali kolejne wzorce życia. 
Krościenko przyniosło nam poza ks. 
Franciszkiem św. Kingę i Ojca Pio. Na 
drodze naszych dzieci Kraków przy-
niósł Matkę Bożą od Wykupu Niewol-
ników, a Wadowice św. Rafała Kalinow-
skiego. Zduńska Wola – św. Maksymi-
liana, a  po lepszym rozejrzeniu się 
wyjątkowy dar – św. siostrę Faustynę.

Nie żyje się nam zbyt lekko, przycho-
dzą kłopoty z  pracą (kilkukrotnie 
przerzucano mnie już między stano-
wiskami jak worek kartofl i), ze zdro-
wiem, lecz zawsze czujemy opiekę 
Pana. Jezus jest z nami każdego dnia, 
a  każda posługa, choć często bywa 
trudna i ucząca pokory, niesie radość.

Ela i  Jacek Wizimirscy są obecnie 
członkami Ruchu Światło-Życie w Die-
cezji Włocławskiej. Jacek jest członkiem 
Centralnej Diakonii Komunikowania 
Społecznego, a Ela jest dobrym duchem 
wspierającym go w posłudze.
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Styl życia
Wiola: W jaki sposób Ruch Światło-

Życie pomagał wam w osobistym roz-
woju, w  budowaniu małżeństwa, ro-
dziny?

Wszystko pokazujemy 
dzieciomdzieciom

W tym roku miną trzydzieści dwa lata od chwili ich ślubu. Zawsze wyda-
wali nam się „dużą” rodziną, nie tylko z powodu piątki własnych dzieci (to 
nie jest aż tak dużo), bardziej chyba wpływał na to fakt, że zazwyczaj 
wśród nich był ktoś „adoptowany” – bliższa i dalsza rodzina, jakiś kleryk, 
znajomi dzieci, potem większość dzieci założyło rodziny i pojawiły się 
wnuki. Udało im się zbudować silne więzi ze sobą, z rodzinami dzieci. 
Podkreślają też, że poznanie dwadzieścia osiem lat temu Ruchu Światło-
Życie i zachwyt nim miało ogromny wpływ na ich małżeństwo i rodzinę.

Irek: Pierwsze rekolekcje były dla nas 
okazją do pogłębionego przeżywania 
liturgii, sakramentów. Zrozumieliśmy 
wtedy, że budowanie wspólnoty trzeba 
zacząć od rodziny, najmniejszej wspól-

Mokrzeszów 1991
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noty, do jakiej jesteśmy powołani. Bu-
dować ją możemy tylko wtedy, gdy 
wspólnie uczestniczymy w  liturgii, 
w życiu Kościoła. Tak rodzi się żywy 
Kościół w naszym domu i tylko wtedy 
możemy być świadkami wiary. Od tej 
chwili dbaliśmy o to, by w liturgii uczest-
niczyć całą rodziną. Wiadomo, że poja-
wiały się przeszkody, ale nawet teraz, gdy 
dzieci dorosły, jeśli tylko możemy, 
uczestniczymy razem z nimi i wnukami 
w Eucharystii.

Ela: Wybraliśmy określony styl życia 
Stopniowo coraz większe znaczenie 
w podejmowaniu decyzji miało roze-
znawanie woli Bożej. Nie wszystkie ży-
ciowe wybory były przez nas podejmo-
wane zgodnie z naszymi pierwotnymi 
planami. Choćby to, że zostanę z dziećmi 
w domu. To była raczej chłodna kalku-
lacja. Nie było ani fi zycznych, ani fi nan-
sowych możliwości łączenia przeze 
mnie pracy i  wychowywania dzieci. 
Oczywiście, zawsze się można było 
uprzeć, ale wyrywanie dzieci z domu, 
nerwowe zaprowadzanie i odbieranie ze 
żłobka czy przedszkola, wydawało nam 
się bez sensu.

Wiola: Trudno było takie decyzje 
zaakceptować?

Ela: Pan Bóg zawsze jakoś ułatwiał ich 
podejmowanie. Kiedy kończył się ma-
cierzyński na pierwsze dziecko, po raz 
pierwszy można było wziąć płatny urlop 
wychowawczy. Kiedy urodziło się trzecie 
dziecko, zastanawialiśmy się, czy Irek 
ma wyjechać do Stanów zarobić na 

mieszkanie – u rodziców było już bardzo 
ciasno. Zdecydowaliśmy, że z  trójką 
dzieci można sobie jeszcze jakoś pora-
dzić. I wtedy okazało się, że oczekujemy 
czwartego. Decyzja musiała zostać od-
wołana, ale w  ciągu trzech miesięcy 
dostaliśmy mieszkanie.

Irek: Utrzymanie dużej rodziny wy-
magało ode mnie intensywnej pracy, 
często po godzinach. Z  perspektywy 
czasu widzę, że nie da się dobrze wycho-
wać dziecka nie będąc z nim. Na odle-
głość nic się nie zrobi. Z drugiej strony 
trzeba było łączyć jedno z  drugim. 
Wychowywanie siłą rzeczy odbywało się 
albo wieczorami (ponieważ Ela wyko-
nywała większość prac domowych, 
mogłem się zająć przede wszystkim 
dziećmi), albo tylko w soboty i niedziele 

Mokrzeszów 1992
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– ale wtedy był to czas poświęcony 
wyłącznie rodzinie.

Wiola: Nie brakowało ci czasu na 
odpoczynek?

Irek: Chcieliśmy i  lubiliśmy być ra-
zem. Dzieci miały świadomość, że jeśli 
wydarzy się coś ważnego czy trudnego, 
będę z nimi na pewno, że interesuję się 
ich życiem, ich sprawami.

Były już takie dni, że wychodziłem do 
pracy na 6.00, a wracałem koło 22.00. 
Na pewno w tym okresie nie byłem oj-
cem bardzo dobrym. Dzieci nie mogły 
liczyć na przykład na to, że siądę i po-
mogę im odrabiać lekcje. W którymś 
momencie nasza najmłodsza córka za-
pytała, czy tatuś mieszka w domu.

Wiola: Co wtedy zrobiłeś?
Irek: W sumie ktoś za mnie zadecy-

dował. Pracowałem w  firmie z  dużą 

rotacją pracowników. Zmieniłem pracę 
na mniej uciążliwą czasowo, za to trud-
niejszą fi nansowo, ale dostaliśmy spadek 
w postaci kawalerki, którą mogliśmy 
sprzedać i za te pieniądze przeżyliśmy 
najtrudniejszy czas.

Normalna rodzina
Wiola: Wyraźnie widać, że wasze 

dzieci są w Kościele, i że chcą z wami 
być.

Irek: Tak. Nawet mamy w kościele 
„kaplicę Szulców”. Tak proboszcz okre-
ślił boczną nawę.

Wiola: Dość intensywnie ją zapełnia-
cie.

Ela: Już trochę miejsca brakuje. Kiedy 
mieliśmy chyba tylko troje wnuków, 
poszliśmy całą rodziną na spacer. Szła 
nas taka spora gromada (teraz już nawet 
nie wyjdziemy wszyscy razem). Przypo-
mina mi się świadectwo Joszki Brody, 
pochodzącego z dużej rodziny, który 
opowiadał o tym, jak w czasie wakacji 
szli wielką grupą i wszyscy zwracali na 
nich uwagę. I dobrze – powiedział – na 
normalną rodzinę zwracali uwagę, a nie 
na jakąś patologię. Dziwili się, że oni 
wszyscy są razem. Tak pozytywnie na 
nich patrzyli.

Wiola: Jak się buduje rodzinę, która 
chce być razem?

Ela: Bardzo dbaliśmy o  wspólne 
świętowanie rodzinnych uroczystości, 
o zaangażowanie wszystkich w przygo-
towania. Pomimo tego, że Irek dużo 
pracował, był obecny w życiu rodziny. Swarzewo 1990
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Budował z dziećmi samoloty, latawce, 
wspólnie instalowali programy kompu-
terowe, wykonywali prace domowe czy 
na działce. Ważne były wspólne wyjazdy 
i wycieczki rowerowe. Właściwie cały 
czas mieliśmy dzieci przy sobie. Mało 
było chwil, kiedy zostawały same. Chyba 
tylko na kręgu nie były z nami (spora-
dycznie zabieraliśmy najmłodsze). Pa-
miętam, że kiedy jeszcze byłam na stu-
diach, usłyszałam z ust pewnego ka-
płana, że to rodzice są odpowiedzialni 
za to, gdzie ich dzieci spędzają wolny 
czas, czym się będą zajmować. Mocno 
zapadły mi te słowa w pamięć i serce.

Irek: Nie chcieliśmy mówić dzieciom: 
róbcie, co chcecie, sami sobie szukajcie 
miejsca w świecie. Nie myśleliśmy jakoś 

specjalnie o właściwej hierarchii warto-
ści. Dzięki temu, że byliśmy w Ruchu, 
wybory były naturalne. Również dla 
dzieci: tak żyło się w domu, podobnie 
było u znajomych. Dbaliśmy o dobry 
wybór czasu na modlitwę – żeby kogoś 
nie odrywać na siłę od zajęć. To mogłoby 
rodzić wzburzenie. Wiedzieliśmy, komu 
w  jaki sposób najłatwiej będzie się 
włączyć w prace domowe. Każde dziecko 
mogło wybrać, w jaki sposób chciałoby 
pomagać.

Ela: Staraliśmy się włączać je we 
własne zaangażowania czy zaintereso-
wania. Nasze dzieci wiedziały, w jakim 
Ruchu jesteśmy, i co robimy. Uczestni-
czyły w  Dniach Wspólnoty, rekolek-
cjach, bardzo długo na nie z nami jeź-
dziły. Od początku też uczyliśmy ich, że 
jeśli coś trzeba zrobić, to nie powinni 
pozostawać tylko biernymi obserwato-
rami. Pomagały tacie w przygotowywa-
niu dekoracji. Kiedy wychodziliśmy na 
spotkanie, prosiliśmy je o  modlitwę. 
Zawsze wiedziały, gdzie idziemy, po co 
i jak długo nas nie będzie. Organizowa-
liśmy im również czas, żeby nie zosta-
wały tylko po to, żeby zostać. Bardzo 
dużą pomoc otrzymywaliśmy ze strony 
wspólnoty czy rodziców. Kiedy piloto-
waliśmy krąg, nasz własny od razu za-
deklarował pomoc przy dzieciach. We 
wspólnocie wymienialiśmy się przy 
opiece nad dziećmi w  zależności od 
potrzeb. Dzieci z kręgów w rejonie znały 
się i bawiły razem. Zawiązały się przy-
jaźnie i nawet małżeństwa.

Swarzewo 1990
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Irek: Pomagaliśmy im również zna-
leźć dla siebie miejsce w Kościele, we 
wspólnocie, w konkretnej parafi i. Poka-
zywaliśmy wspólnoty i  grupy, które 
w niej były. Decyzja należała, rzecz jasna, 
do dziecka, ale podsuwaliśmy rozwiąza-
nia. Dla nich ważne było spotykanie 
rówieśników z rodzin wspólnotowych, 
świadomość, że w  proponowanych 
przez nas miejscach są również ich ko-
ledzy.

Ela: Mają różne temperamenty i po-
glądy, jednak jakąś wielką łaską było, że 
w sprawach wiary dokonywały wybo-
rów, jakich dla nich chcieliśmy. Wydaje 
się, że zadecydowała o  tym więź, jaką 
z  nimi budowaliśmy. Mamy świado-
mość, że gdybyśmy weszli do wspólnoty 
mając już nastoletnie dzieci, na pewno 

byłoby inaczej. W takich sytuacjach nie 
należy przymuszać dzieci do przyjęcia 
stylu życia rodziców. Można delikatnie 
sugerować zmiany.

Pokazać drogę
Wiola: Czasem dzieci nie umieją 

znaleźć sobie miejsca w  parafii czy 
Kościele.

Ela: Nam pomogło to, że służyliśmy. 
Dzieci widziały nasze zaangażowanie 
i chciały to robić razem z nami.

Irek: Trzeba uszanować wybór 
dziecka, nie zmuszać, ale pokazywać 
różne miejsca służby w Kościele.

Wiola: Czy konieczne jest wskazy-
wanie dzieciom takich miejsc?

Ela: Wszystko wskazujemy dzie-
ciom. Dlaczego nie mamy im wskazy-
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wać życia w Kościele, formy zaangażo-
wania? Wybieramy czy proponujemy 
dzieciom szkoły, rzeczy, ubrania, zaję-
cia dodatkowe, różne formy wakacji. 
Dziecko rozwija się, obserwując rodzi-
ców. Dlaczego nie mamy ich prowadzić 
w  życiu duchowym? Na ich chrzcie 
przecież obiecaliśmy, że będziemy je 
wychowywać w wierze katolickiej. Dla 
nas na tym polega wychowanie w wie-
rze katolickiej.

Wiola: Zdarzało się, że proponowa-
liście coś dzieciom, a one bardzo tego 
nie chciały?

Irek: Dzieci były z  nami wszędzie, 
gdzie to tylko było możliwe. W efekcie 
nigdy nie mieliśmy problemu z dziec-
kiem, które mówiło, że ono nie chce 
jechać z nami na rekolekcje wakacyjne. 
Pewne problemy przestały istnieć. 
Dzieci widziały, że rodzice chętnie 
w tym uczestniczą, i ta chęć jest chyba 
przekazywana dzieciom (śmiech).

Ela: Ważne jest, żeby nasze dzieci 
zobaczyły, że inne rodziny też żyją 
w  ten sposób. Że da się tak żyć. 
W  szkole spotykały się z  rodzinami 
żyjącymi inaczej, ale nie czuły się 
dziwadłami, czy że rodzice wymagają 
od nich czegoś dziwacznego. Starali-
śmy się, żeby miały kontakt z rówie-
śnikami z  rodzin, które też żyją po 
chrześcijańsku. Pokazywaliśmy, że na 
tym polega życie Kościoła, że ważne 
jest, by rozwijać swoje umiejętności, 
ale nie kosztem wiary. Dzieci nie mogą 
żyć w wyizolowanej bańce.

Irek: Podstawą jest rozmowa od 
najmłodszych lat, nie czekanie na to, 
aż będą starsze i „więcej zrozumieją”. 
Poczekamy na komunię, na szkołę. Od 
początku trzeba rozmawiać z małym 
dzieckiem o tym, dlaczego wierzymy, 
po co się modlimy, dlaczego coś ro-
bimy. A kiedy dziecko dorasta, trzeba 
tej rozmowy jeszcze więcej. Kiedy ro-
dzice wchodzą do kręgu mając nasto-
letnie dzieci i nigdy tego wcześniej nie 
robili, może im być bardzo trudno, ale 
nie mogą się poddawać. Dzieci są na-
szą małą grupą, od nich zaczyna się 
ewangelizacja.

Ela: Wejście do Domowego Kościoła 
sprawiło, że musieliśmy wrócić do 
katechezy, żeby swoim dzieciom umieć 
odpowiadać na pytania. No i trzeba być 
wymagającym i  konsekwentnym. 
Niektórych spraw nie można sobie 
odpuścić. Na przykład tłumaczenia 
tego, co się dzieje w  kościele. Żeby 
dzieci wiedziały, że kościół to nie jest 
podwórko. Że nie dzieje mu się 
krzywda, kiedy zabieramy je na litur-
gię, na której ono się nudzi, i  że ma 
obowiązek dobrze się zachowywać (na 
ile mu się to uda, to inna sprawa).

Irek: Zależało nam zawsze na tym, 
żeby dzieci wiedziały, że nie są gorsze, 
chociaż ich styl życia jest różny od 
innych rówieśników. Jest to efekt 
świadomego wyboru stylu życia – 
chrześcijańskiego. To są zasady doty-
czące wszystkich członków rodziny. 
Trzeba im pokazać, że te wybory cza-
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sem bolą, że może być przykro. Z dru-
giej strony trzeba dziecku zostawić 
wybór. Pokazać, co traci, ale…

Wiola: A jeśli pójdzie jednak swoją 
drogą?

Ela: Jeśli to dotyczy spraw nieobo-
wiązkowych… Z niektórych wartości 
nie wolno zrezygnować. Zresztą jest to 
okazja do uczenia ofi arowywania Panu 
Bogu czegoś więcej. Nie tylko mini-
mum. 

Droga Ruchu
Wiola: Namawialiście dzieci do 

uczestnictwa w Oazie młodzieżowej?
Ela: W  którymś momencie dzieci 

przestały tak chętnie chodzić na 
wspólne spotkania, bo nie było dla 
nich punktu zaczepienia. Zwłaszcza, 
że Dni Wspólnoty były osobno dla 
Domowego Kościoła, i  osobno dla 
młodzieży. Raz w roku jechaliśmy ra-
zem. Opowiadaliśmy im wtedy, że są 
spotkania dla osób w ich wieku. Zebra-
liśmy grupkę z dzieci z kręgów, popro-
siliśmy o animatora. Dwóch naszych 
synów w to weszło.

Irek: Modliliśmy się za wspólnoty 
naszych dzieci, za małe grupki, bo 
wiedzieliśmy, że jest to dobre, warto-
ściowe. Chcieliśmy, żeby doświadczyli 
i sami potem zdecydowali, czy to im 
odpowiada.

Wiola: Jednak w  Ruchu Światło-
Życie nie zostali.

Ela: Nie było łatwo znaleźć dobrą 
wspólnotę, akurat zaczął się czas kry-

zysu. Przeżyli tyle, ile mogli. Potem 
poznali swoje przyszłe żony, których 
rodziny były w innym ruchu, i poszli 
za żonami.

Wiola: Co można zrobić w sytuacji, 
kiedy w  pobliżu nie ma wspólnot 
młodzieżowych?

Irek: Dużo zależy od rodziców. 
Dowozi się dziecko na angielski czy 
inne zajęcie, można też na spotkania 
Ruchu Światło-Życie.

Ela: Naszej najmłodszej córce rów-
nież opowiadaliśmy o  wspólnotach, 
z nadzieją, że za rok czy dwa coś się 
znajdzie. Póki nie było takiej możliwo-
ści, proponowaliśmy to, co istniało 
w  parafi i. Wiedzieliśmy, że jeżeli nie 
włączy się tu, to zacznie szukać gdzie 

Brdów 1999



Oaza Pismo Ruchu Światło-Życie

56

indziej, bo każde dziecko zaczyna 
w  końcu szukać wspólnoty. Nieko-
niecznie religijnej, ale po prostu rówie-
śniczej. W  końcu pojawiła się taka 
możliwość. Pierwszą grupkę miała 
w parafi i – poprosiliśmy, żeby anima-
torka z innej wspólnoty poprowadziła 
spotkania.

Wiola: Co wiedzieliście o  Oazie 
młodzieżowej?

Irek: Na początku bardziej postrze-
galiśmy Ruch jako Domowy Kościół, 
do którego wstąpiliśmy.

Ela: Ale wiedzieliśmy, że to jest jeden 
Ruch, choć nasze i ich spotkania for-
macyjne wyglądają inaczej. Nie wie-
dzieliśmy, że są wspólne elementy 
formacji (jak na przykład Dni Wspól-
noty). Tylko liturgię przeżywaliśmy 
razem.

Irek: Nie było w naszej świadomości 
tego, co łączy – może z wyjątkiem ojca 

Blachnickiego. Siostra Jadwiga też 
mówiła o Blachnickim.

Ela: Nie chcieliśmy wiedzieć, bo nas 
to nie interesowało. Nie mieliśmy ta-
kiej potrzeby. Ale kiedy wchodziliśmy 
do kręgów, w naszej parafi i była bardzo 
silna wspólnota młodzieżowa. Kręgi 
były w  zdecydowanej mniejszości. 
Powoli zaczynaliśmy się włączać, 
a  młodzież (tylko parę lat od nas 
młodsza) nas „dopuszczała”. Wiedzie-
liśmy również, że istnieją grupy doro-
słych, bo była taka w naszej parafi i.

Irek: Widoczny przełom w przeży-
waniu dzieła Oazy nastąpił po naszym 
pierwszym wyjeździe do Krościenka 
na Centralną Oazę Matkę. Zobaczyli-
śmy Ruch jako całość, fi zycznie, nama-
calnie. Cały czas byliśmy razem z mło-
dzieżą, dziećmi, dorosłymi. Było dużo 
rodzin. Wtedy zrodziło się w nas pra-
gnienie, aby ten Ruch scalać, żeby 

Mokrzeszów 1991
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budować jedność pomiędzy wszyst-
kimi stanami obecnymi w Ruchu.

Wiola: A  jakie mieliście ku temu 
możliwości jako rodzina z Domowego 
Kościoła?

Irek: Mogliśmy mówić o  swoich 
doświadczeniach innym małżeń-
stwom, o tym, że Ruch powinien być 
jednością. Wydaje mi się, że powinni-
śmy mieć w stosunku do Ruchu taką 
samą postawę jak w stosunku do ro-
dziny. Rodzice są odpowiedzialni za 
rodzinę i  materialnie, i  duchowo, 
i organizacyjnie. Takie samo jest miej-
sce rodzin w Ruchu. Powinny się czuć 
odpowiedzialne za Ruch jako całość, 
i  powinny dawać przykład nie tylko 
swoim dzieciom, ale i młodzieży, i tym, 
którzy są poza rodzinami w Ruchu.

Ela: Jeżeli we wspólnocie jest kilka 
młodych rodzin, są dzieci, to najprost-
szą zasadą wychowania jest przygoto-
wanie dla tych małych dzieciaczków 
grupki na ich poziomie. W  formie 
zabawowej. To przecież rodzice po-
winni chcieć zorganizować dla swoich 
dzieci Oazę Dzieci Bożych. Zatrosz-
czyć się o to, żeby znalazł się kapłan, 
animatorzy, zaangażować się w przy-
gotowania i stronę gospodarczą.

Wiola: A spotkania w ciągu roku?
Ela: Mamy we wspólnotach różne 

dzieci. Może uda się poprosić jakiegoś 
nastolatka, żeby taką grupę poprowa-
dził. Można poprosić animatora z są-
siedniej parafi i. Można szukać innych 
rozwiązań.

Wiola: Ale młodzież jest przeciążona 
obowiązkami, zamyka się we własnym 
„sosie”…

Ela: U nas kiedyś były organizowane 
przez rodziców bale karnawałowe dla 
dzieci. Rodzice dawali to, co umieli, 
dla swoich i wspólnotowych dzieci. To 
nie musi być od razu wielka formacja, 
ale choćby wspólne wyjazdy organizo-
wane we wspólnocie.

Wiola: Czasem się słyszy takie słowa 
– Ruch nam nie zapewnia… Nie ma 
propozycji…

Ela: Nie należy czekać, aż ktoś coś 
zorganizuje dla naszych dzieci. Natu-
ralne jest, że sami troszczymy się 
o takie sprawy. Chcemy dla nich dobra.

Wiola: Są zajęcia szkolne i nie tylko 
szkolne…

Ela: Ale z  kim dziecko będzie się 
później czuło bardziej związane? 
Z kim spędzi większość swojego czasu?

Irek: Jeżeli we wspólnocie ograni-
czymy się do spotkań kręgu raz w mie-
siącu, nie będziemy żyli normalnym 
życiem wspólnotowym, nie będziemy 
pielęgnowali elementów tego życia, nie 
będziemy wychodzili nawet do na-
szych dzieci z formą posługi, to prędzej 
czy później nasz Ruch obumrze. Bo 
starsi się wykruszą, a nie będzie zastę-
powalności pokoleń.

Ela i  Irek Szulcowie od 28 lat są 
członkami Ruchu Światło-Życie w Ar-
chidiecezji Wrocławskiej, obecnie odpo-
wiadają za Diecezjalną Diakonię Oaz 
Rekolekcyjnych i są członkami CDOR.
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Zanim przyszedł zachwyt
Wiola: Początki waszego uczestnictwa 

w Ruchu były niespecjalnie wzorcowe.
Krysia: Nie. To była raczej party-

zantka.
Wiola: Jak się zaczęło?
Mietek: Mieszkamy w dość trudnym 

środowisku, dlatego zależało nam na 
tym, żeby dzieciom pokazać inne moż-
liwości, sensownie zagospodarować 
czas. Szukaliśmy.

Krysia:  Syn był ministrantem, córka 
śpiewała w scholi. Obok nas mieszkał 
znajomy ksiądz, który zachęcił ich do 
tzw. „kościelnego” harcerstwa, a w któ-
rymś momencie zaproponował im re-
kolekcje i  pojechały na Oazę Dzieci 
Bożych. Wtedy powiedział nam, że 
dzieci się edukują, a  rodzice zostają 
w tyle. 

Wiola: I ciąg dalszy nastąpił.
Krysia: Zabrał nas maluchem do 

Kiełczowa (na drugi koniec miasta), 
gdzie mieszkali jego znajomi, na spotka-
nie. Tam czekało już na nas dziewięć 
małżeństw. W ten sposób po raz pierw-
szy zetknęliśmy się z Ruchem Światło-
Życie.

RuchRuch jest jeden
Z Krysią i Mietkiem Żygadłami przez pięć lat pełnienia przez nich posługi 
pary diecezjalnej uczestniczyliśmy w Diecezjalnej Diakonii Jedności. To 
było pięć lat wspólnej pracy, na które złożyło się wiele rozmów, wiele 
przeżyć, realizacji różnych planów. Mówią: Ruch dał nam bardzo wiele, 
sprawił, że jesteśmy tym, kim jesteśmy.

Mietek: Warto zauważyć, że myśmy 
nie wchodzili do Domowego Kościoła, 
tylko do Ruchu Światło-Życie.

Wiola: Kiedy was wprowadzano, nie 
powiedziano nic o Domowym Kościele?

Mietek: Nie. Mówiono o Ruchu, i że 
założycielem jest ks. Blachnicki. W na-
szej świadomości Domowy Kościół 
zrodził się chyba po dziesięciu latach. 
Znacznie później, w czasie, kiedy byli-
śmy już w naszym obecnym rejonie. 
Moderator naszego rejonu zawsze miał 
świadomość, że Domowy Kościół to jest 
Ruch Światło-Życie. W tamtym czasie 
zresztą dopiero rodziła się jakaś ofi cjalna 
nazwa, bo wcześniej bardzo różnie na-
zywano: „Ruch wspólnoty rodzinnej”, 
„Oaza Rodzin”, „Domowy Kościół Ru-
chu Światło-Życie”… A  później, gdy 
z Domowym Kościołem działo się to, co 
się działo, ksiądz ukształtował w nas 
świadomość, że Ruch Światło-Życie jest 
jeden.

Wiola: Wróćmy do początków.
Mietek: Byliśmy zupełnie zieloni. Nie 

umieliśmy się posługiwać Pismem 
Świętym. Nasza religijność była prze-
ciętna: niedzielna Eucharystia, poranna 
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i  wieczorna modlitwa, i  modlitwa 
z dziećmi.

Wiola: To niekoniecznie taka prze-
ciętna.

Mietek: Byliśmy przerażeni. Para 
animatorska wydawała się taka mądra, 
uduchowiona, kochająca. Po prostu byli 
jacyś inni i to nas zachwyciło.  

Krysia: Był stres, bo to było coś zupeł-
nie nowego. W czasie spotkań pozna-
waliśmy zobowiązania. Potem pojecha-
łam na ORAR z siostrą Jadwigą. Pomału 
próbowaliśmy poznawać Ruch. Ale 
problemem było to, że nie mieliśmy 
kapłana. Raz był, raz nie. Potem wyje-
chał na Ukrainę. Poza tym niektórzy 
członkowie tego kręgu należeli do KIKu, 
co nie pomagało w budowaniu wspól-
noty.

Mietek: Dzielenie się Ewangelią to 
było rozważanie, a  co by było gdyby. 
Dzielenie włosa na czworo, w  sumie 
męczące. Mało było mówienia o tym, co 
Słowo Boże porusza we mnie.

Krysia: Nasi animatorzy mieli trudne 
zadanie. Mimo dużego wysiłku z  ich 
strony nie było postępu i w sumie krąg 
się rozpadł. Ale ziarno zostało zasiane. 
Przez rok byliśmy w zawieszeniu, a na-
stępnie ksiądz z naszej parafi i i jeszcze 
jedno małżeństwo próbowali zawiązać 
krąg. Zebrali kilka małżeństw. Ksiądz 
wprawdzie miał małą świadomość Ru-
chu, ale przez siedem lat przychodził na 
każde nasze spotkania. W tym nowym 
kręgu jednak znaleźli się ludzie, którzy 
nie podejmowali zobowiązań. Chcieli, 
by spotkania miały charakter modlitew-
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no-towarzyski. Oni też ostatecznie 
odeszli. Na szczęście dla nas w  tym 
czasie parą rejonową byli Celinka 
i Edward Palczakowie. Wiadomo, jak 
bardzo Celinka jest wymagająca. Czę-
sto przychodzili do nas na spotkanie 
kręgu. To był czas, kiedy w  nas coś 
„zaskoczyło”.

Mietek: Drugi okres bycia w Ruchu 
to przede wszystkim doświadczenie 
życia w rejonie, w którym była i mocna 
grupa młodzieży, i sporo kręgów. Dni 
Wspólnoty były rzeczywiście wielosta-
nowe, nie było z tym żadnych proble-
mów. Intensywnie się wtedy rozwijali-
śmy, aż przyszedł czas, że zostaliśmy 
parą rejonową. Celinka z  Edwardem 
powiedzieli, że są już 15 lat (nie było 
jeszcze Zasad) i dłużej już nie powinni. 
(Kadencyjność jest naprawdę błogo-
sławiona).

Krysia: Zanim do tego doszło, poje-
chaliśmy na rekolekcje III stopnia do 
Szczawnicy. Prowadzili je para mode-
ratorska z Dębicy i ks. Jan Mikulski, 
który akurat został moderatorem 
krajowym Domowego Kościoła. Czę-
sto padały słowa: Nie bój się, wypłyń 
na głębię. Wszystkie kazania i konfe-
rencje były adresowane bezpośrednio 
do nas, tak nam się wydawało. To były 
bardzo trudne rekolekcje, ale dużo 
w nas zmieniły, a  jesienią odbyły się 
wybory.

Pokora nie niszczy
Mietek: Kiedy zostaliśmy parą rejo-

nową, postanowiliśmy zaprosić na 

rekolekcje (takie bardziej ewangeliza-
cyjne) moderatora krajowego Domo-
wego Kościoła, skoro mieliśmy okazję 
poznać się z  nim bliżej. Nie każdy 
w diecezji ma taką okazję, pomyśleli-
śmy, że warto. Przyszli na nie ludzie 
z dwudziestoletnim stażem w Ruchu. 
Okazało się, że takie spotkania są po-
trzebne.

Krysia: W naszym rejonie normalną 
praktyką było też organizowanie co-
rocznych wyjazdów autokarowych do 
Krościenka. Chociażby po to, aby lu-
dzie poczuli ducha, poznali Centrum. 
W  końcu stamtąd jesteśmy i  tam są 
nasze korzenie.

Mietek: Co pięknie pokazuje drzewo 
wyrastające z grobu ks. Franciszka.

Krysia: Nie raz tam byliśmy i nadal 
tęsknimy, by pojechać.

Mietek: Kiedy zostaliśmy wybrani 
parą diecezjalną, poczuliśmy się zasko-
czeni, bo przecież wciąż poznawaliśmy 
środowisko diecezjalne. Przez parę lat 
żyliśmy tylko we wspólnocie rejonu.

Krysia: Nie wiedzieliśmy, co nas 
czeka. Dla mnie wiele spraw w diecezji 
było zaskakujących. Od początku 
jednak chcieliśmy, żeby wszyscy byli 
razem, jak w rodzinie. Naturalne dla 
nas było, że na naszych spotkaniach, 
na kręgach diecezjalnych powinien być 
moderator diecezjalny, bo to on odpo-
wiada za Ruch w całej diecezji.

Mietek: Bardzo dbaliśmy o to, żeby 
być na każdej Kongregacji Odpowie-
dzialnych, na każdej Oazie Rekolek-
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cyjnej Diakonii Jedności czy Dniu 
Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych.

Krysia: Kiedy tylko to było możliwe, 
jeździliśmy z  oboma moderatorami: 
diecezjalnym i  Domowego Kościoła. 
Mieliśmy poczucie bezpieczeństwa 
i pewność, że nasza droga jest dobra, 
mając obu moderatorów razem. Że 
idziemy w dobrym kierunku.

Mietek: Na początku zresztą krąg 
diecezjalny odbywał się wspólnie ze 
spotkaniem moderatorów i odpowie-
dzialnych za grupy młodzieżowe. Była 
wspólna Eucharystia, konferencja, 
a potem spotkania w grupach stano-
wych.

Wiola: Tak było do czasu poważnego 
kryzysu, jaki nastąpił w grupach mło-
dzieżowych. Była to zresztą koncepcja 
pracy moderatora diecezjalnego. Zale-

żało mu na budowaniu diakonii jed-
ności.

Krysia: Moderator diecezjalny na 
pewno bardzo nam pomógł. Zawsze 
mogliśmy na niego liczyć. W  każdej 
sytuacji miał dla nas czas. Wydaje mi 
się, że nasza współpraca była owocna 
i  szczera. Były sytuacje trudne, ale 
zależało na tym i jemu, i nam, by dojść 
do porozumienia.

Wiola: Pamiętam, że dochodziło do 
spięć, ale kryzys nie dzielił w dążności 
do celu.

Mietek: Naszym najważniejszym 
celem było utrzymanie jedności. Mimo 
różnych nieporozumień, zawsze szu-
kaliśmy takich rozwiązań, żeby nie 
rozbić, nie podzielić, utrzymać jed-
ność, nawet godząc się na kompromisy. 
Walka o jedność była duża, doświad-

Z ówczesnym moderatorem diecezjalnym, ks. Bogusławem Stecem
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czyliśmy tego przecież. Ale są też 
granice kompromisu, których nie 
można przekroczyć.

Krysia: Zależało nam na budowaniu 
relacji z  drugim człowiekiem. Nie 
„uświetnialiśmy” wydarzeń swoją 
obecnością, byliśmy od początku do 
końca każdego spotkania.

Mietek: Mimo wielu obowiązków 
nigdy nie czuliśmy się zmęczeni, ni-
komu nie odmawialiśmy, jeżeli można 
było tę prośbę spełnić.

Krysia: Zdarzało nam się słyszeć 
pełne zdziwienia pytanie: Będziecie 
cały czas? Nie mieliśmy wtedy co 
prawda wiele obowiązków rodzinnych, 
to był dla nas dobry czas. Teraz już 
byśmy tak nie mogli.

Mietek: Przede wszystkim trzymali-
śmy się charyzmatu. Nie decydowali-
śmy o czymś tylko dlatego, że my tak 
chcieliśmy, ale zastanawialiśmy się, co 
przyniesie większe dobro. A jednocze-
śnie nie będzie w sprzeczności z cha-
ryzmatem. Żeby nie popsuć jednego, 
nie zaszkodzić drugiemu. Czasami się 
balansuje na krawędzi. Decyzje bywały 
trudne.

Krysia: Najgorsze jednak jest obra-
żanie się.

Mietek: Zależało nam również na 
tym, żeby przyciągnąć młodzież. To 
jest ten sam Ruch, oni będą naszymi 
następcami, kiedy dorosną.

Krysia: Pamiętamy czasy, kiedy 
młodzieży było więcej niż nas. Oczy-
wiście, były różnice typu wychowaw-

czego, ale razem ustalaliśmy Dzień 
Wspólnoty. Młodzież była odpowie-
dzialna za to, my za to. Nie było między 
nami napięć i tarć. Tu chodzi o dojrza-
łość. Trzeba chcieć być razem. Nam, 
dorosłym, powinno zależeć na tym, 
żeby ich do siebie przygarnąć. Bo 
zrazić ich można bardzo szybko.

Mietek: Zwłaszcza w sytuacji, kiedy 
jesteśmy w wieku ich rodziców, albo 
i starsi, i mówimy: wy to zrobicie i to. 
Nie. Trzeba usiąść, porozmawiać 
i wspólnie uzgodnić.

Krysia: Ksiądz Blachnicki planował, 
że to Domowy Kościół będzie się 
troszczył o  całość Ruchu. Tak jak 
w  rodzinie. Przecież rodzice, kiedy 
dzieci dorosną, nie odcinają się od nich 
i nie mówią, że odtąd jesteśmy już tylko 
dla siebie. Jeśli nasze dzieci potrzebują 
pomocy, to im pomagamy.

Dzieci
Wiola: Co na to wasze własne dzieci?
Krysia: Wiedziały, że skoro się zo-

bowiązaliśmy, to tak trzeba. Zresztą 
wtedy były już dorosłe. Szczególny był 
dla nas czas wyjazdu na Triduum 
Paschalne. Syn się właśnie ożenił, na-
sza synowa miała być u nas pierwszy 
raz na śniadaniu wielkanocnym, córka 
była po pobycie w  szpitalu. Nic nie 
przemawiało za tym, żeby jechać. Ewa 
(córka) puściła wtedy fi lm o ks. Blach-
nickim i powiedziała nam: jak możecie 
nie jechać? Pojechaliśmy. Okazało się, 
że myśmy przeżyli błogosławiony czas, 
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i oni tak samo. Jeżeli coś się oddaje bez 
żalu, to i jedni, i drudzy na tym korzy-
stają.

Wiola: Ale do Domowego Kościoła 
ich nie ciągnie?

Mietek: Lekko się zraziły do Oazy 
w wieku młodzieńczym, i tak już zo-
stało. Z drugiej strony nas ciągle mo-
bilizowały. Kiedy mieliśmy coraz 
więcej obowiązków i nie bardzo chcie-
liśmy pójść na jakieś spotkanie, padały 
słowa: No wiecie!

Krysia: Myślę, że kiedy myśmy 
uzyskali większą świadomość Ruchu, 
oni byli już za dorośli. Nasze dzieci 
jeździły na rekolekcje oazowe, ale nie 
było środowiska, w którym mogłyby 
formować się w ciągu roku. Dla nich 
podstawowym środowiskiem rówie-
śniczym było harcerstwo, w  którym 

regularnie uczestniczyli w  spotka-
niach. Poszły drogą harcerską.

Mietek: Może byłoby inaczej, gdyby 
nie wracali na pustynię. A harcerstwo 
było silne, dynamiczne. Bardziej im 
odpowiadało.

Krysia: Akceptowali nasze wybory, 
zobowiązania, mało tego, opiekowali się 
Mietka mamą, kiedy musieliśmy gdzieś 
wyjeżdżać. Mieliśmy komfortową sytu-
ację, dopóki nie porodziły im się dzieci. 
Bardzo nam pomagali, ale nie było tę-
sknoty za naszym stylem życia. Mieli 
swój.

Nowe kręgi
Krysia: Po doświadczeniach naszych 

początków wyraźnie widzimy, że lu-
dzie muszą dokładnie wiedzieć, w co 
wchodzą.

Spotkanie członków Stowarzyszenia DIAKONIA 2006 r.
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Mietek: Już w  czasie pilotowania 
wyraźnie akcentujemy, że małżeństwa 
muszą się zdecydować bez przymusu, 
z  pełną świadomością zobowiązań, 
drogi, która ich czeka.

Krysia: Nie można być trochę tu, 
trochę gdzie indziej. Trzeba się opowie-
dzieć. Jeżeli jest to moja droga i mój styl 
życia, to nic nie jest dla mnie prze-
szkodą i trudnością. Nie mnożę wymó-
wek, że nie mogę wyjść, bo spotkanie 
jest dla mnie ważne. Zawsze są przecież 
jakieś trudności do przezwyciężenia, 
i  wybory, które trzeba podjąć. Jeśli 
bycie we wspólnocie jest ciężarem 
i ciąży jak kamień młyński u szyi, to nic 
z tego nie będzie.

Mietek: Zauważyliśmy ostatnio, że 
rzeczywiście pierwsze spotkania są dla 
młodych małżeństw mało atrakcyjne. 
Wychodzi to trochę tak jak bycie na 
wykładzie. My mamy pewne treści do 
przekazania, a oni czują się jak ucznio-
wie. A młodzi ludzie oczekują, że coś 
ich we wspólnocie pociągnie. Zwłasz-
cza tacy, którzy pierwszy raz stykają się 
z  rzeczywistością małej grupy, życia 
wspólnotowego. Pociągnąć ich może 
jedynie nasze świadectwo.

Krysia: Wiem już teraz, że właściwie 
nie ma co zaczynać pilotowania no-
wych kręgów bez kapłana. Etap pilo-
tażu to trudna praca dla wszystkich. 
Inaczej wygląda porządkowanie życia, 
jeśli towarzyszy temu życzliwy, do-
świadczony kapłan. Na początku 
małżeństwa są mało otwarte, nie sygna-

lizują problemów. Wydaje im się, że nie 
wypada, że ktoś ich wyśmieje. Ale 
w miarę upływu czasu zaczynają pró-
bować otwierać się na siebie.

Mietek: W drugim roku pilotowania 
naszym zadaniem jest zachęcenie do 
podzielenia się, jak im „wychodzi” i co 
im daje realizacja poznanych zobowią-
zań. Wtedy też mają takie poczucie 
odpytywania. Nie ma jeszcze otwarto-
ści, wspólnoty.

Krysia: Poczucie bezpieczeństwa 
każdy krąg wypracowuje sobie sam. 
Jego członkowie muszą sobie zaufać. 
Mimo, że ciężko jest teraz młodym 
ludziom spotkać się, wybrać termin na 
spotkanie kręgu tak, aby wszystkim 
odpowiadał, ale zauważamy, że raz 
w miesiącu to za mało dla zbudowania 
wspólnoty.

Wiola: Czego nauczyła was diakonia 
w Ruchu?

Krysia: Pokory, stawania w prawdzie, 
podejmowania trudnych dla nas decy-
zji. I że jeśli człowiek oddaje to, co robi, 
Panu Bogu, jest otwarty na Jego na-
tchnienia, to Pan Bóg da mu ludzi, na 
których może liczyć, którzy mu po-
mogą. My na szczęście takich spotka-
liśmy. Nie byliśmy sami. Zawsze mieli-
śmy wsparcie i za to dziękujemy Panu 
Bogu.

Krysia i Mietek w  latach 2004-2009 
pełnili posługę pary diecezjalnej Domo-
wego Kościoła w Archidiecezji Wrocław-
skiej.
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Rozmawiam z nimi i czwórką z piątki 
ich dzieci późnym wieczorem na par-
terze sporego domu na wrocławskim 
Zalesiu. W czasie rozmowy od czasu 
do czasu wszyscy wybuchamy głośnym 
śmiechem (jak to opisać w komenta-
rzach?). Zauważam spokój i ogromny 
dystans wobec samych siebie i stereo-

Warto zawalczyćzawalczyć
Ania i Benek Banaszakowie są szczęśliwym małżeństwem od 24 lat, 
a także rodzicami : Asi (21 l.), Hani (19 l.), Krzysia (18 l.), Oli (15 l.) 
i Małgosi (10 l.). W Ruchu Światło-Życie uczestniczą od początku swoich 
lat studenckich (A. 29, B. 30 l.) Przeżyli najpierw formację podstawową 
młodzieżową, a zaraz po ślubie – małżeńską.

typów myślenia otoczenia. W diecezji 
od prawie roku zajmują się diakonią 
formacji diakonii. Nie jest to przypad-
kowe.

Jak sami mówią: Nie było prawie 
wakacji, które przeżywalibyśmy bez 
rekolekcji oazowych, najpierw się 
formowaliśmy, potem posługiwaliśmy 
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i  tak jest do dziś. Oglądamy wielkie 
rzeczy, które Pan Bóg czyni poprzez 
formację Ruchu w naszym życiu i życiu 
naszych bliskich! Posługujemy także 
w  poradnictwie rodzinnym. To rów-
nież pole niesamowitego Bożego 
działania.

Pierwsza miłość
Benek: Pochodzimy z tej samej pa-

rafi i, wychowaliśmy się w  tej samej 
wielostanowej wspólnocie Ruchu 
Światło-Życie.

Ania: W  czasie największego roz-
woju należało do niej chyba 150 osób. 
Duża wspólnota, a jednak były w niej 
bardzo silne relacje. Znaliśmy się, ro-
biliśmy wiele rzeczy razem, przygląda-
liśmy się swojemu życiu. Doświadczy-
liśmy, jako młodzi ludzie, współpracy 
z dorosłymi, z małżeństwami z Domo-
wego Kościoła, z młodszymi od nas. 
Było dla nas odkrywcze, że tak można.

Benek: To doświadczenie wspólnoty, 
w  której przenikały się nawzajem 
spontaniczność młodzieży i odpowie-

dzialność rodzin, bardzo nas 
pociągało. Nawet specjalnie 
nie rozmawialiśmy, ale wyda-
wało się oczywiste, że po ślu-
bie wejdziemy do Domowego 
Kościoła.

Wiola: Na czym polegała ta 
współpraca?

Ania: Wspólne były takie 
typowo parafi alne akcje typu 
budowanie ołtarza na Boże 
Ciało czy nabożeństwa para-
fi alne, które przygotowywali-
śmy z  przedstawicielami in-
nych stanów. Osobne były 
oczywiście małe grupy. Były 
też wspólne wyjazdy na oazy 
modlitwy czy rekolekcje, takie 
bardziej o charakterze diako-
nijnym.

Benek: Cotygodniowe spo-
tkania modlitewne były 
wprawdzie nieobowiązkowe, 
ale na tyle żywe i pociągające, Asia



Oaza Pismo Ruchu Światło-Życie

68

że wszyscy się na nich gromadzili. 
Otrzymywaliśmy mocne sygnały ze 
strony dorosłych, wpływające na całą 
wspólnotę. Mówiono nam, że fajnie, 
że jesteśmy, że cieszy ich radość 
i  spontaniczność młodzieży, mło-
dzieńcza werwa, że jesteśmy im po-
trzebni. Dorośli widzieli rodzące się 
relacje damsko-męskie, i potrafi li się 
nimi cieszyć. Tym, że pary oazowe się 
rozwijają, że mówią o Panu Bogu.

Ania: To było dla nich takie „na-
dziejne” na przyszłość.

Benek: Ruch wychował 
nas do małżeństwa, po-
mógł nam przeżyć narze-
czeństwo w  czystości, 
przemyśleć hierarchię 
wartości, cele życiowe. Nie 
widzieliśmy innej możli-
wości, jak tylko w  nim 
pozostać.

Ania: Każde z nas, naj-
pierw na własną rękę, od-
kryło przeżywanie osobi-
stej relacji z  Panem Bo-
giem. Chcieliśmy dalej się 
rozwijać, wzrastać du-
chowo. Widzieliśmy, że 
Ruch to jest propozycja na 
całe życie, że nie jest to 
młodzieńcza przygoda.

Drugie pokolenie
Wiola: (do dzieci) Jak 

było z wami?
Asia: Ponieważ właści-

wie wychowaliśmy się w Oazie, nawet 
nie zauważaliśmy, jak nią nasiąkaliśmy. 
Wspólna codzienna modlitwa, 
wspólne przeżywanie Eucharystii 
(i dzielenie się tym, co nas poruszyło 
na homilii, kiedy byliśmy dziećmi), 
wyjazdy z  rodzicami na rekolekcje, 
pracowały w nas cały czas.

Wiola: Podjęłaś decyzję o wejściu do 
Stowarzyszenia DIAKONIA w  dość 
młodym wieku. Dlaczego? Ludzie 
obecnie nie lubią tak formalnych 
kroków.

Gosia
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Asia: Zdecydowałam się zaraz po 
przeżyciu ORD. Od dawna nosiłam się 
z taką myślą. Skoro rozpoczęłam drogę 
formacji w  Ruchu, jeżeli się w  nim 
odnajduję, to dlaczego miałabym z tej 
drogi schodzić? Jeżeli Pan Bóg po-
zwoli, to zostanę na całe życie. Chcę, 
aby był z  tego pożytek również dla 
kogoś innego, a  nie tylko dla mnie. 
Żeby się bardziej związać i utożsamić 
z Ruchem.

Krzysiek: Ja nie od razu chętnie za-
reagowałem na wieść „Synu, jedziesz 
na oazę”.

Benek: „Dobrze by było, gdybyś 
pojechał na oazę”.

Krzysiek: Tak, to była bardzo wy-
mowna sugestia, propozycja nie do 
odrzucenia (śmiech). Wydaje mi się, 
że dobrze, że tak się stało. Rodzice 
dużo nam mówili (i gorliwie się o to 
modlili), o tym, że powinniśmy odna-
leźć swoje miejsce w  Kościele, przy 
Panu Bogu.

Wiola: Czułeś presję tej modlitwy?
Krzysiek: Nie, presję czułem tylko 

przy wyjeździe na pierwsze rekolekcje 
zimowe (śmiech). Tata mi wprawdzie 
powiedział: „Jeszcze będziesz chciał 
pojechać na jedynkę”. Na co ja: „Mowy 
nie ma. Jadę teraz, żebyście mnie nie 
namawiali na wakacje”. Pojechałem 
i  nawróciłem się. Niby byłem mini-
strantem, chodziłem do kościoła, 
modliłem się. Byłem przyzwyczajony 
do Pana Boga. To była część mojego 
życia, ale nieświadoma. Taki byłem, bo 

tak mnie wychowano, ale Jezusa spo-
tkałem dopiero w czasie tych rekolek-
cji.

Wiola: Hm…
Krzysiek: 10 lutego w czasie nastro-

jowej modlitwy wieczornej (pamiętam, 
bo chyba jest tak, że jak spotykamy 
Jezusa, to pamiętamy wszystkie oko-
liczności). Stwierdziłem, że skoro już 
tu jestem, to można by dać Panu Bogu 
zielone światło – możesz próbować 
wejść w moje życie. Nie myślałem, że 
tak będzie, jak było. Rozbeczałem się 
jak dziecko. To był moment, kiedy sam 
wszedłem do Ruchu, świadomie, bo 
śmieję się, że się urodziłem z  foską 
wypaloną na klatce piersiowej. 
(śmiech)

Ola: W  szkole byłam wyśmiewana 
za religijność. Co niedziela w  ko-
ściele… Uznałam, że w  tej sytuacji 
rekolekcje nie są mi za bardzo po-
trzebne. Ale rodzice bardzo nalegali, 
więc (łagodnie mówiąc) nie mogłam 
odmówić. Pojechałam. Mama mówi, 
że na początku nie chciałam się przy-
znać, że było dobrze (ale ja to pamię-
tam zupełnie inaczej). Spodobało mi 
się.

Hania: Rodzice zawsze nam powta-
rzali, jak to w Oazie jest super. Często, 
kiedy byliśmy młodsi, jeździliśmy 
z  nimi na kręgi. Spotykały się tam 
wszystkie dzieci. Było to dla mnie 
bardzo budujące, chyba dlatego to 
zapamiętałam. Bardzo mi też pomogło, 
że na swoje pierwsze rekolekcje poje-
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chałam z Asią. Kiedy widziałam, że jej 
się udaje „przetrwać”, to mi było trochę 
łatwiej. (śmiech) Podobnie jak Krzyś 
nie byłam chętna, żeby jeździć na „te 
wszystkie rekolekcje”. Chyba dopiero 
po pierwszym stopniu ONŻ zaczęłam 
bardziej rozumieć, czym jest Ruch. Dla 
mnie ważne też było, że przynajmniej 
raz w czasie wakacji rodzice jeździli na 
Trójkę do Krakowa ze świadectwem 
i praktycznie zawsze nas ze sobą zabie-
rali. (Jak nie byliśmy na rekolekcjach 
własnych, to jeździliśmy z rodzicami 
na świadectwa). Wydawało mi się to 
w sumie sensowne.

Wiola: Nie rodziło buntu takie życie?
Hania: Czasami było trochę niepo-

rozumień, ale chyba zawsze jest tak 
przed wyjazdami, zwłaszcza, jeśli ma 
się wydarzyć coś dobrego. Teraz sama 
jestem po trzecim stopniu, no i  coś 
trzeba robić…(gremialny śmiech) 
Padają sugestie nie do odrzucenia.

Wiola: A czyje?
Hania: Pana Boga i rodziców, a wła-

ściwie Boga, bo on mówi przez rodzi-
ców. Trzeba być posłusznym rodzicom 
i pokornym wobec woli Boga. (radosny 
śmiech wszystkich).

Benek: Pięknie to ujęłaś…
Ania: Bardzo pragnęliśmy, aby dzieci 

były w Kościele, by zaczęły znajdywać 
w nim swoje własne miejsce, osobistą 
relację z Panem Bogiem. Dzieci dosko-
nale wiedziały, że się o to modlimy, i na 
modlitwie rodzinnej właściwie modliły 
się razem z nami. (Może nie do końca 

były świadome, z czym to się wiąże). 
Jak mówią, odbierali to jako swego 
rodzaju nacisk z naszej strony. Rzeczy-
wiście, kiedy nam zależy na czymś, 
z czego może wyniknąć dla nich wiel-
kie dobro, usilnie o to zabiegamy. Może 
nawet to jest dla nich trochę trudne. 
Dla nas wielką łaską jest, że Pan Bóg 
tak na to odpowiedział. Modliliśmy się 
również o  to, żeby tutaj powstała 
wspólnota młodzieżowa, bo z  do-
świadczenia wiemy, że najbardziej 
efektywna jest praca we własnej parafi i. 
Teraz starsza czwórka sama planuje 
wyjazdy oazowe, a  Małgosia pyta, 
kiedy ona pojedzie na swoje rekolek-
cje...

Benek: Przykładaliśmy również dużą 
wagę do tego, żeby w ogóle gdzieś ra-
zem wyjeżdżać na wakacje, czasem 
nawet w bardziej odległe strony. I do 
ubiegłego roku to nam się udawało. To 
jest szalenie istotne, żeby oprócz reko-
lekcyjnego spędzania czasu wakacji 
spędzać go również rekreacyjnie. 
Kiedy co roku wyjeżdżaliśmy na reko-
lekcje prowadzone przez o. Ksawerego 
Knotza, to bardzo często jeździliśmy 
tam również na nartach. Treści poru-
szane w  czasie homilii były dobrą 
okazją do rozmów z dziećmi na tematy 
czystości, płciowości. Rozmawialiśmy 
z dziećmi normalnie, otwarcie, dosto-
sowując się do tego, na jakim etapie 
rozwoju dziecko się znajdowało.

Ania: To się też działo przy okazji 
wyjazdów na rekolekcje trzeciego 
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stopnia, bo myśmy tam jeź-
dzili do młodzieży, w charak-
terze „spotkania z  żywym 
Kościołem”. Nasze dzieci 
uczestniczyły (czasem tylko 
w części) w tych spotkaniach. 
Mogły zobaczyć, jaka jest 
dalsza droga w Ruchu Świa-
tło-Życie, jak pielęgnować 
relacje z  Bogiem w  małżeń-
stwie, w  czasie świadectwa 
mówiliśmy o wychowaniu do 
miłości, do czystości, do od-
krywania swojego powołania. 
Były to okazje do rozmów 
istotnych dla wszystkich mło-
dych ludzi. Dzieci taktownie 
nie powiedziały, ale czasem 
były to dla nich trudne wy-
jazdy. Byliśmy zmęczeni, nie 
do dyspozycji dla nich. Kiedy 
wracaliśmy, dziękowaliśmy 
im za ich trud. Naszym zada-
niem było powiedzenie świadectwa, 
a  ich wkładem zniesienie tej sytuacji 
z  cierpliwością i  miłością. To było 
komuś potrzebne.

Wiola: (do dzieci) Warto było 
uczestniczyć w tych spotkaniach?

Asia: Tak! Czekoladki dostawaliśmy 
(ogólny śmiech).

Wiola: Nie było wam za dużo tych 
wyjazdów?

Ola: Ale wszystkie wyjazdy to też jest 
życie rodzinne…

Ania: Czasem urywaliśmy się na 
lody do Krakowa. Chwytaliśmy chwile.

Asia: Te wyjazdy były również okazją 
zobaczenia, do jakiego etapu możemy 
dojść w  swojej formacji. Już jako 
dziecko marzyłam, że ja też tak kiedyś 
pojadę na trzeci stopień. Bardzo się 
z tego cieszyłam, bardzo go wyczeki-
wałam. Czułam, że to już jest taki po-
ważny etap, że tyle się odkrywa.

Hania: Sporo się dowiedzieliśmy 
o rodzicach.

Ola: Na pewno tego, że są rozchwy-
tywani.

Hania: Chociaż większość tego, 
o  czym mówią w  swoich świadec-

Hania
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twach, mamy na co dzień w  domu. 
Może ujęte w trochę inne słowa.

Krzysiek: Nawet nam czasem wy-
tykają, kiedy przychodzimy i  mó-
wimy: „Mamo i tato. Dowiedzieliśmy 
się tego i tego na oazie!” – „Nie wiem, 
czy pamiętasz, ale mówiliśmy wam to 
wiele razy”. Pewnych spraw się nie 
docenia, kiedy ma się je na co dzień.

Wiola: Czy czuliście się bardzo 
„dziwni” w  szkole? Jak wyglądało 
zderzenie świata z foską na piersiach 
z życiem innych ludzi?

Asia: Z  Hanią i  Olą śpiewałyśmy 
w scholi do końca podstawówki, zatem 
od zawsze byłyśmy na boczku, bo 
wiadomo było, że się udzielamy w ko-
ściele. O  ile w  podstawówce miałam 
normalnych znajomych, którym to nie 
przeszkadzało, o  tyle w  gimnazjum 
faktycznie trafi ały się różne przypadki 
osobowości. Kiedyś usłyszałam, że 
jestem pusta, bo siedzę cały czas w ko-
ściele albo bawię z  moim młodszym 
rodzeństwem. Koleżanka z klasy po-
wiedziała to całkiem poważnie. Trochę 

mnie to rozbawiło. W  gim-
nazjum to przeżywałam, ale 
w  liceum ludzie może i  nie 
mieli tego samego systemu 
wartości co ja, ale zaczął się 
pojawiać szacunek za posia-
danie własnych zasad i trzy-
manie się ich. Trzymało nas 
też uczestniczenie w  życiu 
wspólnot młodzieżowych 
(chociaż trochę się tułaliśmy 
po wspólnotach wrocław-
skich). Nie wątpiliśmy, że 
takie życie ma sens.

Wiola: Nawet niedosko-
nała wspólnota rówieśnicza 
była pomocna?

Asia: Tak.
Wiola: Jakby było bez 

tego?
Asia: Nie wyobrażam sobie 

takiej sytuacji.
Krzysiek: Kiedy spotkałem 

się z Jezusem, było to na tyle Krzysiek



OazaPismo Ruchu Światło-Życie

73

mocne doświadczenie, że wyznawanie 
wiary, swoich przekonań, nie było dla 
mnie żadnym problemem. Teraz wy-
śmiewanie mnie nie dotyka. Dużo 
bardziej fakt, że nie umiem sprostać 
ideałowi życia, doświadczenie własnej 
słabości.

Hania:  W  gimnazjum miałam 
trudną klasę i przeżywałam to bardziej 
niż Krzysiu. To był dla mnie ciężki 
czas.

Ola: Kiedy ludzie widzą, że ktoś się 
otwarcie przyznaje do wiary, to może 
nawet nie to, że to szanują, ale przyj-
mują to normalniej. Ja się cały czas 
wykręcałam, że nie jestem mega-reli-
gijna. Teraz otwarcie się przyznaję do 
swoich poglądów, jestem pewna siebie, 
to nie chce im się specjalnie zaczynać 
wyśmiewać.

Asia: Kiedy przychodzą do nas ko-
ledzy i  znajomi, to, o  dziwo, chcą 
rozmawiać z naszymi rodzicami. Było 
to dla mnie szokiem. Przecież w na-
szym pokoju jest fajniej niż w kuchni, 
to gdzie oni w ogóle idą? Kilka razy nie 
mogłam ich wyciągnąć z dołu, bo się 
zagadali. Zaczęło do mnie docierać, że 
widocznie jest to potrzebne, i w sumie 
zaczęłam się cieszyć. To mi też uświa-
domiło bogactwo domu, w jakim się 
wychowuję.

Parafi a
Wiola: Walczyliście o to, żeby móc 

pracować w parafi i.
Ania: Tak zostaliśmy w Ruchu wy-

chowani. Mieliśmy poczucie, że jest 
nam to zadane. Kiedy się tu przepro-
wadzaliśmy, koleżanka zapytała: I co? 
Znowu będziecie coś tam robić? Skoro 
„kościółkowa” dziewczyna tak zare-
agowała, to znaczy, że jest to postrze-
gane jako coś dziwnego. Ale trudno. 
Takie pragnienie w nas było. Przedsta-
wiliśmy się księdzu proboszczowi, że 
jesteśmy z Ruchu Światło-Życie, i jeżeli 
będzie możliwość i jego zgoda, to bę-
dziemy mogli posłużyć.

Wiola: Zaskoczyło od razu?
Ania: Tutaj właściwie prawie nie 

było wspólnot. Minęło kilka lat, wra-
staliśmy w środowisko, wychowywali-
śmy dzieci, na co trzeba było mieć czas. 
Cały czas sami uczestniczyliśmy w Ru-
chu i robiliśmy inne rzeczy. Modliliśmy 
się za parafię. Potem założyliśmy 
pierwszy krąg, którego skład się zasad-
niczo wymienił, potem powstał drugi. 
Potem zaczęliśmy się modlić o ludzi na 
swojej ulicy.

Krzysiek: I połowa się wyprowadziła 
(śmiech).

Ania: No tak... Taka modlitwa bu-
duje w nas troskę o konkretnych ludzi. 
Ostatnio zaczęliśmy się modlić o roz-
wój Ruchu w naszej parafi i, o powsta-
nie grupy młodzieżowej, regularnie, 
codziennie, za wstawiennictwem Ojca 
Franciszka. Modlimy się o to rodzin-
nie.

Benek: Zakładając kręgi z góry po-
stawiliśmy na ludzi z  tej parafi i. Nie 
blokowaliśmy innych, ale celowaliśmy 
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w  tych mieszkających na 
terenie parafi i. Mają dzieci 
w podobnym wieku do na-
szych albo młodsze, spoty-
kamy się na Mszy świętej. 
Członkowie kręgu stop-
niowo przejmowali od nas 
odpowiedzialność za pracę 
w  parafii. Odnajdują tutaj 
swoje miejsce. Stopniowo 
dojrzewając, czują się za nią 
odpowiedzialni.

Asia: W  zeszłym roku 
prowadziliśmy z  Krzysiem 
i  Hanią spotkania dla paru 
osób. Zaczęliśmy w kwietniu 
i w czasie wakacji wszystko 
się „rozmyło”. Regularne 
spotkania formacyjne za-
częły się w tym roku (forma-
cyjnym) w październiku. Na 
początku nie wiedzieliśmy 
nawet, czy choćby dwie 
grupy się zawiążą. Co piątek 
miałam ochotę zrezygno-
wać, ale mama uspokajała mnie i du-
cha nie gasiła. Zachęcała nas do inwe-
stowania w tę grupę.

Ania: Nasze dzieci nie mają z nami 
łatwo. Wielokrotnie rozmawialiśmy 
i z nimi, i z młodymi ludźmi z parafi i, 
uczestniczącymi w  innych wspólno-
tach, że to dobrze, że tam się rozwijają, 
uczą, ale muszą wrócić do parafii. 
Tutaj są młodzi ludzie, którzy ich po-
trzebują. Wychodzimy z  parafii nie 
tylko po to, by gdzieś brać, żeby nam 

było dobrze. Bardzo cenię dzieci, za to 
co, robią, bo wiem, ile ich kosztowało 
wyjście ze swoich pierwszych wspól-
not.

Benek: Okazało się, że wspólnota 
zaczyna żyć coraz bardziej pełnym 
życiem. W  tej chwili liczy około 17 
osób. Początkowo byłem sceptycznie 
nastawiony, ale podczas wakacji dużo 
na ten temat rozmawialiśmy. Dopin-
gowaliśmy dzieci i pokazywaliśmy, że 
to ma szansę się udać.

Ola
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Asia: Siedzimy sobie w  Hiszpanii, 
słoneczko grzeje, a mama przychodzi 
z kartką i pyta, o kim by jeszcze można 
pomyśleć. Nie było to zbyt przyjemne.

Krzysiek: A mnie się podobało.
Ania: Myślę, że to nie było wygodne, 

ale było przyszłościowe. Skoro jest 
modlitwa i oczekujemy jej skutków, to 
ja myślę konkretnie. Biorę płachtę 
papieru i  zastanawiam się, o  kogo 
konkretnie się modlić i zabiegać. Kto 
potrzebuje i zechce przyjść.

Jak w rodzinie
Ania: Pierwsza wspólnota była dla 

nas żywym przykładem współpracy, 
zatroskania starszych o młodych, po-
mocy, kiedy było to potrzebne. Ile ta-
kich samodzielnych inicjatyw wyszło 
ze strony rodzin czy dorosłych przy 
okazji naszego ślubu - chcieli nas 
czymś obdarować, bo urządzaliśmy 
przyjęcie ślubne. To było fundamen-
talne doświadczenie. Teraz przyszedł 
czas na nas.

Benek: Wydaje się nam, że Domowy 
Kościół jest w dużej mierze odpowie-
dzialny za formację młodych, że od 
tego nie ucieknie, nawet, gdyby bardzo 
chciał. Wcześniej czy później życie to 
pokaże, właściwie już pokazuje.

Ania: We wspólnocie powinno być 
tak jak w rodzinie. Powinno nas inte-
resować, jak funkcjonują dzieci, mło-
dzież. Odpowiedzialność rodzin po-
winna się przejawiać w różnych obsza-
r a c h :  w   z w y k ł y m  k ont a k c i e , 
w modlitwie, w pomocy przy powsta-

waniu i  funkcjonowaniu wspólnot, 
w świadectwie, w zwyczajnej służbie, 
wsparciu moderatorów w posłudze na 
rekolekcjach. To jest zadanie do pod-
jęcia, możliwe do realizacji przez ro-
dziny.

Wiola: Dlaczego to takie ważne?
Ania: Niejednokrotnie usłyszeliśmy 

od młodych ludzi, że cieszą się, że byli 
na rekolekcjach z  rodzinami, bo od-
kryli, że może dla nich rodzina to też 
jest droga powołania. Mają takie 
trudne doświadczenia z domu, że do 
tej pory nie brali tego pod uwagę. Dla 
mnie to był wstrząs. To brzmi szoku-
jąco. Takie opinie wypowiadane przez 
różne osoby na przestrzeni lat przeko-
nują nas skutecznie do tego, że jeste-
śmy im to winni. To nie jest wielka 
łaska.

Benek: Tak mówił Ojciec. To prze-
cież nie jest żadną tajemnicą, że jego 
zdaniem Ruch Światło-Życie miał się 
opierać na rodzinach, nie tylko w wy-
miarze materialnym, ale i  w  objęciu 
swoją troską młodzieży. Wiemy, że 
różnie to wygląda w  różnych diece-
zjach. Mamy świadomość, że skutki 
wyrywania Domowego Kościoła 
z serca Ruchu ciągle jeszcze w jakimś 
stopniu są widoczne w  niektórych 
diecezjach, ale wydaje się, że to musi 
nieuchronnie minąć. Domowy Kościół 
musi przejąć odpowiedzialność za 
Ruch: w sensie organizacyjnym, mate-
rialnym. Dzieci rodziców, którzy są 
w Domowym Kościele, w sposób na-
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turalny mogłyby być wprowadzane 
w  formację Ruchu Światło-Życie. To 
się czasami wydaje być zadaniem po-
nad miarę, ale przede wszystkim 
chodzi o to, aby dzieci odnalazły swoje 
miejsce gdzieś we wspólnocie żywego 
Kościoła. Od tego w naszym odczuciu 
Domowy Kościół nie ucieknie.

Wiola: To doskonała okazja do poka-
zywania wartości duchowości małżeń-
skiej innym członkom Ruchu. To też 
jest jakaś misja do spełnienia.

Benek: Tak. Często rodziny nie poka-
zują tego, a szkoda.

Krzysiek: Rozmawiałem kiedyś 
z przyjaciółką o trudnościach w prze-
żywaniu wspólnych wydarzeń z Domo-
wym Kościołem, i co można robić, by 
zmniejszyć dystans pokoleniowy. Od-
powiedziała mi, że bardzo zwyczajne 
rzeczy: wspólne ognisko, pantomima, 
spotkanie, jakaś ewangeliczna rewizja 
życia na temat miłości w rodzinie, albo 
wspólne przygotowywanie modlitwy 
czy Dnia Wspólnoty. Aby podczas 
każdego wspólnego spotkania były 

momenty, które mogą dotknąć i doro-
słych, i młodzież. Żeby nie było tak, że 
dorośli przygotują coś „nudnego”, nie-
zrozumiałego dla młodzieży, trudnego 
do przyjęcia dla niej ze względu na wiek, 
na dojrzałość, i na odwrót, żeby nie było 
tylko super spontanicznie, a dorośli nie 
wiedzą, o co chodzi.

Ania: Próbkę takiej pracy mamy na 
Dniach Wspólnoty, bo jednak pielęgnu-
jemy to, żeby się razem spotykać. Bar-
dzo często do podobnych zadań anga-
żujemy przedstawicieli różnych grup, 
zwłaszcza w  przypadku świadectw. 
Żeby była równowaga, żeby każdy mógł 
usłyszeć coś dla siebie. Spotykamy się 
w wymieszanym grupach. Uczymy się 
siebie nawzajem. Niektórzy rodzice 
wspominali, że dobrze było spojrzeć na 
rzeczywistość duchową oczyma mło-
dego człowieka, bo oni mają dzieci 
w takim wieku. To jest bogactwo, które 
możemy sobie nawzajem dać. Im mniej 
formalne są spotkania, tym większa 
szansa, żeby dzielić się tym, co jest dla 
nas ważne.

Co można robić, by zmniejszyć dystans pokoleniowy? 
Bardzo zwyczajne rzeczy: wspólne ognisko, panto-

mima, spotkanie, jakaś ewangeliczna rewizja życia na 
temat miłości w rodzinie, albo wspólne przygotowy-
wanie modlitwy czy Dnia Wspólnoty. Aby podczas 

każdego wspólnego spotkania były momenty, które 
mogą dotknąć i dorosłych, i młodzież.
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Przed laty, w  trakcie spotkania 
naszego kręgu, jedno z  mał-
żeństw powiedziało, że dorasta-

jący synowie odmówili udziału w mo-
dlitwie rodzinnej, motywując to tym, że 
dorośli już do osobistej modlitwy. Ro-
dzice nie wiedzieli, jak na to zareagować. 
Z jednej strony cieszyli się oświadcze-
niami ich synów: Prowadzę już modlitwę 
osobistą. Z drugiej budziło to ich obawy, 
nasze też. I, niestety, obawy te okazały 
się słuszne. Najpierw było odejście od 
modlitwy rodzinnej, następnie od in-
nych praktyk religijnych – aż po zane-
gowanie niedzielnej Mszy św. Na koniec 
odrzucili w  całości Kościół i  Boga, 
zwątpili w Jego istnienie. Teraz, w czasie 
dzielenia się życiem, niejednokrotnie 
słyszymy ich zapytanie – Co takiego 
zrobiliśmy, że nasze dzieci odeszły od 
Boga? Gdzie zbłądziliśmy? Ich ból, ich 
żal potwierdza tezę postawioną na po-
czątku artykułu – rodzimy dla życia, 
nade wszystko dla życia wiecznego. 
Najlepsze zdrowie, sukcesy zawodowe, 
szczęście osobiste, społeczne uznanie 
itd. nic nie znaczą, gdy dziecko odrzuca 
Boga. W Bogu nadzieja, że przyjdzie 

RodzenieRodzenie dla życia wiarą

Służba życiu to według błogosławionego Jana Pawła II drugie w kolejno-
ści z zadań rodziny chrześcijańskiej. Jest więc bardzo ważna. Służba ta to 
jednak nie tylko rodzicielstwo – biologiczne czy zastępcze. To również, 
a może przede wszystkim, rodzenie dla życia wiarą.

opamiętanie, nawrócenie, ale ból trwa 
nadal.

Jak to jest, że dzieci porządnych rodzi-
ców, ponadprzeciętnych katolików, 
rzeczywiście praktykujących wiarę – 
modlących się codziennie, systematycz-
nie czytających Słowo Boże, regularnie 
korzystających z sakramentów itp. idą 
inną drogą? Dlaczego tam, gdzie są silne 
rejony Domowego Kościoła, nieko-
niecznie są też oazowe wspólnoty 
młodzieżowe, grupy Dzieci? Jak wywią-
zujemy się ze służby życiu, my dorośli, 
uformowani, starający się o żywą, oso-
bową relację z Bogiem? Załatwiliśmy 
sprawę, bo nie dopuściliśmy się aborcji, 
a  nawet podejmujemy się działań 
w obronie życia poczętego – to wystar-
czy?

Tego typu pytania dotykają. Pojawiają 
się niejednokrotnie ze strony kapłanów, 
ale i  kręgowiczów. Nas też dotykały, 
zastanawiały. Przeżycia wspomnianej 
rodziny, ale i innych spotkanych w Ru-
chu Światło-Życie, życiowe tragedie 
różnych małżeństw, zasłyszane w Po-
radni Rodzinnej, i  nasze własne do-
świadczenia rodzinne uświadomiły nam 
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jednoznacznie, że jeśli nasze dzieci nie 
nawiążą z Bogiem żywej, osobowej re-
lacji, nie przyjmą Go jako Pana i Zbawi-
ciela, to może być bardzo źle. Świetnie 
to dostrzegamy u  naszych dzieci. 
Dwójka najstarszych systematycznie 
praktykuje, ale nie ma tej relacji. Dwójka 
kolejnych „złapało bakcyla” poprzez 
wspólnotę oazową, letnie rekolekcje. 
Patrząc na nich widzimy siebie sprzed 
kilkudziesięciu lat i nasz zachwyt Bo-
giem, którego doświadczaliśmy właśnie 
poprzez życie w młodzieżowej wspól-
nocie oazowej. Najmłodszy, mamy na-
dzieję, pójdzie też tą drogą.

W obecnych czasach sam przykład 
wiary ze strony rodziców może nie 
wystarczyć. Dzieci, młodzież potrzebuje 
spotkania z  Bogiem we wspólnocie. 
Nasz Ruch daje nam takie możliwości, 
warto z nich korzystać.

W Oleśnicy moderator rejonowy też 
dostrzegł taką potrzebę. Zadbał o reak-

tywację Dzieci Bożych, grup młodzie-
żowych, grupy dorosłych. Małżeństwa 
z Domowego Kościoła otrzymały zapro-
szenie do przysyłania swoich dzieci – 
choć oczywiście nie tylko one – na 
spotkania formacyjne. Rozpoczęły się 
letnie wyjazdy, praca w małych grup-
kach w  ciągu roku. Latem tego roku 
pierwsza grupa młodzieży pojedzie na 
III stopień. Mamy nadzieję na podjęcie 
przez nich posługi animatorów od no-
wego roku. Jest już taka potrzeba - w po-
bliskiej parafii, pojawiła się grupa 8 
nastolatków chętnych do udziału w Ru-
chu. To też owoc pracy ich kapłana 
i rodziców z kręgu.

Dzisiaj odpowiedzialność za Ruch 
winniśmy wziąć przede wszystkim my, 
członkowie Domowego Kościoła. Od-
powiedzialność w różnym wymiarze – 
również poprzez tworzenie odpowied-
nich warunków do istnienia grup 
młodzieżowych i Bożych Dzieci. W na-
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szym rejonie odbywa się to w ten sposób, 
że Jadzia – odpowiedzialna za wszystkie 
grupy młodzieżowe – uczestniczy w na-

szych kręgach rejonowych, w spotka-
niach pary rejonowej z księdzem Paw-
łem – moderatorem rejonowym. 
Wspólnie ustalamy sprawy ważne dla 
rejonu, np. Dzień Wspólnoty, tak by 
uwzględnić dzieci i młodzież, mających 
przecież znacznie inne możliwości niż 
osoby dorosłe. Uwzględniamy ich 
w agapie, przynosząc odpowiednią ilość 
poczęstunku, zabieramy do aut, by 
przewieźć do domu, gdy pada itp.

Ostatnią inicjatywą, jaka pojawiła się 
bodaj dwa miesiące temu, było zbieranie 
pieniędzy przez kręgi na wyjazd Dzieci 
Bożych na rekolekcje. Różnie bywa 
w ich domach rodzinnych z możliwo-
ściami finansowymi. Nam też bywa 
trudno, ale dzielimy się z  nimi. Od 
dawna spotykaliśmy się raz w miesiącu 
na wspólnej adoracji Najświętszego 
Sakramentu. W  miarę, jak w  naszej 
wspólnocie pojawiały się dzieci i mło-
dzież, spotkania były coraz liczniejsze. 
Od 2-3 lat – a może wcześniej – adoracje 
te prowadziliśmy na przemian – kręgi 

i młodzież. W tym roku natomiast, po 
Mszy św. w lutym w 25 rocznicę śmierci 
ks. Franciszka Blachnickiego, w trakcie 

kręgu rejonowego podjęliśmy – za zgodą 
proboszcza – pomysł, by zamiast ado-
racji była to Msza św. z adoracją. Zawsze 
modlimy się w intencji beatyfi kacji na-
szego Założyciela. Zawsze też kolekta 
zbierana jest na dofi nansowanie wy-
jazdu dzieci na Oazę Dzieci Bożych z ks. 
Pawłem latem br. W ten sposób uła-
twimy im wyjazd.

Pewnie nie jest to ostatni pomysł na 
to, jak dopomóc dzieciom i młodzieży 
w  spotkaniu z  Bogiem i  nawiązaniu 
żywej relacji z Bogiem. Wszak rodzimy 
dzieci do życia przez całą wieczność 
i jesteśmy odpowiedzialni za ich zbawie-
nie.

Dana i Darek Stępniowie
 
Dana i Darek od trzech lat pełnią po-

sługę pary rejonowej w Oleśnicy, a od 
września 2012 r. podejmą posługę pary 
diecezjalnej w Archidiecezji Wrocław-
skiej. Od wielu lat są również związani 
z Diakonią Życia, obecnie są członkami 
Centralnej Diakonii Życia.

W obecnych czasach sam przykład wiary ze strony 
rodziców może nie wystarczyć. Dzieci, młodzież potrze-

bują spotkania z Bogiem we wspólnocie. Nasz Ruch 
daje nam takie możliwości, warto z nich korzystać.
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Północ, Północ, 
północny zachódpółnocny zachód

Mityczna kraina portów i „paprykarzy”. Lasy, pola, niedokończona autostrada 
Berlin-Królewiec, bliskość morza i poczucie, że się jest na rubieży. Niektórzy mówią, 
że archidiecezja szczecińsko-kamieńska to nasza polska diecezja misyjna. Jak jest 
naprawdę? 
Mój rozmówca, ks. Jacek Szunejko, pochodzi ze Stargardu Szczecińskiego i jest 
byłym moderatorem diecezjalnym Domowego Kościoła.

Agnieszka Salamucha
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Agnieszka Salamucha: W  mojej 
rodzinie o województwie zachodnio-
pomorskim mówi się „Dziki Zachód”.

Ks. Jacek Szunejko: Tak samo mó-
wiła moja babcia od strony mamy, 
rodem z Jasła.

AS: Jak scharakteryzowałby Ksiądz 
specyfi kę swojej diecezji?

JS: Po pierwsze, ludzie nie są wko-
rzenieni. Mój tato do końca wspominał 
swoją miejscowość Naliboki w powie-
cie nowogródzkim, obecnie Białoruś. 
Po drugie, jeszcze do lat 80. władza 
sztucznie podtrzymywała przekona-
nie, że Niemcy kiedyś wrócą i zabiorą 
te ziemie z powrotem, więc wielu ludzi 
wracało do siebie. Po trzecie, z  całej 

Dziki Zachód Polski przyjeżdżali tu tacy, którym się 
w  życiu nie ułożyło. Potrzebowali 
zniknięcia ze swoich środowisk, w któ-
rych – z różnych powodów – nie mogli 
funkcjonować. Tu nikt ich nie znał. Po 
czwarte, moja diecezja to rejony nad-
graniczne, gdzie władza ludowa osa-
dzała sprawdzonych ludzi. Co poku-
tuje zresztą do tej pory. Po piąte, było 
tu dużo wojska. A tam, gdzie wojsko, 
było też największe bezbożnictwo.

AS: Było też wiele Państwowych 
Gospodarstw Rolnych. 

JS: Dokładnie. Zebrano w nich ludzi 
z  całej Polski, korzystając z  nakazu 
pracy. Czasami specjalnie dawano tam 
tzw. nieudaczników życiowych. Fakt, 
że później jednym ruchem PGR-y 
zostały skasowane, oceniam jako 
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wielki błąd i wyrządzenie tym ludziom 
krzywdy. Oni nie byli nauczeni nor-
malnej pracy. Za to nauczyli się kom-
binowania  i   „brania” :  „wzią ł” 
z  PGR-u  mleko, „wziął” jajka... Nie 
było kościoła i nie było poczucia świę-
tości. W niedzielę też trzeba było ubrać 
gumofi lce i iść do świniarni. Dzieci do 
szkoły dowożono im za darmo. Za 
darmo były też mieszkalne klitki – 
nadające się tylko do wegetacji. Men-
talność byłego mieszkańca PGR-u 
opiera się na przekonaniu, że wszystko 
mu się należy. 

AS: Jak to wygląda w praktyce?
JS: Na terenie mojej parafi i, w wiosce 

pozostałej po PGR-ze, jest kościółek 
do remontu. Gdyby mieszkańcy wzięli 
się za ten remont piętnaście, dwadzie-
ścia lat temu, dziś kościół byłby czynny. 
Ale to nikogo nie interesowało. Za-
miast się wziąć do roboty, mieszkańcy 
pisali do różnych instytucji z pytaniem, 
kiedy zacznie się remont kościoła. 
„Wychodzili” tylko tyle, że te instytucje 
się zainteresowały i kościół zamknęły, 
a  potem zlikwidowano parafię. Ze 
strony biskupa padła propozycja, żeby 

powołali towarzystwo czy 
fundację do spraw odbu-
dowy kościoła. A  oni mi 
powiedzieli: „niech ksiądz 
coś zrobi, a my ewentualnie 
k s i ę d z u  p o m o ż e my ” 
(śmiech).  Tak jest  ze 
wszystkim.

Teraz Msza odprawia się 
w świetlicy. Ludzie mówią: 
„niech ksiądz nie przyjeż-
dża na Mszę, bo po co, nas 
jest tak mało, tylko na pa-
liwo ksiądz wyda”. A ja i tak 
jeżdżę, nawet jak jest pięć 
osób. O pieniądze ich nie 
proszę, bo wiem, że nie 
mają.

AS: Jak pracować w  ta-
kiej parafi i?

JS: Oczywiście, są też 
cudowni ludzie  i   nie 
wszystko jest źle. Podzi-Fo
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wiam, że niektórzy jeszcze do kościoła 
chodzą, znając ich różne przejścia 
z poprzednimi proboszczami. Muszą 
mieć silną wiarę. Jeden z proboszczów 
stwierdził, że od niego zaczyna się cała 
parafi a, wszystko pozmieniał, a najgor-

sze, że skłócił ludzi ze sobą. Na domiar 
złego zamieszkał z chłopcem i tłuma-
czył ludziom, że uczą się języka nie-
mieckiego.

Ludzie są naprawdę dobrzy, trzeba 
tylko trochę serca i  samemu być do-
brym. W czasie wizytacji ksiądz biskup 
zapytał mnie, w jakim kościele najle-
piej mi się odprawia Mszę. Odpowie-
działem, że we wszystkich, bo tych 
ludzi po prostu lubię. I  to jest chyba 
klucz do mojej parafi i – lubić tych lu-
dzi, być dla nich cierpliwym, wyrozu-
miałym, choć czasami tak dokuczą, że 
chce się spakować walizki i  stamtąd 
uciekać.

Mój poprzednik, alkoholik, posypy-
wał im głowy popiołem w I niedzielę 
Wielkiego Postu, żeby dodatkowo nie 
przyjeżdżać w środę popielcową. Pro-

cesję na Boże Ciało też zlikwidował. 
Kiedy ja ją z powrotem wprowadziłem, 
parafi anie z tej wioski się burzyli: „po 
co mamy chodzić i budować ołtarze?” 
Przed Triduum Paschalnym też był 
bunt: „jaki grób Pański, nigdy nic nie 

budowaliśmy, po co nam to po-
trzebne?” Gdyby była tradycja, to nikt 
by nie dyskutował, tylko zrobił ten 
grób. Ale tu nawet tradycji nie ma. 
Walczę z nimi o podstawowe rzeczy, 
bo wiarę przeżywają czasami bardzo 
płytko. Ale – spokojnie. Pożartuję 
z nimi czasem i idzie do przodu. Sta-
ram się mieć pozytywne nastawienie 
do tych ludzi. To pomaga. A poza tym 
muszę jeszcze więcej się za nich mo-
dlić. Bez modlitwy nie mam czego 
szukać w parafi i. 

„Świnoujście – 
wyrwij się!”

AS: Jadąc na nasze spotkanie, zwró-
cił Ksiądz uwagę na billboardy z ha-
słem „Świnoujście – wyrwij się!” Skąd 

Ludzie są naprawdę dobrzy, trzeba tylko trochę serca 
i samemu być dobrym. W czasie wizytacji ksiądz bi-
skup zapytał mnie, w jakim kościele najlepiej mi się 
odprawia Mszę. Odpowiedziałem, że we wszystkich, 
bo tych ludzi po prostu lubię. I to jest chyba klucz do 

mojej parafi i.
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sentyment do Świnoujścia? Przecież 
pochodzi Ksiądz ze Stargardu Szcze-
cińskiego. 

JS: Świnoujście to była moja pierw-
sza parafia. Tu poznałem Domowy 
Kościół. Byłem neoprezbiterem i  nic 

o Ruchu nie wiedziałem, bo w semina-
rium nie uczyli nas wtedy takich rze-
czy. Kręgami opiekował się ksiądz, 

Siedziałem przed Panem Jezusem i mówiłem Mu: „nie 
radzę sobie, nie wiem, co teraz zrobić”. Minęły trzy 

dni, ludzie z Domowego Kościoła przyszli i powiedzieli: 
„proszę księdza, zdecydowaliśmy, że poprowadzimy te 

nowe kręgi”. Aż oczy przecierałem ze zdumienia.

który chodził do nich na kawę. Nie-
wiele z tej kawy wynikało. Zrobiło mi 
się ich żal. Poprosiłem tego księdza, 
żeby mi ich przekazał. Poszedłem do 
nich, pogadałem – zasypali mnie od 
razu „Listami Domowego Kościoła”. 

Zajrzałem i pomyślałem: „jasny gwint, 
w co ja się pakuję!” Zasady, zobowią-
zania... Pierwszy raz w  życiu coś ta-
kiego widziałem!

AS: Od czego ksiądz zaczął?
JS: Po różnych przemyśleniach 

i rozmowach stwierdziłem, że potrzeba 
nowych ludzi. Po Mszy niedzielnej 
podchodziłem do małżeństw, które 
widziałem w kościele, mówiłem, o co 
chodzi, umawiałem się z nimi, zapra-
szałem. W  ciągu miesiąca, może 
dwóch, udało się zebrać około czter-
nastu rodzin. Wtedy poprosiłem bar-
dziej doświadczone małżeństwa, bę-
dące już w kręgu, żeby zostali anima-
torami. A  oni zaczęli marudzić: 
„jesteśmy za starzy, nie bardzo nam się 
chce”. Pomyślałem: załamka! Co ja 
teraz tym nowym powiem? Przecież 
wcale nie było łatwo ich zebrać! Zre-
zygnowany, pojechałem na tzw. czwar-Fo

t. 
Ra

fa
ł G

ro
ch

ow
sk

i



OazaPismo Ruchu Światło-Życie

85

tek kapłański – w  naszej diecezji 
w  każdy drugi czwartek miesiąca 
księża jeżdżą do dekanalnego ojca 
duchownego, jest nabożeństwo, krótka 
modlitwa i wystawienie Najświętszego 
Sakramentu. Siedziałem przed Panem 
Jezusem i  mówiłem Mu: „nie radzę 
sobie, nie wiem, co teraz zrobić”. Mi-
nęły trzy dni, ludzie z  Domowego 
Kościoła przyszli i powiedzieli: „proszę 
księdza, zdecydowaliśmy, że poprowa-
dzimy te nowe kręgi”. Aż oczy przecie-
rałem ze zdumienia.

Nie miałem wtedy pojęcia, że istnieje 
Ruch Światło-Życie. Owszem, pojecha-
liśmy do katedry szczecińskiej na 
rozpoczęcie roku formacyjnego, dosta-
liśmy jakieś materiały, konspekty-ze-
szyciki, a w nich, momentami śmiesz-
ne, pytania. Ale to było za mało. Zimą 

pojechaliśmy w Góry Stołowe. To nie 
były jeszcze rekolekcje, raczej wczasy 
z  Bogiem. Dopiero później zobaczy-
łem, jak naprawdę wyglądają rekolek-
cje oazowe. 

W parafi i w Świnoujściu zajmowa-
łem się też grupą Odnowy w Duchu 
Świętym i  uczyłem w  „Oksfordzie”, 
najgorszej szkole w mieście. Przypro-
wadzałem tam trzeźwych alkoholików, 
nawrócone prostytutki... Jechaliśmy po 
bandzie, ale inaczej nie dało się 
z  uczniami pracować. Wszystko za-
częło się rozrastać i  pięknie działać. 
I wtedy biskup zabrał mnie z tej para-
fi i. Proboszcz raz mi powiedział: „po 
ludziach chodzisz, komu to potrzebne? 
Tu masz siedzieć, interesu pilnować. 
Gdzieś się włóczysz, nigdy cię nie ma”. 
Mocno to przeżyłem.

Fo
t. 

Zb
ign

iew
 Je

sio
tr



Oaza Pismo Ruchu Światło-Życie

86

Nawróciłem się 
w Ludowym Wojsku 

Polskim

JS: Miałem dziwną drogę do ka-
płaństwa. Nigdy w  życiu nie byłem 
ministrantem ani oazowiczem. Kiedy 
byłem mały, uciekałem z  kościoła. 
Wnerwiało mnie, że muszę iść do 
kościoła na 900, kiedy w telewizji za-
czynał się teleranek. Kościół zawsze 
kojarzył mi się z przymusem. 

Kiedy byłem starszy, przestałem 
chodzić do kościoła. Bo po co? 
W szkole średniej nie chodziłem już 
na lekcje religii. Tyle, że w  V klasie 
technikum kolejowego zapisałem się 
na kurs przedmałżeński, żeby dostać 
papier na wypadek, gdybym chciał się 
ożenić. 

W ramach wakacji, między IV a V 
klasą, pojechaliśmy na OHP. Praco-

waliśmy przy torach, w  Suchej Be-
skidzkiej, blisko Kalwarii Zebrzydow-
skiej. To były czasy stanu wojennego. 
Nasz nauczyciel, który zajmował się 
tam głównie piciem i seksem, zabrał 
nas do Kalwarii. Jakiś franciszkanin 
oprowadził nas po sanktuarium. To 
było niesamowite przeżycie. Tak mi 
się dziwnie tam zrobiło, że pomyśla-
łem, żeby zostać „klechą”. Ale przecież 
ja i  klecha to dwie sprzeczności! 
Wróciłem do szkoły i  te myśli znik-
nęły. 

Potem studiowałem przez dwa lata 
historię na Uniwersytecie Gdańskim. 
Wyrzucili mnie z powodu nieuctwa, 
bo prowadziłem radosne studenckie 
życie (śmiech). Później trochę praco-
wałem. Jeszcze później chciałem 
wstąpić do ZOMO. To ciemna strona 
mojego życiorysu: musiałem podpisać 
lojalkę, że się wypieram wiary. Podpi-
sałem bez zmrużenia oka.
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Ostatecznie trafi łem do szkoły ofi -
cerskiej w  Koszalinie. Z  myślą, żeby 
zabijać. Bardzo lubiłem broń. Jako 
dziecko byłem chuderlawy i inni mnie 
bili, więc chciałem się odegrać. 
Straszne. 

I w tym wojsku się nawróciłem. 
Pewnego razu pojechaliśmy z kole-

gami do seminarium duchownego, 
odwiedzić znajomych kleryków. Poje-
chaliśmy w mundurach. To były lata 
1986-1988. Klerycy zrobili wielkie 
oczy, ale wpuścili nas. Okazało się, że 
w seminarium jest kleryk, który cho-
dził do mojej szkoły kolejowej. Pod-
szedł do mnie i przedstawił się. Twarzy 
nie kojarzyłem, ale poznałem go po 
nazwisku, chodził do równoległej 
klasy. Zaczęliśmy rozmawiać. Potem 
kilkakrotnie go odwiedziłem. I zaczęło 
mi coś świtać w głowie.

W  MON-ie były ciężkie warunki, 
pranie mózgu, przedmioty społeczno-
polityczne. Miałem zresztą piątki 
z tych przedmiotów. Musiałem skoń-
czyć WUML – Wieczorowy Uniwer-
sytet Marksizmu-Leninizmu. Tłuma-
czyli nam, że religia to opium dla ludu, 
a Biblia to zbiór legend i mitów. Jeden 
wykładowca mówił: „ja znam całą 
ministranturę na pamięć po łacinie, nie 
wierzcie w  te bajki”. Mam jeszcze 
gdzieś te materiały z lat 80. do szkole-
nia oficerów (śmiech). W  Związku 
Socjalistycznej Młodzieży Polskiej 
byliśmy wszyscy, zaraz po przekrocze-
niu bramy koszar. A na drugim roku 

zaczynali nas wpisywać do PZPR. Nie 
można było otrzymać promocji ofi cer-
skiej, nie będąc w  PZPR. Mówiono 
nam, że wygramy z  bezwstydnymi 
Amerykanami, bo Związek Radziecki 
nas chroni.

Zostałem postawiony w takim punk-
cie, że miałem wrażenie, że albo zginę 
wewnętrznie, albo się wydostanę. 

Kolega kleryk podpowiadał, żebym 
coś religijnego przeczytał. Pisma 
świętego nie było w bibliotece szkoły 
ofi cerskiej, ale była – nie wiem, skąd 
się tam wzięła – jakaś książka o życiu 
Pana Jezusa, napisana zresztą przez 
jakiegoś protestanckiego autora. Czy-
tałem ją pod kołdrą i  płakałem. 
Wszystko się we mnie w środku kotło-
wało. Zacząłem konfrontować moje 
dotychczasowe grzeszne życie z tym, 
co przeczytałem w  tej książce. Po 
dwóch tygodniach już wiedziałem, co 
chcę robić. Załatwiłem sobie prze-
pustkę i pojechałem do Szczecina, do 
seminarium. To było w styczniu. Rek-
tor powiedział, że mnie przyjmuje. 
Byłem pierwszym z mojego rocznika, 
który się zgłosił.

Wróciłem do Koszalina mocniejszy. 
Dużo się wtedy modliłem. Nie bałem 
się różnych akcji. A  akcje były, bo 
zwolnić się ze szkoły nie było wcale tak 
łatwo. Zwalniałem się od stycznia do 
kwietnia. Raz wydarzyło się coś, czego 
nie mogę nazwać inaczej, niż działa-
niem Ducha Świętego. Zawołał mnie 
oficer polityczny i  mówi: „kapral 
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podchorąży to sobie dobrze wymyślił. 
Zostało obywatelowi cztery miesiące 
do końca służby. Ludowa ojczyzna tyle 
w obywatela włożyła wysiłku i pienię-

dzy, a  teraz obywatel chce ojczyźnie 
powiedzieć »nie«. Ojczyzna może 
z  tego powodu ponieść duże straty”. 
A ja mu odpowiedziałem bez zastano-
wienia: „obywatelu kapitanie, ojczyzna 
poniosłaby większe straty, gdybym 
jako ofi cer nauczał żołnierzy nie w tym 
duchu, w  jakim trzeba”. I  było po 
rozmowie.

Musiałem też zostać na Wielkanoc 
w  jednostce, jako jedyny ze szkoły. 
Miałem przepustkę, a  tu telefon ze 
sztabu. Jakiś pułkownik mnie zawołał 
i  pytał, dlaczego chcę odejść. Wziął 
słuchawkę telefoniczną i  mówi tak: 
„jeśli obywatel podchorąży nie chce 
być podchorążym, to nie może korzy-
stać z praw, jakie przysługują podcho-
rążym, czyli z przepustki na święta. To 
mam odwołać urlop czy nie?” Gdybym 
powiedział, że nie, to by znaczyło, że 
zostaję w szkole. Nigdy bym stamtąd 
nie wyszedł. Więc powiedziałem: 
„proszę odwołać”.

Kiedy już w  seminarium chłopaki 
mieli problemy ze sprzątaniem i z tym, 
że nie można było wyjść na zewnątrz, 
to ja się tylko śmiałem. W wojsku przez 

pół roku nigdzie nie wychodziłem! 
(śmiech). W  seminarium czułem się 
wolny. Nikt mnie nie inwigilował, nikt 
mnie nie sprawdzał. Filozofi a i  inne 
przedmioty bardzo mi się podobały. 
W  przeciwieństwie do marksizmu-
leninizmu, wszystko logicznie się 
układało.

W dniu promocji ofi cerskiej każdy 
może wejść do koszar, nikt nikogo nie 
sprawdza. Koledzy ze szkoły ofi cerskiej 
zaprosili mnie w roku 1989, kiedy już 
byłem klerykiem. Oni wiedzieli, że  
poszedłem do seminarium, zresztą 
specjalnie nie kryłem, że chcę odejść ze 
szkoły z powodów światopoglądowych 
(co było ryzykowne). Mój były do-
wódca, sekretarz POP, udawał wtedy, 
że mnie nie zna. A  już w  roku 1990 
promocje ofi cerskie zaczęły się od... 
Mszy w katedrze. Mój dowódca, szef 
POP, stał ze złożonymi rękami całą 
Mszę, szef kompanii przyjął Komunię... 
Byli dla mnie bardzo mili, poznawali 

Kiedy już w seminarium chłopaki mieli problemy ze 
sprzątaniem i z tym, że nie można było wyjść na ze-
wnątrz, to ja się tylko śmiałem. W wojsku przez pół 

roku nigdzie nie wychodziłem! W seminarium czułem 
się wolny.
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mnie, pytali, jak mi jest w seminarium. 
Nie byłem do końca przekonany co do 
ich nawrócenia (śmiech).

Co kocham 
w Domowym Kościele
AS: Wróćmy do Ruchu w archidie-

cezji szczecińsko-kamieńskiej.
JS: W naszej diecezji oaza młodzie-

żowa, przynajmniej za moich czasów, 
była w rozsypce. A Domowy Kościół 
działał prężnie. Było ponad sto kręgów, 
większość w  Szczecinie. W  każdej 
parafi i, gdzie pracowałem, zajmowa-
łem się kręgami i  starałem się, żeby 
powstały nowe. Lubiłem tę działalność, 
kochałem to wręcz. Patrzyłem, jak 
ludzie dojrzewali. Mocowałem się 
z nimi, bo nieraz stawiali opór. Chcieli, 
ale bali się. Byli mi potem wdzięczni.

Potem zostałem moderatorem die-
cezjalnym i byłem nim osiem lat, może 
więcej. A potem się „rypło”. I szczęść 
Boże (śmiech). Byle się nie przejmo-
wać. Miałem taki moment, że powie-
działem: „nic nie będę robił, zapomnij-
cie o  mnie”. Ale potem mi przeszło 
(śmiech). Trochę żałuję, że stoję teraz 
z  boku. Ale jestem proboszczem na 
wsi, mam inne sprawy na głowie.

AS: Dlaczego? Czy na wiejskiej pa-
rafi i nie można tworzyć kręgów?

JS: Chciałem w mojej parafi i założyć 
Domowy Kościół. Nie udało się. Dla-
czego? Odpowiedź jest prosta: ludzie 
za dobrze nawzajem się znają. Na 

wylot. I  są ze sobą spokrewnieni, 
skoligaceni... To blokuje. Po drugie, 
ludzie na wsi nie są przyzwyczajeni do 
jakichś ruchów, wspólnot. Taka forma 
duszpasterstwa to dla nich abstrakcja. 
Może jeszcze młodsi byliby chętni. Ale 
starsi robią wielkie oczy, kiedy widzą 
jakieś „dziwactwa”. Teraz patrzę na 
Domowy Kościół bardziej z zewnątrz.

AS: Co wtedy widać?
JS: Ten charyzmat pomaga małżeń-

stwom i  rodzinom nie zagubić się 
w życiu. Trzeba mieć jasno określony, 
mocny fundament, bez którego wiara 
pozostanie płytka. Domowy Kościół to 
najlepsze, co może być, dla ludzi my-
ślących i jednocześnie wierzących. 

Poznałem kiedyś kilka par z Niemiec 
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– od nas do Berlina jest blisko i berliń-
skie kręgi były pilotowane przez na-
szych ludzi. Dla tych par Oaza jest 
związana z  polskością, to jej dodat-
kowy walor.

AS: A  jakie problemy Ksiądz do-
strzega w Domowym Kościele?

JS: Nie lubię, kiedy ktoś się przywią-
zuje. Jeśli ma swoją parafi ę, swój krąg, 
swojego księdza, niech się ich trzyma. 
Trzeba docenić to, co się ma u siebie. 
A  jeśli to trudne, trzeba popracować 
i zmienić sytuację. 

Po drugie, ważne są motywacje wstą-
pienia do Ruchu. W pewnym nowym 
kręgu bardzo gorliwi małżonkowie 
ciągle zasypywali resztę ludzi swoimi 
problemami. Może zbyt brutalnie im 
powiedziałem, że Domowy Kościół nie 
jest do rozwiązywania ich problemów. 
Mamy ich doprowadzić do Jezusa i do 
nieba. Jeśli poważnie potraktują to, co 
Ruch daje, ich problemy powoli będą 
się rozwiązywały. Już więcej nie przyszli 
na spotkanie kręgu. W  innym kręgu 
jeden z  członków był alkoholikiem. 
Właściwie wszystkie spotkania kręgu 
koncentrowały się wokół tej pary. Po 
dłuższym czasie ten człowiek otrząsnął 
się, nawrócił, porzucił alkohol i mocno 
szedł do przodu, jakby nadrabiając 
stracony czas. Teraz okazało się, że 
musieli opuścić dawny krąg, bo tak 
mocno poszli do przodu, że krąg nie 
mógł tego znieść i zaakceptować.

Po trzecie, ludzie nie bardzo się 
garną do posług. 

AS: Z braku czasu?
JS: Brak czasu to wymówka. Obawy, 

że sobie nie dadzą rady, dadzą się łatwo 
wytłumaczyć. Chyba im się po prostu 
nie chce. Traktują Domowy Kościół 
jako miejsce, gdzie się pomodlą, po-
znają nowych ludzi... A  to za mało. 
Trzeba wyjść na zewnątrz. Niektórzy 
znowu pięknie pracują, ale dochodzi 
do sytuacji, że ciągle robią wszystko ci 
sami ludzie. To dziwna przypadłość. 

AS: Wydaje mi się, że ten problem 
występuje w  skali całej Polski. Jest 
wąska grupa osób zaangażowanych, 
którzy robią bardzo wiele – również 
dlatego, że inni się nie garną.

JS: Trzeba umieć dobrze wyważyć 
sprawę, zaangażować się rozumnie. 
Najważniejsza jest rodzina. Posługa nie 
może być kosztem rodziny. Widać to 
dobrze po dzieciach z  DK. Często 
dzieci z DK są trudne. I nie chcą być 
w Oazie, bo im się to kojarzy z tym, że 
rodzice nie mieli dla nich czasu. A nie-
raz tak było – jak rodzice się zaanga-
żowali, to po uszy. Dzieciaki miały 
rację. Z tego powodu, że rodzice byli 
w Domowym Kościele, one były po-
szkodowane. To nie jest problem for-
macji, ale podejścia ludzi. Inna sprawa, 
że nie było dla tych dzieci równole-
głych rekolekcji oazowych albo jakiejś 
innej formy ewangelizacji, dostosowa-
nej do ich wieku.

AS: W  seminarium warszawskim 
obecny rektor, zresztą ktoś z naszego 
Ruchu, stawia na to, by klerycy na-
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uczyli się pracować przede wszystkim 
z rodzinami, a nie z młodzieżą.

JS: To lepiej, bo od rodziny się za-
czyna. Pasuje mi, że ten ruch jest ro-
dzinny. Lubię takie klimaty. Pracując 
jako katecheta w szkole, byłem otoczony 
ludźmi niewierzącymi czy pół-wierzą-
cymi, czasem bardzo prymitywnymi. 
(Teraz jest inaczej – pracuję z dziecia-
kami ze szkoły specjalnej. Dzieci się nie 
ma co bać, one są piękne). W Domo-
wym Kościele czuję się właśnie jak 
w  Kościele, wśród ludzi wierzących. 
Zawsze mogę liczyć na ich pomoc, żeby 
się nie pogubić jako ksiądz. Dzięki 
wspólnocie można ocaleć. Mam poczu-
cie, że robię to, co powinienem robić, 
że wspólnie poszukujemy, idziemy jakąś 
drogą. Czasami szedłem wypić kawę 
i sobie pogadać, kiedy w szkole we mnie 
czymś rzucali. To bardzo pomagało – 
rozmowa o swoich problemach. Do tej 
pory bardzo sobie cenię przyjaźnie 
z ludźmi z Domowego Kościoła rozsia-
nymi po całej Polsce. Przypuszczam, że 
z  młodzieżą te kontakty nie są takie 
same.

AS: To prawda, nie są.
JS: Bardzo powoli zaczynałem poj-

mować sens charyzmatu Domowego 
Kościoła, zresztą nadal nie pojmuję do 
końca (śmiech). Na szczęście pojąłem 
to, co było mi potrzebne do przekazania 
innym. 

AS: A co jest najważniejsze?
JS: Pan Jezus w postaci tego chary-

zmatu. Kładę duży nacisk na zobowią-

zania małżeńskie, bo to jest sedno tego 
ruchu. Bez pilnowania zobowiązań DK 
przekształci się w grupę modlitewną, 
w  krąg biblijny... Kiedyś zrobiłem 
ORAR tematyczny o zobowiązaniach. 
W schronisku górskim „Sowa” w Gó-
rach Sowich. Tylko my tam mieszkali-
śmy. To były właściwie quasi-rekolekcje 
– przed południem narty i wycieczki, 
a po południu program. (Jak była mo-
dlitwa małżeńska, to właścicielka za-
mknęła drzwi na klucz, żeby nam nikt 
nie przeszkadzał, a sama siedziała z tyłu 
i popłakiwała). Do każdego zobowiąza-
nia wyszukiwałem 4 fragmenty biblijne: 
z  ksiąg historycznych, prorockich, 
Ewangelii i listów. Bardzo lubiłem takie 
twórcze działania. Duży nacisk kładłem 
też na spowiedź. Dialog, spowiedź, 
i  modlitwa małżonków. To było dla 
mnie ważniejsze niż konferencje i kate-
chezy, bo chodziło o  zastosowanie, 
o praktykę.

Dla ludzi, z którymi miałem kontakt, 
dialog był najtrudniejszym zobowiąza-
niem. A jest najważniejszy. Bez dialogu 
i reguły życia nic się nie da zrobić. Po 
co indywidualny Namiot Spotkania, po 
co modlitwa małżeńska i rodzinna? Po 
to, żeby coś z życia Bożego przeszło do 
codziennego życia – przez dialog i przez 
regułę życia. Bez tego wszystko się 
kończy na słowach. Nie ma dialogów, 
które nie wyszły. Dialog też jest modli-
twą. To, że po ludzku nie wyszedł, może 
oznaczać, że dla Pana Boga wyszedł 
cudownie! Ważne, że się chce, próbuje. 
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JS: Nie było żadnych spotkań mo-
deratorów. Bo nie było typowych 
moderatorów. Do parafi i przychodził 
wikary i dostawał oazę młodzieżową 
czy oazę rodzin, żeby się nimi zająć. 
Kiedy odchodził, to przychodził inny 
i przejmował jego obowiązki. Nie było 
moderatorów rejonowych. Były pary 
rejonowe, które wybierały księdza 
takiego, z  którym im się dobrze 
współpracowało.

Chciałem raz zorganizować spotka-
nie moderatorów, kiedy przyjechał ks. 
Jan Mikulski. Zaprosiłem księży. Nikt 
nie przyjechał. A ks. Mikulski mnie 
pocieszył: „nie przejmuj się, ja mam 
w mojej diecezji tak samo” (śmiech).

Co roku jeżdżę na rekolekcje ka-
płańskie. To jest piękny czas. Cu-
downy czas. Ważny czas poskładania 
siebie i odpoczynku. Tym bardziej, że 
trochę znam ludzi, którzy na te reko-
lekcje przyjeżdżają. Można się spo-
tkać, pogadać. Zawsze mieszkam na 
Jagiellońskiej i zawsze idę do Eli Ko-
zyry i Marysi na duchowe „małe co 
nieco” (śmiech). Ruch jest piękny! 
Jestem nadal zakochany w tym Ruchu. 
Nie wyobrażam sobie bez niego swo-
jego kapłaństwa.

To, co wydaje się nieporadne, może być 
najpiękniejszą modlitwą. Skąd wiesz, że 
ci nie wyszło? Świeczka i  stół to nie 
dogmat. Dobry dialog może być i na 
spacerze, nie musisz z  żoną siedzieć 
przy stole. Wszystko jest dla ludzi. 
A jeśli robisz wszystko prócz dialogu, 
to znaczy, że nie robisz nic. 

AS: Na tegorocznej Kongregacji ks. 
Oleg Sartakov przyrównał dialog mał-
żeński do Mszy domowej. Jest pro-

boszcz – małżonek, jest Kościół – mał-
żonka, jest wyznanie win i  pokuta, 
i dziękczynienie, i wzajemna miłość...

JS: Genialne! Nie przyszło mi to do 
głowy, muszę sobie zapamiętać. I jesz-
cze jedno: żeby odkryć i żyć charyzma-
tem Ruchu, niezbędne są rekolekcje. 
Bez rekolekcji nie da się zrozumieć ani 
Ruchu, ani charyzmatu. Rekolekcje to 
ciągłe odnawianie charyzmatu, to coraz 
lepsze rozumienie siebie i działania Je-
zusa w  moim życiu. Szkoda, że nie 
wszyscy widzą sens jeżdżenia na reko-
lekcje.

Moderatorzy
AS: A jak wyglądają spotkania mode-

ratorów w  archidiecezji szczecińsko-
kamieńskiej?

Ruch jest piękny! Jestem nadal w nim zakochany. Nie 
wyobrażam sobie bez niego swojego kapłaństwa.



WOKÓŁ DIAKONIIWOKÓŁ DIAKONII

CCały Ruch Światło-Życie jest powołany do tego, by pełnić 
diakonię na rzecz Kościoła i świata. Diakonie są narzędziami, 
poprzez które Ruch może realizować to powołanie. Podsta-

wowym zadaniem każdej diakonii jest więc silne zaangażowanie 
w życie Ruchu i codzienna, praktyczna obecność w tym życiu. 
Wówczas posługa diakonii będzie w naturalny sposób docierać do 
wspólnot Ruchu, a środowiska Ruchu będą pierwszymi, które 
diakonia będzie angażować w podejmowane inicjatywy i działania.

z dokumentu 
„Diakonia miejscem formacji i posługi

w Ruchu Światło-Życie
i poprzez Ruch Światło-Życie” z 2010 r.
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SISILLOEOE
List do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych Nr 2/6/2012

Czas biegnie, nieubłaganie i z każdym rokiem wydaje mi się, że upływa coraz 
szybciej. Jakby mniej go było… W tym całym zawirowaniu nie można się dać za-
tracić.
W życiu chrześcijanina takim odpoczynkiem, przerwą, jest modlitwa. Czas zare-
zerwowany dla Boga. Kiedy chcemy się z Nim spotkać. Nie liczy się nic. Jesteśmy 
tylko ja i On.
Częstym pytaniem, które sam również zadaję, jest: jak modlić się? Dalej: Czy 
modlę się dobrze? Co zrobić, aby modlić się lepiej? Tak lepiej, a tak gorzej? Ktoś 
powie, że to trochę infantylne podejście. Wszak wiadomo, iż każda modlitwa, jeśli 
jest szczera, płynie z głębi serca, jest miła Bogu. OK. Niech i tak będzie. Niemniej, 
na łamach eSiloe proponujemy Wam małą wędrówkę przez wiekową Tradycję 
Kościoła, aby przyjrzeć się różnym aspektom modlitwy. Poprowadzi nas Benedykt 
XVI poprzez swoje katechezy, poruszające właśnie temat duchowości.
Ten cykl jest swoistym zwieńczeniem naszego rozważania tematu roku „Słuchać 
Pana w Kościele”. Z drugiej strony, idealnie wprowadza w kolejne 365 dni pracy 
formacyjnej, której głównym zawołaniem jest „Kościół naszym domem”.
Nie zabrakło w tym numerze także medytacji nad Pismem Świętym. Tym razem 
przyjrzymy się fragmentowi z Ewangelii Łukasza dotyczącym uzdrowienia parali-
tyka.

Pozdrawiam,
W imieniu CDM,
Szymon Waliczek
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Dlaczego mamy iść do szkoły, 
aby uczyć się modlitwy? Bene-
dykt XVI tłumaczy, iż nigdy 

nie można uważać jej za pewnik. Dla-
tego z całą pokorą należy nieustannie 
wracać do wzorów. Najlepszym nauczy-
cielem natomiast będzie dla nas Jezus, 
który, czego dowody znajdziemy 
w  Ewangelii, nieustannie pozostaje 
„w kontakcie” z Ojcem.

Panie, naucz nas modlić się (Łk 
11,1). Słowa te będą ciągle towarzyszyć 
nam w czasie wędrówki, wyznaczonej 
przez Ojca Świętego. Tak zaczął swoją 
pierwszą katechezę i tym cytatem z Pi-
sma Świętego ją kończy. 

Na dzień dobry!
W  pierwszych dwóch katechezach 

Benedykt XVI mówi o modlitwie jako 
pewnym zjawisku powszechnym. Po-
cząwszy od kultur starożytnych, skoń-
czywszy na pogańskich fi lozofach, do-
strzeżemy, iż zawsze człowiek kierował 

ModlitwaModlitwa w Tradycji

swoje słowa w stronę Boga (za Benedyk-
tem XVI piszę wielką literą). W religii 
starożytnego Egiptu, cywilizacji mezo-
potamskiej, także u Greków i Rzymian, 
znajdziemy przykłady różnego rodzaju 
modlitw, słów kierowanych do bóstw, 
w różnych intencjach. Pokazuje to, że 
ludzie od zarania dziejów szukali odpo-
wiedzi, których nie byli i nadal nie są 
w stanie sami sobie udzielić, których nie 
da także nauka, zmysłowe badanie 
świata. Nie jesteśmy przecież samowy-
starczalni i ta myśl już powinna sprowa-
dzić nas na ziemię. Ludzie zawsze pra-
gnęli Boga – jest to niejako wpisane 
w naszą naturę, w serca. Dodać do tego 
wystarczy jeszcze, że jeśli nie połączy się 
życia z  tajemnicą Boga i  Jego planu 
świata, pozostanie ono niejasne i przy-
gnębiające. 

Owe pragnienie, będące w  sercach 
pogan, znalazło swoje wypełnieni w Sta-
rym i Nowym Testamencie. Zatem za-
czynamy!

część pierwsza

4 maja 2011 r. Benedykt XVI rozpoczął cykl katechez, których wspólnym 
tematem jest modlitwa. Jak zaznaczył na wstępie, temat ten jest bliski wszystkim, 
zwłaszcza zagadnienia modlitwy chrześcijańskiej. (…) czerpiąc z Pisma Świętego, 
wielkiej tradycji Ojców Kościoła, nauczycieli duchowości, liturgii, będziemy się 
uczyć żyć jeszcze intensywniej naszą relacją z Panem – w tych słowach papież 
pokrótce nakreślił program tej „szkoły modlitwy”.
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Abraham – wstawiennik
Historia Abrahama jest nam dosko-

nale znana. „Ojciec wszystkich wierzą-
cych”, w wątku dotyczącym zniszczenia 
Sodomy i Gomory, modli się wstawien-
niczo za tych, którzy zgrzeszyli. Jeśli 
uważnie spojrzymy na ten fragment 
z  Księgi Rodzaju, możemy dojść do 
wniosku, iż Abraham prosi Boga o zba-
wienie dla wszystkich mieszkańców tych 
dwóch miast. Pojawia się tu nowa jakość 
sprawiedliwości – jest to inna sprawie-
dliwość, Boża, która poszukuje dobra 
i  tworzy je przez przebaczenie, które 
przemienia grzesznika, nawraca go 
i zbawia. Modlitwa wstawiennicza wy-
raża bowiem miłość miłosierną Boga, 
który nie chce przecież śmierci grzesz-
nika, ale jego nawrócenia.

Abraham, w  swoim targowaniu się 
z Bogiem, szuka zalążka dobra, będą-
cego źródłem wybawienia od zła, jakie 
rozpanoszyło się w Sodomie i Gomorze. 
Próbuje go odnaleźć, gdyż warunek do 
przemiany jest jeden – dobro musi za-
istnieć wewnątrz. Niestety, nie udaje się 
go odnaleźć – być może właśnie dlatego 
te dwie miejscowości, obecnie symbole 
zepsucia moralnego i grzechu, musiały 
zostać zniszczone.

Mimo to modlitwa patriarchy poka-
zała, że Bóg dąży do ocalenia człowieka, 
szuka ziarna, z którego mogą być owoce 
– chce życia dla wszystkich. Papież 
kończy tę katechezę wezwaniem, aby-
śmy na wzór Abrahama w codziennej 
modlitwie potrafi li pragnąć zbawienia 

ludzkości i prosić o nie wytrwale i z za-
ufaniem do Pana, który wielki jest 
w miłości.

Walka Jakuba z Bogiem – noc walki 
i modlitwy

Nie sposób przytaczać tu całej kate-
chezy Papieża. Zachęcam do zapoznania 
się z jej treścią, gdyż znajduje się w niej 
ciekawa interpretacja tego fragmentu 
Księgi Rodzaju, kładąca nacisk na jej 
kilka elementów.

Ja zajmę się tylko sednem sprawy.
Po pierwsze – czas, w którym się toczy 

walka to noc. Bóg zawsze pozostanie dla 
nas tajemniczy i póki nie umrzemy, nie 
poznamy go w  pełni. Podobnie my, 
w  relacji z  Bogiem, znajdujemy się 
w nocy, gdyż nie możemy Go zobaczyć. 
Jakub nie wiedział, z kim walczył, snuł 
podejrzenia, a kiedy szala zwycięstwa 
przechyla się na jego stronę, chce przy-
musić przeciwnika do wyjawienia mu 
Jego imienia, ale nie odnosi sukcesu. 
Znać imię,– mówi Papież – to znaczy 
więc znać prawdę drugiego, a to pozwala, 
aby nad nim panować. Kiedy, na żądanie 
nieznanego Jakub wyjawia swe imię, 
oddaje się w  ręce przeciwnika, jest to 
forma poddania się, całkowitego oddania 
siebie drugiemu.

Po drugie – nadanie nowego imienia 
Jakubowi, połączone z błogosławień-
stwem, o czym już nieco wspomniałem. 
Wystarczy przypomnieć sobie historię 
tej postaci, zdobywającej podstępem 
błogosławieństwa ojca. Po walce z Bo-
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giem otrzymuje je „legalnie”, bez oszu-
stwa, kłamstwa i krętactwa. Odtąd na-
zywać się będzie Izrael, stając się nowym 
człowiekiem.

Jak to wszystko odnieść do modlitwy? 
Za wskazaniem Katechizmu Kościoła 
Katolickiego: „Duchowa tradycja Ko-
ścioła widziała w  tym opisie symbol 
modlitwy jako walki wiary i zwycięstwa 
wytrwałości” (n. 2573). Walka i modli-
twa – do tego zachęca nas Kościół. Być 
może czasami z  „uporem maniaka”, 
nierzadko tydzień, rok, całe dziesięcio-
lecia, dzień po dniu, przyjdzie nam na 
klęczkach mocować się z Bogiem i pro-
sić, błagać. Modlitwa wymaga tej wy-
trwałości i  męstwa, aby „stanąć do 
walki”! Dodajmy do tego odwagę prośby 

Abrahama, a rysuje nam się niezwykły 
aspekt modlitwy chrześcijańskiej, tak 
mocno przecież zakorzeniony w Trady-
cji.

Co ważne, nie mamy liczyć na własne 
siły! Bogu nie da się wydrzeć łaski, daru 
czy charyzmatu. Moment, w  którym 
Jakub wyjawia swe imię, jest jego prze-
graną, dzięki której wygrał – otrzymał 
nowe imię i Bóg mu pobłogosławił.

Niech Pan nam pomaga walczyć w do-
brych zawodach o wiarę (por. 1 Tm 6,12; 
2 Tm 4,7) i prosić w naszej modlitwie 
o Jego błogosławieństwo, aby nas odna-
wiał w oczekiwaniu na to, gdy będziemy 
widzieli Jego oblicze.

Szymon Waliczek
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Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. 
Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On 
głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło 
czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach 
nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na 
którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Synu, 
odpuszczają ci się twoje grzechy». A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, 
którzy myśleli w sercach swoich: «Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż 
może odpuszczać grzechy, oprócz jednego Boga?» Jezus poznał zaraz w swym 
duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu nurtują te myśli w waszych 
sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje 
grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście 
wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów 
- rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!». On 
wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się 
wszyscy i wielbili Boga mówiąc: «Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś po-
dobnego». 

Ostatnio rozważaliśmy twardą szkołę wiary Maryi i  Józefa. Dzisiaj 
chciałabym, żebyśmy stanęli przy chorym paralityku i przyjrzeli się jego 
„kompleksowemu” uzdrowieniu.

Kafarnaum w czasach Jezusa to osada rybacka. Mieszkał tam św. Piotr 
i Jezus często przebywał w jego domu. Tu Pan spotkał pierwszych swoich 
uczniów: Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana i Mateusza. Wielu ludzi tu uzdro-
wił. Św. Mateusz przytacza słowa Pana Jezusa o tym mieście: A ty, Kafar-
naum, czy aż do nieba masz być wzniesione? Aż do otchłani zejdziesz  
(Mt 11, 23). 

Wielu tam słuchało Jezusa, niektórzy pewnie nie wierzyli. Jednak wśród 
mieszkańców znalazło się czterech szaleńców, którzy „targali” chorego 

Uzdrowienie paralityka Uzdrowienie paralityka 
Medytacja nad Słowem Bożym

(Mk 2,1-12)
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leżącego na noszach paralityka na dach. Niesamowita determinacja. Co ich 
łączyło? Mieli gorące serca, które nieobojętne były na cierpienia przyjaciela. 
Jeśli nawet wcześniej nie byli przyjaciółmi, to taki czyn na pewno był do-
wodem przyjaźni. 

Kiedy myślę o tym wydarzeniu, to mam przed oczami każdą modlitwę 
w której zanosimy intencje naszych bliskich. Czy nie jest tak, że kiedy do-
tykamy cierpienia człowieka proszącego o modlitwę, podającego intencję, 
to staje się on naszym przyjacielem? Znamy jego cierpienie i stajemy razem 
przed Panem, na „dachu”, bo są jakieś trudności i potrzebna jest większa 
determinacja. Doprowadzamy człowieka przed Oblicze Jezusa i co dalej? 
Dalej ruch należy do tego człowieka, my stoimy na dachu. A Jezus pomaga 
ze względu na wiarę również niosących. Jaka jest nasza wiara? Czy jest we 
mnie determinacja, aby przynosić intencje moich braci? Czy Jezus widząc 
moją wiarę pomógłby? Może siedzielibyśmy na dole i zastanawialibyśmy 
się, co ten Jezus wyrabia?

To może twarde pytania, ale bądźmy szczerzy: chrześcijaństwo nie jest dla 
„mamlasów” (tak się u nas na Śląsku mówi o mięczakach). 

Niech ten fragment wzbudzi w nas nie tylko wyrzuty sumienia, ale i kon-
kretne działanie, bo przecież „Słuchać Pana w Kościele” to „Panie, kiedy 
widzieliśmy Cię nagim, spragnionym, chorym...?” 

Oby każdy z nas znalazł taki „dach” dla siebie i nie został na dole.
Joanna Boncol
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Wolność, za którą tęskni 
każdy człowiek, i  której 
szuka na wiele sposobów, 

nieraz „po omacku”, pośród ciemności, 
potykając się o własne, często fałszywe 
wyobrażenia, ostatecznie prowadzi 
każdego człowieka do Boga, który je-
dynie jest wolny i w wolności nas ko-
cha. Póki co wolność współczesnych 
przywódców życia publicznego unika 
kojarzenia wolności z Bogiem, z religij-
nością, z Kościołem. Wręcz przeciwnie, 
uważa się, że są to hamulce wolności, 
albo gorzej: wrogowie wolności. Życie 
i dzieła ks. Franciszka Blachnickiego 

Wychowawca 
do wolnoścido wolności

niewątpliwie mogą być wzorem dla 
szukających sensu życia, dla walczą-
cych bez przemocy o  wolność czło-
wieka.

Klucz do zrozumienia wolności
Ksiądz Franciszek wyniósł wielkie 

umiłowanie wolności z własnego domu 
rodzinnego. Jako dziesięciolatek trafi ł 
do harcerzy i ono stało się treścią jego 
młodości.

W „Elementach autobiografi i” pisze: 
„W tych latach zacząłem marzyć i snuć 
wysoko mierzące plany na przyszłość. 
(...) Marzyłem o  sławie i  wielkości. 
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Później dochodziły do tego marzenia 
o „poprawianiu” świata. Już w wieku 
14-15 lat wczuwałem się w rolę wiel-
kiego reformatora w dziedzinie polityki 
socjalnej. Całkiem poważnie myślałem, 
że to będzie mój przyszły zawód. (...)
Mój cel życiowy i moje plany na przy-
szłość wiązały się z ideą uszczęśliwiania 
ludzkości, pociągnięcia jej w  stronę 
dobra – najpierw przez działalność 
w  ramach idei harcerskiej, potem 
w  ogólnie postrzeganej działalności 
politycznej”.

Pisze też: „(...) Stopniowo, nie wiem 
sam jak do tego doszło, traciłem wiarę. 
Nie mogę określić dokładnej daty, kiedy 
to się stało, ale gdy miałem 16 lat byłem 
już niewierzący. (...)Przyszło to na mnie 
samo jako mocne przekonanie, że nie 
wierzę. (...)Jeśli nawet nie wierzyłem, 
nie odczuwałem żadnej niechęci wobec 
religii. (...)nie powiedziałem nigdy ni-
komu o tym. Gdy w szkole obowiąz-
kowo udawaliśmy się do spowiedzi – 
nigdy nie wyłączałem się. Przy wypra-
wach i obozach letnich jako prowadzący 
nigdy nie opuszczałem niedzielnej 
Mszy św. lub wspólnej modlitwy. (...) 
Nie chciałem niszczyć tego, co piękne, 
wzniosłe”.

W chwili wybuchu II wojny świato-
wej we wrześniu 1939 roku Franciszek 
ochotniczo zgłosił się do wojska i wziął 
udział w  kampanii wrześniowej, po 
czym zaangażował się w  podziemną 
organizację partyzancką, został aresz-
towany, osadzony w  obozie w  Au-

schwitz, potem w więzieniu w Katowi-
cach. Resztę wojnę spędził w licznych 
obozach i więzieniach. Okupacja nie-
miecka zabrała niepodległość Ojczy-
zny. Narzucona przemocą władza 
niszczyła programowo wszystkich 
i  wszystko, co polskie. Paraliżujący 
strach pojawił się już na początku 
wojny, w której Franciszek zachowywał 
się jak bohater, kiedy zmieniał kierunek 
marszu, bo twierdził, że wojsko pani-
kuje. Niemal przepłacił to utratą życia. 
Uważał, że człowiek musi być świa-
domy wyborów, nawet na froncie, 
w wojsku, w którym liczy się bardziej 
rozkaz niż własne przekonanie.

Doświadczenie wolności, dotąd ro-
zumiane przez niego jako cecha natury 
ludzkiej, co nie jest błędne, bo wskazuje 
na sumienie ludzkie, dyktujące nam: 
„czyń dobrze, zła unikaj”, okazały się 
niebawem niewystarczające. Wcze-
śniejsze ideały, zdobyte m.in. dzięki 
harcerstwu, miały jednak całkowicie 
runąć w Auschwitz. Wobec skrajnego 
zagrożenia ludzkiej egzystencji, braku 
zaspokojenia głodu, natura ludzka 
zdradza tylko niskie instynkty, dra-
pieżną walkę o  byt, o  przetrwanie. 
Gdzie ta ludzka, szlachetna wolność? 
Chociaż sam jeszcze ryzykuje przemy-
canie lekarstw dla innych, gaśnie w nim 
wiara w  człowieczeństwo, w  tym 
i swoje. Co może człowiekowi pomóc 
w tak skrajnych warunkach?

Na odpowiedź poczeka jeszcze kilka 
miesięcy, chociaż po ludzku nie umiał 
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sobie wytłumaczyć, jak on przeżył 14 
miesięcy w  obozie śmierci. Dopiero 
cela śmierci w więzieniu katowickim 
pozwoli mu odkryć Dawcę wolności 
ludzkiej. Stało się to dzięki wierze, 
o której mówi, że przyszła jak światło 
za „przekręceniem kontaktu”, w której 

czuł się natychmiast wezwany do po-
wstania i  zawołania: „wierzę, wierzę, 
wierzę”. Po 44 latach od tamtego dnia 
napisze w testamencie, że był to najważ-
niejszy dzień życia oraz że od tamtej 
chwili wszystkie decyzje życia podej-
mował tylko w wierze. Klucz do zrozu-
mienia wolności w jego życiu i w na-
szym, którzy jesteśmy w jakimś stopniu 
dziedzicami jego wiary, wymaga przy-
toczenia niektórych współczesnych 
wypowiedzi Kościoła o tejże wolności, 
aby tym bardziej zrozumieć wycho-
wawczą rolę ks. Franciszka w dziedzi-
nie wolności.

Prawdziwa wolność
Katechizm Kościoła Katolickiego 

(1731) mówi, że wolność jest zakorze-
niona w rozumie i woli; że wolność jest 
władzą działania lub niedziałania; że 

dzięki wolnej woli każdy człowiek de-
cyduje o sobie, że wolność jest w czło-
wieku siłą wzrastania i  dojrzewania 
w prawdzie i w dobru; osiąga ona swoją 
doskonałość, gdy jest ukierunkowana 
na Boga, który jest naszym szczęściem. 
Im więcej człowiek czyni dobra (1733), 

tym bardziej staje się wolnym. Wybór 
nieposłuszeństwa i zła jest nadużyciem 
wolności i prowadzi do „niewoli grze-
chu”.

Benedykt XVI w  noworocznym 
orędziu (2012) mówi o potrzebie wy-
chowania młodzieży do sprawiedliwo-
ści i  pokoju. Istotną rolę odgrywają 
wychowawcy. Między nimi a wycho-
wankami dochodzi „(...) do spotkania 
dwóch wolności, wolności dorosłego 
i osoby młodej. Ze strony ucznia po-
trzebna jest gotowość do otwierania się 
na prowadzenie, ze strony wychowawcy 
potrzebna jest gotowość do złożenia 
z  siebie daru (...)”. Wychowanie czło-
wieka ma prowadzić do pełnego jego 
rozwoju, a  to znaczy, że ma objąć 
wszystkie wymiary życia ludzkiego, 
w tym również transcendentny. Jedynie 
w relacji z Bogiem człowiek pojmuje 

Franciszek uważał, że człowiek musi być świa-
domy wyborów, nawet na froncie, w wojsku, 
w którym liczy się bardziej rozkaz niż własne 

przekonanie.
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znaczenie swojej wolności. Inaczej 
człowiek może siebie absolutyzować 
i sądzić, że nie zależy od niczego i od 
nikogo, że może robić wszystko, co mu 
się podoba, bo wtedy ostatecznie prze-
czy prawdzie swojej istoty i traci swoją 
wolność. A przecież człowiek jest istotą 
żyjącą w relacjach z innymi, a przede 
wszystkim z  Bogiem. Autentycznej 
wolności nie można nigdy osiągnąć, 
oddalając się od Niego.

Wielki wychowawca do wolności – 
Jan Paweł II, Błogosławiony, któremu 
przypisuje historia zasługi przy wyzwo-
leniu Europy i  świata z  zakłamania 
komunistycznego, w wielu wypowie-
dziach o ks. F. Blachnickim dał dowód 
uznania dla jego pedagogii Nowego 
Człowieka na polskiej ziemi. W telegra-
mie po jego śmierci napisał m.in., że 

był „gorliwym apostołem nawrócenia 
i wewnętrznej odnowy człowieka”.

Za wzorem Założyciela Oaz na 
szlaku rekolekcyjnym oaz trzech 
stopni poprzez nawrócenie i odnowę 
życia odkrywamy prawdziwą wolność. 
Pierwszy krok nawrócenia wskazuje, 
że wiara jest nie tyle praktykowaniem 
przykazań i  postępowaniem moral-
nym, ile poznaniem i  pokochaniem 
Jezusa, Jedynej naszej Drogi, Życia 
i  Prawdy. Uznanie Go za jedynego 
Pana i Zbawiciela wyzwala w nas ra-
dość wiary i ufność wraz z przekona-
niem, że wiem, za Kim idę, wiem, Kto 
mnie kocha. W życiorysie Założyciela 
zaczęło się to 17 czerwca 1942 r., kiedy 
jeszcze nie wiedział, czy przeżyje wy-
rok śmierci. Ułaskawienie przyszło 
dopiero w sierpniu, w pierwszą rocz-
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nicę śmierci O. Maksymiliana Kolbe 
– 14 sierpnia 1942 r.

Siedem lat później Franciszek, kle-
ryk, na rok przed święceniami kapłań-
skimi, pisze w notatniku życia ducho-
wego: „Nawrócenie to wszczepienie 
nowego, całkiem innego, nadprzyro-
dzonego życia. To życie jednak zostało 
wszczepione w moją skażoną naturę, 
nie naruszając jej i nie przemieniając 
jej w  niczym. Ja sam muszę przebyć 
cały proces odradzania się, powolnego, 
stopniowego, ograniczonego powraca-

nia do zdrowia (czyt. do wolności –
HB). Ale to wszystko jest wyłącznym 
działaniem łaski Bożej. Wszystko 
działa Bóg, a zarazem wszystko dzia-
łam ja. O niepojęta tajemnico działania 
łaski”. W tym fragmencie poznajemy 
fundamenty wolności człowieka: naj-
pierw dar wiary, która wyznacza 
pewność drogi życia człowieka, jest nią 
Bóg sam; wiara to odkrycie Boga 
w  swoim życiu, wolność skierowana 
jest ku Dawcy wolności. Ten dar wol-
ności wiary, jako dostępu do Boga, 
realizuje się w  naszej ograniczonej 
naturze. Stąd nawrócenie, jako proces 

ciągły, nieskończony, jest warunkiem 
naszej wolności.

Ksiądz Franciszek, osobiście się zma-
gał o swoje pełne wyzwolenie i stworzył 
system wyzwolenia, który nazywamy 
formacją deuterokatechumenalną. 
Drugi stopień tej formacji zbudowany 
jest na księdze Wyjścia, na wyjściu 
z niewoli egipskiej i uczy rozpoznania 
na drodze życia obecności Boga, który 
w każdym czasie towarzyszy swojemu 
Ludowi – Kościołowi, karmi go Ciałem 
Jezusa i umacnia sakramentami.

Trzeci stopień uczy wspólnoty, Ko-
ścioła Jednej Osoby w wielu osobach. 
Relacje między osobami, najpierw 
z Bogiem Trójosobowym, następnie ze 
sobą: braćmi i siostrami, stanowią istotę 
wolności. Zaryzykuję twierdzenie, że 
nawet wielu chrześcijan nie umiałoby 
zdefi niować wolności jako realizującej 
się w  relacjach międzyosobowych. 
Wolność rozumiana jako całkowita 
niezależność od kogokolwiek i czego-
kolwiek jest wielkim zakłamaniem; 
choć wielu jest zwolenników tego fał-
szywego poglądu. Wolność jest zależ-
nością – uczył ks. Franciszek – zależ-

Wychowanie człowieka ma prowadzić do peł-
nego jego rozwoju, a to znaczy, że ma objąć 
wszystkie wymiary życia ludzkiego, w tym 

również transcendentny.
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nością od prawdy i  od dobra. Tylko 
wolność skierowana ku dobru i  ku 
prawdzie stanowi o wolności człowieka.

Kochaj i bądź wolny
Odkąd ks. Franciszek przeżył nawró-

cenie do żywej wiary, i zrozumiał, że ta 
relacja z  Bogiem jest fundamentem 
wolności, postanowił dzielić się tym 
doświadczeniem przyjmując dar ka-
płaństwa. Pierwsza Krucjata Trzeźwo-
ści, szybko przemianowana na Krucjatę 

Wstrzemięźliwości, wychodziła z zało-
żenia, że nie chodzi jedynie o nie picie 
alkoholu, ale o to, aby cały człowiek był 
wolny. Wstrzemięźliwość od innych 
środków użycia, od rozwiązłości sek-
sualnej była obroną przed urzeczowie-
niem człowieka. Człowiek użyty jak 
rzecz staje się niewolnikiem. Wolny 
człowiek przeżywa swoją seksualność 
jedynie w  kochającym się, trwałym 
związku małżeńskim. Ten dar Boży 
mający dwa istotne, równoczesne cele: 
miłość i płodność, wymaga szczególnej 
troski o wolność. Na tym przykładzie 
dostrzegamy, że wolność idzie w parze 
z  miłością. Prawdziwie wolny jest 

człowiek, kiedy kocha; kiedy jego mi-
łość jest nieodwołalna – wieczna, 
a przeto i wierna.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka, 
nawiązująca do wcześniejszej Krucjaty 
Wstrzemięźliwości, wyraźniej, już 
w tytule, zaznacza, że o wolność czło-
wieka toczy się walka – Krucjata. Nie 
idziemy do Ziemi Świętej, zbrojnie, ale 
służymy człowiekowi, często zniewolo-
nemu na różne sposoby, to człowiek jest 
„ziemią świętą”. Środkiem do walki jest 

wiara w  Krzyż Chrystusa, w  którym 
Jezus objawił bezgraniczną miłość do 
człowieka. Walka, jaką On stoczył dla 
naszej wolności, dla naszego zbawienia, 
nie pozwala nam na przeciętność 
środków. Godzimy się na pełną absty-
nencję od alkoholu i  modlimy się 
w intencji uzależnionych, którzy już nie 
wyzwolą się o  własnych siłach. Nie 
szukamy samych siebie, nie uważamy 
się za wielkich ofi arników, naśladujemy 
naszego Pana, w Jego Imię podejmu-
jemy walkę o człowieka.

Na ostatnim odcinku drogi życia, 
w Carlsbergu, stworzył Chrześcijańską 
Służbę Wyzwolenia Narodów. Dotych-

Ksiądz Franciszek, osobiście się zmagał o swoje 
pełne wyzwolenie i stworzył system wyzwole-
nia, który nazywamy formacją deuterokate-

chumenalną.
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czasowe doświadczenia drogi wyzwo-
lenia nauczyły go, że skoro pierwszą 
przestrzenią wolności jest poszczególny 
człowiek, ludzka osoba, jej wewnętrzna 
suwerenność, nieprzewłaszczalna, to 
znaczy, że razem stanowimy wielką 
wspólnotę ludzi wolnych. Uwierzyli-
śmy w  Prawdę absolutną, którą jest 
Bóg, a  „prawda wyzwala” – jak uczy 
Ewangelia, to znaczy, że każdy zakres 
ludzkiej działalności może być wyzwo-
lony, także gospodarka, polityka, kul-
tura, jeśli ludzie w nich działający są 
wewnętrznie wolni. Te przestrzenie są 
dzisiaj nadal skażone, nadal potrzebują 
świadectwa ludzi wolnych.

Prawda-Krzyż-Wyzwolenie
W  czasach ks. Franciszka dogory-

wała ideologia komunistyczna. On 
agonię systemu zwiastował, inni w nią 
nie wierzyli. Żyli w  strachu przed 
mocarstwem sowieckim, godzili się na 
współpracę, popierali w  ten sposób 
przemoc i  kłamstwo. Ksiądz Franci-
szek z odwagą i klarownością poglą-
dów twierdził i  tego uczył członków 
ChSWN, że jeśli człowiek jest wolny, 
nie ulega kłamstwu i nie boi się świad-
czyć o prawdzie – to komunizm nie ma 
do niego dostępu. Wolny naród składa 
się z wolnych obywateli. Upominał się 
o wolność siedemnastu narodów, ra-

zem stanowiących 300 mln 
mieszkańców, którzy zostali 
zaanektowani przemocą przez 
Rosję Radziecką, włączeni siłą 
do Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich. Orga-
nizował Marsze Wyzwolenia 
Narodów, poprzedzał je sym-
pozjami, w  których uczył 
kłamstwa komunizmu i wska-
zywał drogę wyzwolenia. 
Wiodącym programem były 
Trzy Słowa, trzy wartości: 
Prawda-Krzyż-Wyzwolenie.

W zakończeniu tego tekstu 
należy rozwinąć środkowe 
słowo: Krzyż. Dla niewierzą-
cych, a otwartych na program 
wyzwolenia narodów, przeko-
nująca była nauka o wolności 
od przemocy i kłamstwa. Dla 
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ks. Franciszka nieodzowny był środ-
kowy wyraz: Krzyż. W krzyżu Chry-
stusa jest nasza pełna wolność. Krzyż 
wysłużył nam wolność za darmo. 
W  Krzyżu Jezus uwiarygodnił swoją 
wcześniejszą naukę: „kiedy będziecie 
prawdziwie moimi uczniami, poznacie 
prawdę i prawda was wyzwoli”. Krzyż 
uwalnia nas od strachu przed odważ-
nym wyznaniem prawdy, bez niego nie 
da się być wolnym. Krzyż jest znakiem 
walki „non violence” – bez przemocy. 
Na kłamstwo odpowiadamy odważ-
nym wyznaniem prawdy; na zastrasza-
nie i  przemoc odpowiadamy wiarą 
w Jezusa Ukrzyżowanego. Jego woła-
nie: „przebacz im, bo nie wiedzą, co 
czynią” – staje się naszym wołaniem.

***
Wolność w  każdym z  nas jest na 

drodze osiągania, ale nie do końca 
zdobyta. Największa trudność leży 
w nas samych, w głęboko osadzonym 
egoizmie, który hamuje pragnienie 
budowania relacji z  innymi, w  tym 
z samym Bogiem. Wyzwolenie z ego-
izmu leży poza naszymi możliwo-
ściami. Jedyny wolny: Bóg-Człowiek, 
Jezus Chrystus złożył w  tej intencji 
Samego siebie i uzdolnił nas do zwy-
cięskiej walki w  Jego Imię. Ostatnią 
ceną wolności będzie nasza śmierć.

Właśnie to pragnienie jest treścią 
czwartego daru testamentalnego Sługi 
Bożego ks. F. Blachnickiego. „Dar 
czwarty – to dar uczynienia siebie 

darem całkowitym. Ten dar stał się 
moim udziałem na przestrzeni ostat-
nich lat, tu w Carlsbergu. Jest to owoc 
(trwającej jeszcze) ciemnej nocy zmy-
słów i ducha. Tyle ich już było – tych 
nocy. Te Drogi Krzyżowe w  okolicz-
nych lasach. Wędrówki do Źródła 
Mare, na Górę Moria, na Górę Nebo. 
Przeżywanie Konania Ogrójca i Kona-
nia Golgoty. „Mistyczne Ukrzyżowa-
nie” w  Bad Mergentheim. Dokonało 
się w tym (i dokonuje) „przedzieranie 
się” w świadomości i woli ku temu, co 
ostateczne, nieuniknione, pewne: ku 
własnej śmierci! Egzystencjalne 
„Amen” na własną śmierć – w przeko-
naniu i wierze, że śmierć to największe 
i  właściwie jedyne „dzieło”, jakiego 
mogę „dokonać” w  moim życiu! Bo 
tylko śmierć nie może być skażona 
aktem „posiadania” siebie”.

ks. Henryk Bolczyk

Krzyż jest znakiem walki 
„non violence” – bez prze-
mocy. Na kłamstwo odpo-
wiadamy odważnym wy-

znaniem prawdy; na zastra-
szanie i przemoc 

odpowiadamy wiarą w Je-
zusa Ukrzyżowanego. Jego 
wołanie: „przebacz im, bo 
nie wiedzą, co czynią” – 

staje się naszym wołaniem.
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Zazwyczaj narzeczeni przygoto-
wujący się do małżeństwa 
noszą w  sobie wyobrażenie 

ideału, do którego chcieliby dążyć, 
ukształtowanego przez ich doświadcze-
nia wyniesione z domu i własne refl ek-
sje. Chcą powielać to, co uznali za po-
zytywne, a uniknąć błędów swoich ro-
dziców. Czas przed ślubem jest szansą 
na wzajemne poznanie swoich wizji 
i stworzenie wspólnej. Zakochani roz-
mawiają o planach na przyszłość, ma-
rzeniach o wspólnym domu, spędzaniu 
czasu, podróżach i… dzieciach. Raczej 
nikt nie planuje, że nie będzie ich mógł 
mieć. Rozmowy koncentrują się bardziej 
na ilości niż na samym fakcie ich obec-
ności.

Czasami planowany termin poczęcia 
ustalany jest z uwzględnieniem wielu 
czynników – zawodowych, lokalowych, 
rodzinnych. Ważne może się stać, kiedy 
deweloper odda do użytku nasze miesz-
kanie, kiedy będzie można wziąć urlop, 
kiedy babcia przejdzie na emeryturę, 
żeby mogła pomóc w opiece nad maleń-
stwem, kiedy, kiedy, kiedy…

Będziemy żyli długo 
i szczęśliwiei szczęśliwie

Decyzja, że to jest ten moment, budzi 
radość, nadzieje, kolejne oczekiwania 
i plany. Jaki to będzie człowiek? Do kogo 
będzie podobny? Czy będzie miał dołek 
w brodzie po tatusiu czy zgrabny nosek 
po mamie?

Nie tak miało być!
No i bach! Zaczynają! Czasami udaje 

się szybciej niż planowali, a czasami… 
Jeden miesiąc… Nic. Drugi miesiąc… 
Nic. „Ach, do trzech razy sztuka!” Trzeci 
miesiąc… Nic. „Przecież Jurkowi i Hani 
udało się po pół roku”. Czwarty… 
Piąty… „Może coś z  nami nie tak?” 
Szósty… Siódmy… „Lekarz mówi, że 
dopiero po roku można uznać, że jest 
problem niepłodności”. Mijają miesiące, 
a kolejny test ciążowy powoduje ściska-
nie w żołądku. Brak dwóch kresek niesie 
rozczarowanie i żal. Kolejna menstru-
acja przyjmowana jest ze łzami. A do-
okoła same ciężarne i matki z małymi 
dziećmi. I tylko oni wiedzą, jak trudne 
chwile są ich doświadczeniem.

Kolejne wizyty u wciąż nowych i coraz 
lepszych specjalistów nie przynoszą 
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rezultatów. Często są traktowani bar-
dziej jak u weterynarza niż jak u gine-
kologa. Współżycie małżeńskie odbywa 
się o określonej porze i przestaje spra-
wiać taką radość jak kiedyś. Traktują 
siebie coraz mniej jak kochanków, 
a coraz bardziej jak maszyny reproduk-
cyjne. Gdzie dawne chichoty, radość 
obcowania, cieszenie sobą? W zamian 

na co czekać. Przecież nie czekają! 
Dziadek już kupuje piaskownicę, babcia 
robi czapeczkę na drutach, koleżanki 
dzielą się wrażeniami z przebiegu ciąży, 
wymieniają opinie o  szpitalach oraz 
opowiadają o  radościach i  troskach 
bycia mamami. A one? Przysłuchują się 
tylko. Nawet starają się jakoś włączać 
w rozmowy, ale „dopiero zobaczą, jak 

Zakochani rozmawiają o planach na przyszłość, marze-
niach o wspólnym domu, spędzaniu czasu, podróżach 
i… dzieciach. Raczej nikt nie planuje, że nie będzie ich 
mógł mieć. Rozmowy koncentrują się bardziej na ilości 

niż na samym fakcie ich obecności.

doktoryzują się w tematyce niepłodno-
ści i metodach jej leczenia.

Czasami zdarza się jeszcze gorszy 
scenariusz. Udało się! A po pewnym 
czasie Bóg zabiera tak upragnione Ma-
leństwo do Siebie. Jak dalej żyć? Jak 
wypłakać, wykrzyczeć ten ból straty? 
„Przecież zawsze byliśmy blisko Pana. 
Czemu nas to spotkało?” A słowa: „Nie 
martwcie się! Będziecie mieli następne. 
Nie wy jedni straciliście dziecko.” ude-
rzają prosto w serce, i  to w najczulsze 
jego miejsce. Przecież nic i nikt nie za-
stąpi tej Kruszynki! Nawet pogrzeb 
małego ciałka nie przyniósł ulgi. Ono 
na zawsze pozostanie w ich pamięci.

A wy kiedy?
Bliscy i znajomi coraz częściej pytają, 

kiedy powiększy się rodzina, że nie ma 

się urodzi dziecko”. Nawet gdy starają się 
mówić o swoim małżeństwie, pasjach 
czy pracy słyszą: „Taaak, cieszcie się, że 
macie tyle czasu”, „Wy zajęci czy zmę-
czeni? Przy dwójce dzieci to dopiero nie 
wiadomo, jak się nazywasz!”. Ich sprawy 
są często bagatelizowane, umniejszana 
jest ich ważność, a spojrzenie na różne 
kwestie jest niedojrzałe i  ubogie 
w oczach rozmówców. Nawet na spo-
tkaniu kręgu dzielenie życiem to głów-
nie sprawy domowo-rodzinne, a w te-
matach wychowawczych, rodzicielskich, 
planowania rodziny itp. w ogóle nie ma 
dla nas miejsca. Wszelkie posługi zrzu-
cane są na nich, „bo nie mają dzieci, za 
to mnóstwo czasu”. Każda z opisanych 
sytuacji dolewa oliwy do ognia, który 
i bez tego pali ich od środka, a czasami 
uderza również w relację w małżeństwie. 
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Przecież pojęcie „miłość 

płodna” odnosi się nie 

tylko do płodności 

fi zycznej. Można ją 

wcielać w życie na 

wiele sposobów, pełnić 

różne posługi w Ko-

ściele i społeczeństwie, 

zaangażować się 

w służbę życiu, podjąć 

jakąś formę rodziciel-

stwa zastępczego.

Powoduje jakiś stan zawieszenia w ocze-
kiwaniu na niespełnione i wyrzuca poza 
utarte podziały, bo już nie single, ale 
jeszcze nie rodzina.

Co robić?
Najlepiej, jak zawsze, zaufać Bogu 

i  Jemu powierzyć cierpienie, smutek, 
rozgoryczenie. Niech On je przemienia 
na swoją chwałę. Trzeba mieć oczy, uszy, 
serce i rozum szeroko otwarte na Jego 
wolę. Przeżycie żałoby po dziecku, 
którego nie było dane mieć, czy straco-
nym przedwcześnie, jest konieczne, aby 
móc dalej żyć. Trzeba zobaczyć i w pełni 
zaakceptować swoją historię, doświad-
czenia i brzemię bezdzietności czy nie-
płodności.

Trwać i pogłębiać miłość i  jedność 
małżeńską, szukać dróg realizacji rodzi-
cielstwa. Przecież pojęcie „miłość 
płodna” odnosi się nie tylko do płodno-
ści fi zycznej. Można ją wcielać w życie 
na wiele sposobów, pełnić różne posługi 
w Kościele i społeczeństwie, zaangażo-
wać się w  służbę życiu, podjąć jakąś 
formę rodzicielstwa zastępczego.

Bez względu na to, jaką drogę Bóg dla 
nas wybrał, należy nią kroczyć w jedno-
ści ze współmałżonkiem, cały czas 
szukając i wypełniając wolę Pana dla 
każdego z  osobna i  dla małżeństwa. 
Jedną z okazji ku temu są rekolekcje 
organizowane przez diakonię życia dla 
bezdzietnych małżeństw. To miejsce, 
gdzie nie usłyszycie dobrych rad „życz-
liwych”, zachęt do adopcji ani różnych 

metod leczenia. Jest to czas wspólnego 
bycia przed Bogiem i spotkań z małżeń-
stwami znajdującymi się w podobnej 
sytuacji.

Katarzyna Łukomska

wraz z mężem należy do Domowego 
Kościoła w Diecezji 

Warszawsko-Praskiej, jest członkiem 
Centralnej Diakonii Życia
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Zapewne wiele osób przeczytaw-
szy tytuł pomyśli – ja nie muszę 
wiedzieć, po co mi to?

Dlaczego zatem oazowicz powinien 
wiedzieć?
1. Bo Pismo Święte i  dokumenty 

Kościoła zachęcają nas do więk-
szej otwartości wobec potrzebu-
jących, zwłaszcza tych najmniej-
szych. 

2. Bo niepłodność i bezdzietność to 

NOWY DOMNOWY DOM

czyli co każdy oazowicz powinien wiedzieć 
o adopcji i opiece zastępczej

I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, 
Mnie przyjmuje 

(Mt 18, 5)

częste problemy współczesnego 
świata – w Polsce co 4–5 małżeń-
stwo ma problemy z poczęciem 
dziecka, a część z nich po latach 
walki o biologiczne dziecko po-
dejmuje w końcu decyzję o adop-
cji.

3. Bo sieroctwo społeczne to jeszcze 
większy problem!

4. Bo decyzja o przyjęciu dziecka 
MOŻE KIEDYŚ dotyczyć nas czy 
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naszych najbliższych, przyjaciół, 
znajomych, sąsiadów, współpra-
cowników, współbraci ze wspól-
noty.

5. Bo MOŻE KIEDYŚ staniemy 
wobec czyjeś decyzji o oddaniu 
dziecka do adopcji i co wtedy?

6. Bo ważne jest kształtowanie 
w sobie właściwej postawy wobec 
adopcji i opieki zastępczej.

7. Bo wiedzy i  świadomości pew-
nych spraw nigdy za dużo.

Adopcja a opieka zastępcza
Na początku kilka słów o pojęciach, 

żeby mieć pojęcie.

Adopcja (inaczej przysposobienie) 
=> rodzina adopcyjna:

Jest to rodzina na mocy sądu przyj-
mująca dziecko, które uzyskuje taki sam 
status prawny, jak gdyby było ich rodzo-
nym dzieckiem. Dziecko zyskuje także 
prawa w stosunku do krewnych swoich 
nowych rodziców, a zrywają się wszelkie 

„Szczególnie wymownym znakiem solidarności między rodzinami jest adopcja lub 
wzięcie pod opiekę dzieci porzuconych przez rodziców czy też żyjących w trudnych 
warunkach. Niezależnie od związków ciała i krwi, prawdziwa miłość ojcowska 
i macierzyńska gotowa jest przyjąć także dzieci pochodzące z innych rodzin, 
obdarzając je tym wszystkim, co jest im potrzebne do życia i pełnego rozwoju”

Jan Paweł II, Evangelium vitae 93
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więzi z rodziną pochodzenia. Dziecko 
przyjmuje nazwisko rodziców, którzy je 
przysposobili, a  na ich prośbę może 
mieć zmienione także imiona.

Przysposobić można dzieci, których 
rodzice: 

• nie żyją;
• zostali pozbawieni władzy rodzi-

cielskiej;
• wyrazili przed sądem zgodę na 

adopcję dziecka;
• są ubezwłasnowolnieni.

Rodzina zastępcza
Jest to czasowa forma opieki zastęp-

czej, która powstaje na mocy orzeczenia 
sądu w sytuacji, kiedy dziecko nie może 
przebywać ze swoimi rodzicami. Dzieci 
umieszczane są w rodzinie zastępczej 
z powodu ograniczenia, pozbawienia 
bądź zawieszenia władzy rodzicielskiej. 

• Pod względem prawnym dziecko 
jest członkiem rodziny biologicz-
nej, a w rodzinie zastępczej jedy-
nie przebywa; rodzina zastępcza 
ma obowiązek utrzymywania 
kontaktów z  rodziną naturalną 
w  celu podtrzymywania więzi 
emocjonalnych, łączących dziec–
ko z  jego rodzicami i  innymi 
bliskimi. 

• Rodzina zastępcza działa w poro-
zumieniu z  Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie, od któ-
rego winna otrzymywać wsparcie 
i pomoc fi nansową na pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka.

• Pierwszeństwo w pełnieniu funk-
cji rodziny zastępczej mają osoby 
spokrewnione z dzieckiem.

Pogotowie rodzinne
Jest to specyfi czna forma rodziny za-

stępczej – zawodowa rodzina zastępcza 
krótkoterminowa. Dzieci czekają tu na 
uregulowanie sytuacji i prawnej – unor-
mowanie sytuacji życiowej. Przebywają 
tu ok. 6 miesięcy, w wyjątkowych sytu-
acjach do roku. Po wyjaśnieniu sytuacji 

Rekolekcje dla małżeństw pragnących ado-
ptować dziecko, zostać rodziną zastępczą 
lub utworzyć rodzinny dom dziecka.
 
Rekolekcje „Nowy DOM”

• to czas modlitwy o rozeznanie powo-
łania do rodzicielstwa adopcyjnego 
i zastępczego,

• to czas odpowiedzi na pytania, wątpli-
wości i obawy związane z przyjęciem 
„obcego” dziecka,

• to czas rozmowy z innymi kandyda-
tami na rodziców zastępczych o mo-
tywach, pragnieniach i oczekiwaniach,

• to czas radosnego umacniania decyzji 
dzięki świadectwu rodzin adopcyjnych 
i zastępczych,

• to czas dialogu małżonków o „Nowym 
Domu”.

Rekolekcje odbędą się w dniach 
24-28 października 2011 r. 
w Częstochowie.
Zgłoszenia przyjmują: 
Kasia i Robert Łukomscy, 
Tel. 608 047 767, e-mail: szychkat@o2.pl

REKOLEKCJE NOWY DOM
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życiowej i prawnej wracają do rodziny 
biologicznej, są przysposabiane lub 
umieszczane w innej rodzinie zastępczej 
– tym razem już na dłużej.

Rodzina zastępcza specjalistyczna
Jest to zawodowa rodzina zastępcza, 

w której przebywają dzieci wymagające 
resocjalizacji czy szczególnej pomocy, 
np. z powodu niepełnosprawności czy 
przewlekłej choroby. Do rodzin specja-
listycznych mogą być również kiero-
wane małoletnie matki z dziećmi.

Rodzina pomocowa
To taka rodzina, która teoretycznie 

(zgodnie z ustawą) ma zastąpić rodzinę 
zawodową na jakiś czas, gdyby ta nie 
mogła sprawować opieki nad dziećmi, 
np. z  powodu pobytu w  szpitalu czy 
urlopu. Praktycznie, jeszcze nie spotka-
łam rodziny formalnie pełniącej taką 
funkcję, bo zwykle pomoc (ale niefor-
malną) okazuje najbliższa rodzina lub 
przyjaciele. 

Rodzice nie zbijają fortuny na wycho-
waniu powierzonych im dzieci! Adopcja 
to takie samo rodzicielstwo jak natu-

ralne, a przecież naturalnym rodzicom 
nikt nie płaci za to, że są rodzicami. 

Rodzice zastępczy, owszem otrzymują 
pieniądze na częściowe pokrycie kosz-
tów utrzymania dziecka, zaspokojenie 
podstawowych potrzeb, ubranie, eduka-
cja, rozwijanie zainteresowań, nierzadko 
rehabilitacja czy terapia. Nie jest to 
wielka kwota, a opiekunowie muszą się 
z niej rozliczyć wobec pracownika so-
cjalnego i sędziego. 

Wynagrodzenie, jak każdy pracujący 
człowiek, otrzymują osoby, które pełnią 
funkcję rodziny zastępczej zawodowej. 
W  Polskich realiach niestety, jest to 
niewspółmiernie niska kwota do ilości 
obowiązków i czasu im poświęcanego. 
Rodzina taka przyjmuje bowiem pod 
swój dach kilkoro dzieci, z  różnymi 
problemami, ciężkimi doświadczeniami 
i pracuje 24 godziny na dobę, przez 7 
dni w tygodniu, przez 12 miesięcy bez 
zwolnienia, bez urlopu, bez premii, 
a często i bez „doceniam” czy „dziękuję”.

Kto dla kogo? – dobór ro-
dziny dla dziecka

Adopcja to nie jest spełnianie marzeń 
rodziców o posiadaniu dziecka, a Ośro-

Rodziny chrześcijańskie winna ożywiać większa gotowość do adopcji i przysposo-
bienia dzieci pozbawionych rodziców czy też opuszczonych: podczas gdy te dzieci, 
odnajdując na nowo ciepło uczuć rodzinnych, zaznają pełnego miłości opatrzno-
ściowego ojcostwa Boga, świadczonego przez rodziców chrześcijańskich. Wzrasta-
jąc w atmosferze pogody i ufności, cała rodzina zostanie ubogacona wartościami 
duchowymi poszerzonego braterstwa.

Jan Paweł II, Familiaris consortio, 41
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dek Adopcyjny to nie sklep, gdzie na 
półeczkach leżą zdrowe noworodki – 
dziewczynki , a na innej zdrowe nowo-
rodki – chłopcy. Nie ma też półki 
z blondynkami czy półki z dziećmi od 
„niepatologicznych” rodzin. 

Dzieci są, jakie są.
A kandydaci na rodziców, owszem, są 

pytani o oczekiwania wobec dziecka, 
wątpliwości czy obawy, dobierani są do 
dziecka w oparciu o otwartość na jego 
potrzeby. Tak, rodzice są dobierani do 
dziecka, to dla dziecka Ośrodek szuka 
najlepszych rodziców, nie super–mega–
ekstra rodziców, ale normalnych – naj-
lepszych akurat dla niego. Jedne dziecko 
potrzebuje takich, którzy nie boją się 
wcześniactwa, a  inne takich, którzy 
poradzą sobie zaniedbaniem i z opóź-
nieniami w rozwoju, a jeszcze inne po-

trzebują takich, dla których pięciolatek 
nie jest za stary.

Ale żeby dobrze odnaleźć właściwych 
rodziców dla dziecka, pracownicy 
Ośrodka muszą dobrze poznać przy-
szłych rodziców i im zaufać. I dlatego są 
odpowiednie procedury.

Kontrola jakości – kandydaci 
i procedury

Czy oddałbyś swój największy skarb 
komuś, kogo widzisz pierwszy raz 
w życiu, kogo nie znasz? 

Rodzice, szukający opiekunki dla 
własnego dziecka, szukają najlepszej – 
rozmawiają, sprawdzają, czytają referen-
cje, bo chcą mieć pewność, że ich 
dziecko będzie w dobrych rękach. Nawet 
wychodząc tylko na kilka godzin, do 
kina czy na randkę, zostawiają dziecko 
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z zaufaną osobą, a nie z pierwszym za-
gadniętym przechodniem spod bloku. 

I tak jest z kandydatami na rodziców 
adopcyjnych i zastępczych. Ich weryfi -
kacja, diagnoza i kwalifi kacja ma na celu 
poznanie i zaufanie. Pracownicy Ośrod-
ków muszą mieć pewność, że kandydaci 
dają gwarancję właściwej opieki i wy-
chowania przyjętemu dziecku. 

Procedura adopcyjna, przez niektó-
rych oceniana jako uciążliwa i żmudna 
biurokracja, w rzeczywistości polega na 
spotkaniach z  rodziną i  rozmowie. 
Z kandydatami rozmawiają psycholo-
gowie i pedagodzy, starając się poznać 
ich motywację do przyjęcia dziecka, ich 
cechy osobowości, relacje w małżeń-
stwie i rodzinie. Procedura obejmuje też 
specjalne szkolenie, najczęściej w formie 
warsztatów, na których poruszane są 

wszystkie ważne aspekty rodzinnej 
opieki zastępczej – od procedury praw-
nej, czyli jak napisać wniosek do sądu 
i o co pyta sędzia, przez kwestie nawią-
zania więzi z dzieckiem, wychowania, 
jawności adopcji, aż do przygotowania 
się na poszukiwanie przez dziecko 
własnych korzeni.

Taka procedura to średnio około 5–6 
spotkań rozpoznających rodzinę i 10 
spotkań warsztatowych przygotowują-
cych bezpośrednio do przyjęcia dziecka. 

Kandydaci, którzy spełniają warunki 
formalne otrzymują kwalifi kację – cer-
tyfi kat na rodzica adopcyjnego lub za-
stępczego.

• Kto może otrzymać taką kwalifi -
kację? 

• Ktoś kto nie był karany.
• Ktoś, kto jest zdrowy psychicznie 

Adoptowanie dziecka to wielkie dzieło miłości. Kto je podejmuje, wiele daje, ale 
też wiele otrzymuje. Jest to prawdziwa wymiana darów.
Adoptować dzieci, kochać je i traktować jak własne potomstwo, znaczy uznać, że 
miarą więzi między rodzicami a dziećmi nie są jedynie parametry genetyczne. 
Miłość, która rodzi, jest przede wszystkim darem z siebie. Istnieje «rodzenie», które 
urzeczywistnia się przez przyjęcie dziecka, opiekę nad nim, poświęcenie się mu. 
Więź, jaka dzięki temu powstaje, jest tak głęboka i trwała, że w niczym nie ustę-
puje więzi opartej na pokrewieństwie biologicznym. Gdy jest ona także chroniona 
przez prawo — jak w przypadku adopcji — w ramach rodziny trwale związanej 
małżeńskim węzłem, dziecko może żyć w klimacie bezpieczeństwa, otoczone 
miłością zarazem ojcowską i macierzyńską, która jest warunkiem jego w pełni 
ludzkiego rozwoju.

MIŁOŚĆ, KTÓRA PRZYJMUJE OPUSZCZONE DZIECKO 
5 IX 2000 — przemówienie JP II do rodzin adopcyjnych w czasie 3 rocznicy śmierci 

Matki Teresy z Kalkuty
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i fi zycznie.
• Ktoś, kto nie jest uzależniony.
• Ktoś, kto ma źródło utrzymania.
• Ktoś, kto ma gdzie mieszkać.
A najważniejsze ktoś, kto jest dojrzały 

i odpowiedzialny, kto kocha dzieci i jest 
gotowy poświęcić im swoje życie, 
właściwie się opiekować i  zaspokajać 
ich potrzeby. Ktoś, kto będzie towarzy-
szył dziecku już na zawsze, na dobre 
i na złe. 

Czasami kandydaci na rodziców nie 
otrzymują kwalifikacji. To bardzo 
trudna i przykra decyzja, zarówno dla 
rodziny, jak i  dla pracowników 
Ośrodka. Zrozumiałe, że małżonkowie 
mogą być wówczas źli, rozczarowani, 
zawiedzeni, często mają poczucie nie-
sprawiedliwości, krzywdy, a  czasami 
poczucie winy, które zrzucają na siebie 

nawzajem. Należy jednak pamiętać, że 
Ośrodek nie kieruje się jakimś widzi-
misię, ale wiedzą specjalistów, wielolet-
nim doświadczeniem, a przede wszyst-
kim dobrem dziecka, dla którego ma 
znaleźć bezpieczny i stabilny dom.

Może małżonkom brakuje otwartości 
na prawdę, może nie chcą jej widzieć, 
bo jest zbyt bolesna? Może chcą adop-
cją naprawiać swoje relacje – „bo ży-
jemy obok siebie, nic nas już nie łączy, 
a dziecko by scaliło”? Może chcą spełnić 
czyjeś oczekiwania – społeczeństwa – 
„każda rodzina powinna mieć dziecko”, 
własnych rodziców – „żeby byli już 
dziadkami”, współmałżonka – „zrobię 
żonie prezent, ona tak bardzo pragnie 
być matką”), może chcą uzdrowienia 
zranień, zapełnienia pustki po wielu 
nieudanych próbach poczęcia biolo-
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gicznego potomstwa, poronieniach czy 
in vitro? 

Kandydaci na rodziców adopcyjnych 
i  zastępczych muszą pamiętać, że ich 
decyzja musi być przemyślana, dojrzała, 
po przepracowaniu wszystkich proble-
mów, wspólna i  przede wszystkim 
skierowana na dziecko i jego potrzeby. 

Skąd się biorą dzieci do 
adopcji?

Niestety, z  domu. Z  rodziny, która 
z jakiegoś powodu nie dała rady dobrze 
zająć się dzieckiem lub w ogóle się nim 
zająć. 

Stąd możemy mówić o dwóch rodza-
jach sytuacji prawnej dzieci – pozbawie-
nie władzy rodzicielskiej – kiedy rodzice 
biologiczni źle zajmowali się dzieckiem, 
zaniedbywali, stosowali przemoc, po-

rzucali itp. Dziecko jest im odbierane.
Druga sytuacja – rodzice biologiczni 

sami oddają, dobrowolnie wyrażają 
zgodę na adopcję swojego dziecka 
i zrzekają się praw do niego. To najczę-
ściej noworodki pozostawiane w szpi-
talach. Rodzice, mając świadomość 
swojej trudnej sytuacji życiowej czy 
rodzinnej, podejmują odpowiedzialną 
decyzję o  ocaleniu swojego dziecka 
i zapewnieniu mu godnego życia w in-
nej rodzinie.

Są też dzieci z Okien Życia – ich sy-
tuację prawną reguluje sąd nadając imię 
i nazwisko i podając do aktu urodzenia 
prawdopodobną datę urodzenia. Te 
dzieci też mają rodzinę biologiczną, ale 
jest mała szansa, że w przyszłości znajdą 
odpowiedzi na pytania o tożsamość.

Okno otwiera się dla nich na nowe, 
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miejmy nadzieję, piękne i dobre życie, 
ale zamyka na korzenie.

Małe czy duże, zdrowe czy chore, 
jedno czy dwoje? Jak wygląda zapozna-
nie? Co mogę wiedzieć o dziecku? – 
setki pytań kandydatów znajdują swoje 
odpowiedzi w trakcie procedury. Ośro-
dek powinien przygotować rodzinę na 
rożne sytuacje i  mieć jasność, co do 
gotowości na przyjęcie konkretnego 
dziecka. 

Małe dzieci – niemowlęta po zrzecze-
niu mają za sobą wstępną diagnozę 
w szpitalu czy oddziale preadopcyjnym 
– przyszli rodzice mają prawo dowie-
dzieć się, jak przebiegał poród, jaki był 
stan dziecka po porodzie, jak rozwijało 
się przez ostatnie tygodnie, jakie były 
konsultacje i z jakim wynikiem. 

Te dzieci, choć malutkie, przeżywają 
już odrzucenie, odczuwają brak miłości 
i  troski, a po 6 tygodniach cierpią na 
chorobę sierocą. Im szybciej pójdą do 
nowej rodziny, tym lepiej – dla ich 
zdrowia i budowania więzi!

W przypadku starszych dzieci, które 
przebywają w placówkach, będzie więcej 
informacji na temat sytuacji rodzinnej, 
opinie psychologiczne o rozwoju psy-
choruchowym, opinie wychowawców 
zajmujących się dzieckiem na co dzień, 
zdjęcia, pamiątki i  znacznie więcej 
przeszłości, czasami niezwykle trauma-
tycznej. Dlatego chcąc zaopiekować się 
„starszym” dzieckiem, trzeba liczyć się 
z  trudnościami! To nie będzie tabula 
rasa, ale człowiek, który ma swoją histo-

rię, swoją biologiczną rodzinę, swoje 
dotychczasowe życie, swoje imię, swoich 
kolegów. To dziecko, które ma zerwane 
więzi, które zostało skrzywdzone przez 
dorosłych, które boi się zaufać i jeszcze 
nie wie, że życie może być dobre. Im 
starsze dziecko, tym więcej zranień 
i więcej pracy dla przyszłych rodziców! 
Ale też więcej radości i satysfakcji, gdy 
wszystko się prostuje!

Matka też człowiek!
Dzieci pozostawiane na klatkach 

schodowych, śmietnikach, podrzucane 
do Kościoła, Okna Życia czy wreszcie 
zabijane to skrajne przypadki „odrzuca-
nych” dzieci. Często myślimy wtedy, co 
za matka?! Jak można nie chcieć wła-
snego dziecka, jak można zabić własne 
dziecko? Co za niesprawiedliwość – 
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jedni nie mogą mieć dzieci, a taka wy-
rzuca. Dlaczego tak zrobiła?

Nie ma jednak do końca odpowiedzi 
na pytanie – dlaczego? Oprócz ewident-
nych przypadków chorób psychicznych, 
trudno jednoznacznie określić, jakie 
cechy osobowości predestynują do ta-
kich zachowań. Najczęściej są to sytuacje 
skrajnego ubóstwa i silnej depresji. Nie 
bez znaczenia jest też opinia publiczna 
i stereotypy o wyrodnej matce oddającej 
swoje dziecko.

Rocznie w Polsce zdarza się kilka takich 
przypadków, o których słyszymy w me-
diach. Biorąc pod uwagę zgłoszenia no-
worodków do adopcji – to mało, patrząc 
na śmierć dziecka – to o kilka za dużo.

Od kilkunastu lat, pracując w Ośrodku, 
spotykam się z matkami oddającymi 
dzieci do adopcji. Decyzja o zrzeczeniu 
się dziecka jest dla każdej kobiety nie-
zwykle trudna, często okupiona ogrom-
nym cierpieniem. Każda sytuacja jest 
inna, nie ma „wzorca” matek oddających 
dzieci do adopcji. Są to kobiety młode 
i w średnim wieku, zamężne,  rozwie-
dzione i w konkubinatach, z wyższym 
wykształceniem i upośledzone, posia-
dające dzieci i bezdzietne, które oddają 
pierwszy raz i które oddają piąty raz, 
które ukrywają ciążę, głodzą się i ban-
dażują, żeby nie było widać brzucha 
i takie, które regularnie odwiedzają le-
karza i łykają kwas foliowy. Ale wszyst-
kie przeżywają ogromną stratę, którą 
będą musiały dźwigać do końca życia. 
Dlatego warto zachęcać takie osoby, aby 

skorzystały z pomocy Ośrodka Adop-
cyjnego – prawnej i psychologicznej. 
Aby ich decyzja była przemyślana, aby 
rozważyły wszystkie możliwe formy 
pomocy, aby oddanie dziecka było 
ostatecznością.

Gdzieś dzwoni … ale o co 
chodzi?

Rodzina zaprzyjaźniona 
Jest to rodzina lub osoba dająca 

dziecku przebywającemu w instytucji 
w miarę trwałe wsparcie psychiczne. 
Rodziny zaprzyjaźnione utrzymują 
z dzieckiem regularny kontakt i są dla 
dziecka osobami znaczącymi. Rodzina 
zaprzyjaźniona nie ma wobec dziecka 
żadnych zobowiązań prawnych, ponosi 
jedynie odpowiedzialność moralną za 
nawiązanie więzi emocjonalnej.

Dla dzieci z placówki taka przyjaźń 
to czasami jedyna szansa w życiu, żeby 
zobaczyć i doświadczyć życia normal-
nej, kochającej się rodziny.

Adopcja duchowa
Duchowa adopcja jest modlitwą 

w  intencji dziecka zagrożonego zabi-
ciem w  łonie matki. Trwa dziewięć 
miesięcy i polega na codziennym od-
mawianiu jednej tajemnicy różańcowej 
–  radosnej, bolesnej lub chwalebnej 
(Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz 
specjalnej modlitwy w intencji dziecka 
i jego rodziców.

Adopcja na odległość
Adopcja na odległość polega na 

wsparciu materialnym i  duchowym 
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Lektury o adopcji
Dla dzieci

Keiko Kasza (2004) Mamusia dla Koko. Amber. 
Kotowska K.(2010) – Jeż, Media Rodzina Poznań.
Frączek A. (2008) Jeśli bocian nie przyleci, czyli skąd się biorą dzieci. AWM
Matusiak A. (2005) Święty Mikołaj w Pięknej Dolinie. ESPe. 
Nemiroff  M., Annuziata J. (2007) Wszystko o adopcji. GWP.
Porzezińska A. (2010)  Skąd się biorą rodzice? , Edycja św. Pawła.
Wilgocki J., Wright M.K., (2006) Czas niepewności. O dzieciach w rodzinach zastępczych. GWP.
Historyjki adopcyjki, czyli bajki dla naszych dzieci. (2010). Archidiecezjalny Ośrodek Adop-
cyjno-Opiekuńczy, Łódź.

Dla rodziców
Cattabeni G. (2008) Dziecko przybyłe z daleka. Adopcja i rodzina zastępcza. Warszawa, PAX.
Dolle C., Neuburger R. (2006) . Poznań, W drodze.
Dziubaty E. (2004). Odnaleźć miejsce w sercu. Częstochowa, Edycja św. Pawła.
Grycman M. (2006) Dom malowany na nowo. Kraków, Edition 2000
Jurczenko Topolska Iwona (2005). Bociany przylatują zimą. Historia i życie.
Kamińska A. (2010) Odnalezieni. Prawdziwe historie adoptowanych. Kraków, wyd. Literackie.
Kotowska K.(2010) – Wieża z klocków. Media Rodzina Poznań 
Kotowska K.(2010) – Jeż, Media Rodzina Poznań. 
Kwiecień M. (red),(2000). Rozmowy w kręgu rodzin adopcyjnych. Warszawa
Kwiecień M. (2003). Rodziny zastępcze. Rodziny nadziei. Warszawa, Wyd. Księży Marianów.
Kwiecień M. (2004). Adopcja – temat bez tajemnic, Wyd. Księży Marianów.
Ładyżyńscy G i A. (2000). Adopcja jest darem, Wrocław: Wrocławska Księgarnia Archidiece-
zjalna.
Potrzebuję rodziców od zaraz (1999), praca zbiorowa, Łódź: Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie.
Wolfe J.S. (2008) Adopcja. Czy jesteście gotowi? Kraków Rafael.

konkretnego dziecka. Obejmuje głów-
nie kraje Afryki. Pieniądze uzyskane 
od darczyńców są w całości przezna-
czane na opiekę nad dziećmi, tj. na 
edukację, leki, żywność itd. Adopcja 
na odległość daje dziecku w przyszło-
ści możliwość wyjścia z  kręgu biedy 
i ubóstwa oraz znalezienie przez niego 
pracy.

„Adopcja” zwierząt
Wzięcie zwierzaka, np. psa ze schro-

niska. Nie ma nic wspólnego z adopcją.
Magdalena Lesiak

psycholog, wraz z mężem Piotrem są 
członkami Domowego Kościoła w Archi-
diecezji Łódzkiej i  odpowiedzialni za 
Diecezjalną Diakonię Życia
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Życie liturgiąŻycie liturgią

W naszej wspólnocie oazowej pojawił się ostatnio temat wykonywania czytań przez 
dziewczęta. Do tej pory praktyka była taka, że to wyłącznie mężczyźni czytali czyta-
nia mszalne – głównym argumentem, który przytaczałem, był argument o ukazaniu 
związku Chrystus – Kościół Oblubienica również przez ten wymiar płci.
Gdy czyta się Słowo Boże to sam Chrystus mówi do nas. I ten wymiar jednej ze stron 
oblubieńczej relacji podkreśla również fakt wykonywania tej funkcji przez mężczyzn 
(taką interpretację, nie do końca jestem pewien, czy prawidłową, i na ile uprawnioną 
przedstawiał kiedyś mój moderator).
Ze strony przeciwnej argumenty podnoszone są różne: od stwierdzenia, że przecież 
na mszach papieskich też kobiety czytają, poprzez stwierdzanie, że one mają poglądy 
inne i po prostu muszę się zgodzić, po zarzucanie mi szowinizmu i chęci wyrzucenia 
kobiet daleko poza prezbiterium.
Jestem świadom, że prawodawstwo liturgicznej pozwala wykonywać czytania świec-
kim, bez rozróżnienia na kobietę i mężczyznę, gdy nie ma lektora (a niestety osób 
ustanowionych do posługi lektora ze świecą szukać).
Podobną praktykę powierzania czytań i psalmu wyłącznie mężczyznom stosuje 
diakonia liturgiczna naszej diecezji (archidiecezja warszawska).
Jaką praktykę w tej kwestii należy przyjąć i jak można ją uzasadnić?

Na początek kilka cytatów 
Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego Wpro-
wadzenia do Mszału rzymskiego (25 listopada 2004)

1. „Celebracja Eucharystii jest czynnością Chrystusa i Kościoła, czyli świętego 
ludu zjednoczonego i zorganizowanego pod zwierzchnictwem biskupa. Należy 
ona do całego Ciała Kościoła, ujawnia je i na nie oddziałuje; poszczególnych zaś 
jego członków dotyczy w różny sposób, zależnie od zróżnicowania stanów, 
funkcji i aktualnego uczestnictwa. W ten sposób lud chrześcijański, «rodzaj 
wybrany, królewskie kapłaństwo, lud święty, naród nabyty» ujawnia swoją zwartą 

Podział funkcji liturgicznych Podział funkcji liturgicznych 
w zgromadzeniu
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i hierarchiczną strukturę. Wszyscy więc, czy to wyświęceni szafarze czy to świeccy 
wierni, pełniący swój urząd posługi lub swoją funkcję, winni wykonywać tylko 
to wszystko, co do nich należy” (OWMR 91).
11. Wykonywanie czytań poprzedzających Ewangelię nie należy do przewod-
niczącego, lecz do usługujących. Wspólnota powinna przygotowywać do tej 
funkcji zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Nie należy powierzać czytań dzieciom, 
jeśli we Mszy świętej uczestniczą dorośli.
45. Wszystkie te funkcje mogą spełniać zarówno mężczyźni, jak i kobiety, 
z wyjątkiem czynności, które są bezpośrednio usługiwaniem kapłanowi przy 
ołtarzu i przy miejscu przewodniczenia. Funkcje te są zarezerwowane dla męskiej 
służby liturgicznej (ministrantów). Mogą być powierzone dziewczętom (mini-
strantkom) tylko wtedy, gdy wyraził na to wyraźną zgodę biskup diecezjalny. 
On zaś, aby taką zgodę wydać, powinien zasięgnąć opinii Konferencji Episkopatu 
Polski (zob. Wyjaśnienie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramen-
tów z 15 marca 1994 r. przypomniane i potwierdzone przez prefekta tejże 
Kongregacji 27 lipca 2001 r.) Także do posługi nadzwyczajnego szafarza Komu-
nii świętej dopuszczani są dziś tylko mężczyźni.
Zob. także 
http://www.kkbids.episkopat.pl/uploaded/a43/Anamnesis44–5bOdpowiedzi.pdf

Wyjątki z „Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej”:
2. W okresie posoborowym Kościół podjął wielki wysiłek, aby ten sposób ro-
zumienia liturgii wprowadzić w praktykę życia diecezji i parafi i. Dzięki tej pracy 
formacyjnej, podejmowanej szczególnie przez duszpasterstwo służby liturgicz-
nej, „świeccy coraz częściej podejmują odpowiednie funkcje liturgiczne”.
3. Mimo wysiłków duszpasterzy i wiernych świeckich ciągle jest wiele do zro-
bienia w tej dziedzinie, gdyż i dziś nie brak takich parafi i, w których „nawet 
podczas wielkich zgromadzeń, celebrans czyta lekcje, recytuje psalm responso-
ryjny, wypowiada wezwania modlitwy powszechnej”. II Polski Synod Plenarny 
zaleca więc formację liturgiczną całej wspólnoty parafi alnej, a także powstawa-
nie w każdej parafi i zespołów liturgicznych „złożonych z dorosłych, młodzieży 
i dzieci”. Powstawanie takich zespołów napotyka różnorodne trudności. Do 
największych należy odchodzenie ministrantów i członków scholi od posługi-
wania w liturgii oraz niewielkie zainteresowanie podejmowaniem funkcji litur-
gicznych przez dorosłych.
59. Osoby należące do ruchów i innych wspólnot prowadzących własną forma-
cję, mogą w nich przygotowywać się do pełnienia funkcji liturgicznych, jeśli 
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program formacyjny danej wspólnoty uwzględnia wymagania przedstawione 
w niniejszym Dyrektorium. Spełnia je formacja Ruchu Światło-Życie. Osoby, 
które przeżywają swoją formację duchową i apostolską we wspólnotach tego 
ruchu mogą przyjmować błogosławieństwa do poszczególnych stopni w speł-
nianiu funkcji liturgicznych w parafi i. 

To pytanie o posługi kobiet i męż-
czyzn jest niezwykle zasadne i ważne 
w  tym momencie istnienia Ruchu 
(trzeba podkreślić, że już przed wielu 
laty stawiał je także ks. Stanisław Szcze-
paniec – ówczesny moderator CDL). 
Obecnie wiele środowisk liturgicznych 
podejmuje różne wysiłki na rzecz oży-
wienia życia sakramentalnego w para-
fi ach, na rzecz ubogacania liturgii. Jak 
to dzieło ma prowadzić Ruch Światło–
Życie?

Argument o ukazaniu związku Chry-
stus – Kościół Oblubienica, również 
przez wymiar płci, jest słuszny i o tym 
pisał ks. Franciszek Blachnicki. W pkt. 
164 „Katechizmu służby liturgicznej” ta 
zasada jest przypomniana.

Warto przytoczyć też: „Funkcja ko-
mentatora w myśl OWMR jest funkcją 
liturgiczną wykonywaną poza prezbite-
rium i dlatego może być zlecona niewia-
stom. Przekazując u nas tę funkcję za-
sadniczo dziewczętom, zapewniamy im 
funkcję równorzędną i paralelną w zgro-
madzeniu liturgicznym do funkcji lek-
tora, a zarazem bardziej odpowiadająca 
właściwościom ich psychiki. Zachowu-
jąc przy tym podział funkcji między 
chłopcami (lektorzy) a dziewczętami 
(komentatorki) zapewniamy większe 

bogactwo form służby liturgicznej 
w zgromadzeniu i większe uaktywnienie 
uczestników” (Szkoła komentatora. 
Teczka III B, KDSL, nr 5, s I–II).

W nowym OWMR możliwości zleca-
nia niewiastom funkcji są znacznie 
szersze niż kiedyś, ale należy zwrócić 
uwagę, że formacja ODB i ONŻ wska-
zuje dla dziewcząt i  chłopców inne 
funkcje do podejmowania w zgroma-
dzeniu liturgicznym. Wydaje się zatem, 
że zasadą pedagogii w Ruchu jest poka-
zywanie paralelnych funkcji i formowa-
nie do nich. Na przykład I  st. ONŻ 
wskazana jest szkoła lektora i komenta-
torki, na st. II: ceremoniarza i precen-
torki, itd.

Jak w  praktyce stosować te zasady 
i formować zespoły służby liturgicznej 
pokazuje m.in. ks. Grzegorz Rzeźwicki 
w swoich opracowaniach – zwłaszcza 
„Duszpasterstwo ministrantów i lekto-
rów w Kościele w Polsce...”, Tarnów 2010.

Co do mszy papieskich to musimy być 
bardzo ostrożni w adaptacjach – gene-
ralnie liturgia papieska zawsze jakoś 
różniła się od tej sprawowanej poza 
Rzymem. Ponadto biskup (nie tylko 
papież) może stosować pewne obrzędy, 
których prezbiter nie może (np. błogo-
sławieństwo Ewangeliarzem). Na 



OazaPismo Ruchu Światło-Życie

125

Mszach sprawowanych przez papieża 
zdarza się, że posługujący do modlitwy 
wiernych wychodzą już na początku 
Credo (bo jest długa droga do przejścia), 
że ściśle wyznaczone osoby przyjmują 
Komunię św. z rąk papieża, na ołtarzu 
jest stawiany duży krzyż i świeczniki.

Ważne jest dobre stawianie pytań 
i argumentów – powiedzenie, że ktoś ma 
inne poglądy i należy się do nich dosto-
sować, nie odpowiada traktowaniu li-
turgii jako ofi ary rozumnej (logiketisia 
– o czym pisał nasz Założyciel). Musimy 
rozumieć argumenty i je stosować.

Szowinizm nie ma tu nic do rzeczy – 
Kościół nie rządzi się demokracją, 
równouprawnieniem. Poza tym każde 
miejsce wykonywania posługi jest do-
bre. Posługa w prezbiterium nie jest ani 
lepsza ani gorsza od innych. Nie ma 
mowy o „wypychaniu niewiast z prezbi-
terium”, gdy kobieta śpiewa psalm czy 
podaje intencje modlitwy wiernych 
wykonuje funkcję z ambony (w tym 2 
przypadku może wybrać miejsce: „am-
bona, albo inne odpowiednie miejsce”).

Wracając do stawiania pytań ukazu-
jących istotę problemu:

• kto powinien, a kto może pełnić 
różne posługi w liturgii?

• jaki jest docelowy model pełnie-
nia posług w liturgii?

• jakie są funkcje własne, a  jakie 
zastępcze poszczególnych posłu-
gujących?

• w jaki sposób osiągnąć cel forma-
cji posługujących w liturgii?

• czy jest jakaś własna droga Ruchu 
w tej formacji?

Argumenty i rozważania wyżej przed-
stawione skłaniają do następujących 
konkluzji:

• Czy kobiety mogą podczas Mszy 
świętej pełnić funkcje lektora, 
podawać intencje modlitwy wier-
nej, śpiewać psalm? Mogą.

• Czy kobiety mogą posługiwać 
przy ołtarzu? Mogą, pod warun-
kiem uzyskania zgody biskupa po 
uzyskaniu opinii Konferencji 
Episkopatu Polski.

• Czy kobiety muszą pełnić te 
funkcje na każdej Mszy św.? Nie 
muszą.

• Co jest celem formacji liturgicz-
nej w naszym Ruchu? Realizowa-
nie VII Drogowskazu – tak chyba 
można powiedzieć najprościej 
i najkrócej.

Jak ten cel osiągnąć? Poprzez formo-
wanie do podejmowania posług litur-
gicznych zgodnie z programem poszcze-
gólnych stopni. Krok po kroku uczest-
nicy Ruchu, a  później członkowie 
diakonii specjalistycznych, powinni 
odkrywać swoje miejsce do podejmo-
wania posług liturgicznych – według 
swoich charyzmatów i potrzeb wspól-
noty, w  której się formują i  na rzecz 
której posługują. W ten sposób będzie 
zrealizowany program formacji, a zara-
zem Dyrektorium.

Na zakończenie kilka przykładów 
i uwag: 
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• Wielka parafi a, wielu przygoto-
wanych do pełnienia funkcji 
lektora i  psałterzysty, zarówno 
mężczyzn, jak i kobiet. Niektórzy 
z  nich są pobłogosławieni do 
pełnienia funkcji lektora, inni do 
pełnienia funkcji psałterzysty. 
Posługujący do konkretnych 
funkcji powinni przede wszyst-
kim rekrutować się spośród osób 
mających błogosławieństwo do 
danej posługi, w dalszej kolejno-
ści – przeżywający określony etap 
formacji (np. ministranci przeży-
wający formację ministranta oł-
tarza powinni posługiwać przy 
ołtarzu, ustanowieni lektorzy – 
czytać lekcję itd.).

• Jeśli nie ma na danej celebracji 
ustanowionego akolity czy lek-
tora, funkcje powinni pełnić od-
powiednio przygotowani inni 
świeccy.

• Jeśli przygotowane do tych funk-
cji są i  kobiety, i  mężczyźni – 
winni te funkcje podzielić. Jak? 
To już zależy od wskazań duszpa-
sterskich, od tradycji danej para-
fi i. Należy pamiętać, że kobiety 
nie mogą przyjąć posługi lektora 
czy akolity, a  zatem docelowo 
warto do funkcji wchodzących 
w zakres tych posług przygoto-
wywać chłopców czy mężczyzn. 
Nie znaczy to jednak, że kobie-
tom należy tego zabronić – zgod-
nie z nr 11 Wskazań Episkopatu 

do czytania lekcji należy przygo-
towywać i mężczyzn, i kobiety. 
Nie powinien się zdarzyć taki 
przypadek, że kapłan sam będzie 
musiał wykonywać wszystkie 
funkcje na Mszy, na której jest 
wielu świeckich mogących te 
funkcje pełnić.

• Docelowo w każdej parafi i po-
winny być zespoły liturgiczne, 
w których skład wchodzić będą 
i  mężczyźni, i  kobiety, starsi 
i młodsi. Wszystkie posługi po-
winny być przygotowywane – nie 
tylko te w prezbiterium.

Wojciech Kosmowski
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Bardzo często, kiedy myślimy 
o mediach, przychodzi nam do 
głowy bardzo prosta i  rozpo-

wszechniona defi nicja, a mianowicie, 
że są one tak zwanymi środkami ma-
sowego przekazu. Oczywiście jest 
w  tym dużo prawdy. Przecież media 
rzeczywiście są coraz to doskonalszymi 
środkami technicznymi, które służą do 
tego, aby przekazywać informacje, 
docierając do szerokiej publiczności. 
Jednak przytoczona defi nicja odzwier-
ciedla jedynie niewielką część prawdy 
o nich.

Stwierdzenie, że żyjemy w czasach, 
w których media odgrywają ogromną 
rolę w życiu społecznym, jest już dziś 
truizmem. Ważne jest więc, aby nie 
tylko przyjąć do wiadomości tę nieza-
przeczalną prawdę, ale także starać się 
zrozumieć media, tzn. mechanizmy, 
które nimi rządzą, a przede wszystkim 
samą ich naturę.

Niezrozumienie tej ważnej kwestii 
jest dziś brakiem, który staje się coraz 
bardziej brzemienny w skutki. Nie bez 
przyczyny, wśród medioznawców 
mówi się dziś o tak zwanej media lite-
racy, czyli swego rodzaju „piśmienno-
ści” medialnej. Tak jak umiejętność 
pisania i  czytania wyznacza pewien 

Media, czyli co: 
środkiśrodki masowego przekazu?masowego przekazu?

standard przystosowania do życia 
w  społeczeństwie, a  jej brak zwany 
analfabetyzmem zwalcza się przezna-
czając na ten cel ogromne środki, tak 
umiejętność posługiwania się me-
diami, czyli nowy rodzaj „piśmienno-
ści”, już dawno stała się ważnym ele-
mentem współczesnej kultury. Brak tej 
umiejętności można by wręcz nazwać 
nowym rodzajem analfabetyzmu, 
który powoduje ogromne trudności 
z przystosowaniem się do właściwego 
funkcjonowania w społeczeństwie.

Ważne jest, aby zrozumieć, że kiedy 
mówimy o umiejętności posługiwania 
się mediami, nie mamy na myśli jedy-
nie zdolności obsługiwania odpowied-
nich urządzeń. Nie chodzi tylko o to, 
żeby umieć włączyć i wyłączyć telewi-
zor, potrafi ć obsłużyć dekoder telewizji 
cyfrowej, wiedzieć, czym jest iPod czy 
odtwarzać mp3. Te techniczne umie-
jętności też oczywiście są istotne, 
szczególnie jeśli chodzi o poruszanie 
się w świecie komputerów i Internetu. 
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Przy pomocy tak prostego urządzenia 
jak myszka można dziś spełnić wiele 
pożytecznych czynności i  dlatego 
nieumiejętność poruszania się po In-
ternecie staje się dziś naprawdę coraz 
większym problemem. Chodzi nam 
jednak również o  głębszy wymiar 
umiejętności posługiwania się me-
diami. Polega to właśnie na poznaniu 
natury mediów, na rozumieniu czym 
one w istocie są. To ważne, aby mieć 
do nich właściwy stosunek, w  sensie 
nastawienia czy wręcz postawy, a nie 
tylko jako użytkownik sprzętu.

Zrozumienie, czym są media ma też 
znaczenie dla ewangelizacji. Nie należy 
ich bowiem oceniać w sensie moral-
nym. Nie są one ani dobre, ani złe. Po 
prostu są i ich skuteczność zależy od 
sposobu, w jaki się ich użyje. Kościół 

widzi w  nich zresztą „dary Boże” 
i bardzo wyraźnie stwierdza, że byłby 
„winny przed swoim Panem, gdyby nie 
używał tych potężnych pomocy, które 
ludzki umysł coraz bardziej usprawnia 
i doskonali” (Evangelii nuntiandi, 45; 
Aetatis novae, 11).

Z pomocą w zorientowaniu się, czym 
w  istocie są media, przychodzi nam 
Marshall McLuhan (+1980), kanadyj-
ski teoretyk komunikacji, autor kla-
sycznych dzieł z tej dziedziny, takich 
jak choćby: „Galaktyka Gutenberga” 
(1962), czy „Zrozumieć media” (1964), 
twórca określenia „globalna wioska”. 
Ten wielki znawca mediów zrewolu-
cjonizował podejście do tego ważnego 
zagadnienia również w łonie Kościoła 
katolickiego. McLuhan pochodził 
z rodziny metodystycznej i w młodo-
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ści, między innymi pod wpływem 
lektury dzieł Chestertona, przeżył 
konwersję na katolicyzm. W 1973 roku 
został włączony w  skład Papieskiej 
Komisji Komunikacji Społecznej. 
Między innymi pod jego wpływem, 
w dokumentach Kościoła dotyczących 

mediów widać znaczącą zmianę w pa-
trzeniu na nie. Od McLuhana media 
nie są już traktowane tylko instrumen-
talnie, czyli jako środki służące do 
przekazu jakichś treści masom. Media 
są czymś więcej.

Środki?
McLuhan w  jednym ze swych naj-

ważniejszych dzieł: „Zrozumieć me-
dia” na ich określenie używa pewnego 
sformułowania, które stało się przeło-
mowe i  wyznaczyło początek nowej 
epoki w  dziedzinie medioznawstwa. 
Chodzi o stwierdzenie: the Medium is 
the Message, co można by przetłuma-
czyć jako: „środek przekazu jest prze-
kazem”.

Chodzi o to, że media nie są jedynie 
jakimś instrumentem, środkiem, któ-
rego można użyć, aby przekazać jakąś 

informację. Samo medium jest w pew-
nym sensie częścią przekazywanej in-
formacji, tzn. ma ogromny wpływ na 
proces komunikacji. To tylko wydaje 
się skomplikowane i  przeteoretyzo-
wane. W praktyce, mamy z tym zjawi-
skiem do czynienia na co dzień. 

Spróbujmy to wyjaśnić na dwóch 
prostych przykładach. Czym innym 
jest przeczytanie interesującej nas 
wiadomości w  „Gazecie Wyborczej” 
lub w „Naszym Dzienniku” lub obej-
rzenie jej w  „TVN24” czy w  „TV 
TRWAM”. Już samo logo danego me-
dium zmienia nasze nastawienie do 
przekazywanej informacji i  ma zna-
czący wpływ na proces komunikacji. 
Drugi przykład dotyczy bardziej ro-
dzaju medium niż jego aspektu insty-
tucjonalnego. Czym innym jest wysłu-
chanie wiadomości o  strasznym wy-
padku samochodowym w  radio od 
obejrzenia newsa o tym samym wyda-
rzeniu w telewizji. Usłyszeć o ofi arach, 
a  zobaczyć zmiażdżone samochody 
i  zalane łzami ludzkie twarze to coś 
zupełnie innego.

Jednak rozumienie mediów w sensie: 

Ważne jest więc, aby nie tylko przyjąć do wiadomości, 
że żyjemy w czasach, w których media odgrywają 

ogromną rolę w życiu społecznym, ale także starać się 
je zrozumieć, tzn. mechanizmy, które nimi rządzą, 

a przede wszystkim samą ich naturę.
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the Medium is the Message wykracza 
poza sam proces komunikacji. McLu-
han zauważył, że media mają wpływ 
nie tylko na samą informację, czy też 
jej odbiór, ale po prostu zmieniają 
świat. Tworzą zupełnie nową kulturę, 
nową rzeczywistość, w której żyjemy. 
Znakomicie wyraził to Jan Paweł II 
w encyklice Redemptoris missio, gdzie 
odnosząc się do zmian kulturowych 
spowodowanych przez media, stwier-
dził: „Jest to problem złożony, gdyż 
kultura ta rodzi się bardziej jeszcze 
aniżeli z przekazywanych treści, z sa-
mego faktu, że istnieją nowe sposoby 
przekazu z nowymi językami, nowymi 
technikami, nowymi postawami psy-
chologicznymi”. W  istocie, media 
najpierw przeobrażają relacje spo-
łeczne i  ludzką psychikę, a  dopiero 
potem są środkami służącymi do 
przekazu informacji.

Harold Innis (+1952), również Kana-
dyjczyk, który miał ogromny wpływ na 
McLuhana, stworzył nawet teorię, we-
dług której największe zmiany spo-
łeczne w historii świata, dokonywały się 
w  momencie zmiany dominującego 
sposobu komunikowania. Dzieje czło-
wieka można by więc podzielić nie 
tylko, jak się to często czyni, np: według 
materiałów, z których ludzie wytwarzali 
podstawowe narzędzia, czyli na epokę 
żelaza, brązu, czy kamienia łupanego, 
ale również ze względu na sposoby 
komunikowania. I  tak można mówić 
o epoce sygnałów i znaków, epoce ję-

zyka i  mowy, epoce pisma i  druku, 
epoce telekomunikacji i komunikacji 
elektronicznej i wreszcie zupełnie nowej 
epoce Internetu. Zarówno pojawienie 
się mowy artykułowanej (ponad 50 tys. 
lat temu), pierwszych form pisma (ok. 
4 tys. lat przed Chrystusem), druku (XV 
wiek), czy wreszcie radia, telewizji, czy 
Internetu, pociągnęło za sobą ogromne 
zmiany właściwie we wszystkich dzie-
dzinach życia społecznego. Innymi 
słowy formy komunikacji, używane 
media, przeobrażały świat. Gdyby 
zmiany powodowane przez media 
przyrównać do robienia porządku 
w akwarium, to nie są one jedynie po-
przestawianiem elementów wystroju, 
czyli dodaniem jakiejś nowej skałki, 
muszli, czy rośliny, lecz czymś w ro-
dzaju wymiany wody. Media tworzą 
nowe środowisko i same stają się śro-
dowiskiem, w którym funkcjonujemy.

Przekaz?
Nie można też redukować funkcji 

mediów tylko do przekazu informacji. 
Wynika to po prostu z natury samej 
komunikacji. Komunikacja to coś więcej 
niż transmisja danych z punktu A do 
punktu B, powodująca zamierzony przez 
nadawcę efekt u odbiorcy. W procesie 
komunikacji bierze udział wiele czynni-
ków, jak choćby kontekst, które czynią 
go o wiele bardziej skomplikowanym. 
Media, które uczestniczą w  procesie 
komunikacji, są więc czymś znacznie 
więcej niż tylko przekaźnikiem.
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Warto zauważyć tu propozycję De-
nisa McQuail’a, brytyjskiego twórcy 
teorii w  dziedzinie komunikowania 
masowego. McQuail stworzył tzw. 
metafory mediacji mediów, które tłu-
maczą, przy pomocy sześciu obrazów, 
czym są media, jako pośrednik w na-
szym kontakcie z  rzeczywistością. 
Według tej teorii media mogą więc być 

skojarzone z: oknem, zwierciadłem, 
drogowskazem, filtrem, forum lub 
ekranem.

Oznacza to, że media rzeczywiście 
otwierają przed nami świat, często zu-
pełnie nieznany, przekazując nam infor-
macje o nim i wzbogacając naszą wiedzę 
(okno). Trzeba jednak pamiętać, że to 
co widzimy w mediach, jest już pewnym 
odbiciem rzeczywistości, a  nie samą 
rzeczywistością (zwierciadło). Taki ob-
raz jest pod wieloma względami znie-
kształcony, a owe zniekształcenia mogą 
wynikać po prostu z natury mediów, 
albo być efektem manipulacji. Media też 
interpretują nam przekazywaną przez 
siebie rzeczywistość, wpływając na to, 
co myślimy o  świecie (drogowskaz). 

Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, 
że media nie mogą pokazać wszystkiego 
i dlatego dokonuje się w nich pewnego 
wyboru tematów, czy obrazów. Dociera 
więc do nas obraz rzeczywistości w ja-
kimś stopniu wyselekcjonowany (fi ltr). 
Media zatem nie wpływają jedynie na 
to, co mamy myśleć, ale również na to, 
o czym w ogóle mamy myśleć. Również 

i tutaj jest pewne pole do manipulacji. 
W świecie polityki, na przykład, wystar-
czy, że o  kimś przestanie się mówić 
w mediach i to powoduje „śmierć me-
dialną” polityka. Bardzo często prze-
kłada się ona bezpośrednio na realne 
poparcie w  wyborach. Niewątpliwie 
dzięki mediom człowiek zyskał również 
zupełnie nową platformę wymiany po-
glądów (forum). Jest to widoczne 
szczególnie w przypadku mediów inte-
raktywnych, takich jak Internet. Szcze-
gólnie jego nowa generacja, zwana Web 
2.0, otworzyła wspaniałe możliwości 
porozumiewania się. Każdy może być 
nie tylko odbiorcą, ale i nadawcą jedno-
cześnie. To właśnie w Internecie komu-
nikacja medialna staje się w najbardziej 

Tak jak umiejętność pisania i czytania wyznacza pe-
wien standard przystosowania do życia w społeczeń-

stwie, tak umiejętność posługiwania się mediami, czyli 
nowy rodzaj „piśmienności”, już dawno stała się waż-

nym elementem współczesnej kultury.
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widoczny sposób dwukierunkowa. Po-
zostaje jeszcze ostatnia metafora, która 
odnosi się najbardziej do manipulacji. 
Rzeczywiście bywa czasami tak, że 
media niejako wyświetlają nam film 
o  rzeczywistości, który niewiele ma 
wspólnego z prawdą (ekran).

Widać więc wyraźnie, że media nie 
służą jedynie do 

przekazu. 

Media informują, uczą, tłumaczą, 
kształtują poglądy, jednoczą, dzielą, 
powodują daleko idące zmiany spo-
łeczne, czasem zakłamują. Innymi słowy 
biorą udział w komunikacji, która jest 
procesem o wiele bardziej złożonym niż 
prosta transmisja danych.

Masy?
Nie da się ukryć, że od czasu Guten-

berga, media (wtedy w postaci książki) 
po raz pierwszy stały się masowe, tzn. 

zaczęły docierać do wielkiej liczby 
odbiorców. Wraz z  wynalazkiem 
radia, a potem telewizji, tłumy od-
biorców zaczęły rosnąć jeszcze bar-
dziej. Jednak pojęcie masowości nie 
zamyka się jedynie w kwestii liczeb-

ności. Masa to zbiorowość nie tylko 
liczebna, ale także impersonalna, 
anonimowa, potraktowana jako ca-
łość, choć przecież wewnętrznie bar-

dzo zróżnicowana. 
I tu właśnie poja-
wia się problem, 

który już dawno zrozumieli 
twórcy wszelkiego rodzaju 

produktów medialnych: 
nie da się stworzyć cze-

goś dobrego dla 
wszystkich.

Dlatego trakto-
wanie odbiorcy 
medialnego jako 
masy odchodzi już 

do lamusa. Owszem, 
nadal chodzi o liczby, 
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najlepiej wysokie. W mediach panuje 
bowiem dyktatura oglądalności, która 
wiąże się nierozerwalnie z atrakcyjnością 
wobec reklamodawców. Wydaje się 
jednak ogromne pieniądze na szeroko 

zakrojone badania marketingowe, które 
pozwalają stworzyć produkt najbardziej 
odpowiadający zapotrzebowaniu od-
biorców. Pojawia się pojęcie tzw. target’u, 
czyli tłumacząc na język polski: grupy 
docelowej. Tworzy się programy sforma-
towane dla konkretnej grupy odbiorców. 
Widać to, na przykład, po ilości kanałów 
tematycznych na platformach telewizji 
cyfrowej, czy specjalistycznych czaso-
pism przeznaczonych dla znawców czy 
pasjonatów jakiejś konkretnej, często 
bardzo wąskiej dziedziny wiedzy. Kon-
kretne programy, w obrębie nawet jednej 
stacji, tworzone są dla konkretnego od-
biorcy. Można to zaobserwować również 
oglądając reklamy. Niektóre z nich poja-
wiają się tylko w określonych porach czy 
kanałach, aby trafi ć na zamierzony cel.

Niestety, wspomniana wyżej dyktatura 
oglądalności sprawia, że wszelkiego ro-
dzaju media ulegają pokusie produko-
wania programów dla najliczniejszej 

grupy odbiorców, którą tworzą widzo-
wie, słuchacze czy czytelnicy mało wy-
magający. Wpływa to na obniżanie się 
poziomu oferty medialnej, co określa się 
często mianem tabloidyzacji.

Media więc pozostają masowe tylko 
w sensie liczebności tych, do których 
chcą docierać. Coraz bardziej liczy się 
jednak orientacja w uwarunkowaniach 
społecznych potencjalnych odbiorców.

Reasumując, możemy potwierdzić, że 
podana na początku defi nicja mediów 
jako środków masowego przekazu jest 
tylko częścią prawdy o tym niezwykle 
interesującym zjawisku. Niewątpliwie są 
one o  wiele bardziej, a  może nawet 
przede wszystkim, środowiskiem społecz-
nego komunikowania. Ma to ogromne 
konsekwencje także dla ewangelizacji. 
Nie chodzi bowiem jedynie o  to, żeby 
uczyć się używania mediów w sensie 
instrumentalnym,  jako środków przy-
datnych do głoszenia Dobrej Nowiny. 
Chodzi o  uczenie się świata tworzo-
nego przez media, do którego ta Dobra 
Nowina ma przez nas dotrzeć.

Ks. Wojciech Parfi anowicz, 
Koszalin

Media informują, uczą, tłumaczą, kształtują poglądy, 
jednoczą, dzielą, powodują daleko idące zmiany spo-
łeczne, czasem zakłamują. Innymi słowy biorą udział 
w komunikacji, która jest procesem o wiele bardziej 

złożonym niż prosta transmisja danych
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Cicer cum caule – groch z kapustą, 
czyli mówiąc inaczej: mydło i powidło. 
Pozornie rzeczy niepasujące do siebie. 
Taki jest zresztą sens tego powiedzenia. 
Ale w  niektórych regionach groch 
z kapustą bywa nieprzypadkowo przy-
rządzonym smacznym daniem. A na-
szym daniem i zadaniem niech będzie 
posługa diakonii w jedności i na rzecz 
jedności...

Rzecz o wiośnie, czyli bliskość gałęzi
Nadchodzi wiosna. Ta kalendarzowa 

już trwa od tygodnia. Patrzę z radością 
na drzewa, na których z każdym dniem 
powiększają się pączki, widać je już 
nawet z dalszej odległości. Jeszcze kilka 
tygodni temu trwały na osiedlu prace 
porządkowe – grabiono trawniki, przy-
cinano gałęzie, które uschły. Te odcięte 
leżały przez jakiś czas na ziemi, dopóki 
ich nie sprzątnięto.

W  Ruchu Światło-Życie mówimy 
o gałęziach, chcąc podkreślić odrębność 
stanową. Mamy Domowy Kościół, czyli 
rodzinną gałąź Ruchu i  gałąź, którą 
niekiedy nazywa się „młodzieżową”, 
choć trzeba podkreślić, że bywają w niej 
nierzadko osoby starsze od małżonków 
z DK, tyle tylko, że stanu wolnego. Jeśli 

Cicer cum cauleCicer cum caule
czyli o tym, co wspólnego z diakonią ma wiosna, 

drzewo i fotel samochodowy

drzewo jest zdrowe, to jego gałęzie, 
trzymają się razem. Jeśli w Ruchu ma 
być życie, to tak, jak w drzewie,  gałęzie 
muszą być blisko siebie, bo czerpią soki 
z  jednego pnia. Można wyodrębnić 
każdą z gałęzi, ale zawsze zbiegają się 
one w tym jednym pniu. W odniesieniu 
do Ruchu mam tu na myśli przede 
wszystkim wspólne dni wspólnoty na 
poziomie diecezji, ale także diecezjalne 
czy rejonowe diakonie.

Jedność gałęzi nie zabiera nikomu 
autonomii czy wolności. Każdy pozo-
staje sobą, ale dajemy świadectwo temu, 
że jesteśmy jednym Ruchem. Przecież 
w kościołach parafi alnych na mszach 
świętych spotykamy się razem, bez 
względu na stan i wiek. Ba! Nie mamy 
kłopotów ze spotkaniem i dzieleniem 
się świadectwami na dniach wspólnoty 
w trzynastym dniu oazy.

Dobrze, że można pokazać wiele 
przykładów, gdzie dni wspólnoty 
w ciągu roku odbywają się regularnie 
i  gromadzą wszystkie stany kościoła, 
pokazują bogactwo Ruchu i to, że przed 
Panem jesteśmy jednością, że możemy 
razem modlić się, dzielić swoim świa-
dectwem, a bywa też odmiennym pa-
trzeniem na świat. To szansa na bycie 
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bogatszym, przez poznanie i przyjęcie 
drugiej osoby.

Czasem docierają z diecezji sygnały 
o  trudnościach, np. o  tym, że młodzi 
nudzą się, bo dzień wspólnoty jest 
nudny i przygotowany „pod dorosłych”, 
albo odwrotnie – starsi narzekają, że 
dzień wspólnoty był prowadzony zbyt 
luźno, w  konwencji dla nastolatków, 
w efekcie również nie czuli się dobrze. 
Na co trzeba zwrócić uwagę, aby unik-
nąć takich sytuacji?

Po pierwsze – trzeba spotykać się 
i rozmawiać. Zarówno na gruncie robo-
czym, jak i prywatnym. Trzeba po prostu 
lepiej się poznawać, aby lepiej rozumieć 
potrzeby drugiego, aby mieć szerszą 
wizję Kościoła, aby otwierać się na to, że 
ktoś inny może mieć inne potrzeby. 
Musimy sobie o tym mówić.

Dobrą płaszczyzną takich spotkań, 
które gromadziłyby przedstawicieli 
różnych stanów, są diakonie jedności, 
zarówno diecezjalne, jak i  rejonowe. 
Kilka lat temu poruszaliśmy temat dia-
konii jedności w Ruchu podczas jednego 
z Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjal-
nych. Może warto wracać do takich 
podstaw teoretycznych (bo przecież 
materiały są) i przenosić je w życie?

W diecezji, z której pochodzę, prak-
tykuje się przygotowywanie rejonowych 
dni wspólnoty podczas spotkań rejono-
wych diakonii jedności. Uczestniczą 
w niej zazwyczaj odpowiedzialni wspól-
not, pary rejonowe, odpowiedzialni za 
diakonie rejonowe, no i moderator re-
jonu. Wspólnie omawiamy dany dzień 
wspólnoty, następuje dzielenie posług, 
razem ustalamy cel kolekty itp. To jest 
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właśnie przestrzeń, żeby porozmawiać 
o tym, co dla nas ważne i w czym bę-
dziemy się czuli dobrze, a w czym nie. 
To jest także najwłaściwsze grono do 
tego, aby wspólnie dany dzień wspólnoty 

podsumować i wyciągnąć wnioski na 
przyszłość. Wiem, że nie wszędzie tak 
jest. Ale może właśnie nadszedł czas, aby 
coś zmienić? Aby jedni wyszli do dru-
gich (kto zacznie?) i  zaprosili ich do 
współpracy? Wierzę, że jest możliwe 
wypracowanie takiego modelu dnia 
wspólnoty, który będzie odpowiadał 
wszystkim, nawet tam, gdzie do tej pory 
nie było to możliwe, gdzie dni wspólnoty 
odbywają się jeszcze oddzielnie dla 
Domowego Kościoła i oddzielnie dla 
młodzieży. Nawet tam, gdzie jedna 
z gałęzi jest mniejszością liczebnie i też 
z tego powodu przeżywa dyskomfort.

Kolejna sprawa to wspólne diakonie. 
Zasadę ich tworzenia przypomniał nam 
dokument „Diakonia miejscem forma-
cji i  posługi w  Ruchu Światło-Życie 
i poprzez Ruch Światło-Życie”, przyjęty 
przez Kongregację Stowarzyszenia 
Diakonia w 2010 r. (czy każdy z nas, 
członków diakonii, go zna?). Tutaj 

również można podać wiele dobrych 
przykładów z wielu stron. To znak, że 
jest to możliwe.

Kiedyś jeden z moderatorów mojej 
diecezji zauważył, że młodzieżą jest się 

kilka lat, a dorosłym większość życia. To 
pokazuje, dlaczego małżonkowie nie 
powinni lękać się zaangażowania w dia-
konie diecezjalne. To oni zapewniają 
stabilność w diakoniach. Być może nie 
było to takie oczywiste 30 lat temu, ale 
wtedy nie mieliśmy zbyt wielu małżon-
ków w naszym Ruchu. Bardzo proszę, 
aby młodzi się nie obrazili, ale chciała-
bym powiedzieć, że to dorośli (już bez 
względu na stan cywilny) powinni być 
trzonem diakonii na każdym szczeblu. 
Młodzież wnosi zazwyczaj zapał, dyna-
mizm i  to jest niezwykle ważne, ale 
dorośli – większe doświadczenie, stabi-
lizację, gwarancję ciągłości posługiwa-
nia, łatwiej staną się partnerem dla 
proboszcza czy biskupa przy ustalaniu 
jakichś spraw, mogą też ponosić odpo-
wiedzialność fi nansową za Ruch. Ideal-
nie będzie, jeśli w diakoniach będą różne 
osoby z  różnych gałęzi. Wtedy w na-
szych działaniach będziemy mieć 

Trzeba spotykać się i rozmawiać. Zarówno na gruncie roboczym, 
jak i prywatnym. Trzeba po prostu lepiej się poznawać, aby 

lepiej rozumieć potrzeby drugiego, aby mieć szerszą wizję Ko-
ścioła, aby otwierać się na to, że ktoś inny może mieć inne 

potrzeby. Musimy sobie o tym mówić.



OazaPismo Ruchu Światło-Życie

137

prawdziwie szerokie patrzenie i  bę-
dziemy mogli uczyć się odpowiedzial-
ności za cały Ruch. Nawet patrząc od 
praktycznej tylko strony, będzie nam też 
łatwiej posługiwać, bo lepiej podzielimy 
się zadaniami. Są obszary, w których 
lepsi są młodsi i są obszary, w których 
łatwiej będzie bardziej doświadczonym 
życiowo.

W czasie ostatniego DWDD, w któ-
rym uczestniczyłam, ujęła mnie wypo-
wiedź pewnej osoby, przedstawicielki 
Domowego Kościoła. Powiedziała, że 
w jej diecezji gałąź rodzinna prężnie się 
rozwija, ale gorzej jest we wspólnotach 
młodzieżowych. Wyznała, że nie może 
się tylko cieszyć tym, że przybywa krę-
gów, martwi się jednocześnie stagnacją 
w  części młodzieżowej, bo czuje się 
częścią całego Ruchu, a nie tylko swojej 

gałęzi. Dla mnie było to przepiękne 
świadectwo. Może odpowiedzialni 
w  naszych diecezjach (moderatorzy, 
odpowiedzialni za wspólnoty, rejony, 
diakonie) powinni zrobić sobie taki 
prościutki teścik i zapytać samych siebie, 
ile wiemy o  tej drugiej gałęzi? Czy 
wiemy, co robią, jak się formują, czym 
żyją? Wiem, że nie zawsze jest to takie 
oczywiste, a jeśli nie jest, to wracamy do 
punktu wyjścia – warto spotykać się 
i warto rozmawiać. Warto razem przy-
gotowywać dni wspólnoty i  warto je 
razem przeżywać. Warto być żywym 
drzewem, bo tylko takie daje owoce.

Rzecz o fotelu, 
czyli granice elastyczności

Zastanawiałam się chwilkę nad przy-
kładem takiego przedmiotu, który do-
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pasowuje się jakoś do użytkownika, nie 
tracąc swojego charakteru, podlega 
odwracalnemu odkształcaniu itp. Naj-
pierw pomyślałam o  tzw. szwedzkiej 
poduszce z „pamięcią”, ale z uwagi na to, 
że może nie wszyscy czytelnicy Oazy 
mieli z  nią do czynienia chociażby 
w sklepie, zwyciężył przykład z fotelem 
samochodowym. Samochód jaki jest, 
każdy widzi. Na wyposażeniu każdego 
auta są fotele samochodowe. Nawet 
w najmniej zaawansowanych technolo-
gicznie samochodach fotel kierowcy ma 
jakieś funkcje regulacji. Można zmieniać 
odległość, wysokość, kąt nachylenia 
oparcia. Każdy kierowca dopasowuje 
swoje siedzisko tak, aby było mu jak 
najwygodniej obsługiwać pojazd. Ma to 
również wpływ na bezpieczeństwo jazdy 
jego samego i pasażerów.

Jak to się ma do pracy diakonii? Otóż 
tak, że w ramach tego, co jest charyzma-
tem, czyli czymś stałym i niekwestiono-
walnym, jest także przestrzeń na ela-
styczność, adaptację. Ci z nas, którzy byli 
kilkakrotnie na tym samym stopniu 
oazy wiedzą, że pomimo tego, że jest ten 
sam program i  ten sam konspekt, to 
każda oaza wygląda inaczej, bo tworzy 
ją inna ekipa ludzi, inni są uczestnicy, 
inny czas. Po prostu – jest to dowód na 
życie, na to, że mamy do czynienia 
z żywym organizmem, jakim jest wspól-
nota, Ruch, Kościół.

Chciałabym zwrócić dziś uwagę na 
takie dwa momenty, gdzie trzeba być 
umiejętnie elastycznym (zwracam 
uwagę na słowo: „umiejętnie”). Pierw-
sza, to przygotowanie dni wspólnoty 
(rejonowe czy animatorów), druga, to 
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przygotowywanie się do spotkania for-
macyjnego. Czyli w obydwu przypad-
kach chodzi o drogę od przeczytania 
konspektu do przeprowadzenia spotka-
nia. W praktyce poruszamy się gdzieś 
między dwoma biegunami. Z  jednej 
strony mamy biegun „literalny” – 
wszystko musi być tak, jak podano 
w propozycjach: każde pytanie, wypo-
wiedziane zdanie. Wszystko musi odbyć 
się dokładnie tak jak zapisano. Z drugiej 
strony zagraża biegun „liberalny”: kry-
tykanctwa, samowoli i nonszalancji, gdy 
zupełnie odrzucimy propozycję, bo 
uznamy ją za: głupią, nudną, nieważną 
(niepotrzebne skreślić)  i będziemy re-
alizować swoją wizję, którą uważamy za 
lepszą. Oczywiście, jak to w życiu bywa, 
najwięcej jest tych pośrodku (i Bogu 
niech będą dzięki), ale dyskusje na temat 
dopuszczalności adaptacji trwają cały 
czas, więc warto kilka zdań na ten temat 
poświęcić.

Przy regulacji fotela w samochodzie 
możemy działać w określonym obsza-
rze. Łatwo wyczuć, gdzie jest granica, 
poza którą go nie przesuniemy. I  tak 
powinno być z posługiwaniem się kon-
spektami: muszę znać obszar, w jakim 
mogę się poruszać, w jakim dochowana 
zostanie całkowicie wierność progra-
mowa. Jak to zrobić? Pierwsza sprawa, 
to przeczytać i zrozumieć. Trzeba sobie 
dać na to jakiś czas, nie zostawiać na 
ostatnią chwilę. Może trzeba w tej fazie 
pogadać z kimś bardziej doświadczo-
nym, kto przygotowywał już takie spo-

tkanie? Poradzić się? Może trzeba będzie 
doczytać coś więcej, niż podano w kon-
spekcie? Jeśli nie zrozumiem, co jest 
celem spotkania, to będzie mi bardzo 
trudno przeprowadzić spotkanie. Wtedy 
zapewne skoncentruję się bardziej na 
formie, wtedy będzie przeszkadzać 
niedostosowanie pytań, niedzisiejsze 
przykłady itp. (takie dyskusje toczą się 
ciągle na forach stron oazowych czy na 
facebooku, nie zawsze są one konstruk-
tywne). Jeśli zadam sobie trud i odkryję, 
jaki jest cel spotkania, jak ono wpisuje 
się w treści formacyjne całego roku, to 
łatwiej będzie mi dopasować je do grupy, 
z którą się spotykam, tak, aby zachować 
meritum (to jest kwestia doboru pytań, 
doboru fragmentów Pisma św. czy do-
kumentów Kościoła, ale także jakieś 
działania integracyjne przed czy po za-
kończeniu części merytorycznej.

Gdybym miała doradzać tym, którzy 
dopiero zaczynają, to sugerowałabym na 
pewno  ściślejsze trzymanie się odgór-
nych propozycji. To taka stara zasada: 
gdy nie wiem, co robić, trzymam się 
tego, co inni sprawdzili. Czasem jakaś 
pycha pcha nas do tego, aby robić po 
swojemu, głosić siebie, aby zanegować 
to, co sprawdzone. Innym razem re-
formy wprowadzamy na skutek igno-
rancji. Tzn. tam, gdzie nie jesteśmy 
w stanie zrozumieć zamysłu formacyj-
nego, zamiast zapytać, czy doczytać, 
wprowadzamy to, co łatwiejsze, ale 
niekoniecznie równie wartościowe czy 
owocne, jak wyjściowa propozycja.
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Dlatego tak bardzo musimy troszczyć 
się o jedność, modlić się o nią, bo ona 
dotyka także takich prozaicznych spraw, 
jak przygotowywanie spotkań. Z  tego 
też powodu warto starać się o powsta-
wanie diakonii formacji diakonii w die-
cezjach, które pomagałyby animatorom 

pełnić ich posługę (przygotowywały do 
podjęcia, ale też wspierały tych z kilku-
letnim doświadczeniem, bo pomoc 
i wymiana doświadczeń jest potrzebna 
na każdym etapie). Dobrą praktyką 
będzie także wspólne przygotowywanie 
spotkań, np. przez animatorów, którzy 
w jednej wspólnocie prowadzą grupy na 
tym samym poziomie.

W przypadku przygotowywania dni 
wspólnoty sprawa ma się podobnie. 
Jeśli spotykamy się w gronie odpowie-
dzialnych, aby razem przygotować dzień 
wspólnoty, to każdy powinien wcześniej 
zapoznać się z materiałami i być zorien-
towanym w temacie, przeczytać zadane 
lektury, aby wejść w temat. Tylko wtedy 
będzie można na prawdę sensownie coś 
zrobić (chodzi mi o  część meryto-
ryczną). Wspólne przygotowywanie, 
kolegialność w  tym działaniu,   będą 

zabezpieczały nas przed zejściem na 
manowce.

Przy tej okazji chciałabym też powtó-
rzyć to, co czasem mówię przy okazji 
prezentacji nowych materiałów forma-
cyjnych. Przy opracowywaniu materia-
łów  zapraszane są do współpracy różne 

osoby, prowadzi się konsultacje, tematy 
są zatwierdzane przez Centralną Diako-
nię Jedności. Jest w  tym nieprzypad-
kowy zamysł, dlaczego taki a nie inny 
temat w takim czasie znalazł się w ma-
teriałach. Ale mimo to i tak nigdy nie 
dogodzi się wszystkim. Zawsze znajdzie 
się ktoś, kto inaczej opracowałby jakiś 
program, kto dokonałby innego wyboru 
lektur. Ktoś lubi luźne sugestie do kon-
ferencji, inny woli kawę na ławę i całość 
tekstu do wygłoszenia. To normalne 
i  nawet spodziewane. Bardzo często 
zdarzało mi się w odniesieniu do tego 
samego zredagowanego spotkania 
przyjąć pochwałę i  dezaprobatę. Co 
ciekawe, zazwyczaj narzekania docierają 
z drugiej lub trzeciej ręki (ust), zamiast 
bezpośrednio.

Trzeba też pamiętać, że różni są od-
biorcy naszych materiałów. I  jeśli już 

Idealnie będzie, jeśli w diakoniach będą różne osoby 
z różnych gałęzi. Wtedy w naszych działaniach bę-

dziemy mieć prawdziwie szerokie patrzenie i będziemy 
mogli uczyć się odpowiedzialności za cały Ruch.
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mowa o rejonowych dniach wspólnoty 
– mają one różny rozkład stanowy czy 
wiekowy, inny czas trwania (zazwyczaj 
4-5 godzin, ale bywa też mniej i więcej), 
inne warunki lokalowe itd. Wreszcie – 
inne są nasze diecezjalne tradycje. 
I chociażby z tych powodów te same dni 
wspólnoty nie będą takie same. Mate-
riały na dni wspólnoty czy do formacji 
diakonii nie powstają dla konkretnej 
diecezji. One są propozycją dla wszyst-
kich. To oznacza, że dopuszczają (tak jak 
w tym fotelu samochodu) pewne ada-
ptacje tak, aby jak najlepiej został zreali-
zowany cel danego dnia wspólnoty. Żeby 
podać jakiś stosunkowo świeży przykład 
–   niedawne rejonowe dni wspólnoty 
przeżywaliśmy pod hasłem: Słuchać 
Pasterzy. I gdyby jakiś rejon miał swoje 
spotkanie w parafi i katedralnej, gdzie 
przyszedłby biskup, to oczywistą sprawą 
jest, że jego obecność i  to, co powie 
o  swojej misji pasterskiej, wpisze się 
doskonale w temat tego DW. Ale gdyby 
taka zasada była wprowadzona jako 
obowiązująca dla wszystkich rejonów, 
to mogłoby się okazać, że zabraknie 
biskupów. Jasne? Mam nadzieję, że 
tak :).
Żeby podsumować:
• bądźmy wierni i posłuszni chary-

zmatowi, także w tym wymiarze 
troski o  formację i  troski o  jed-
ność;

• nie lękajmy się mądrych i odpo-
wiedzialnych adaptacji, które nie 
naruszą jedności i  będą służyły 

danej społeczności (np. małej 
grupie czy wspólnocie przeżywa-
jącej dzień wspólnoty), ale też 
badajmy, co chcemy przez nie 
osiągnąć i  jakie motywacje nam 
przyświecają;

• zanim zaczniemy adaptacje, zapo-
znajmy się dokładnie z materia-
łem z konspektu i ustalmy główną 
jego myśl i  związek z  tematem 
nadrzędnym (np. z celem formacji 
danego roku, lub w przypadku dni 
wspólnoty – z hasłem roku);

• korzystajmy z  rady bardziej do-
świadczonych, a  jednocześnie 
słuchajmy młodych, bo przez nich 
Pan Bóg czasem coś ważnego chce 
nam przekazać (powtarzam za św. 
Benedyktem),  a  jeszcze lepiej – 
radźmy razem, tzn. pracujmy 
kolegialnie.

 Ponieważ w tekście przewijał się kil-
kakrotnie wątek dni wspólnoty, polecam 
archiwalny konspekt na DWDD z 2004 
r.: „Odpowiedzialność diakonii diece-
zjalnych za charyzmat dni wspólnoty”,  
gdzie znajdziemy sporo materiałów na 
temat Dni Wspólnoty każdego typu 
i tego, czemu mają służyć. Niech będzie 
duchowym dopełnieniem do tego arty-
kułu.

http://www.oaza.pl/pliki/1851_0.pdf
Dziękuję Agnieszce, Dorocie, Andrze-

jowi, Piotrowi, Przemkowi i całej Cen-
tralnej Diakonii Formacji Diakonii za 
inspiracje dane w ostatnim tygodniu.

Anna Pełka
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Zakończyła się czwarta edycja akcji „Uratuj świętego”, powszechnej modlitwy za 
dzieci zagrożone aborcją. Od 18 do 26 marca każdy, kto znalazł chwilę na codzienne 
odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia, mógł uratować nienarodzonego 
„świętego”. 

Inicjatywa miała swój początek w Łomży, w roku 2009, kiedy to wokół Portalu 
Młodych PokolenieJP2.pl zaczęła działać grupa osób, odpowiadająca na potrzebę 
modlitwy w intencji zagrożonego życia. Obecnie dziewięciodniowa nowenna już 
ma charakter ogólnopolski, a włączają się do niej nie tylko indywidualni orędownicy 
i wspólnoty, ale również osoby publiczne.

Żywa pamięć
Wspólnota oazowa z parafi i p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Nowogradzie 
Wołyńskim na Ukrainie postanowiła w szczególny sposób uczcić 25. rocznicę śmierci 
ks. Franciszka Blachnickiego. W ostatnią sobotę stycznia odbył się tam konkurs 
plastyczny dla Dzieci Bożych, związany z osobą założyciela oazy. Zmagania artystów 
w wieku 7-12 lat oceniał Moderator Generalny Ruchu, ks. Adam Wodarczyk.

Dużo trudniejsze zadanie postawiono przed młodzieżą oazową, która 25 lutego 
mogła wykazać się swoją wiedzą na temat korzeni, czyli biografi i Ojca i początku 
Ruchu. W konkursie wzięło udział dwadzieścia osób.

Rocznica urodzin
W  lutym wszyscy członkowie Ruchu Światło-Życie uroczyście obchodzili 25. 

rocznicę śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. 24 marca przypada 
natomiast wspomnienie urodzin założyciela Oazy. W tym roku mija 91 lat od chwili, 
kiedy przyszedł na świat w śląskim Rybniku.

Dziękując Bogu za wielki dar, jakim Ksiądz Blachnicki był dla Kościoła w naszej 
Ojczyźnie, pamiętajmy w naszych modlitwach wspólnotowych i indywidualnych 
o sprawie beatyfi kacji naszego Założyciela.

Ubogaceni liturgią
W dniach 16-18 marca 2012 r. w Niechorzu (diec. rzeszowska) odbyła się Oaza 

Modlitwy Diakonii Liturgicznej dla wspólnot przynależących do fi lii krakowskiej 
Ruchu Światło-Życie. Tematem przewodnim rekolekcji była duchowość w liturgii. 
Konferencje tematyczne głosili: ks. dr Paweł Synoś oraz ks. dr Tomasz Bać.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: pan Wojciech Kosmowski oraz pani 
Regina Przyłucka z INMK, która przybliżyła uczestnikom duchowość liturgiczną 

Z życia RuchuZ życia Ruchu

Dziewięć dni dla życia
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sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. W OMDL uczestniczyło ponad 50 osób, 
głównie z diecezji rzeszowskiej i przemyskiej.

Diakonia na rzecz Ruchu Światło-Życie
„Natanael” jest dziełem powstałym w oparciu o doświadczenie służby, jaką kilka 

lat temu na rzecz Ruchu Światło-Życie, podjęli członkowie Domowego Kościoła ze 
Swarzędza. Główne cele diakonii to: ewangelizacja, identyfi kacja oraz wspieranie 
dzieła Ruchu Światło-Życie. 

Zadania są proste: produkcja i dystrybucja odzieży oraz innych artykułów, które 
ze względu na swoje przeznaczenie mogą być oznaczone symbolami fos-dzoe, DK, 
KWC oraz innymi znakami chrześcijańskimi, a także dystrybucja książek Wydaw-
nictwa Światło-Życie i pozycji tematycznie związanych z charyzmatem Ruchu.

Zakupów można dokonać za pośrednictwem strony internetowej (www.natanael-
oaza.eu), ale członków „Natanaela” spotkać można w wielu miejscach, gdzie gro-
madzą się wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Diakonia czeka też na nowe zaproszenia.

Wydarzenie wiary
W Rymanowie-Zdroju (archdiec. przemyska) 25 marca br. odbył się niezwykły 

koncert, zorganizowany charytatywnie na rzecz piętnastoletniego Grzegorza, oazo-
wicza, chorego na ziarnicę złośliwą. Przyjaciele ze wspólnoty postanowili w ten sposób 
wesprzeć chłopca w zmaganiu z chorobą. W ten wielki znak solidarności włączyła się 
spora rzesza ludzi z Ruchu, ale także tych, którzy nie będąc częścią Oazy, włożyli wiele 
serca w przygotowanie i przeprowadzenie koncertu. To takie dzieła udowadniają 
światu, że – jak powiedziała rozpoczynająca koncert Dominika z Rymanowa – „Oaza 
to nie tylko wspólne wyjazdy i  rekolekcje. To przede wszystkim wspólnota, także 
w chwilach trudnych”.

Wspólnie, znaczy skutecznie
W sześciu różnych miejscach Polski 24 marca 2012 r. odbyły się spotkania w ra-

mach Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. Moderatorzy diecezjalni, pary die-
cezjalne Domowego Kościoła oraz przedstawiciele diecezjalnych diakonii, zastana-
wiali się nad tematem spotkania, który brzmiał: Jedność w budowaniu nowej para-
fi i.

Zagadnienie nie było proste nie tylko pod względem merytorycznym, ale również 
osobistym. Każdy z uczestników mógł odpowiedzieć nie tylko na pytanie, jak po-
winna wyglądać jedność w duszpasterstwie parafi alnym, ale też ocenić pod tym 
kątem swoje własne zaangażowanie. Czasem rachunek sumienia mógł być bolesny; 
trzeba mieć świadomość, że istnieje ciągła pokusa podkreślania własnej odrębności, 
porównywania dróg i osiągnięć, oceniania, kto lepszy, kto gorszy. Tymczasem wy-
siłek należy wkładać we wspólną pracę i wspólne pokazywanie Chrystusa. Tylko 
wspólne, przemyślane działanie jest skuteczne.

Redakcja przeglądu Monika Jasina
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Na początku bieżącego roku 
odpowiedzialna główna Insty-
tutu Niepokalanej Matki Ko-

ścioła powołała nową radę Instytutu. W 
jej skład weszli: dr hab. Witold Kowal-
czyk (przewodniczący), Agnieszka 
Oleszczuk, Irena Chłopkowska (INMK) 
i Zuzanna Podlewska. 

Nowym dyrektorem Instytutu został 
dr Robert Derewenda zastępując na tym 
miejscu Zuzannę Podlewską, która 
pełniła tę funkcję w roku 2011.

Instytut im. Ks. Franciszka Blachnic-
kiego został powołany w 1998 roku w 
celu zachowania duchowej spuścizny 
Ojca Franciszka. Zgodnie ze swoim 
statutem Instytut prowadzi działalność 
archiwalną (Archiwum Główne Ruchu 
Światło-Życie) oraz działalność wydaw-
niczą (wydawnictwo Światło-Życie). 
Przez ostatnie lata Instytut realizował 
swoje zadania dzięki zaangażowaniu 

Instytut im. 
Ks. Franciszka BlachnickiegoKs. Franciszka Blachnickiego

wielu członków Ruchu (przede wszyst-
kim z diakonii stałej) oraz pomocy fi -
nansowej ze strony Fundacji „Światło-
Życie” i Stowarzyszenia „Diakonia Ru-
chu Światło-Życie”.

Obecnie w Instytucie trwają prace 
przygotowawcze nad uruchomieniem 
strony internetowej Instytutu, która 
pozwoli na szerszą prezentację niepu-
blikowanej części dziedzictwa Ojca.

Archiwum Główne
 Ruchu Światło-Życie

W pierwszym kwartale w archiwum 
ponownie rozpoczęto proces digitaliza-
cji archiwalnych nagrań zarejestrowa-
nych na kasetach magnetofonowych. 
Nagrania są bezpośrednio zgrywane do 
komputera, opisywane i zapisywane w 
dwu formatach: FLAC (na dysku twar-
dym) i audio (na płycie CD). Nagranie 
jest odsłuchiwane i dokładnie opisy-
wane. Jest to bardzo żmudna i powolna 
praca, która wymaga przeznaczenia ok. 
3-4 godzin pracy na cyfryzację godzin-
nego nagrania.

Nadal trwają prace nad skanowaniem 
dokumentacji aktowej. Jest to również 
długa i powolna praca przewidziana na 
lata. Zeskanowanie dokumentacji po-
zwoli na jej trwałe zabezpieczenie i ła-
twiejszy dostęp dla korzystających. 
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Proces digitalizacji rozpoczęto od naj-
starszej dokumentacji w zespole Ruch 
Światło-Życie (pierwsze oazy lat pięć-
dziesiątych i sześćdziesiątych).

Spośród dokumentacji aktowej obec-
nie opracowywane są akta dotyczące 
działalności bp. Tadeusza Błaszkiewicza 
(pierwszego delegata Episkopatu ds. 
Ruchu). Opracowywana jest również 
dokumentacja z kancelarii ks. Henryka 
Bolczyka.

Archiwum Ruchu wzbogaciło się 
również o nowy nabytek dokumentacji 
ks. dr. Wojciecha Danielskiego (mode-
rator Ruchu w latach 1982-1985) pocho-
dzącej z katedry liturgiki pastoralnej 
KULJPII. Dzięki zaangażowaniu ks. dr. 
Piotra Kulbackiego dokumentacja zo-
stała przewieziona do archiwum Ruchu 
na Sławinku. Tu całość zostanie upo-

rządkowana i opracowana. Zespół to ok. 
2,5 m dokumentacji naukowej ks. Woj-
ciecha. Obok kolekcji akt ks. Wojciecha 
zebranej przez Grażynę Wilczyńską 
(INMK) jest to najpoważniejszy zbiór 
dokumentacji ks. Wojciecha, który jest 
w posiadaniu naszego archiwum. Obec-
nie całość dokumentacji po ks. Wojcie-
chu to ok. 4,5 m dokumentacji.

Dzięki współpracy z Instytutem Hi-
storii i Instytutem Historii Kościoła 
KULJPII opracowywaniem zasobu ar-
chiwalnego zajmują się studenci pod 
nadzorem pracowników naukowych . 
Podczas praktyki archiwalnej nadzór 
prowadzi Monika Wiatrowska (INMK).

Robert Derewenda
Dyrektor Instytutu im. ks. Franciszka 

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

Wolni i wyzwalający, ks. F. Blachnicki

Tytuł „wolni i wyzwalający” stał się jednym z określeń identy-
fi kujących członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i  ich 
misję na kilku kontynentach.  Zapraszamy do udziału w Kru-
cjacie, by służyć przez prawdę i miłosierdzie wyzwoleniu tej 
„ziemi świętej”, jaką jest serce człowieka. Wyzwoleniu od tego, 
co zniewala go i poniża jego godność – szczególnie od lęku, 
zakłamania, egoizmu, braku poszanowania czystości i życia, 
alkoholizmu i różnorakich uzależnień. Krucjata odgrywa także 
wielką rolę jako skuteczny program profi laktyczny dla mło-
dzieży i dorosłych.

Ks. Piotr Kulbacki

Trzy fronty do zdobycia
Konspekt spotkań Krucjaty Wyzwolenia Człowieka z pewnością 
pomoże przybliżyć sylwetkę patrona Krucjaty św. Maksymi-
liana. Polecam go gorąco wszystkim animatorom, którzy 
w swoich grupach chcą przybliżać idę KWC. Konspekt jest 
przygotowany tak, by mógł być używany wielokrotnie. Można 
na nim budować własny scenariusz w zależności od potrzeb 
całej grupy.  Katarzyna Owczarek  Opracowanie zawiera foto-
grafi e o. Maksymiliana Kolbe i ks. Franciszka Blachnickiego.

O chrześcijaństwie konsekwentnym i polskiej teologii 

wyzwolenia, ks. F. Blachnicki

Czy z wiary może wypływać zaangażowanie społeczne? Na 
czym polega prawdziwa wolność? Odpowiedzi na tego typu 
pytania czytelnik może śmiało szukać w  tej książce. Autor 
nazywa po imieniu zjawiska i postawy niszczące człowieka, 
pokazuje sposoby przeciwdziałania im, a przede wszystkim 
daje świadectwo wiary konsekwentnej.
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Nabór do kolejnej edycji studiów w Instytucie 

Formacji Pastoralno-Liturgicznej

W roku akademickim 2012/2013 rozpocznie się kolejna edycja studiów 
w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej, założonego przez ks. Franciszka 
Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego na Wydziale Teologii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Nabór będzie prowadzony do końca sierpnia roku 
2012.

Specyfiką studiów w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej są obok 
wykładów liczne ćwiczenia praktyczne odnoszące się do pracy w grupach 
zaangażowanego laikatu, a także zajęcia formacyjne i wspólnota liturgii dla 
samych duszpasterzy. Pragniemy także zapoznać studiujących z duchowością 
ruchów w Kościele.

Szczegółowe informacje można znaleźć na www.oaza.pl w zakładce 
Zaproszenia.

Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich 
Ks. Henryka Bolczyka

„Pascha roku 1962 zapowiadała się jako wyjątkowa, bo 
po niej, w październiku zaczynał się Sobór Watykański 
II. Tchnienie Ducha zapowiadało czas odnowy Kościoła. 
Wchodziłem w ten czas niezwykły już jako neoprezbiter. 
Dziś, po 50 latach, mam wiele powodów do dziękczynienia 
i spodziewam się, że nie będę sam w tych miejscach 
i godzinach, które mi Opatrzność wybrała”. 

Ks. Henryk Bolczyk

W Carlsbergu, w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji 
Ruchu Światło-Życie, w dniu 1 maja jubileuszowym 
uroczystościom przewodniczył ks. Arcybiskup Damian 
Zimoń, Metropolita Katowicki-Senior, Biskup diecezjalny 
i Przyjaciel Księdza Jubilata. W uroczystościach brali 
również udział dwaj koledzy rocznikowi księdza Henryka: 
ks. prof. dr hab. Mieczysław Bombik oraz ks. Jan Andres, 
pracujący aktualnie w Szwajcarii.
Zdjęcie: Nike Janiszewski-Billwiller

okładka: zdjęcia Agnieszka Biernat, s. Marietta Miksa, Nike Janiszewski-Billwiller, Paweł Rudzki; str. 11: 
Piotr Szepietowski; str.  37: Aneta Pogorzelska; str. 38: Wojciech Porczyk; str. 80: Agnieszka Salamucha; 
str. 93: Michał Szepietowski.

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

Ks. Blachnicki z prorocką siłą, która w czasach PRL nie miała 
precedensu, nazywał po imieniu otaczającą go rzeczywistość. Nie 
szukał eufemizmów, mówił po prostu, że państwo, w  którym 
przez 45 lat żyli Polacy, nie było suwerenne a ludzi pozbawiono 
podstawowych praw obywatelskich. Mówił, że w Polsce władza 
jest totalnie zakłamana, gdyż kłamstwo leżało u  najgłębszych 
podstaw tego systemu.  „Odważne mówienie prawdy to największa 
potęga w walce z tymi, którzy są niewolnikami kłamstwa” – pisał 
w 1982 roku. Z ogromną odwagą domagał się wielkiego czynu, 
podczas gdy wielu, także w Kościele, myślało raczej o adaptowaniu 
się do realiów. On realiów socjalistycznego państwa nigdy nie 
akceptował. Był antykomunistą konsekwentnym. Wiedział, że 
tego systemu nie można pokonać, przeciwstawiając się tylko 
zewnętrznemu zniewoleniu. Andrzej Grajewski

Z lektury wyłania się postać wielkiego wizjonera, którego prze-
nikliwe analizy trafniej opisywały rzeczywistość obozu komuni-
stycznego aniżeli rozprawy wielu sowietologów. Bronił w nich 
prawa człowieka do postrzegania siebie jako bytu wolnego wbrew 
totalitarnym formacjom, z którymi zetknął się w swym życiu. 
Wyrażał także wiarę w siłę działania ludzi wolnych tworzących 
wspólnotę zmierzającą do przezwyciężenia bezprawia oraz 
stworzenia społeczeństwa oferującego obywatelom możliwość 
prawidłowego moralnego wzrostu.  Andrzej Grajewski

Pakiet zawiera płytę z nagraniem wypowiedzi Sługi Bożego ks. 
Franciszka Blachnickiego wygłoszonej na Tygodniu Eklezjolo-
gicznym na KUL, 25 października 1979 roku, w  ramach sesji 
zatytułowanej „Świadectwo Niepokornych”; oraz książeczkę za-
wierającą tekst ww. wypowiedzi, Deklarację V Krajowej Kongre-
gacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w sprawie zaanga-
żowania Członków Ruchu w aktualne problemy narodu, przyjętej 
na Jasnej Górze w dniu 2 marca 1980 roku, a także tekst konfe-
rencji Niepokalana Jutrzenka Wolności wygłoszonej podczas dnia 
skupienia WNMK, 16 marca 1986 roku w Carlsbergu.

Ewangelia wyzwolenia; ks. F. Blachnicki

Postsovieticum, czyli nie wolno Ci być niewolnikiem, 
ks. F. Blachnicki

Świadectwo Niepokornego, ks. F. Blachnicki
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