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W Roku wiary
Sobór Watykański II podkreśla, że wiara, która 
przejawia się w dziełach miłości, czyni życie w pełni 
ludzkim. Przypomina współcześnie żyjącym, że 
Jezus z Nazaretu, ukrzyżowany i zmartwychwstały, 
Zbawiciel świata, zasiadając po prawicy Ojca 
jest Sędzią żywych i umarłych. O istotnych 
wydarzeniach dotyczących Jego Osoby i historii 
życia przypominają nam krótkie formuły wiary, 
wypowiadane w Wyznaniu naszej wiary. W ich 
świetle mamy kształtować nasze codzienne życie. 
Dlatego potrzeba, by nasze Credo było dzisiaj 
lepiej poznane, rozumiane, by było przedmiotem 
modlitwy. Szczególną pomocą jest dla nas Katechizm 
Kościoła Katolickiego i Ewangelia. W czasach, które 
budzą w ludzkich sercach ducha indywidualizmu 
i relatywizmu, wyrasta potrzeba nowej ewangelizacji, 
rodzi się konieczność powrotu do Boga, do Jego 
Słowa, by te ważne sprawy przeniknęły nasze 
sumienia i naszą codzienność.

Benedykt XVI na audiencji ogólnej, 17 października 2012 r.
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Kronika 
Żywego Kościoła

Misja „Krańce świata” 
– Filipiny

Kiedy kończyłem ostatni odcinek 
Kroniki Żywego Kościoła, pisałem, że 
jestem w przededniu wyjazdu do Fili-
pin i  Australii. Podróż na krańce 
świata, którą odbyłem z  tłumaczem 
Darkiem z  Domowego Kościoła 
z Wrocławia, stała się okazją doświad-
czenia mocy Boga, zarówno podczas 

pobytu na Filipinach i  Australii, jak 
i  podczas całej podróży, w  ramach 
której przelecieliśmy w 12 lotach w 11 
dni ok. 60 tysięcy kilometrów.

Pierwszym znakiem Bożego prowa-
dzenia był fakt, że do Filipin dotarli-
śmy w dniu, kiedy filipińscy katolicy 
modlili się za Kościół w Polsce, tym-
czasem my przybyliśmy, aby przynieść 
im dar w postaci Ruchu Światło-Życie. 
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W Manili skontaktowaliśmy się z Lo-
ren, pierwszą oazowiczką z  Filipin, 
która przygotowywała plan różnych 
spotkań z przedstawicielami Kościoła 
na Filipinach. Okazało się, że odpo-
wiedzialny w Konferencji Episkopatu 
Filipin za duszpasterstwo młodych ks. 
Garganta na kilka dni przed naszym 
przyjazdem wyjechał na rekolekcje dla 
młodych prowadzone na wyspie Pala-
wan i  nie można z  nim nawiązać 
kontaktu, a rozmowa z nim była bar-
dzo ważnym punktem naszych działań 
na Filipinach. Wieczorem pomodlili-
śmy się więc, aby spotkanie z  ks. 
Gargantą się dokonało, skoro przyby-
liśmy z  tak daleka. Rankiem następ-
nego dnia udaliśmy się do biura Se-
kretariatu ds. Młodych, które mieści 

się w budynku Konferencji Episkopatu 
Filipin. Wchodząc do środka oznajmi-
liśmy, że chcemy się spotkać z  ks. 
Gargantą. Zauważyliśmy wówczas, że 
oczy sekretarza otwierają się szeroko 
ze zdumienia. Zapytał nas, skąd wie-
dzieliśmy, że ks. Garganta przyleci 
tego ranka na kilka godzin z Palawanu, 
skoro nawet pracownicy sekretariatu 
nie byli poinformowani o jego niespo-
dziewanej wizycie. Na to pytanie 
mogliśmy jedynie stwierdzić z rozbra-
jająca szczerością, że wieczorem mo-
dliliśmy się o to, by ks. Garganta był 
dzisiaj obecny! Dwugodzinne spotka-
nie z nim było bardzo owocne, zary-
sowały się bowiem perspektywy 
współpracy z duszpasterstwem mło-
dych w tworzeniu podwalin Ruchu na 
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Parafianie ks. Grega przyjęli nas ucztą na plaży – ryby, kraby, ostrygi, i inne cudowności z owoców morza.
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Filipinach. Ks. Garganta stwierdził na 
koniec: „Widocznie wasz Ruch na-
prawdę ma coś ważnego do zaofero-
wania Kościołowi na Filipinach, skoro 
Bóg tak bardzo wam sprzyja. 

Kolejnego dnia wyruszyliśmy na 
wyspę Negros. Poznaliśmy tam chary-
zmatycznego proboszcza, 65-letniego 
ks. Grega. Spotkanie z  nim i  jego 
współpracownikami zapisze się w mo-
jej pamięci nie tylko ze względu na 
jego szaleńczą jazdę samochodem na 
lotnisko, gdzie musieliśmy zdążyć na 
ostatni lot do Manili, skąd następnego 
dnia mieliśmy wylot do Melbourne. 
Przede wszystkim było to niezwykłe 
spotkanie z  człowiekiem, który 

w  pięknej scenerii wyspy Negros 
opowiadał nam, jak od blisko 30 lat 
prowadzi parafię metodą „wspólnoty 
wspólnot”. Równocześnie po blisko 
dwugodzinnej opowieści o  naszym 
Ruchu ks. Greg stwierdził, że wizja 
odnowy parafii proponowana przez 
nasz Ruch jest tym, czego od lat intu-
icyjnie poszukiwał i  za czym tęskni 
przez całe życie kapłańskie. Tak oto 
zyskaliśmy szanse pracy formacyjnej 
w jednej z filipińskich parafii! Wierzę, 
że w przyszłości uda się nam zorgani-
zować u  ks. Grega i  jego parafian 
pierwszą oazę na Filipinach. Bóg jest 
dobry i błogosławił naszej wyprawie! 
Widzieliśmy to z Darkiem na każdym 

Z księdzem Gregiem, rozmowy na poważne tematy, o problemach Kościoła na Filipinach i propozycjach 
Ruchu.
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kroku! Zatem ciekawe, jakie niespo-
dzianki przygotował dla nas w Austra-
lii?

Misja „Krańce świata” 
– Australia

Do Melbourne dotarliśmy wcze-
snym w  rankiem w  sobotę 5 maja. 

Przywitała nas, zmęczonych kilkuna-
stogodzinnym lotem, australijska 
urzędniczka w  punkcie wizowym. 
Była zszokowana, gdy powiedzieliśmy 
jej, że przylecieliśmy z Polski do Au-
stralii na niecałe 3 dni. Podejrzliwie 
zaczęła mnie wypytywać, po co przy-
lecieliśmy – wówczas powiedziałem 

Pierwszym znakiem Bożego prowadzenia był fakt, 
że do Filipin dotarliśmy w dniu, kiedy filipińscy 

katolicy modlili się za Kościół w Polsce, tymczasem 
my przybyliśmy, aby przynieść im dar w postaci 

Ruchu Światło-Życie.

Bardzo owocne spotkanie z parafianami, rozmowy o Ruchu i kościele w Polsce i w Australii. Ludzie głównie 
imigranci, bardzo zaangażowani w parafii.
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jej, że jestem księdzem katolickim 
i przyleciałem z Polski, aby w jednej 

z parafii australijskich założyć wspól-
notę mojego Ruchu Światło-Życie. 
Urzędniczka, gdy usłyszała moje wy-
znanie, chwyciła się za głowę i powie-
działa ze śmiechem – „skoro ksiądz 
jest tak szalony, to jak bardzo zwario-
wany musi być ten księdza Ruch”!

Później mogliśmy po raz kolejny 
doświadczyć Bożego błogosławień-
stwa w parafii św. Agaty pod Melbo-
urne. Na spotkanie zorganizowane 
w niedzielny wieczór przez miejsco-
wego duszpasterza, pochodzącego 
z Polski ks. Darka, przyszło ponad 50 
parafian. Były to całe rodziny, m. in. 
z Indii, wysp Samoa i Filipin. Nie za-
brakło również rdzennych Australij-
czyków i oczywiście polskiej rodziny. 
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W kościele parafialnym ks. Grega
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Przyszła też spora grupka młodzieży 
studiującej i pracującej. Już na pierw-
szym spotkaniu doświadczyliśmy, jak 
bardzo ci ludzie są spragnieni solidnej 
formacji chrześcijańskiej, czego prze-
jawem był fakt, że spora część uczest-
ników spotkania niemal natychmiast 

zadeklarowała pragnienie formacji 
w  naszym Ruchu. Podczas dwugo-
dzinnego spotkania dokonaliśmy 
prezentacji Ruchu Światło-Życie 
i osoby sługi Bożego ks. F. Blachnic-
kiego. Mieliśmy okazję wysłuchać 
również niezwykłych świadectw 

Powiedziałem urzędniczce, że jestem księdzem katolickim 
i przyleciałem z Polski, aby w jednej z parafii australijskich 

założyć wspólnotę mojego Ruchu Światło-Życie. Urzęd-
niczka, gdy usłyszała moje wyznanie, chwyciła się za głowę 
i powiedziała ze śmiechem – „skoro ksiądz jest tak szalony, 

to jak bardzo zwariowany musi być ten księdza Ruch”!

Rodzina imigrantów z Indii, która nas ugościła
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uczestników spotkania. Pochodząca 
z Indii Regina opowiedziała nam, jak 
wraz ze swą najbliższą rodziną została 
uratowana z  rąk prześladowców za 
sprawą obrazu Jezusa Miłosiernego 
– oprawcy, którzy chcieli ich zabić, 
patrząc na obraz Jezusa opuścili broń 
i  bez słowa wyszli z  ich mieszkania. 
Później Regina za wstawiennictwem 
bł. Jan Pawła II wymodliła prawo 
stałego pobytu w Australii dla siebie 
i  swojej rodziny – trzeba dodać, że 
modliła się o  to do JP II zaledwie 
miesiąc po jego śmierci – a uczyniła 
to w  momencie, kiedy zawiodły już 
wszystkie próby otrzymania prawa 
pobytu w Australii. „Bł. JP II, przyja-
ciel waszego Ojca Franciszka Blach-
nickiego, to niezawodny patron imi-

grantów!” – zakończyła z  przekona-
niem swoją opowieść. Równocześnie 
Regina od samego początku nabrała 
takiego zapału do formacji w naszym 
Ruchu, że natychmiast chciała zakła-
dać stowarzyszenie wspomagające 
pracę Ruchu w Australii. Z uśmiechem 
powiedziałem jej, że nasz Ruch na 
założenie stowarzyszenia w  Polsce 
musiał czekać ponad 30 lat. Wówczas 
Regina, ogromnie zdziwiona, z  roz-
brajającą szczerością powiedziała: „30 
lat? Ale dlaczego? Przecież założenie 
stowarzyszenia to taka prosta sprawa?”. 
Odpowiedziałem jej wówczas z uśmie-
chem – „właśnie, to niby prosta 
sprawa, jednak niestety my Polacy 
potrafimy często niepotrzebnie kom-
plikować proste rzeczy”. Nie ukrywam, 
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że jej zdziwienie zapadło mi mocno 
w pamięć i było dla mnie bardzo po-
uczające. Z  kolei inna uczestniczka 
spotkania, która przyszła na nie z mę-
żem i córką, pochodząca z wysp Sa-
moa Joana, wyznała mi, że zna trzy 
polskie słowa. Pomyślałem, że pewno 
powie: „dziękuję” albo „dzień dobry”, 
tymczasem ona powiedziała pięknie 
po polsku: „Jezu, ufam Tobie”! Następ-
nie pokazała mi, że ma te słowa wyta-
tuowane po polsku na ramieniu i do-
dała ze wzruszeniem: „Te słowa wiele 
razy dodawały mi sił, a nawet ratowały 
życie moje i mojej rodziny!”. Tak więc 
podczas spotkania założycielskiego 

Misja „Krańce świata” 
– perspektywy

Opowiadając o  misji na krańcach 
świata wspomnę jeszcze jeden ciekawy 
znak. W drodze powrotnej do Polski 
mieliśmy kilkugodzinny przystanek 
w Seulu w Korei Południowej, gdzie 
chrześcijaństwo pięknie się rozwija. 
Modliliśmy się tam wówczas, aby 
wspólnota naszego Ruchu powstała 
również w  Korei. Dwa tygodnie po 
powrocie do Polski zadzwonił do mnie 
małżonek z jednej z par z Domowego 
Kościoła w  Siedlcach. Nie wiedząc 
oczywiście nic o naszej modlitwie za 
Koreę, zadał mi pytanie: „Czy nasz 

Regina od samego początku nabrała takiego 
zapału do formacji w naszym Ruchu, że na-
tychmiast chciała zakładać stowarzyszenie 

wspomagające pracę Ruchu w Australii. 
Z uśmiechem powiedziałem jej, że nasz Ruch 
na założenie stowarzyszenia w Polsce musiał 

czekać ponad 30 lat.

pierwszej wspólnoty Ruchu Światło-
Życie w parafii św. Agaty pod Melbo-
urne mieliśmy z tłumaczem Darkiem 
okazję opowiedzieć o naszym Ruchu 
i doświadczyć wielu pięknych znaków 
działania Boga w ludzkich sercach na 
całym świecie!

Ruch ma jakieś wspólnoty w Korei?”. 
Odpowiedziałem: „jeszcze nie, ale 
modlimy się w tej intencji!”. Wówczas 
usłyszałem następującą odpowiedź: 
„To dobrze, bo nasz syn, oazowicz, 
jedzie na blisko rok do Korei, więc 
będzie próbował założyć tam wspól-
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notę oazową!”. Pomyślałem sobie 
wówczas: „Warto się konkretnie mo-
dlić o  rozwój Ruchu w różnych czę-
ściach świata, nieraz bardzo egzotycz-
nych, ponieważ Bóg chce, aby nasz 
Ruch służył całemu światu charyzma-
tem wiary konsekwentnej”.

I  to jest pewne podsumowanie 
„Misji KRAŃCE ŚWIATA – Australia 
i  Filipiny”: Ruch Światło-Życie ma 
ważną misję do spełnienia wobec ca-
łego świata, a naszym zadaniem jest 
uwierzyć Bogu, że pragnie się nami 

posłużyć i powiedzieć odważnie: „Oto 
ja, poślij mnie – choćby nawet do 
Korei, Filipin czy Australii – aby tam 
służąc charyzmatem Ruchu Światło-
Życie przyczyniać się do odnowy 
wiary w ludzkich sercach i do odnowy 
Kościoła”.

Misja „Krańce świata” – Chiny
Niewątpliwie najważniejszym do-

świadczeniem ostatnich miesięcy był 
mój kolejny pobyt w Chinach. Miałem 
tam okazję poprowadzić, wraz z pol-

sko-chińską diakonią, rekolekcje Oazy 
Nowego Życia 1 i 2 stopnia. Był to dla 
mnie i dla moich współpracowników 
również czas niezwykły. Doświadcza-
liśmy Bożego prowadzenia, opieki 
i modlitwy wielu ludzi. Mogę z rado-
ścią stwierdzić, że Ruch Światło-Życie 
rozwija się w  Chinach dynamicznie. 
Uczestnicy rekolekcji 1 stopnia pięk-
nie przeżywali ewangelizacyjne treści 
i  podjęli decyzję o  wstąpieniu do 
deuterokatechumenatu. Z  kolei 
uczestnicy 2 stopnia, których pozna-

liśmy rok wcześniej, poruszyli nas 
wiernością i wytrwałością w podąża-
niu za Jezusem oraz duchowym 
wzrostem, który odkryliśmy w  nich 
po roku od pierwszego stopnia. Trzeba 
dodać, że wszyscy oni są w grupach 
formacyjnych w  swoich parafiach. 
Sporo uczestników oazy 1 stopnia 
pojawiło się na rekolekcjach jako owoc 
ich działań ewangelizacyjnych! Na 
zakończenie 2 stopnia wszyscy uczest-
nicy rekolekcji przyjęli „Drogowskazy 
Nowego Człowieka” jako swój życiowy 

Warto się konkretnie modlić o rozwój Ruchu 
w różnych częściach świata, nieraz bardzo 

egzotycznych, ponieważ Bóg chce, aby nasz 
Ruch służył całemu światu charyzmatem wiary 

konsekwentnej
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program duchowy, a  spora część 
z nich przystąpiła również do Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka.

Patrząc na to niezwykle owocne 
doświadczenie mogę powiedzieć, że 
Ruch Światło-Życie rozwija się w Chi-
nach harmonijnie, doświadczając 
Bożego błogosławieństwa, które wy-
razem jest pomnażanie liczby człon-
ków Ruchu w Chinach. Wierzę, że za 
kilka lat Ruch Światło-Życie tam 
okrzepnie i  będzie wielkim narzę-
dziem ewangelizacji, nie tylko w  sa-
mych Chinach, lecz również w  Azji, 
a także na innych kontynentach.

W wirze 
permanentnej posługi

Kończąc ten odcinek „Kroniki Ży-
wego Kościoła” dodam, że miałem 
w ostatnim czasie także okazję posłu-
giwać w Polsce, podczas powakacyj-
nego Dnia Wspólnoty Domowego 
Kościoła diecezji koszalińsko-koło-
brzeskiej, który odbył się w legendar-
nym Lipiu. Spotkałem się tam również 
z  obchodzącą jubileusz 25-lecia za-
twierdzenia, na prawie diecezjalnym, 
żeńską wspólnotą życia konsekrowa-
nego o  nazwie „Wspólnota Dzieci 
Łaski Bożej”, która swoje korzenie 
odnajduje w  charyzmacie naszego 
Ruchu i pięknie służy zarówno całej 
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, jak 
i szczególnie Ruchowi Światło-Życie. 

Później, podążając szlakami nowej 
ewangelizacji, dotarłem do położo-

nego w szwajcarskich Alpach Obersa-
xen. W tej górskiej szwajcarskiej pa-
rafii pracuje mój bliski przyjaciel ks. 
Adam Pradela. Mam nadzieję, że już 
wkrótce za sprawą jego posługi po-
wstanie w tej parafii pierwsza wspól-
nota Ruchu Światło-Życie w Szwajca-
rii! A trzeba powiedzieć, że okolice tej 
parafii to wymarzony teren dla prowa-
dzenia tam oaz rekolekcyjnych.

Gdy kończę pisać późną nocą ten 
odcinek „Kroniki”, jestem po zajęciach 
formacyjnych w  Wyższym Semina-
rium Duchownym diecezji kijowsko-
żytomierskiej w  Worzelu pod Kijo-
wem. Prowadzę tutaj pierwszą sesję 
Studium Formacji Pastoralnej dla 
posługujących w naszym Ruchu księży 
i sióstr zakonnych z diecezji kijowsko-
żytomierskiej. Równocześnie w Cen-
trum Ruchu Światło-Życie w Gwardij-
sku za tydzień zostanie zainauguro-
wany drugi rok formacji tegoż Studium 
dla diecezji kamieniecko-podolskiej. 
Pozostaje mi tylko w  tym miejscu 
powiedzieć: „Niech Bóg będzie uwiel-
biony”.

Pozdrawiam Was serdecznie!
Pan niech będzie z Wami!

Wasz ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny 
Ruchu Światło-Życie

Worzel pod Kijowem, 
25/26 września 2012 r.
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Miłość 
wymaga inwestycji

 „Ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga, ale pracuj tak, 
jakby sukces zależał jedynie od twoich wysiłków” 

(jezuicka maksyma, przypisywana św. Ignacemu Loyoli)

Niniejszy artykuł nie jest zbiorem prawd objawionych, ale za-
proszeniem do własnych przemyśleń, może nawet do dyskusji. 
Nie rościmy sobie pretensji do wyczerpania tematu, nie twier-
dzimy też, że nasze refleksje są trafne i niepodważalne. Nie wy-
kluczamy, że w pewnych kwestiach niezbyt składnie i mgliście 
wyrażamy nasze intuicje. Jesteśmy jednak przekonane, że temat 
wart jest podjęcia. A jest to temat racjonalności działań podej-
mowanych przez nas w  Ruchu. Innymi słowy: czy jest sens 
w robieniu pewnych rzeczy albo w robieniu ich w ten, a nie inny 
sposób? Czy można usprawnić pewne działania, minimalizując 
wysiłek włożony w  nie i  maksymalizując efekt? Czy można 
wpłynąć na trwałość tego efektu?

Chcemy, aby wszystko, co zostanie poniżej opisane, było rze-
czywiście czynione w imię Boga. Inaczej może być nazwane, i to 
w sensie negatywnym, po prostu strategią, „marketingiem”...

Agnieszka Iżycka-Korach
Agnieszka Salamucha
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Modlitwa
Zaczynamy od modlitwy, ponieważ 

w  podejmowanych działaniach nie 
chodzi o  samą aktywność. Chodzi 
o  doprowadzenie innych i  siebie do 
Boga. 

Modlitwa w  intencji danej sprawy 
nie jest sposobem wymuszania na 
Bogu naszych pomysłów. Bóg nie da 
sobą manipulować, jest wolny. Spotka-
nie z  Nim to spotkanie z  żywym 
Ogniem. Nigdy nie wiadomo, czym 

takie spotkanie się skończy! Modlitwa 
nie jest też sposobem zrzucenia odpo-
wiedzialności na Boga za rozwiązanie 
danego problemu. Jak napisał renesan-
sowy filozof Mikołaj z Kuzy, rozum jest 
ulubionym darem Boga. Którego warto 
używać w pracy dla Królestwa.

W  modlitwie możemy powierzyć 
Bogu sprawy, którymi żyjemy, i ludzi, 
za których jesteśmy odpowiedzialni, 
dając Mu wolną rękę co do tego, w jaki 
sposób poprowadzi nasze losy, i będąc 
otwartym na zadania, które On chce 
nam powierzyć. Tak jest w  rodzinie, 
kiedy rodzice modlą się za dzieci (a nie 
tylko z dziećmi). W modlitwie liczymy 
na natchnienie pochodzące od Ducha 

świętego, chociaż ono akurat nie za-
wsze przychodzi podczas modlitwy, 
czasami pojawia się nawet już w trakcie 
realizowania określonego zadania. 

„Jakkolwiek prawdą jest, że Bóg 
mógłby przemówić przez osła, uznane 
by to zostało za cud. Ilekroć oczeku-
jemy cudów, kusimy Boga. A to z pew-
nością zdarza się człowiekowi, któ-
remu brak zdrowego rozsądku, ale 
który ma nadzieję, że odniesie sukces, 
jeżeli tylko będzie się o  to modlił” 

(Jakub Laynez, następca Ignacego 
Loyoli).

Pomyśl, kogo możesz objąć swoją 
modlitwą; jakie swoje działania możesz 
powierzyć Bogu; o jaką podejmowaną 
przez siebie aktywność powinieneś Go 
zapytać.

Planowanie
Pierwsze prawo życia duchowego 

brzmi: „Bóg mnie kocha i  ma dla 
mojego życia wspaniały plan”. Kon-
kretny dla każdego. Na pewno ma taki 
plan dla naszego Ruchu w  makro- 
i mikroskali. Być może inny dla każdej 
wspólnoty, każdej diecezji. Być może 
każda z  nich ma swoją obietnicę 

W podejmowanych działaniach nie chodzi 
o samą aktywność. Chodzi o doprowadzenie 

innych i siebie do Boga. 
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i swoje własne najlepsze rozwiązania.
Skoro Bóg planuje, my też możemy. 

Planowanie jest spoglądaniem w przy-
szłość nieco dalszą niż następne pół 
kroku. Trzeba dużo planować, żeby się 
tego nauczyć. Nabieranie perspektywy 
to ogarnianie wielu – najlepiej wszyst-
kich – spraw, a  nie tylko tych, które 
przyniesie najbliższy tydzień, miesiąc, 
kwartał, rok.

W  listopadzie 2011 prowadziliśmy 
grę dla członków Domowego Kościoła. 
Uczestnicy pracowali w  grupach. 
Jednym z elementów gry było zrobie-
nie projektu budowli z klocków. Oka-
zało się, że dla części grup etap plano-
wania wydawał się niepotrzebny, od 
razu chcieli budować.

Działanie bez szerszej wizji, „punk-
towe” reagowanie na pojawiające się 
problemy, sprawia, że mamy poczucie 
bezsensownego kręcenia się w kółko. 
Owszem, coś robimy, nawet czujemy 
się przepracowani, ale stos spraw do 
załatwienia rośnie, a nie maleje. Kiedy 
mamy wizję całości, wykonujemy 
bardziej precyzyjne ruchy.

Przykłady? W wielu diecezjach ob-
serwujemy proces „wymierania” 
wspólnot młodzieżowych. Można, 
oczywiście, liczyć na to, że gałąź mło-
dzieżowa sama się odrodzi, na przy-
kład dzięki dzieciom rodziców z Do-
mowego Kościoła i dzieciom z „oazo-
wych” szkół katolickich. Albo jakimś 
cudownym sposobem. Są jednak die-
cezje, które zauważyły ten problem 

i świadomie inwestują w „zdobywanie” 
młodzieży. Być może zaniedbują wów-
czas coś innego, choćby rozwój diako-
nii diecezjalnych i rejonowych. Trudno 
jednak oczekiwać, że diakonie będą się 
umacniać, jeśli uczestników będzie 
coraz mniej. A na diakonie przyjdzie 
jeszcze czas.

Inny przykład: diecezje, w  których 
dominuje Domowy Kościół, powinny 
organizować Triduum Paschalne 
w taki sposób, aby mogły uczestniczyć 
w nich rodziny. Co wymaga czasu na 
znalezienie odpowiedniego ośrodka 
i diakonii wychowawczej, podpatrze-
nie, jaka jest specyfika Triduum prze-
żywanego w rodzinie i dostosowanie 
programu w  ten sposób, żeby osoby 
wszystkich stanów miały optymalne 
warunki do przeżycia rekolekcji.

Planowanie polega też na elastycz-
nym dostosowywaniu się do zaskaku-
jących okoliczności. Nie chodzi o to, 
żeby się terroryzować stuprocentowym 
wykonaniem projektu w terminie. To 
normalne, że mamy tendencję do 
przesadnego optymizmu, a  wiele 
przedsięwzięć ostatecznie trwa dłużej 
i kosztuje drożej, niż przewidywaliśmy. 
Wygrywa ten, kto umie wyciągnąć 
wnioski ze swoich porażek, a nie ten, 
kto dąży do sukcesu za wszelką cenę.

Z  jednej strony uczymy się na do-
świadczeniach. Z  drugiej – nie mo-
żemy być do nich niewolniczo przy-
wiązani, bo życie się zmienia i Bóg też 
objawia się na nowe sposoby. To tak, 
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jak w  rodzinie: nie myślimy tylko 
o najbliższej chwili, ale o tym, do czego 
chcemy wychować swoje dzieci, co 
chcemy im pokazać, jaka jest nasza 
strategia życiowa i wychowawcza.

Pomyśl, co chcesz, jako odpowie-
dzialny, zrobić za miesiąc, rok, dwa lata, 
w ciągu Twojej kadencji. Jakie są Twoje 
priorytety?

Wychodzenie ze schematów
Kościół jest wspólnotą nadprzyro-

dzoną – to prawda. Łaska jednak bu-

duje na naturze, a  natura nie jest 
przeciw łasce. Nasze wspólnoty podle-
gają dynamice grupowej, chociaż są 
otwarte na Ducha. Lekceważenie prze-
mian kulturowych i mentalnościowych 
doprowadzi do uwiądu i śmierci. Zmie-
nia się nie tylko świat wokół nas. My 
sami też się zmieniamy.

Współczesne metody wychowawcze 
są inne dziś niż dziesięć, piętnaście, czy 
dwadzieścia lat temu. Dlaczego? Mamy 
inną, dokładniejszą wiedzę o fizycznym 
i psychicznym rozwoju człowieka, niż 
mieli nasi rodzice, i żyjemy w innym 
świecie niż świat naszego dzieciństwa. 

Ale nadal chcemy wychować dzieci na 
dobrych ludzi (tak myślę), i  nasi ro-
dzice przecież chcieli tego samego. Co 
więcej, nasze wnuki prawdopodobnie 
też będą wychowywane za pomocą 
innych metod, chociaż ideały pozo-
staną te same.

Żeby dobrze zrozumieć, o co chodzi, 
odwołajmy się do dwóch porównań 
z  dziedziny sztuki. Pierwsze dotyczy 
skrzypiec. Jeśli chodzi o  ich kształt 
materialny, nie wymyślimy nic lepszego 
od Stradivariusa. Ale to nie znaczy, że 

nie mogą powstawać nowe utwory 
skrzypcowe. Podobnie jest z kanonem 
pisania ikon. Określone ikony maluje 
się według określonych norm, uważając 
te normy za tak dobre, że nie trzeba ich 
zmieniać: w tym sensie sztuka pisania 
ikon jest zamknięta. Ale można pójść 
w głąb – i w tym sensie sztuka pisania 
ikon jest otwarta! Co więcej, wystarczy 
obejrzeć kilka ikon (np. Zwiastowania) 
powstałych w różnych wiekach, żeby 
się przekonać, jak dalece kanon może 
stać się inspiracją.

Nie bez powodu Bóg opowiada nam 
Dobrą Nowinę o swoim Synu na kilka 

Ilekroć oczekujemy cudów, kusimy Boga. A to z pew-
nością zdarza się człowiekowi, któremu brak zdro-
wego rozsądku, ale który ma nadzieję, że odniesie 

sukces, jeżeli tylko będzie się o to modlił.
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sposobów. Mówi do nas językiem 
ewangelistów: czterema różnymi sty-
lami mówienia o  tych samych spra-
wach, ale do innych odbiorców. Kiedy 
św. Mateusz pisze do chrześcijan po-
chodzenia żydowskiego, nie musi im 
tłumaczyć zwyczaju obmywania rąk 
przed posiłkiem – ale św. Marek musi 
to zrobić, bo odbiorcy jego Ewangelii 
wywodzą się z pogaństwa i żyją w świe-
cie innych kodów kulturowych. Po-
dobnie jest w rodzinie – każde dziecko 
jest inne i  często do każdego trzeba 
zastosować inne metody, aby te same 

prawdy zostały przez nie odkryte.
Inne przykłady? Sesja szkoły anima-

tora poświęcona ewangelizacji, zadanie 
domowe. Za moich czasów: napisz 
świadectwo, które nie liczy więcej niż 
sto słów. Dzisiaj: nakręć filmik ewan-
gelizacyjny, zrób ewangelizacyjny de-
motywator, zrób ewangelizacyjną 
aplikację na IPoda. Dlaczego nie?

Oczywiście, nie chodzi o bezmyślny 
kult modnych metod. Nie wolno 
„ustawiać” zajęć „pod” metodę. Naj-
pierw zawsze trzeba się zastanowić, 

jaki cel chcemy osiągnąć, a  potem 
znaleźć metodę odpowiednią do zdo-
bycia tego celu. Po drugie, zmiany są 
też podatne na zmiany. To, co dobre 
dziś, wyjdzie jutro z mody. Nie szkodzi. 
Po prostu trzeba wtedy opuścić kolejny 
schemat i poszukać nowych rozwiązań.

Pomyśl, co chcesz zmienić dziś 
w swoim sposobie przekazu. 

Wychowywanie następców
Służba w Ruchu, we wspólnocie, nie 

jest równa zajęciu odpowiedniego 
stołka w korporacji. Zmiana pokoleń 

musi następować, jest koniecznością. 
Rodzice też usuwają się w  cień, aby 
dziecko mogło zacząć dorosłe życie. 
Taka jest kolej rzeczy. Akceptując ją, 
można zainwestować czas i  energię 
w wychowywanie następców.

Źle się dzieje, kiedy inicjatywy 
uczestników (gałęzi młodzieżowej, 
studenckiej, rodzinnej, dorosłych) są 
„pacyfikowane”, a oni sami słyszą ko-
munikat: „będziesz mógł coś zrobić 
samodzielnie, dopiero kiedy zostaniesz 
animatorem”. Dobrze, aby tak zwany 

To normalne, że mamy tendencję do przesadnego opty-
mizmu, a wiele przedsięwzięć ostatecznie trwa dłużej 
i kosztuje drożej, niż przewidywaliśmy. Wygrywa ten, 
kto umie wyciągnąć wnioski ze swoich porażek, a nie 

ten, kto dąży do sukcesu za wszelką cenę.
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„szary człowiek” (albo „szary oazo-
wicz”, jak kto woli) był wysłuchany 
nawet wtedy, gdy jest na początku 
swojej drogi formacyjnej, a jego pomy-
sły wybiegają poza nasz schemat my-
ślenia. Niech jego nowatorskie pomy-
sły, włożone w ramy charyzmatu, będą 
realizowane! Oaza ma być przecież 
w ruchu!

Pewien znajomy ksiądz zwierzył się, 
że po przyjściu do nowej parafii, za-
zwyczaj już w połowie roku rozgląda 
się za następcą. W  przypadku tego 
księdza chodziło o  ryzyko zmiany 
parafii. Można jednak przeprowadzić 
się, mieć więcej obowiązków w rodzi-
nie lub pracy, ciężko zachorować, 
wreszcie – umrzeć. Kto przejmie od-
powiedzialność, kiedy mnie zabrak-
nie? Czy pomogłem mu się do tego 
przygotować?

Dobry odpowiedzialny daje szanse 
innym. Potrafi się zadziwić i ucieszyć 
cudzą inicjatywą, nie boi się nowego. 
Nie reaguje zachowawczo, kiedy czuje 
się zaskoczony czyimiś pomysłami. 
Umie zrezygnować ze zrobienia czegoś 
szybko – po to, by móc to zrobić razem. 
Umie odejść z podniesioną głową, bez 
pielęgnowania poczucia bycia odrzu-
conym i  niedocenionym. Czasami 
trzeba odejść, aby nabrać perspektywy.

Zmęczeni odpowiedzialni nie są 
dobrym przykładem. Znajomy zakon-
nik opowiadał o  swoim współbracie, 
proboszczu, który pozwalał wikarym 
brać w szkole jedynie pół etatu (resztę 
zajęć oddawano świeckim). Uważał 
bowiem, że głównym zadaniem księ-
dza w szkole nie jest uczenie religii, ale 
tworzenie środowiska. A  tworzenie 
środowiska wymaga czasu dla ludzi, 
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spotykania się z  nimi, słuchania ich. 
Nie da się tworzyć środowiska, tyrając 
ponad siły.

Popatrz na swoją posługę w Ruchu. 
Czy przygotowałeś swojego następcę?

Pokonywanie trudności
Naiwnością jest sądzić, że problemy 

się nie pojawią, że nie będziemy zmu-
szeni do walki i  do korygowania 
swoich planów. Najtrudniej znosić 
jednak ataki ze strony „swoich”. Cza-
sem sytuacja przypomina zachowanie 
systemu immunologicznego reagują-
cego na alergen. Podejmując pewne 
(wydawałoby się niewinne) inicjatywy, 

obserwujemy szaleństwo porządnych, 
uczciwych białych ciałek, dotychczas 
nastawionych do nas bardzo przyjaź-
nie, które nie są w stanie ścierpieć tego, 
co robimy. (Zresztą rolę się zmieniają: 
niekiedy to my jesteśmy tymi oszala-
łymi, białymi ciałkami). System się 
broni.

Co wtedy robić? Robić swoje – po 
dobrym rozeznaniu, że to, co robimy, 
jest jednak słuszne. Spokojnie czekać. 
Jeśli to, co robię, jest z  Bożego na-
tchnienia, to mój czas jeszcze nadej-
dzie. Dbać o swoje dobre imię, żeby nie 
stracić zaufania otoczenia (wstyd 
przyznać, ale czasami w Ruchu postę-

pujemy nieuczciwie i  strze-
lamy współtowarzyszom 
w plecy. Jest sporo ofiar tego 
friendly fire).

A  jeśli opinię mamy już 
zepsutą, spróbujmy wykorzy-
stać tę zepsutą. Jezuita Fabian 
Błaszkiewicz pracował kiedyś 
w irlandzkiej męskiej szkole 
jako trener rugby. Rozpuścił 
o sobie plotkę, że w młodości 
był bokserem, dostał na ringu 
ataku szału i  zabił przeciw-
nika, po czym dostał się do 
więzienia i tam się nawrócił. 
Chłopcy sami sobie „dośpie-
wali”, że te ataki szału przy-
darzają mu się i dzisiaj, a ob-
jawiają się tym, że zaczyna 
mówić po polsku. Kiedy po 
meczu młodzi zawodnicy Fo
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spędzali za dużo czasu pod pryszni-
cem, a  Błaszkiewicz nie mógł ich 
stamtąd wygonić bez podejrzeń o bycie 
pedofilem, zaczynał krzyczeć pod 
drzwiami łazienki po polsku (np. „Oj-
cze nasz” z  odpowiednią intonacją). 
Efekt był piorunujący.

Paradoksalnie, niekiedy trudnością 
może być także sukces. Tu i  ówdzie 
pokutuje bowiem przekonanie, że jeśli 
komuś coś wychodzi, to znaczy, że 
szuka swojej chwały, a jak nie wycho-
dzi, to wtedy szuka chwały Bożej. 
Można lubować się w tym, że nam nie 

wychodzi, i  jeszcze dopowiadać, że 
Bóg tak chciał – jednocześnie kierując 
swój gniew w  stronę tego, komu się 
udaje.

Warto zauważyć, że trudności w re-
lacjach i komunikacji między ludźmi 
są czymś normalnym. W koleżeństwie, 
współpracy, przyjaźni, małżeństwie, 
rodzinie nic nie dzieje się samo i gdy 
wzajemny kontakt „nie wychodzi”, 

trzeba spróbować coś zmienić, dosto-
sować się do siebie na nowo. Ważne 
rzeczy dokonują się wtedy, kiedy prze-
kraczamy siebie, swoje przyzwyczaje-
nia i stereotypy.

Pomyśl, jak zachowujesz się w  mo-
mencie, gdy pojawiają się trudności.

Po co to wszystko?
We wspólnocie Ruchu – rodzinnej, 

młodzieżowej, studenckiej, dorosłych 
- chodzi o Boga, o bycie z Nim, pozna-
wanie Go i  przyciąganie innych do 
Niego. O wzajemne przyprowadzanie 

się do Boga. Mamy być mistykami 
życia codziennego, to znaczy obcować 
rzeczywiście na co dzień z  Bogiem, 
widzieć we wszystkim Jego twarz.

Przed malowaniem ikony Przemie-
nienia ikonopis prosi Boga o światło 
Taboru, żeby nie koncentrował się na 
tym, co widzialne, ale zobaczył to, co 
niewidzialne. W  świetle Taboru mo-
żemy zobaczyć, jaka jest wizja Boga dla 

Dobry odpowiedzialny daje szanse innym. Potrafi się 
zadziwić i ucieszyć cudzą inicjatywą, nie boi się no-

wego. Nie reaguje zachowawczo, kiedy czuje się zasko-
czony czyimiś pomysłami. Umie zrezygnować ze zro-

bienia czegoś szybko – po to, by móc to zrobić razem. 
Umie odejść z podniesioną głową, bez pielęgnowania 
poczucia bycia odrzuconym i niedocenionym. Czasami 

trzeba odejść, aby nabrać perspektywy.
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naszych wspólnot i jakie są Jego prio-
rytety na dziś; jaki sposób przekazu 
Ewangelii jest optymalny dla ludzi, za 
których jesteśmy odpowiedzialni; 
komu możemy przekazać naszą po-
sługę i  jak go do tego przygotować; 
w  jaki sposób mamy radzić sobie 
z przeciwnościami i wykorzystywać je. 

Tak właśnie robili wielcy święci, 
których kreatywność, odwaga, praca 
i miłość odmieniły Kościół i świat.

Do przemyślenia
„Wydaje się, że nasze czasy są nie-

kiedy podobne do epoki rozkwitu 
hiszpańskiej mistyki z  początków 
doby baroku. Zarówno tamten, jak 
i dzisiejszy okres poprzedzała drama-
tyczna ekspansja ludzkiej siły, rozwój 
nauki, rozszerzenie horyzontów po-

znawczych, przekraczanie granic: 
wtedy był to czas odkryć i zdobywania 
nowych kontynentów, dzisiaj eksplo-
racja przestrzeni kosmicznej i łącze-
nie z sobą wszystkich kultur i cywili-
zacji istniejących na tej planecie; 
w obu tych przypadkach zmienił się 
radykalnie paradygmat pojmowania 
świata [...] na tym pograniczu rene-
sansu i baroku wyrastają dzieła wiel-
kich hiszpańskich mistyków, Jana od 
Krzyża i  Teresy z  Avila [...] Zawsze 
pozostaje otwartym pytanie, na ile 
Kościoły, wychodząc z podejrzeniami 
wobec mistyków, zamkną się przed 
ich doświadczeniem i  postawią na 
»umocniony system«, a na ile znajdą 
w sobie odwagę, aby w tym doświad-
czeniu znaleźć siłę do wewnętrznej 
odnowy” (Tomáš Halík).
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Okazuje się, że stara prawda, aby 
„bardziej być” jest o  wiele 
ważniejsza niż owo pokusze-

nie, które dręczy naszą upadłą i  za-
chłanną naturę, żeby „więcej mieć”. Życie 
codzienne pokazuje, że staliśmy się za-
kładnikami własnej wizji, pozornego, 
jak się zresztą okazuje, szczęścia! Dla-
czego pozwoliliśmy na takie zagubienie 
siebie? W  jaki sposób uwolnić się od 
tego ślepego kierunku naszych dążeń? 
Co mamy uczynić, aby znaleźć właściwy 
dystans i  na nowo poczuć, że to my 
panujemy nad światem, a nie on nad 
nami?

Odpowiedź wydaje się banalna. 
Trzeba iść w górę strumienia rzeczywi-
stości i powrócić do źródła! Trzeba za-
pytać o świadectwo początku ludzkiego 

Ewangeliczna Rewizja 
Życia 

– czyli pytanie o życie sensowne

Jak dobrze, że możemy żyć w świecie, który daje nam tak niesamowite 
możliwości. Postęp technologii sprawia, że to, co jeszcze przed półwie-
kiem było przedmiotem marzeń i znajdywało się w klimatach powieści 
science fiction, dziś jest już dostępne na wyciągnięcie ręki. Czy to jednak 
oznacza jednoznacznie, że w tym środowisku czujemy się szczęśliwsi, 
bardziej bezpieczni? Czy te wszystkie potencjalnie dostępne nam osiągnię-
cia techniki czynią nas bardziej ludzkimi? Dlaczego mając do dyspozycji 
takie perspektywy jesteśmy tak bardzo zagubieni w dzisiejszej rzeczywi-
stości?

istnienia i  ponownie skonfrontować 
własne ludzkie i  zarazem przyziemne 
myślenie, z  obiektywnym faktem, że 
zostaliśmy stworzeni dla wyższych ce-
lów. Trzeba zgodzić się na pomysł 
Stwórcy i zapytać o zasady, które mogą 
na powrót uporządkować nasze życie. 
Tak, przyczyną naszego lęku, wyalieno-
wania, zagubienia się w tym świecie, jest 
zatracenie zasad, jakie Pan Bóg dał nam 
na kartach Biblii. Zatem jeśli chcemy 
odnaleźć spokój, poczucie panowania 
nad swoim życiem i  całą stworzoną 
rzeczywistością wokół nas, musimy 
wrócić do Ewangelii.

Dobra Nowina, która płynie z cało-
ściowego przesłania Starego i Nowego 
Przymierza, niesie w sobie siłę prawdzi-
wie porządkującą. Jeśli jest w nas pra-
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gnienie życia sensownego, spełnionego, 
które ma otwartą perspektywę nieba, to 
musimy przefiltrować nasze poglądy 
i  nasze postępowanie przez prawdę 
Bożego Słowa. Jednym z najprostszych 
sposobów, aby tego dokonać, jest posłu-
żenie się dobrą, bo zarazem skuteczną 
metodą, jaką jest Ewangeliczna Rewizja 
Życia.

Powstała ona w początkach XX wieku, 
w środowisku międzywojennego, fran-
cuskiego ruchu młodzieży robotniczej 
JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
– Chrześcijańska Młodzież Robotnicza). 
Sprecyzował ją ks.  Józef Cardijn, póź-
niejszy kardynał. Pracując wśród takiej 
młodzieży jako duszpasterz, doszedł do 
przeświadczenia, że skutecznymi apo-
stołami młodzieży robotniczej, która 
wtedy wraz z  całym społeczeństwem 
Francji i Beneluksu uległa olbrzymiej 
dechrystianizacji, mogą być tylko ich 
młodzi rówieśnicy. Dzisiaj, po wielu 
latach, jesteśmy świadomi w Kościele, 
że jest to ogólna metoda apostolstwa 
wszystkich, ale w  szczególności osób 
świeckich, która polega na tym, że ludzie 
danego środowiska stają się apostołami 
tego środowiska.

Metoda ta w pierwszym rzędzie po-
maga porządkować życie człowieka 
w wymiarze indywidualnym. Gdy staje 
się sposobem studium Biblii w małżeń-
stwie albo w małej grupie, wpływa na 
wzajemne relacje pomiędzy poszczegól-
nymi osobami, a z czasem przez pomna-
żanie naśladowców jest w stanie zmienić 

całe społeczności. Przez mądre i roz-
tropne badanie własnych sposobów 
myślenia i motywów działania, odno-
szenie ich do autorytetu Bożej Nauki, 
dokonuje się szeroko rozumiane roze-
znawanie duchowe, które pozwala 
przywrócić właściwy porządek rzeczy, 
poprzez zorientowanie ich na funda-
mentalną zasadę relacji międzyludzkich, 
zasadę miłości i  sprawiedliwości spo-
łecznej, którą jako Dobrą Nowinę głosi 
Jezus Chrystus.

Na tę metodę składają się trzy etapy 
refleksji: widzieć, osądzić, działać. Cho-
dzi w niej o widzenie otaczającej nas 
rzeczywistości w  świetle wiary, o  jej 
ocenę w  autorytecie Bożego Słowa 
i o konkretne wnioski, które przeniosą 
się w  realne działanie. Dotyczy ona 
wszystkich zdarzeń z życia codziennego 
(życie duchowe, rodzinne, zawodowe, 
społeczne, kulturalne, polityczne, go-
spodarcze itp.) i to zarówno tych zda-
rzeń, które są udziałem konkretnego 
człowieka, czy też są udziałem grupy, 
w której taka rewizja poglądów i postaw 
się dokonuje. Chodzi w niej o  to, aby 
swoje życie w każdym jego przejawie tak 
ukierunkować, by dawało przekonanie 
o gwarancji zbawienia. A to ostatecznie 
jest owocem życia w świetle Ewangelii.

Pierwszy etap – widzieć, jest czasem 
zbierania informacji, „jak jest”, opinii, 
jak ja na to patrzę, ale i jak to widzą inni 
ludzie. Drugi etap – osądzić, jest odwo-
łaniem się w danym temacie do autory-
tetu, którym jest Słowo Boże, nauczanie 
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Kościoła, także do faktycznej wiedzy na 
dany temat. Trzeci etap – działać, jest 
owocem konfrontacji dwóch pierw-
szych, wyciągnięciem wniosków, ko-
rektą poglądów i decyzją na podjęcie 
porządkującego działania w danej dzie-
dzinie życia.

Ewangeliczna Rewizja Życia (ERŻ) 
jako metoda pracy w  małej grupie 
w polskim Kościele, najmocniej przyjęła 
się w Ruchu Światło-Życie. Założyciel, 
Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki, 
uczynił z niej formę spotkań w Oazie na 
etapie pracy z  dziećmi (Oaza Dzieci 
Bożych – ODB) i z młodszą młodzieżą 
(stopień zerowy – podstawowy). Była 
ona także praktykowana na początku na 
spotkaniach kręgów rodzin, w Domo-
wym Kościele. Aktualnie jest to nadal 

forma spotkań podczas rekolekcji Oazy 
Dzieci Bożych, na etapie lat gimnazjal-
nych w  formacji Oazy Nowej Drogi, 
a także na oazie stopnia podstawowego, 
który w niektórych środowiskach po-
przedza formację deuterokatechume-
nalną (podstawową) oraz w  grupach 
oazy dorosłych i grupach diakonijnych. 
Nadal doskonale się sprawdza i auto-
weryfikuje skutecznością zmieniających 
się na lepsze postaw tych, którzy ją 
stosują.

Można zaryzykować stwierdzenie, że 
Ewangeliczna Rewizja Życia jest me-
todą, która pozwala praktycznie porząd-
kować życie człowieka według słów 
świętego Ignacego z Loyoli, który for-
mułując treść fundamentu swoich 
Ćwiczeń Duchowych napisał, że „Czło-
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wiek po to jest stworzony, aby Boga, 
Pana naszego, chwalił, czcił i  jemu 
służył, a przez to zbawił duszę swoją. 
Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są 
stworzone dla człowieka, aby mu po-
magały do osiągnięcia celu, dla któ-
rego jest on stworzony. Z tego wynika, 
że człowiek ma korzystać z nich w całej 
tej mierze, w jakiej mu one pomagają do 
jego celu, a znów w całej tej mierze wi-
nien się od nich uwalniać, w jakiej mu 
są przeszkodą do tegoż celu. I dlatego 
trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi 
[nie robiącymi różnicy] w stosunku do 
wszystkich rzeczy stworzonych, w tym 
wszystkim, co podlega wolności naszej 
wolnej woli, a nie jest jej zakazane [lub 
nakazane], tak byśmy z naszej strony nie 
pragnęli więcej zdrowia niż choroby, 
bogactwa [więcej] niż ubóstwa, zaszczy-
tów [więcej] niż wzgardy, życia długiego 

[więcej] niż krótkiego, i podobnie we 
wszystkich innych rzeczach. [Nato-
miast] trzeba pragnąć i wybierać jedynie 
to, co nam więcej pomaga do celu, dla 
którego jesteśmy stworzeni”.

Metoda rewizji życia pomaga więc 
realizować w praktyce Ewangelię, można 
powiedzieć, że może ona stanowić do-
skonały sposób osiągania jedności idei 
i jej ucieleśnienia w życiu konkretnego 
człowieka, a ściśle biorąc niemal natych-
miastowego przetwarzania teorii 
w praktykę. Widoczna zmiana życia na 
bardziej zgodne z wymaganiami Ewan-
gelii, będzie wtedy zawsze obiektywnym 
znakiem szczerego rozeznania i prze-
pracowania danej dziedziny życia, co 
poprowadzi do apostolskiego zaangażo-
wania się w pomoc innym, aby i oni 
znaleźli właściwy „azymut” swego życia.

ks. Ryszard Nowak
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W dniach 30 kwietnia – 3 maja 2013 roku w Warszawie 
odbędzie się VI Kongregacja Diakonii.

Temat Kongregacji będzie brzmiał: „Diakonia Ruchu 
Światło-Życie na rzecz odnowy parafii – wspólnoty 
wspólnot celem Planu Ad Christum Redemptorem 2”.

W czasie Kongregacji będą też miały miejsce wybory trzech 
kandydatów na Moderatora Generalnego Ruchu Światło-
Życie, którzy następnie zostaną przedstawieni Konferencji 
Episkopatu Polski w celu wyłonienia Moderatora General-
nego na następną sześcioletnią kadencję.

Życzę wszystkim moderatorom, odpowiedzialnym i człon-
kom Stowarzyszenia DIAKONIA doświadczenia darów 
Ducha Świętego podczas wybierania delegatów na Kon-
gregację Diakonii, która będzie czasem rozeznawania za-
angażowania diakonii naszego Ruchu na rzecz odnowy 
parafii w ramach Planu ACR 2!

Ks. dr Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło Życie
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Kongregacja Diakonii jest zgromadzeniem rozeznającym znaki 
czasu i kierunki rozwoju Ruchu Światło-Życie w świetle jego 

charyzmatu. Statut stowarzyszenia „DIAKONIA Ruchu Światło-
Życie” określa, kto, jak często i na jakich zasadach zwołuje Kongre-
gację Diakonii.

§ 8
Centralnymi władzami DIAKONII są:
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, 
Centralna Diakonia Jedności Ruchu Światło-Życie,
Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie.

§ 9
1. Na czele DIAKONII stoi Moderator Generalny, który kieruje jej 
pracami oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest on głównym odpo-
wiedzialnym całego Ruchu Światło-Życie. Jego zadaniem jest kie-
rowanie Ruchem, troska o rozwój wszystkich jego wspólnot i gałęzi 
zgodnie z  charyzmatem całego Ruchu oraz ich szczegółowym 
charyzmatem, troska o rozeznawanie kierunków zadań podejmo-
wanych przez Ruch, o jedność DIAKONII, z zachowaniem kom-
petencji innych organów DIAKONII przewidzianych w niniejszym 
statucie.
2. W sprawach zasadniczych dla DIAKONII i całego Ruchu Świa-
tło-Życie lub jego poszczególnych gałęzi, Moderator Generalny 
podejmuje decyzje po konsultacji z Centralną Diakonią Jedności, 
w szczególności w sprawach: 
zwołania Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie, 
powołania centralnych diakonii specjalistycznych oraz określania 
zasad ich działania, 
tworzenia Centrów Światło-Życie. 
3. Pomocą w kierowaniu DIAKONIĄ i Ruchem Światło-Życie 
Moderatorowi Generalnemu służy Krajowe Kolegium Moderato-
rów, które stanowi zebranie moderatorów diecezjalnych i zakon-
nych Ruchu Światło-Życie pod jego przewodnictwem.

Kongregacja Diakonii
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§ 14
Kongregacja Diakonii jest zgromadzeniem rozeznającym znaki 
czasu i kierunki rozwoju Ruchu Światło-Życie w świetle jego cha-
ryzmatu.

§ 15
1. Kongregacja Diakonii gromadzi: 
delegatów członków DIAKONII, 
uczestników z urzędu, 
uczestników z nominacji Moderatora Generalnego. 
2. Delegatów na Kongregację Diakonii wybierają: Diecezjalne 
Diakonie Jedności, Centralna Diakonia Domowego Kościoła, 
centralne diakonie specjalistyczne oraz instytuty i stowarzyszenia 
opisane w § 32. 
3. Z urzędu uczestnikami Kongregacji Diakonii są członkowie 
Centralnej Diakonii Jedności. 
4. Liczbę delegatów oraz rozdział miejsc pomiędzy poszczególne 
diakonie, a także liczbę miejsc pozostających w dyspozycji Mode-
ratora Generalnego, określa każdorazowo Centralna Diakonia 
Jedności w drodze uchwały. Do podjęcia uchwał w  tej sprawie 
wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu przy 
obecności przynajmniej połowy członków składu Centralnej Dia-
konii Jedności.

§ 16
1. Kongregację Diakonii zwołuje nie rzadziej niż raz na trzy lata 
Moderator Generalny.
2. Przedmiot obrad Kongregacji Diakonii określa kolegialnie Mo-
derator Generalny z Centralną Diakonią Jedności.
3. Uchwały Kongregacji Diakonii, przyjmowane są większością 2/3 
głosów, z wyjątkiem podejmowanych w sprawach proceduralnych, 
w których wymagana jest zwykła większość.
4. Tryb pracy Kongregacji Diakonii określa regulamin przez nią 
uchwalony.

Statut stowarzyszenia „DIAKONIA Ruchu Światło-Życie”, 
Rozdział III. Władze i struktura diakonii.
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Statut Stowarzyszenia DIAKONIA Ruchu Światło-Życie został zatwierdzony 
przez Komisję Episkopatu Polski 1 grudnia 2000 r. Okres poprzedzający ten 
moment należy do najbardziej burzliwych w historii Ruchu, i jest na tyle bolesny, 
że zazwyczaj unika się nadmiernego wnikania w to, co się wtedy stało. Widać 
jednak było, że te wydarzenia mocno osłabiły kondycję Ruchu, nadwyrężyły 
poczucie tożsamości wielu jego członków. Mnóstwo zmarnowanej energii, którą 
można by z większym pożytkiem przeznaczyć na rozwijanie sensowniejszych 
dzieł.

Po co wracać do tej historii? Bo się zdarzyła. Bo jedność nie jest czymś, co 
jest nam dane raz na zawsze. Jest zadaniem.

Pora iść dalej
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Czas między pierwszym projek-
tem Statutu (rok 1995) a przy-
jęciem go z poprawkami przez 

naszych biskupów w grudniu minio-
nego roku zaowocował bardziej po-
wszechną świadomością ruchu ekle-
zjalnego, jakim jest Ruch Światło-Życie. 
Oaza to nie zespół duszpasterstw sta-
nowych, ale ruch eklezjalny.

Wolno mi przypuszczać, że tej świa-
domości brakowało i wielu biskupom. 

Stąd też przeżywany przez nas okres 
napięć przyczynił się głównie do tego, 
by nasi pasterze patrzyli na doświad-
czenie Ruchu inaczej niż na duszpaster-
stwo młodzieży, duszpasterstwo ro-
dziny, na jakąś grupę kapłanów czy 
inne stanowe duszpasterstwo. Widocz-
nie cena sześciu lat ścierania się i zma-
gania była potrzebna także tym, do 
których należy „doświadczać wszyst-
kiego nie po to, aby gasić ducha, ale 
wykorzystać to co dobre” (KK 12). 

Znak eklezjalności
wypowiedź ks. Henryka Bolczyka, Moderatora Krajowego Ruchu 

Światło-Życie w latach 1986-2001 w czasie I Kongregacji Diakonii

W moim przekonaniu jest to najcen-
niejszy dar tych sześciu lat. Przecho-
dzimy do fazy prawnej akceptacji Ru-
chu i pasterskiego błogosławieństwa tej 
drogi.

Kolejnym znakiem eklezjalności 
Ruchu jest skład uczestników Kongre-
gacji. Przecież większość stanowią 
świeccy, chociaż nie brakuje kapłanów 
moderatorów, i to zarówno diecezjal-
nych, jak i  zakonnych. Są też osoby 

życia konsekrowanego, ale przede 
wszystkim są świeccy, w  tym liczni 
z Domowego Kościoła. Jest to właśnie 
znak owego ruchu eklezjalnego – ludzie 
świadomi, że są w jednym Kościele, że 
mają różne powołania, ale nie mogą być 
obok siebie, lecz mogą być w jedności, 
muszą być ze sobą. Raduje nas również 
dojrzały sposób przeżywania tej Kon-
gregacji. (…)

Daleko nam do pełnej satysfakcji 
z  oczekiwań dotyczących diakonii 

Jest to znak ruchu eklezjalnego – ludzie świa-
domi, że są w jednym Kościele, że mają różne 
powołania, ale nie mogą być obok siebie, lecz 

mogą być w jedności, muszą być ze sobą. 
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Ruchu, o  których Założyciel, Chary-
zmatyk, wielokrotnie mówił. Kiedy 
mówił o diakoniach, to on je widział. 
Myśmy się jego wizją rozpalali, każdy 
na swoim odcinku. I każdy też wstydził 
się, że w  swojej diecezji, w  swojej 
wspólnocie jest jeszcze tak daleko do 
realizacji tej wizji. Ojciec Franciszek 
używał zwrotów: „w  naszym Ruchu 
jest”, a myśmy ze wstydem pytali sa-
mych siebie: „a w naszej diecezji też?”. 
Ojciec chyba znał stan Ruchu w diece-
zjach, ale wierzył mocno, że to, co zo-
stało zainwestowane, zasiane i zaczęło 

kiełkować, jeśli będzie pielęgnowane 
przyniesie wielkie owoce.

Czy uzasadniona może być kiedykol-
wiek satysfakcja z wysokiego poziomu 
posługi diakonijnej, czy to ewangeliza-
cyjnej, czy diakonii wyzwolenia, z dia-
konii deuterokatechumenatu itd.? Czy 
Unia Kapłanów Chrystusa Sługi albo 
Panie z Instytutu Niepokalanej Matki 
Kościoła mogą mieć poczucie pełnej 
satysfakcji ze swojej służby? Czy więcej 
pożytku nie da nam poczucie niedo-
sytu, ludzkich porażek? One przybliżą 
nas wcześniej do Ducha Świętego, 
„sprawcy chcenia i działania”.

Owszem, mamy w  sercu wdzięcz-
ność, że wieloletnie posługiwanie oa-
zowiczów w  diecezjach polskich zo-
stało docenione przez biskupów 
w statucie DIAKONII. Już sama nazwa 
„Diakonia” wyraża istotę dojrzewania 
Ruchu. Statut pomógł w  określeniu 
tożsamości Ruchu, wyznaczył po-
wszechną i  programową odpowie-
dzialność.

Uczciwie musimy też przyznać, że 
samo prawo nie doda nam gorliwości, 
ale zapewne uchroni nas przed zmar-
nowaniem sił w jałowych sporach.

Właściwie tak było od początku 
Kościoła. Kiedy powstawały pierwsze 
wspólnoty chrześcijańskie, najpierw 
spośród Żydów, a potem spoza kręgu 
obrzezanych, pojawiły się szybko pyta-
nia, a nawet spory: czy wolno przyjmo-
wać do wspólnot chrześcijańskich 
bezpośrednio, bez pośrednictwa prawa 
mojżeszowego. Wówczas pierwsze 
apostolskie zgromadzenie jerozolim-
skie wydało prawo kończące spór: 
mogą i  nie-Żydzi przystępować do 
Kościoła, oby tylko zachowali funda-
mentalne prawdy, że nie partycypują 
w kulcie pogańskim i przestrzegać będą 

Samo prawo nie doda nam gorliwości, ale 
zapewne uchroni nas przed zmarnowaniem sił 

w jałowych sporach.
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zasad moralnych. Tak więc było od 
początku Kościoła, że w pewnym mo-
mencie poprzez prawo wyraża się wolę 
Ducha Świętego. Pamiętamy też na-
uczanie pierwszego konwertyty, św. 
Pawła, który prawu przeciwstawiał 
ducha: „nie litera, lecz duch”. Jeden 
z homiletów naszej Kongregacji przy-
pomniał, że najwyższym prawem dla 
nas jest przykazanie miłości. Prawo 
statutowe Stowarzyszenia „Diakonia 
Ruchu Światło-Życie” pomaga nam, 
którzy weszliśmy do stowarzyszenia, 
miłować Boga i  Kościół, miłować 
wszystkich ludzi, miłować Ruch tak, 
aby go uczynić narzędziem bardziej 
odpowiedzialnym, aby siebie w  tym 
Ruchu uczynić bardziej odpowiedzial-
nym i aby nasza miłość była bardziej 
konkretna. My to prawo musimy przy-
kładać do siebie. Nie może prawo, które 
już nas objęło, stanowić podstawy do 
wywyższania się ponad resztę Ruchu. 
Ono ma nam pomóc lepiej służyć, na 
wzór Chrystusa Sługi. Nie szukać sie-
bie!

Jasność w  rozumieniu charyzmatu 
oazy, porządkowanie personalnej od-
powiedzialności będą sprzyjały nad-
rzędnemu celowi Ruchu, jaki wyraża 
najwcześniejsza jego nazwa: Oaza Ży-
wego Kościoła. Chętnie daję świadec-
two początku mojego zaangażowania 
się w Ruch. Pociągnęło mnie do wnę-
trza Oazy pojęcie Żywego Kościoła.

Dzisiaj, kiedy czytamy List apostolski 
Jana Pawła II Novo millennio ineunte, 

stanowiący program duszpasterski 
Kościoła Powszechnego, to cieszymy 
się ze zbieżności programowej, jaką ks. 
Franciszek wyznaczył dla ludzi Ruchu 
Światło-Życie. Kościół będzie sobą, 
Kościół będzie żywy, kiedy we wszyst-
kich osobach i działaniach duszpaster-
skich będzie zmierzał do komunii, 
koinonii. Oto słowa papieskie:

„Każdego dnia i na wszystkich płasz-
czyznach życia poszczególnych Kościo-
łów należy kultywować przestrzenie 
komunii. Komunia powinna być wy-
raźnie widoczna w  relacjach między 
biskupami, kapłanami i  diakonami, 
między duszpasterzami a całym Ludem 
Bożym. Między duchowieństwem 
i  zakonnikami, między stowarzysze-
niami i  ruchami kościelnymi. (...) 
Teologia i duchowość komunii pobu-
dzają bowiem pasterzy i wiernych do 
uważnego słuchania siebie nawzajem 
i z jednej strony jednoczą ich a priori 
we wszystkich kwestiach istotnych, 
a z drugiej sprawiają , że także w spra-
wach podlegających dyskusji udaje im 
się zwykle uzgodnić wspólne, przemy-
ślane stanowisko.

Jeśli mądre prawodawstwo, ustana-
wiając ścisłe reguły współdziałania, 
uwypukla hierarchiczną strukturę 
Kościoła oraz zabezpiecza przed po-
kusą samowoli i  bezpodstawnymi 
żądaniami, to duchowość komunii 
ożywia właściwą sobie treścią formę 
instytucjonalną, zalecając postawę 
zaufania i otwartości, która respektuje 
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w pełni godność i odpowiedzialność 
każdego członka Ludu Bożego” (NMI 
45).

Komunia Kościoła wyraża się w jed-
ności z naszymi biskupami, w jedności 
duchownych i świeckich. Ruch Świa-
tło-Życie wychowuje do prawdy Ko-
ścioła, w którym każdy ochrzczony ma 
swoje miejsce i powołanie.

Akcentowanie nadmierne tezy, że 
jakaś gałąź Ruchu jest ruchem świec-

kich może się okazać szkodliwa dla 
wszystkich. Owszem, formacja wier-
nych świeckich w naszym Ruchu daje 
im wcześnie świadomość swojej roli 
w Kościele, ale nigdy nie staje się to na 
zasadzie konkurencyjności, a co gor-
sza, wartościowania, że „lepszym” 
w  Kościele jest duchowny, biskup, 
a świecki „gorszym”. Kościół jest tajem-
nicą komunii. Każdy jest w  Kościele 
obdarowany charyzmatem służenia tej 
jedynej prawdzie, którą jest Kościół – 
wspólnota. Tylko wtedy, gdy będziemy 
w  jedności ze sobą, możemy stać się 
wiarygodnym Ruchem Żywego Ko-
ścioła.

Bóg zapłać wszystkim za to poczucie 
pokoju, które dajecie sercu Modera-
tora, a które towarzyszy mi od 1 grud-
nia. To była dla mnie data przełomowa 
i jestem spokojny, że jest ona począt-
kiem usankcjonowanej odpowiedzial-
ności prawnej, która pozwoli nam do-
świadczać jedności charyzmatu 
i urzędu. Harmonia wewnętrzna sta-
nowi kryterium rozeznania i  daje 
przekonanie w Kościele, że jesteśmy na 

drodze wytyczonej przez Ducha Świę-
tego. Tak długo trzeba było czekać na 
formalne błogosławieństwo biskupów, 
chociaż nie brakowało nam do tej pory 
ich akceptacji. Dopiero jednak to, co 
się stało wraz z datą 1 grudnia 2000 jest 
oficjalnym zaakceptowaniem chary-
zmatu, które zaleca nauczanie sobo-
rowe, ono stanowi podstawową wy-
kładnię eklezjalności jakiegoś chary-
zmatu. I to się zaczęło. Do nas należy 
pielęgnowanie w sercu wdzięczności za 
spotkanie się charyzmatu i  urzędu, 
a także poczucia obowiązku do coraz 
bardziej dynamicznego posługiwania 
tym charyzmatem.

Jasność w rozumieniu charyzmatu oazy, po-
rządkowanie personalnej odpowiedzialności 
będą sprzyjały nadrzędnemu celowi Ruchu, 

jaki wyraża najwcześniejsza jego nazwa: Oaza 
Żywego Kościoła. 
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W tym roku ks. Henryk Bolczyk obchodził 50-lecie swoich 
święceń kapłańskich. Piękny jubileusz i wiele pretekstów do 
rozmowy, chociaż po lekturze wywiadu – rzeki nie tak łatwo 
znaleźć nowy temat. Zdecydowałam się więc na trudny, po-
mimo uroczystego nastroju.

Dziękuję ks. Henrykowi za to, że się na tę rozmowę zgodził.
Wiola Szepietowska

O tym, co trudne, 
ale ważne.

I do czego refleksją 
powinniśmy jednak wracać 

jako początku nowego 
etapu w rozwoju 

Ruchu Światło-Życie.



Oaza Pismo Ruchu Światło-Życie

38

Żeby nie sprywatyzować dzieł 
Bożych

WS: O  stworzeniu statutu Ruchu 
zaczął myśleć jeszcze ksiądz Franciszek 
Blachnicki.

HB: Tak, pierwszy dokument po-
wstał w 1981 r. i nosił nazwę „Diakonia 
Jedności Ruchu Światło-Życie – pro-
jekt statutu”1. Dla mnie bardzo budu-
jący był drugi projekt statutu, „Mię-
dzynarodowa Diakonia Ewangelizacji 
Ruchu Światło-Życie”, ułożony przez 
ks. F. Blachnickiego w 1983 r. w Carls-
bergu. Akcent wyraźnie został posta-
wiony na ewangelizacyjnej naturze 
Ruchu Światło-Życie. Ks. Blachnicki 
podkreślił w nim również, że u pod-
staw Ruchu są dwie konsekrowane 
wspólnoty: Unia Kapłanów Chrystusa 
Sługi i żeńska diakonia stała Niepoka-
lanej Matki Kościoła. Ks. Franciszek 
podstawowymi komórkami między-
narodowego Ruchu Światło-Życie 
nazwał osoby całkowicie oddane temu 
dziełu przez życie konsekrowane, 
stylem rad ewangelicznych. Dla mnie 
to było ważne, bo widziałem, na czym 
możemy budować komórki tego orga-
nizmu w miejscach, w których oazy już 
się rozwijają, i noszą w sobie charyzmat 
światło-życie. Oba te dokumenty stały 
się w 1995 r. podstawą prac nad statu-
tem Ruchu Światło-Życie.

WS: Dlaczego Ojciec zaczął je pisać?
HB: Ksiądz Franciszek wśród wielu 

zdolności miał i tę, która mu pozwalała 
jego wizje – teologiczne zasady teologii 
pastoralnej – zamieniać na praktyczne 
metody ich realizacji. To była właśnie 
praktyczna metoda funkcjonowania 
ruchu eklezjalnego, jakim był Ruch 
Światło-Życie. Nie bez znaczenia była 
okoliczność jego nieobecności w kraju 
na skutek stanu wojennego. Jego na-
stępcą został ks. prof. W. Danielski. 
Wielu pytało, co się stanie z oazami. 
Dzieło Boże jednak się rozwijało, i tym 
bardziej potrzebowało zasad porząd-
kujących, bo Założyciel był poza kra-
jem. Księdzu Franciszkowi nie cho-
dziło o utrwalanie „swoich dzieł”, ale 
rozumiejąc je jako „dar i zadanie”, czuł 
się odpowiedzialny za te dary Kościoła.

W 1984 r., a była to końcówka Roku 
Świętego, nadarzyła się pierwsza oka-
zja spotkania na szczycie ks. Franciszka 
z ks. Wojciechem, pełniącym funkcję 
Moderatora Krajowego RŚŻ. Ojciec 
Święty Jan Paweł II zaprosił młodzież 
do Rzymu, na niedzielę Palmową, aby 
wzorem „pueri Hebreorum” dali świa-
dectwo o Chrystusie. Wtedy zrodziła 
się idea Światowych Dni Młodzieży. 
Miałem szczęście wraz z  ks. Daniel-
skim, już wtedy poważnie chorym, 
reprezentować nasz ruch. Ksiądz 

1 Proces tworzenia się statutu stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie został opisany w tekście 
ks. Adama Wodarczyka Serce Ruchu. Od diakonii do Stowarzyszenia DIAKONIA Ruchu Światło-Życie, 
opublikowanym w 102. Numerze Oazy (wrzesień-grudzień 2011, s. 56-61).
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Blachnicki czekał na te dni. Odby-
waliśmy długie nocne rozmowy, ja 
bardziej jako świadek niż jako 
uczestnik. Ks. Franciszek podkre-
ślał wtedy: patrzmy na inne ruchy, 
jak one są dynamiczne. A  trzeba 
zaznaczyć, że pół miliona mło-
dzieży reprezentowało swoją przy-
należność do różnych ruchów 
Kościoła. I mówił dalej: na jubile-
usz dwutysiąclecia chrześcijaństwa, 
my jako Ruch Światło-Życie mu-
simy już być znakiem zauważonym 
przez Kościół, zatwierdzonym przez 
biskupów, a  oni nas zaakceptują, 
kiedy będziemy umieli wyrazić 
swoją tożsamość, istotę charyzmatu. 
To była dla niego mobilizacja do 
intensywniejszych prac nad tymi 
pierwszymi propozycjami.

WS: W jednej ze swoich wypowiedzi 
określa ksiądz statut jako „narzędzie 
troski o jedność”. Na ile takie narzędzie 
było potrzebne? I czy dokument może 
pomóc w budowaniu jedności?

HB: Pytanie o  potrzebę istnienia 
statutu i wątpliwości, czy nadmiernie 
nie sformalizujemy ruchu, pojawiały 
się od początku. Kolejne próby nastą-
piły po śmierci Założyciela. Tak było 
zawsze w  Kościele, we wszystkich 
zgromadzeniach, po śmierci ich zało-
życieli. Interpretatorów i „ulepszaczy” 
oazowych przybywało. Niebezpieczeń-
stwo podziałów wewnątrz Ruchu 
przyspieszyło decyzję o  powstaniu 
takiego dokumentu. Ruch się rozwinął 

jako ruch eklezjalny, obejmujący różne 
stany. Byłem przekonany, że statut nie 
będzie źródłem gorliwości (bo prawo 
nigdy nie będzie takim źródłem), ale 
na pewno uchroni przed tymi, którzy 
po swojemu interpretując Ruch, mogą 
mu w imię subiektywnej racji zaszko-
dzić. Z  tym mieliśmy do czynienia 
w niektórych grupach modlitewnych, 
ewangelizacyjnych czy też w  niektó-
rych kręgach rodzin.

WS: W 1976 r., w końcowych wnio-
skach po I Krajowej Kongregacji Od-
powiedzialnych, stwierdzono, że: 
„Ruch Światło-Życie, który wyrósł 
z  akcji duszpastersko-wychowawczej 
dla młodzieży, w  miarę rozwijania 
swoich założeń i  swojej wewnętrznej 
dynamiki coraz jaśniej uświadamia 
sobie, że nie jest już ruchem tylko 
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młodzieżowym czy przeznaczonym 
dla młodzieży, ale swoimi ideałami 
i  działaniem może i  powinien objąć 
cały Lud Boży, bez względu na wiek 
i stan”. Ten fragment wyraźnie poka-
zuje kierunek rozwoju Ruchu jako 
ruchu eklezjalnego. Tak było na po-
czątku. W którym momencie ujawniły 
się tendencje „schizmatyczne”?

HB: Jednym z takich wyłomów od 
jedności był nurt reprezentowany 
przez ks. Jana Kruczyńskiego i  An-
drzeja Sionka, którzy narzucali Ru-
chowi Światło-Życie formułę Odnowy 
w  Duchu Świętym, i  stwierdzali, że 
prawdziwa oaza to tylko ta, która wy-
szła spod ich rąk. To było wyrażane 

formalnie: „nie bierzemy odpowie-
dzialności za żadne inne oazy, tylko za 
te, które my prowadzimy.2 I to był dla 
mnie pierwszy sygnał, że jeśli nie 
uporządkujemy zasad jedności, co jest 
charyzmatem, jaki jest cel i  metody 
Ruchu, to za chwilę zaczną się poważ-
niejsze problemy.

WS: Jaki był pierwszy krok?
HB: Po analizie wspomnianych już 

dwóch pierwszych dokumentów, po-
zostawionych przez ojca Franciszka, 
po powstaniu pierwszego syntetycz-
nego tekstu charakteryzującego nasz 
ruch, owocu spotkania zespołu redak-
cyjnego przyszłego statutu, zaczęliśmy 
myśleć nad resztą: strukturą Ruchu, 

2 Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w  „Mocowałem się z  Bogiem” (wywiad Jacka 
Dziedziny z ks. H. Bolczykiem, Katowice 2009, s. 115-133.
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odpowiedzialnością personalną, pro-
gramową, metodą pracy.

WS: Kto wchodził w skład zespołu 
redakcyjnego?

HB: To były osoby piastujące funkcje 
odpowiedzialnych za centralne diako-
nie naszego ruchu, pary odpowie-
dzialne za Domowy Kościół. Pośród 
nich byli też prawnicy, aby zaplano-
wane zadanie redagowania statutu było 
poprawne pod względem formy. Na 
każdym spotkaniu zajmowaliśmy się 
ustalaniem, redagowaniem i zatwier-
dzeniem przez głosowanie jednego 
elementu statutu. Pierwsze spotkanie 
zespołu przebiegło bez żadnych pro-
blemów. Na bodaj drugim, dotyczą-
cym myślenia o  odpowiedzialności 
personalnej Ruchu, pojawiły się pierw-

sze zdziwienia ze strony obecnych 
w  zespole redakcyjnym par Domo-
wego Kościoła.

Spotkanie zamiast zacząć się od ko-
lejnego etapu pracy i redakcji, zaczęło 
się od oskarżenia ze strony ludzi, któ-
rzy poprzednio punkt po punkcie 
ustalali w głosowaniu, że dany element 
jest naszym wspólnym rozumieniem 
charyzmatu. Pojawił się język „my” 
i „wy”. Byłem zdziwiony, nie mogłem 
tego zrozumieć. Czy ci ludzie byli 
obecni przy poprzedniej redakcji? Czy 
nie zgadzali się z  poprzednim rozu-
mieniem? Później na spotkaniach ze-
społu, na poziomie Diakonii Modera-
cji (twór poprzedzający powstanie 
Centralnej Diakonii Jedności), tych 
niezrozumiałych wystąpień przyby-
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wało i prowadziły one do coraz więk-
szych różnic.

O stawaniu w posłuszeństwie
WS: Na czym polegały te różnice?
HB: Na jednym ze spotkań Diakonii 

Moderacji pojawił się temat roli bi-
skupa delegata Ruchu, a nie delegata 
ruchu młodzieżowego, a druga sprawa 
to rola moderatora generalnego, który 
jest moderatorem całego Ruchu, a więc 
i  Domowego Kościoła. Moderator 
krajowy Domowego Kościoła podlega 
moderatorowi generalnemu, jest bar-
dziej osobą towarzyszącą parze krajo-
wej czy kręgowi centralnemu, ale 
w jakiejś mierze reprezentuje również 
moderatora generalnego, ma określone 
kompetencje. To nie jest tak, że to jest 
dwuwładza. Za cały Ruch odpowiada 
moderator krajowy (obecnie gene-
ralny). Wtedy na moją prośbę, prowa-
dzący to spotkanie ks. Mieczysław 
Łaszczyk (jako pastoralista, po dokto-
racie z eklezjalności ruchów, wydawał 
mi się osobą odpowiednią do prowa-
dzenia tych trudnych spotkań) posta-
wił dwa pytania: Czy biskup delegat EP 
Gerard Bernacki jest waszym bisku-
pem delegatem? Czy moderator kra-
jowy ks. Henryk Bolczyk jest waszym 
moderatorem? Tak lub nie. I  cztery 
osoby reprezentujące Domowy Kościół 
odpowiedziały: nie. To w takim razie, 
z jakiego ruchu oni są? Okazało się, że 
różni nas podstawowe rozumienie 
zasad ruchu eklezjalnego.

WS: I wtedy pojawiły się argumenty, 
że ks. Blachnicki założył dwa ruchy?

HB: Takiego myślenia nigdy nie 
było! Pokazywano za to, że ma to być 
coś na kształt federacji. W  którymś 
momencie Delegat Episkopatu ds. 
RŚŻ, biskup Gerard Bernacki, wysto-
sował list, w  którym przypominał 
o  naturze ruchu, o  potrzebie bycia 
w jedności ze wszystkimi, którzy w ru-
chu są, duchownymi, świeckimi, 
młodzieżą, dorosłymi. Na spotkaniach 
Domowego Kościoła odpowiedzialni 
manifestowali swoją dezaprobatę wo-
bec tego, co dostali na piśmie. Biskup 
najczęściej był krótko, ja zostawałem 
do końca. Próbowałem w  najłagod-
niejszy sposób powiedzieć o  naszym 
Kościele, w  którym posłuszeństwo 
odgrywa olbrzymią rolę. Muszę wspo-
mnieć z  wdzięcznością Odpowie-
dzialną Główną INMK, p. Zuzannę 
Podlewską. Przywoływała ona osobę 
Założyciela, który uczył ich posłuszeń-
stwa, nie zawsze dla nich łatwego. 
Argumentacja czerpała moc z teologii, 
z  Biblii. Może mi się nie podobać 
przełożony jako człowiek, ale w wierze 
uczymy się uległości, za którą stoi au-
torytet Ducha Świętego i osoba Jezusa 
Chrystusa, „który przyjął postać Sługi”. 
Właśnie poprzez posłuszeństwo wobec 
przełożonych chroni się jedności dzieł 
Bożych. Ostatecznie jedność pochodzi 
od Boga. Jeżeli będziemy walczyć 
o  swoje, to znaczy, że w  Kościele są 
lepsi i gorsi, mądrzejsi i głupsi. Tym-
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czasem w  Kościele jest miejsce dla 
wszystkich.

WS: W Domowym Kościele istniało 
wtedy napięcie między wizją Ruchu, 
jaką miał ks. Franciszek Blachnicki, 
a  wpływami Equipe Notre Dame. 
W którymś momencie ta druga opcja 
musiała się wydać odpowiedzialnym 
bardziej pociągająca.

HB: Brałem udział w spotkaniu pary 
światowej END i dominikanina, który 
im towarzyszył jako duchowy doradca, 
w Krakowie, u ówczesnej pary krajo-
wej. Była również obecna siostra Ja-
dwiga Skudro. Jednym z istotnych te-
matów spotkania było pytanie: w czym 
jesteśmy sobie bliscy, a  w  czym się 
różnimy? Nie było żadnych trudności 
ze strony Francuzów, aby tę różnicę 
uznać. Różnica polegała głównie na 

tym, że państwo Bednarzowie i siostra 
Jadwiga Skudro nie wyobrażali sobie 
istnienia bez charyzmatu piętnasto-
dniowych rekolekcji, które uczą nas 
Żywego Kościoła, podczas gdy END 
takich rekolekcji nie ma. Za to przeję-
liśmy od nich praktykę duchowości 
małżeńskiej, która w END rozwija się 
od 1938 r. Chętnie z tych doświadczeń 
skorzystamy, uznajemy potrzebę du-
chowego dojrzewania w małżeństwie. 
Było to spotkanie na najwyższym po-
ziomie szacunku dla siebie wzajemnie. 
Jak ci ludzie doszli potem do wniosku, 
że te same rekolekcje już nie upodab-
niają do oaz młodzieżowych, ale róż-
nią? Jest to dla mnie misterium niepo-
jęte. Powinni sobie to samo powie-
dzieć: jesteśmy w tym samym ruchu, 
bo z tych samych źródeł pijemy. Łączy 
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nas doświadczenie rekolekcji. Nie było 
takiego myślenia.

Pamiętam inne bolesne spotkanie 
z  kręgiem centralnym Domowego 
Kościoła, na którym obecny był kie-
rownik duszpasterstwa rodzin diecezji 
częstochowskiej, bynajmniej nie mo-
derator Ruchu czy opiekun DK. Wy-
szedł rozpalony i przerażony, że można 
do kogokolwiek tak się odnosić, jak 
wtedy odniesiono się do mnie. „To tak 
wygląda? Nie przypuszczałem”. Byłem 
zaskoczony narastaniem emocji. Do-
szło do sytuacji, w której stwierdzono: 
my z wami nie chcemy mieć nic wspól-
nego. Chcemy sobie stworzyć własny 
ruch.

WS: Co okazało się przełomem?

HB: W  1998 r. biskupem tarnow-
skim został ks. Wiktor Skworc. Chcia-
łem pozyskać go, jako biskupa diecezji, 
na terenie której leży Krościenko, na 
delegata Episkopatu ds. Ruchu, licząc 
na jego autorytet. W  przypadku bi-
skupa Gerarda coraz częściej można 
było usłyszeć ze strony przedstawicieli 
Domowego Kościoła, że nie jest ich 
biskupem. Ich biskupem jest przedsta-
wiciel Episkopatu ds. rodziny, bp Ste-
fanek, więc nie muszą słuchać pouczeń 
biskupa Bernackiego. Ksiądz prymas 
przychylił się do tej prośby. Biskup 
Skworc zaprosił krąg centralny Domo-
wego Kościoła do siebie i oświadczył, 
że nie ma mowy o żadnym podziale, 
że trzeba pracować nad statutem tak, 

Fo
t. 

M
ár

ia 
Po

lač
ko

vá



OazaPismo Ruchu Światło-Życie

45

aby doprowadzić do akceptacji Ruchu 
jako ruchu eklezjalnego, a  nie jako 
zespołu duszpasterstw stanowych. 
Bardzo się wtedy członkowie kręgu 
centralnego poobrażali na biskupa.

WS: Dla wielu osób symboliczny był 
moment wstąpienia siostry Jadwigi do 
Stowarzyszenia w 2007 r.

HB: Tym się też bardzo cieszyłem. 
Czułem, że siostra Jadwiga zbliża się 
do końca swojej pokuty. Co się w niej 
wcześniej działo? Do dzisiaj nie jestem 
w stanie tego zrozumieć. To było dla 
mnie zaskakujące i powiem – bardzo 
bolesne. Przecież wcześniej było mię-
dzy nami bezproblemowo, czego wy-
razem były m.in. uzgadniane komuni-
katy.

WS: Zwłaszcza, że ta jej wcześniejsza 

praca przyniosła wiele dobra. Bardzo 
jej zależało na rodzinach.

HB: Była też bardzo uczciwa w sto-
sunku do swojej roli w  tym dziele. 
Siostra Jadwiga nie przypisywała sobie 
zasługi współtworzenia Domowego 
Kościoła. Inne stwierdzenia twórców 
jej biografii są nieuczciwe wobec po-
stawy czy zdania jej samej. Sama za-
wsze podkreślała, że zupełnie przypad-
kiem znalazła się na spotkaniu END, 
bo szła gdzie indziej (nie trafiła w te 
drzwi, co trzeba). Z tą wiedzą wróciła 
do ks. Franciszka i tak wykorzystano 
doświadczenia END. Podkreślała fakt, 
że została wysłana, aby zobaczyć, jak 
to duszpasterstwo na Zachodzie jest 
już po chrześcijańsku wykorzystane. 
Już wcześniej ks. Franciszek Blachnicki 
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miał gotowy plan rekolekcji oazowych 
dla małżeństw. Miał określone tematy, 
które powinny się pojawiać na kolej-
nych stopniach.

Syndrom
WS: W tym sporze musiały być ja-

kieś argumenty merytoryczne, nie 
tylko emocje. Czy dobro Domowego 
Kościoła rzeczywiście wymagało ta-
kich potyczek?

HB: Nikt nie planował potyczek. 
One się objawiły z ludzkich niedosko-
nałości. Gdyby wcześniej osoby z DK 
nie unosiły się jako „lepiej wiedzące” 
czy też nie czuły się „niezrozumiane” 
przez księży, zwłaszcza „młodzieżo-
wych”, wiele kłopotów by do dzisiaj nie 
było.

WS: Zdarzało się, że rodzinom na-
rzucano tempo pracy oazy młodzieżo-

wej. Był też taki krążący po ludziach 
pogląd, że wszyscy małżonkowie będą 
teraz musieli przechodzić najpierw 
formację młodzieżową. Trochę faktów, 
trochę mitów.

HB: Tym się bodaj odznaczały oazy 
warszawskie, gdzie postawiono mał-
żeństwom obowiązek przeżycia dzie-
sięciu kroków. Uważali to za nie-
odzowne, mało tego, naciskali na co-
tygodniowe spotkania. Ja zawsze 
wychodziłem z  założenia (w  tym się 
akurat z siostrą Skudro bardzo zgadza-
liśmy, i  z  innymi też), że w  sytuacji 
konfliktu, kiedy tylko jedno z małżon-
ków chciało uczestniczyć w jakiś coty-
godniowych spotkaniach, na przykład 
w modlitwach, a druga strona nie czuła 
takiej potrzeby, to dla dobra jedności 
małżeńskiej lepiej zrezygnować z wy-
chodzenia singlowego, a  pozostać 
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w  domu przy współmał-
żonku (-ce). Niech się lepiej 
pomodlą w  domu. Dobro 
rodziny jest najważniejsze. 
W  tych kwestiach nie było 
między nami żadnego rozdź-
więku.

WS: Czyli sprawy meryto-
ryczne zawsze można było 
jakoś uzgodnić.

HB: Była jeszcze sprawa 
duchowości kolbiańskiej 
w diecezji przemyskiej. Uwa-
żali, że bez niej, bez modlitwy 
i oddania Maryi, w ogóle nie 
widzą siebie na tej drodze. To 
było dla nich ważniejsze niż 
cała reszta. I pytano mnie, co ja o tym 
sądzę. Odpowiedziałem, że gdyby 
Maryja Maryi miała szkodzić, to by już 
było śmieszne. Ruch Światło-Życie jest 
ruchem maryjnym, więc jakiś element 
rozbudowanej duchowości maryjnej nie 
może zaszkodzić – pozostaje tylko 
kwestia zmuszania wszystkich do przy-
jęcia tych samych form jako obowiązu-
jących. Nie można narzucać form 
osobistej pobożności. Istotą jest to, że 
jesteśmy maryjni, a w jakiej formie to 
się będzie wyrażać, jest sprawą osobistą.

To są niuanse, ale pokazują, o  co 
człowiek walczy, jak rozumie charyzmat 
podstawowy Ruchu Światło-Życie. Jeśli 
ktoś eksponuje swoje własne przywią-
zanie, swoją własną pobożność, to on 
bardziej eksponuje siebie niż dobro 
wspólne.

WS: Ale najwięcej nieporozumień 
rodziło się w  relacjach świeckich 
i kapłanów. Do dzisiaj bywają bardzo 
trudne.

HB: Można powiedzieć, że w  po-
wyższych sprawach występuje syn-
drom współpracy duchownych ze 
świeckimi. Problemy nie rodzą się 
tylko na poziomie psychologicznym 
czy społecznym. W  rzeczywistości 
chodzi o poprawną wiedzę eklezjolo-
giczną, o to, że w Kościele każdy ma 
odkryć swoje miejsce w  nim, swoją 
diakonię i żadna z nich nie jest racją 
do wywyższania się ponad innymi 
diakoniami. Pawłowe zarzuty z  Ko-
ryntu, że „jedni chrześcijanie uważają 
się za będących od Apollosa, inni od 
Pawła, a przecież wszyscy jesteśmy od 
Chrystusa” – mają zastosowanie i dzi-
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siaj. Skoro w Chrystusie „nie ma już 
Greka, Żyda, poganina, nieobrzeza-
nego” itd., to o co te żale wzajemne. 
Czy nie ucierpi na tym nasza wiara 
w  Chrystusa, nasze świadectwo 
o Nim?

WS: To odkrywanie swojego miejsca 
i roli dotyczy również kapłanów, nie 
tylko świeckich. A jeśli oni nie chcą?

HB: Nie można nie chcieć tego, co 
stanowi podstawową wiedzę o  roli 
kapłanów i świeckich w Kościele. Od 
50 lat, od Soboru Watykańskiego II, 
eklezjologia, czyli nauka o Kościele czy 
też teologia pastoralna, mówią wyraź-
nie, że świecki w  Kościele nie jest 
pomocnikiem jedynie aktywnego 
w Kościele duchownego, ale że podej-
muje funkcje odpowiedzialne zgodnie 
ze swoim powołaniem, z aktywnością 

w  swoim imieniu. Skąd więc mogą 
pochodzić inne postawy? Z ignoran-
cji? A może z pierwotnej pychy Ada-
mowej, że „winna jest ona”, ta druga 
osoba? Odnosząc te pytania do ludzi 
naszego Ruchu, możemy powiedzieć, 
że brak im podstaw duchowości RŚŻ, 
obrazu Chrystusa Sługi, Maryi Służeb-
nicy i  przenikającej wszystkie etapy 
ruchu diakonijnej postawy, czyli słu-
żebnej, nie szukającej siebie.

Chciałbym wierzyć, że jedynym 
sensem tych wewnętrznych trudności 
w naszym Ruchu jest wzrost pokory, 
potrzeba wzajemnego przebaczenia 
i  nowa gorliwa współpraca. Sługa 
Boży, ks. Franciszek, jest nam wzorem, 
kiedy mówi o swoim stosunku do RŚŻ, 
że „on tego ruchu nie wymyślał, ale 
został mu on dany i zadany”.
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Z boku
WS: Jedenaście lat nie jest już ksiądz 

moderatorem krajowym Ruchu Świa-
tło-Życie. To pozwala na spojrzenie na 
wiele spraw z  dystansu. Co widać 
z boku?

HB: Zasadniczo założyłem, że nie 
będę śledził rozwoju wydarzeń. Nawet 
nie jeżdżę na Kongregacje Odpowie-
dzialnych (tylko kiedy zostałem for-
malnie zaproszony i  poproszony 
o  wygłoszenie referatu). Świadomie 
staram się nie podglądać. Jak człowiek 
przechodzi na emeryturę, nie powi-
nien mieszkać na tej samej plebanii ze 
swoim następcą. „Najgorsza fara to jest 
fara z  teściem” – jak mówią. Tylko 
w wyjątkowych sytuacjach wtedy nie 
iskrzy. Dlatego też wyjechałem daleko 
z kraju. Żeby z jednej strony żyć cha-
ryzmatem, bo on powinien być chary-
zmatem permanentnie aktualnym, 
z drugiej strony uniknąć pokusy suro-
wego sędziego. Ja nigdy nie należałem 
do ludzi łagodnych. Łatwiej dostrze-
gałem czyjeś wady i braki, i trudno mi 
było to przemilczeć. Teraz, z  pozycji 
emeryta, byłoby to tym bardziej nie-
znośne i zrzędne.

WS: Nie uwierzę, że księdza nie in-
teresuje życie Ruchu.

HB: Wiele spraw do mnie dochodzi, 
choćby taka, że moderatorzy diece-
zjalni się szybko zmieniają, że najczę-
ściej są reprezentantami bardzo mło-
dego stażu kapłańskiego, co nigdy mi 
się nie podobało i świadczy o tym, że 

biskupi i ich doradcy nadal postrzegają 
ruch jako ruch młodzieżowy. Gdyby 
to byli ludzie bardziej doświadczeni, 
może byłaby większa świadomość, że 
to jest ruch eklezjalny, a nie duszpa-
sterstwo stanowe?

WS: Może się też zdarzyć, że mode-
rator diecezjalny jest w  wieku dzieci 
pary diecezjalnej. Różnica pokoleń ma 
czasem wpływ na komunikację między 
gałęziami Ruchu.

HB: Pociecha jest w  tym, że kiedy 
moderatorami zostają ludzie nawet 
bardzo młodzi, ale tacy, którzy przeszli 
drogę oazową (jako dzieci przy swoich 
rodzicach, na oazach młodzieżowych 
czy kleryckich), to mogą oni wnosić 
zupełnie nową, bardzo pozytywną ja-
kość. Czasem zastana rzeczywistość 
boleśnie ich zadziwi. Bo pamięć tam-
tych lat, z udziałem w oazach wszyst-
kich stanów: młodzieży, dorosłych, 
księży i  „cywilów” mu się podobała. 
Pamiętam kleryka sprzed kilku lat, 
z rekolekcji seminaryjnych w Legnicy. 
W seminarium przeżył szok. Nie ro-
zumiał, dlaczego inni patrzą na niego 
jak na dziwaka. Dlaczego nie ma dzie-
lenia się słowem Bożym. Dlaczego to 
nie jest takie proste w pokoju pomodlić 
się z  kolegą. On uczył się tego od 
dziecka jako czegoś normalnego, 
a  tego nie ma w praktyce w semina-
riach, parafiach, rodzinach… Dopiero 
wtedy zrozumiał, jak wielkim skarbem 
jest doświadczenie oazy. Jedna z  bli-
skich mi osób wstąpiła ostatnio do 
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zakonu, i  podkreśla to samo: że do-
piero teraz odkrywa, ile zyskała dzięki 
spotkaniom oazowym.

Egzamin z kościelności
WS: Nie znałam księdza Blachnic-

kiego osobiście, nie było takiej opcji, 
ale po tym, co przeczytałam z  jego 
pism i o nim, co o nim usłyszałam, nie 
jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby 
założył dwa ruchy czy duszpasterstwa 
stanowe. On żył eklezjalnością.

HB: To jest to, co mój arcybiskup, 
obecnie senior, dopiero niedawno 
zrozumiał, i kazał mi jeszcze dwa razy 
powtarzać, że ksiądz Blachnicki nie 
zakładał duszpasterstw stanowych, ale 
ustanowił ruch eklezjalny. „Powtórz mi 
to jeszcze raz. To jest bardzo ważne, co 

mówisz”. Co oznacza, że nikt nie ma 
prawa się wywyższać, czy jest świec-
kim, czy duchownym. W tym kontek-
ście przeżywałem ten najtrudniejszy 
dla mnie okres życia – rozmowy z pa-
rami, które zarzucały mi, że jestem 
żądny władzy, że nie dopuszczam ich 
do głosu, że nie rozmawiam ze świec-
kimi, że ksiądz Blachnicki myślał 
inaczej… Odpowiadałem, że te pierw-
sze zarzuty zawsze mogą mi udowod-
nić, ale z  tym ostatnim nigdy się nie 
zgodzę – że przekręcam coś w naukach 
księdza Blachnickiego. Od początku 
mu towarzyszyłem, od najmłodszych 
lat mojego młodego kapłaństwa, i jego 
młodego kapłaństwa, i nie pamiętam, 
żeby on stwarzał dwa ruchy. Wielka 
autonomia świeckich była podstawą 
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edukacji w ruchu, wiem o tym, i sam 
to promowałem, ale siła tej autonomii 
będzie zależała od jedności z  tymi, 
którzy jako pierwsi tej jedności prze-
strzegają.

WS: Biskup się może mylić. To się 
zdarza.

HB: Byłem uczestnikiem wszystkich 
krajowych spotkań, od początku ro-
dzenia się ruchu, i mogę zaświadczyć, 
że nikt tak nie dbał o jedność z Episko-
patem, jak ks. Franciszek Blachnicki. 
Nie tylko że nigdy nie zhańbił się po-
sądzeniem biskupa o jakieś zło w pu-
blicznych wystąpieniach przed nami, 
moderatorami, ale uczył nas, że nie ma 
Kościoła bez biskupa. Zalecał, aby na 

każdym wakacyjnym Dniu Wspólnoty 
członkowie jednej diecezji wysyłali list 
jedności i pozdrowili swojego biskupa. 
Bardzo tego pilnował.

WS: Ale jak wiadomo, sam ojciec 
wzbudzał w Episkopacie kontrowersje, 
nawet ze swoim katowickim biskupem 
miał nieporozumienia3.

HB: Nieporozumienia mogły pole-
gać na tym, że ksiądz Blachnicki miał 
swoją koncepcję duszpasterstwa, a bi-
skup swoją. Biskup Herbert Bednorz 
stwierdził, że ks. Blachnicki nieko-
niecznie ma rację, ale jest uparty 
w tym, co mu się wydaje, że jest lepsze. 
Pamiętam, jak któregoś dnia ks. bp 
zapytał mnie: „Księże, jeździ ksiądz 

3 Zob. „Mocowałem się z Bogiem”, z ks. H. Bolczykiem rozmawia Jacek Dziedzina, Katowice 2009, s. 
75-97.
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autem”? „No jeżdżę, bo inaczej nie 
byłbym wizytatorem”. „To ja księdzu 
powiem, kto to jest ksiądz Blachnicki 
– on ino gaz, ino gaz. Hamulca nie 
używa”. Taki jest charyzmat wszystkich 
proroków, że oni widzą do przodu le-
piej niż my. W  którymś momencie 
sporu wokół księdza Blachnickiego bp 
Czesław Domin powiedział do swojego 
ordynariusza: „Księże biskupie. Ani 
ksiądz biskup nie będzie święty, ani ja 
nie będę święty, ale Blachnicki będzie 
święty!”. Na co biskup Herbert: „Nie, 
nie, nie. Nigdy!”. Ale z drugiej strony, 
tenże sam biskup Herbert Bednorz, 
kiedy na forum Episkopatu krytycznie 
mówiono o  Blachnickim, zawsze go 
bronił.

WS: No właśnie…
HB: Zwłaszcza biskup Tadeusz 

Błaszkiewicz toczył ogromne boje na 
forum Episkopatu. Jak mi mówili moi 
koledzy, katowiccy sufragani, na po-
siedzeniach Episkopatu bywało rozma-
icie, czasem kilkadziesiąt tematów, 
stosy zadań, głosowania, ktoś przy-
drzemie, ktoś tam nie wytrzymuje ta-
kiej ilości spraw, ale jak był wywołany 
temat Oazy, to wszyscy się prężyli, 
odsuwali papiery na bok – teraz zaczy-
nała się interesująca konferencja! Re-
akcje były silne, bo to było zawsze na 
granicy – za albo przeciw.

WS: To takie ludzkie oblicze Episko-
patu.

HB: Kościół stanowią ludzie o róż-
nych przywarach i talentach, i współ-

praca nigdy nie jest łatwa. Bo po dro-
dze muszę z czegoś zrezygnować, do 
czego jestem osobiście nadmiernie 
przywiązany, a co jest bardziej elemen-
tem honoru, mniemania, że jestem 
w danym temacie szczególnie mądry 
i  uzdolniony. Konfrontacja dwóch 
mocnych osobowości (jaka miała 
miejsce między biskupem Herbertem 
a ks. Blachnickim) to ścieranie się na 
drodze ku wielkości, ale nie na szkodę 
Kościoła. W ostatecznym rozrachunku 
ten pojedynek, to ścieranie się, było 
wewnętrznym procesem, ale zwycię-
żała zawsze idea wspólnego Kościoła.

WS: I to jest piękne.
HB: I o to właśnie najbardziej wal-

czyłem, kiedy widziałem zagrożenie 
rozłamem w Ruchu. Możemy się róż-
nić, ale chciałbym usłyszeć do końca, 
o  co chodzi. Jak ciężka jest walka 
o  jedność w Ruchu najbardziej sobie 
uświadomiłem, gdy zrozumiałem, że 
podziały wokół Ruchu są wewnątrz 
Episkopatu. Zrozumiałem wtedy, że 
jeśli Kościołowi został dany charyzmat 
Żywego Kościoła, jakim jest Ruch 
Światło-Życie, to musi być sprawdzony 
na wszystkich poziomach władzy 
w Kościele.

Nowa nadzieja
WS: Czasem przedstawia się mo-

ment przyjęcia statutu jako swoistą 
cezurę, że było źle, a  potem już 
wszystko było dobrze. A  ostatnie 
spotkania ustalające wzajemne relacje 
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z odpowiedzialnymi za Equipe Notre 
Dame to rok 20034, wcześniej ze strony 
członków DK były jeszcze kierowane 
prośby do Episkopatu o  wydzielenie 
Domowego Kościoła z Ruchu Światło-
Życie. W 2006 r. zdarzyło mi się usły-
szeć wypowiedziane oficjalnie stwier-
dzenie osoby darzonej w Domowym 
Kościele ogromnym autorytetem, że 
„my tu mamy swoje sprawy, a reszta 
nas nie dotyczy, niech oni odpowiadają 
za swoje”.

HB: Ja pamiętam inne spotkanie. 
W  styczniu albo lutym 2002 r. po 
siedmiu latach składania materiałów 
związanych z procesem beatyfikacyj-
nym (byłem postulatorem procesu na 
poziomie diecezji), szczęśliwie zawieź-
liśmy je do kongregacji w  Rzymie. 
Trochę było głośno o tym, dotarło to 
również do Ojca Świętego. Ponieważ 
w delegacji był również ks. Franciszek 
Chowaniec, moderator krakowski, to 
spodziewałem się, że może się docze-
kamy jakiejś ekstra wizyty u  Ojca 
Świętego. I tak się stało. W trójkę: ks. 
Franciszek Chowaniec, ks. Adam 
Wodarczyk, postulator rzymski, i  ja, 
zostaliśmy zaproszeni na kolację. 
Obecni byli na niej jeszcze dwaj papie-
scy sekretarze, ks. bp Dziwisz i  ks. 
Mokrzycki, który opowiedział wtedy, 

że z  powodu oazy omal nie został 
wyrzucony z  seminarium. Padło też 
pytanie Ojca Świętego o  kondycję 
Ruchu, co się w nim ważnego dzieje. 
Powiedziałem: Ojcze Święty, to jest 
ważne, że biskupi zatwierdzili nam 
statut. Jest stowarzyszenie „Diakonia 
Ruchu Światło-Życie”. No tak, jest to 
takie ważne… – odpowiedział. Powtó-
rzyłem swoje zdanie, że statut nie po-
mnoży naszej gorliwości, ale ochroni 
przed tymi, którzy chcieliby ten ruch 
rozbić. Wtedy Ojciec Święty się zdra-
dził, że nie jest od tematu daleko, 
i zwrócił się do Franciszka Chowańca: 
To jak to jest Franek, to ci nasi, z Kra-
kowa? Te pary i prałat? Podobało mi 
się, że nie ja się musiałem tłumaczyć, 
tylko krakus krakusowi.

WS: Minęło ponad dziesięć lat, a my 
– jako członkowie Ruchu – dalej 
uczymy się z  tego statutu korzystać. 
Nie we wszystkich środowiskach ist-
nieje świadomość, że stanowi on jaki-
kolwiek punkt odniesienia do porząd-
kowania niektórych spraw. I  że ten 
porządek może w czymś pomóc, choć 
rzeczywiście gorliwości nie pomnoży. 
Zatem porażka czy nadal „nowa na-
dzieja”?

HB: Zastosowałbym tutaj porówna-
nie z  prac komisji ekumenicznych. 

4 W dniu 2 marca 2003 r., w Częstochowie odbyło się spotkanie Pary Odpowiedzialnej Sektora END 
i ks. Andrzeja Pryby MSF z Parą Krajową Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie – Anną i Jackiem 
Nowakami oraz moderatorem krajowym Domowego Kościoła ks. Janem Mikulskim. W czasie spotkania 
omówiono wzajemne kontakty i uwarunkowania z uwzględnieniem postanowień ERI po wizycie Pary 
Krajowej Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie w Paryżu. Wydano wspólny komunikat dotyczący 
relacji między obydwoma ruchami.
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Jakie znamiona jedności ekumenicznej 
widzimy dzisiaj w stosunku do minio-
nego okresu historycznego? Bardzo 
korzystne, ale równocześnie stwier-
dzamy, że do tej jedności jest jeszcze 
daleko. Podobnie w  Ruchu. Świado-
mość wypływająca ze statutu jest 
ważna, chociażby przed biskupami, że 
jesteśmy ruchem eklezjalnym, że ta 
jedność w jakiejś mierze zaistniała, że 
jej stróżem jest moderator generalny, 
że eklezjalności pilnuje delegat Episko-
patu, że odpowiedzialni za różne rze-
czywistości Ruchu tworzą Centralną 
Diakonię Jedności. W jakimś kierunku 
ta jedność jest czytelna i  widoczna. 
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Świa-
tło-Życie jest ciałem regulującym 
różne sprawy Ruchu, jest kadencyjność 
wyboru. Zatem do tej jedności w  ja-
kimś stopniu się zbliżyliśmy, ale jeszcze 
nie jest to taka jedność, jaka być po-
winna.

WS: To tylko dziesięć lat i  dużo 
emocji do wystudzenia.

HB: Dużo emocji. Często nie rozu-
mie się siły posłuszeństwa w Kościele 
i siły jedności. Nie siły zarządzania czy 
jedności na wzór instytucji wojsko-
wych czy tym podobnych. Kiedy mó-
wimy o jedności w ruchu eklezjalnym, 
ruchu Kościoła, to odnosimy ją zawsze 
do jedności, która ma na imię miłość. 
Tam, gdzie się pojawiają nieufności, 
podejrzliwości, ataki na siebie wza-
jemne, tam miłość jest w istotny spo-
sób „kąsana”, delikatnie mówiąc, jed-
ność nie jest już tą jednością, którą być 
powinna. Jedność w Kościele katolic-
kim jest odzwierciedleniem jedności 
w Bogu. Być może ta jedność zawsze 
jest dopiero przed nami, osiągalna 
dopiero w niebie. Dopóki jesteśmy na 
ziemi, będziemy cały czas nie do końca 
pojednani ze sobą.
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Na początku sierpnia w Carlsbergu odbyły się rekolekcje I i II 
stopnia dla młodzieży. Tak się złożyło, że w  trakcie ich 

trwania byliśmy z mężem przez trzy dni w Marianum. Mieliśmy 
okazję obserwować zachowania i postawy uczestników. Rozmowy 
prowadzili po polsku i po niemiecku, mniej lub bardziej swobod-
nie przechodząc z  jednego języka na drugi nie tylko w czasie 
wymiany zdań, ale i w trakcie jednej wypowiedzi. Poza tym nor-
malna żywiołowość. Drugiego dnia trafiła się okazja do sponta-
nicznie zainicjowanego spotkania z uczestnikami drugiego stopnia.
I ta rozmowa pozwoliła nam zobaczyć Carlsberg. 
Większość tych młodych ludzi jest związana z Marianum od 
dziecka. Przyjeżdżali tu z rodzicami. Wyrastają z polskich korzeni, 
pielęgnując polskie tradycje, ale żyją na styku kultur. Mają nie-
mieckie paszporty, będą nadal żyć i pracować w Niemczech. To 
jest ich kraj. Założą tu rodziny. Starsze pokolenie, jeśli mówi 
o wychodzeniu z ewangelizacją do Niemców, podkreśla, że będzie 
to przede wszystkim ich zadanie. I ci młodzi mają tego świado-
mość.
 Jak widzą swoją misję w środowiskach, w których żyją? Co mogą 
zrobić dla kraju, w którym mieszkają?

Zrozumieć Carlsberg
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Bariery
Janek: W przypadku większości z nas 

sytuacja wygląda prawie tak samo. Róż-
nią się może szczegóły, ale podstawowy 
problem jest ten sam: jesteśmy jedynymi 
wierzącymi ludźmi w klasie, na studiach, 
w pracy.

Sara: Trudno jest się przyjaźnić z nie-
wierzącymi, bo różnimy się sposobem 
życia i wyznawanymi wartościami. Dla 
nich fakt, że nie będę na sobotniej im-
prezie do szóstej rano, bo chcę iść 
w niedzielę do kościoła, to już jest ma-
nifestacja wiary. Mam tylko jedną dobrą 
koleżankę, która jest zupełną ateistką. 
Tylko ona mnie pytała, dlaczego wierzę, 
akceptowała ten fakt i okazywała zainte-
resowanie. Dużo rozmawiałyśmy. Nie 
nawróciła się, ale była na moim bierz-
mowaniu, bo dla mnie to było ważne.

Janek: „Usprawiedliwiają” nas tym, że 
jesteśmy Polakami. Wszyscy Polacy 
chodzą do kościoła.

Iza: Często jest tak, że nie ma szans 
zacząć dyskusji, bo od razu postawiona 
jest bariera: to jest moja sprawa, jak ja 
wierzę. Twoja wiara jest twoją sprawą. 
Taka postawa (pełna zgoda na to, że 
każdy może wierzyć, jak chce i w co chce) 
w ogóle utrudnia wchodzenie w dialog 
z drugą osobą.

Janek: Dyskusje zazwyczaj wyglądają 
tak, że my staramy się bronić Kościoła, 
a  inni na niego „najeżdżają”, z wielką 
nienawiścią. Nawet pewien nauczyciel 
(który z Kościołem nie ma nic wspól-
nego) spytał swoich uczniów na którejś 

lekcji, dlaczego tak jest. Bo Kościół jest 
zacofany, pełen kryminalistów i pedofili, 
odpowiada za Inkwizycję itp. Podobne, 
głównie negatywne, informacje słyszy 
się w mediach.

Sebastian: W  tych dyskusjach nie 
chodzi o uzyskanie odpowiedzi. Z nie-
wierzącymi kolegami nie rozmawiamy 
o  sprawach wiary. Kiedy próbujemy, 
następuje zmiana tematu. Osoby wie-
rzące nie zaczynają takich rozmów, bo 
boją się wyśmiania.

Julia: Dyskusje zresztą nie prowadzą 
do niczego. Ludzie są zamknięci na 
słowa. Jedyna szansa to sprowokowanie 
ich do zadawania pytań. Co masz na 
ręku? Różaniec. A co to jest różaniec? 
Dlaczego chodzisz do kościoła?

Janek: Wydaje się, że pojedyncza 
osoba nic nie może zrobić.

Iza: Ale z  drugiej strony widzę, że 
osobiste świadectwo ma jednak znacze-
nie. Pracuję w młodym zespole, złożo-
nym albo z protestantów, albo z niewie-
rzących, którzy nic nie wiedzą o Kościele. 
Miałam kilka takich sytuacji, kiedy 
otwarcie mówiłam, że chodzę do ko-
ścioła. Kiedyś w Wielki Czwartek wymy-
ślili wspólne wyjście na kolację. Miałam 
problem, bo z jednej strony nie chciałam 
być wykluczona z  ich grona, z drugiej 
wiadomo, Wielki Czwartek. Męczyłam 
się kilka tygodni i w końcu powiedziałam 
jasno swojej szefowej, że idę na mszę. 
Stanęło na tym, że o 2000 spotykamy się 
na kolacji, a o 2100 będę mogła pójść na 
ostatnią mszę. Oni zostali oczywiście 
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dłużej, ale od tej chwili liczą się z tym, że 
kiedy jest jakieś święto, to albo chcę mieć 
wolne, albo iść na mszę. Ich nastawienie 
się zmieniło.

Kościół
Janek: Najgorsze jest to, że Kościół się 

psuje od środka. Nasza nauczycielka 
religii twierdzi, że jest prawdziwą chrze-
ścijanką, ale uczy, że nie jest konieczne 
chodzenie na mszę, że sakramenty to 
tylko sposób na przyciąganie ludzi do 
kościoła.

Sara: Jest dużo „pseudochrześcijan”. 
Takich, którzy twierdzą „tak, wierzymy”, 
mają maturę z  religii, więc wszystko 
wiedzą lepiej, ale na mszę w życiu nie 
pójdą, bo nie potrzebują Kościoła, żeby 
wierzyć i się modlić. Nikt mi nie powie, 
że można żyć wiarą bez wspólnoty.

Dominik: Kościół niemiecki zamiast 
trzymać się swojej nauki, chce się dopa-
sować do ludzi, aby ich przyciągnąć za 

wszelką cenę. Choćby nawet tylko na 
kiełbasę.

Marcelina: Problem nie polega już 
tylko na tym, że ludzie nie chcą słyszeć 
prawdy lub że się nią nie interesują, bo 
u  ludzi często widać, że nawet czegoś 
szukają. I idą do Kościoła, żeby się do-
wiedzieć, co ma on do zaoferowania, 
z dużym respektem. „Podziwiam cię, że 
tak wierzysz. Ja bym tak nie mógł, ale 
podziwiam”. Z ramienia Kościoła nie ma 
ludzi, którzy by wyszli ze świadectwem 
i  powiedzieli: ja tak żyję. W  samym 
Kościele jest tak, że ludzie stwierdzają: 
wiecie, oni rzeczywiście mówią, że tak 
jest, ale czasy się zmieniły i te zasady nie 
pasują do współczesności. Taki obraz 
Kościoła wynoszą młodzi ludzie po 
bierzmowaniu: że Kościół sam nie wie, 
o czym mówi, że nie ma niczego kon-
kretnego, pewnego.

Marcel: „Robiłem” bierzmowanie 
w niemieckim Kościele i żałuję. Nic się 
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tam nie nauczyłem. W niedzielę do ko-
ścioła przychodzi może 50 osób, na 
bierzmowaniu było 500. Ściąga się ro-
dziny, wchodzą w czapkach do kościoła, 
jak na boisko. Para siedząca przede mną 
w ławce się całowała.

Sara: Niemcy nauczyli się takiej po-

stawy, że wszystko trzeba tolerować, 
trzeba być otwartym. W szkole ma się 
wybór między religią protestancką, ka-
tolicką i etyką. U mnie na kursie religii 
katolickiej połowa uczestników była 
ateistami. Nauczyciel na religii uczył tego 
samego, co na kursie etyki.

Janek: Bo zadaniem nauczyciela jest 
informowanie o zasadach religii katolic-
kiej a nie ewangelizacja.

Sara: Nie chodzi o to, że ma wyrzucić 
niewierzących. Każdy może tam być, ale 
niech uczy się zasad wiary katolickiej, 
a nie religioznawstwa, filozofii… Nie 
uczy się ludzi wierzyć.

Dominik: Wydaje mi się, że problem 
religii w szkołach to akurat nie jest naj-
ważniejszy problem Kościoła i ewange-
lizacji w Niemczech. Najtrudniejsze jest 

to, że w strukturach Kościołach, na sta-
nowiskach kościelnych (w radach para-
fialnych itp.) są ludzie, którzy nie traktują 
Pana Boga na serio. Jeszcze odgórnie, na 
przykład biskupi diecezji, to są naprawdę 
mądrzy ludzie, i wiedzą, na czym Kościół 
polega. Widać, że mają super wizję, tyle 

że odnoszę wrażenie, iż najwyraźniej nie 
wiedzą, jak się za to wziąć. Miałem 
szczęście być na spotkaniu z przedstawi-
cielami ruchów odnowy Kościoła w die-
cezji Speyer. Oprócz planów reformy 
struktury parafialnej zaprezentowano 
nam program odnowy duchowej, żeby 
reforma nie była tylko strukturalna. 
Widać było, że wiedzą, o co chodzi, mają 
plan i cel, a do ruchów przychodzą: po-
móżcie, zróbcie coś, bo my już nie damy 
rady.

Dzieci trzeciej kultury
Dominik: Cały obszar wiary przeży-

wamy po polsku, w kulturze polskiej, 
w języku polskim. Ile czasu było trzeba, 
żebym nauczył się modlić po niemiecku. 
A jeżeli nie jestem w stanie modlić się po 

Problem nie polega już tylko na tym, że ludzie nie chcą 
słyszeć prawdy lub że się nią nie interesują, bo u ludzi 

często widać, że nawet czegoś szukają. I idą do Ko-
ścioła, żeby się dowiedzieć, co ma on do zaoferowania. 
Z ramienia Kościoła nie ma ludzi, którzy by wyszli ze 

świadectwem i powiedzieli: ja tak żyję.  
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niemiecku, bo mam wewnętrzną blo-
kadę, to zastanawiam się, jak mam w tym 
kraju po niemiecku świadczyć o Bogu. 
I  to jest problem. Jesteśmy wspólnotą 
Ruchu Światło-Życie, jednostką żywej 
wiary w  tym kraju, ale przeżywamy 
trudność z wyjściem do Niemców, bo 
„kręcimy się” w nas. Jesteśmy wspólnotą 
Polaków. Dbamy o  kulturę, tradycję. 
Czasem nawet sama rozmowa o wierze 
po niemiecku sprawia trudność, bo nie 
zna się odpowiednich słów. Zdarza się, 
że na spotkanie przyjeżdżają ludzie, 
którzy po polsku nie umieją się wyrazić, 

a po niemiecku nie znają „Ojcze nasz”.
Iza: Nie potrafią się modlić różańcem 

po niemiecku. A posługują się przede 
wszystkim językiem niemieckim. Kiedy 
wyjadą z  domu, zaczną studia, język 
polski zostanie w domu, i tak samo wiara 
i wszystko, co jest związane z Kościołem.

Dominik: Nie dość, że jest się roze-
rwanym, bo żyje się w świecie wiary, 
a  idzie do świata pełnego ateizmu, to 
jeszcze odbywa się to w kulturowo róż-
nych obszarach: po polsku i moje życie 
w szkole.

Julia: Pierwszy raz na niemieckiej 

mszy byłam dwa lata temu (a mam 21 
lat), kiedy zaczęłam studia. Tego się 
trzeba nauczyć na nowo, jeżeli wiara była 
związana tylko z rodziną.

Sara: Najgorsza jest ta bariera. Do 
niemieckiego kościoła mam 2 minuty 
samochodem, a jadę co tydzień 40 km, 
żeby być na polskiej mszy, bo tam się 
wychowałam. W niemieckim kościele 
nie mam poczucia bycia we wspólnocie 
wierzących.

Sebastian: Na początku mieszkaliśmy 
na wsi, jakieś 2 tys. mieszkańców. Cho-
dziliśmy tam z bratem do kościoła, bo 

jeszcze nie znaliśmy polskiego. Co nie-
dziela 15-20 osób, tylko „babcie”. Brat 
zapytał: Tata, nie możemy iść tam, gdzie 
są tacy jak ja? No i wtedy znaleźliśmy 
polski kościół. Na mszę przyszło 600 
osób, około setki dzieci i była wspólnota. 
A  dziecko potrzebuje „takich jak ja”, 
poczucia, że nie jest sam.

Janek: Ewangelizować może tylko 
wspólnota. Mieliśmy propozycje, żeby 
tutaj, w Carlsbergu, zacząć coś robić. To 
może coś zmienić. Nawiązaliśmy już 
kontakt z księdzem z niemieckiej parafii. 
Bo jeżeli nam mówią na spotkaniach: 

Jeżeli nie jestem w stanie modlić się po nie-
miecku, bo mam wewnętrzną blokadę, to 
zastanawiam się, jak mam w tym kraju po 

niemiecku świadczyć o Bogu. I to jest problem.
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idźcie i  tak róbcie w swoich (niemiec-
kich) parafiach, to nie ma szans na po-
wodzenie.

Marcel: U mnie w niemieckiej parafii 
(chodzę tak co drugi tydzień) na każdej 
mszy jest mniej więcej 100 osób, ale 
ministranci mają swój plan, dyżur raz 
czy dwa razy w miesiącu, i przychodzą 
tylko na ten dyżur. A tak to nie trzeba iść 
do kościoła.

Sara: Albo przychodzę w niedzielę do 
kościoła, a tam nie ma księdza. Nie wy-
obrażam sobie takiej sytuacji w polskim 
kościele. Tutaj to jest standard. Nawet się 
ludzie cieszą: o, nie ma dzisiaj księdza, 
będzie krócej. Nie ma prawdziwej Eu-
charystii, jest tylko liturgia słowa, komu-
nia św.

Iza: Może w mniejszych miejscowo-
ściach tak jest. W Monachium, gdzie 
mieszkam, codziennie jest msza o 1200 
w centrum miasta i jest pełny kościół.

Julia: U nas, w Dűsseldorfie, jest po-
dobnie. Moja mama chodzi codziennie 
na mszę do niemieckiego kościoła. Tam 
są naprawdę tylko babcie, ale są. Są msze 
dla dzieci i dla młodzieży.

Dominik: Ale gdy są jakieś Jugend-
messe czy Jugendkirche, to czasem 
trudno tę mszę poznać. Czasem robi się 
nawet msze święte, w czasie której wszy-
scy leżą w hamakach. Albo ustawia się 
kolejkę w procesji z darami i jedzie taki 
pociąg.

Marcelina: Jeśli chodzi o konkretne 
kroki, to ostatnio dużo na ten temat na 
spotkaniach rozmawiamy, bo widzimy 

ten problem podwójnej bariery. Co 
możemy zrobić? Po pierwsze sami mu-
simy się nauczyć je przezwyciężać. My 
akurat już się nauczyliśmy, że można się 
modlić po niemiecku (w  końcu się 
w życiu do tego dochodzi), ale dla osób 
z pierwszego stopnia jest to niewyobra-
żalne. Oni są wręcz zbulwersowani. 
Najważniejszym naszym zadaniem jest 
budowanie mostów, przygotowywanie 
spotkań po niemiecku, wejście w kontakt 
z  niemieckim Kościołem, żeby mieć 
doświadczenie jednej wiary, jednego 
Kościoła. A potem robić z nimi cokol-
wiek, co się uda. To wymaga pokory, ale 
nie sztuka jest zamknąć się we własnym 
sosie i  kręcić tylko wokół siebie, bo 
z nimi się nie da i koniec. Jak będą tak 
wszyscy robić…
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Iza: Widzimy, że Pan Bóg przygoto-
wuje drogę. Pierwszym znakiem jest to, 
że udało nam się dwa dni temu nawiązać 
pierwsze kontakty z  proboszczem 
z Carlsbergu, młodym księdzem. To dla 

nas wielkie wydarzenie. Zależy nam na 
współpracy z nim, żebyśmy mieli w ogóle 
jakąkolwiek szansę cokolwiek w przy-
szłości poprowadzić po niemiecku. Po 
prostu w  tej chwili nawet nie mamy 
szansy wejść w rzeczywistość niemiec-
kiego Kościoła. Nie wiadomo, z której 
strony to ugryźć.

Dominik: Dla młodego pokolenia 
emigrantów to niezmiernie trudne za-
danie do realizacji. W polskich misjach 
katolickich i w świadomości rodziców 
obszar wiary jest ściśle wiązany z zacho-
waniem tradycji i  korzeni polskich. 
Rodzice zadanie zachowania języka czy 
kultury polskiej z rodziny przenoszą na 
parafię i Kościół.

Marcelina: Nasza „baza” w Carlsbergu 
jest po polsku. I nawet jeżeli nam się uda 
wyjść do kogoś i zainteresować go spra-
wami wiary, to Niemiec tutaj nie przyje-
dzie. Jeśli przyjedzie, to nic mu to nie da, 
bo nie będzie rozumiał.

Iza: Kiedy próbujemy po nie-
miecku, to rodzice się sprzeciwiają.

Dominik: Bo tu musi być pielęgno-
wana kultura polska.

Iza: Kiedyś było przygotowane 

spotkanie po niemiecku. Efekt był 
taki, że rodzice zaczęli się buntować, 
że oni nie chcą, aby ich dzieci mówiły 
tutaj po niemiecku. Dla mnie osobi-
ście to był największy cios.

Marysia: Moi rodzice nie chcieli 
mnie na pierwsze niemieckie spotka-
nie puścić, bo powiedzieli, że nie 
chcą gubić polskości. Wolą, żebym 
poszła na ostatnią polską mszę niż 
wcześniejszą niemiecką, nawet jeśli 
to niewygodne.

Dominik: Młodzi ludzie są tym 
przesiąknięci. U mnie w parafii kie-
dyś z  zespołem chcieliśmy zagrać 
części stałe po niemiecku. Czemu 
nie? Żyjemy w tym kraju. Ja byłem za 
tym, ale pewna osoba z zespołu tak 
się sprzeciwiła (pod wpływem rodzi-
ców), wyszła z tego taka awantura, że 
dla zasady powiedział – wy sobie 
grajcie, ja nie będę grał. I nie zagra-
liśmy.

Najważniejszym naszym zadaniem jest budowanie 
mostów, przygotowywanie spotkań po niemiecku, 
wejście w kontakt z niemieckim Kościołem, żeby 

mieć doświadczenie jednej wiary, jednego Ko-
ścioła. A potem robić z nimi cokolwiek, co się uda.
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Kiedy w ostatnich miesiącach 1981 i w pierwszych 1982 zapoznawałem 
się z Marianum - za pośrednictwem ks. Biskupa Szczepana Wesołego 
z Rzymu, rozważając możliwości przejęcia tego ośrodka dla celów 
polskiego ruchu Światło-Życie zwanego ruchem oazowym, dla którego 
otwierały się pewne możliwości rozwoju na terenie Niemiec – zewsząd 
otwierały sie problemy i znaki zapytania. Niewyjaśniona, pod względem 
prawnym zagmatwana i trudna sprawa tytułu własności; stan budynków, 
częściowo zdewastowanych i wymagających różnych remontów; zu-
pełny brak pieniędzy i  jakichkolwiek realnych widoków znalezienia 
instytucji, która podjęłaby się finansowania sprawy, brak ludzi... Z dru-
giej strony miejsce to urzekało pięknym położeniem pośród wzgórz 
i  lasów Palatynatu, perspektywami wielkich możliwości. I  żal było 
włożonego tu zapału, trudno było pogodzić się z zaprzepaszczeniem 
tej szansy dla sprawy polskiej w RFN...
Więc pozostało tylko jedno: zaryzykować... Zdobyć się na akt odwagi 
– aby zawierzyć Bożej Opatrzności i Tej, której to dzieło zostało przy-
pisane przez nazwę Marianum.

Ks. Franciszek Blachnicki



Oaza Pismo Ruchu Światło-Życie

64

Miejsce
W  pierwszym numerze „Życia 

w Świetle” (jest to pismo – list do kręgu 
przyjaciół Marianum), wydanym na 
Boże Narodzenie 1982 r., ks. F. Blach-
nicki w  krótkiej notatce napisał, że 
„Marianum zostało uratowane dla 
sprawy, dla której trudzili się ci, którzy 
to dzieło budowali, i ponosili dla niego 
trudy: dla sprawy polskiej, duszpaster-
skiej i młodzieżowej”. To określało za-
dania Marianum na terenie ówczesnego 
RFN jako służenie charyzmatem naj-
pierw szerokiej rzeszy Polaków, a potem 
w odniesieniu do innych narodowości 
oraz do Kościoła w RFN. Było to spoj-
rzenie wielowymiarowe i ks. Franciszek 
próbował realizować zadania na wszyst-
kich wymienionych płaszczyznach.

Początek
Nie było łatwo „napisać coś o Carlsbergu”. Przynajmniej mnie, bo próby 
rozmowy, prośby o teksty były zamykane stwierdzeniem: przyjedź, zobacz, 
jak u nas jest. Do Carlsbergu nie było nam po drodze. Ale kiedy w tym 
roku się udało, kiedy wreszcie przyjechaliśmy, zrozumiałam, że to oczeki-
wanie zmiany perspektywy miało sens, podobnie jak pisanie o Carlsbergu 
z dystansu nie miałoby go specjalnie. W tym przypadku powiedzenie, że 
„punkt widzenia zależy od punktu siedzenia” sprawdzało się jak rzadko.
Tego tekstu nie planowałam. On się wprosił, wręcz wcisnął. Spontaniczne 
rozmowy o roli, zadaniach, przyszłości Carlsbergu (dyskusje nie były 
specjalnie nowe, i niektórzy wydawali się już znużeni „obracaniem ciągle 
tego samego tematu”), spotkanie z młodym pokoleniem animatorów, 
wychowanych w Marianum, dość wyraźnie pokazywały, czym żyje Cen-
trum.

Do Carlsbergu docierali ludzie o pol-
skich korzeniach, choć niekoniecznie 
z polskim paszportem – z Belgii, Fran-
cji, Luksemburga, Holandii, a  więc 
posługujący się językiem niemieckim, 
francuskim czy też niderlandzkim. 
Wspólnym językiem był dla nich język 
ojczysty – polski. „Wielu rodzicom” – 
jak podkreśla Gizela Skop – „na szczę-
ście zależy też na tym, by ich dzieci 
pielęgnowały swój język ojczysty i wi-
dzą m.in. nasze Centrum (bo są też 
polskie szkoły przy misjach katolic-
kich) – jako dobre miejsce do realizacji 
tego celu. Jestem przekonana, że także 
w  innych polonijnych miejscach na 
świecie sytuacja jest podobna: obok 
języka polskiego przy różnych polonij-
nych spotkaniach nasi rodacy bezpro-
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blemowo posługują się językiem 
miejsca przebywania”. Spośród obco-
krajowców najbardziej egzotyczna była 
chyba dziesięcioosobowa grupa osób 
z  Ameryki Płd., głównie Boliwijczy-

ków1. Podejmowane były również 
próby oaz niemieckojęzycznych (m. in. 
w 1986r.)2.

Jak wiele programów Ojca, także i ten 
rodził (i rodzi) pewne napięcia. Pogo-
dzenie specyfiki pracy w  środowisku 

1  Jak wspomina G. Skop: „Tę grupę przysłał do Carlsbergu franciszkanin o.Rufin Orecki, moderator 
oazowy z Krakowa, który na początku lat 80-tych pracował w Boliwii. Przylecieli do Europy na pierwsze 
światowe spotkanie młodzieży w Niedzielę Palmową w Rzymie w 1983 r. i potem dotarli do Carlsbergu, 
by wziąć udział w rocznej szkole animatorów Ruchu. Mieliśmy szczęście, że w tym samym czasie dotarła 
do nas z Boliwii, poprzez Belgię, będąca na rocznym urlopie s. Danuta Paterek, adoratorka Najświętszej 
Krwi Chrystusa, świetnie władająca językiem hiszpańskim.

2  W kolejnych latach, już po śmierci Ojca, takiej próby nie wznowiono. Podobno Niemcy nie wy-
trzymywali tak intensywnego programu rekolekcji, nie byli w stanie wszystkiego zrealizować. W Carls-
bergu odbywały się przede wszystkim oazy po polsku. Na początku próbowano nawet utrzymać polskie 
terminy wakacyjne, ale to było nierealne, bo różne landy miały i mają w różnym czasie wakacje. W latach 
dziewięćdziesiątych w ramach oazy polskojęzycznej były prowadzone po niemiecku małe grupy. W kartę 
zgłoszenia każdy wpisywał, jakim językiem chce i potrafi się posługiwać, ale uczestnikami było tylko 
kilku rodowitych Niemców. Eucharystia była dwujęzyczna, homilia dla tej grupki była tłumaczona, 
psalmy z Jutrzni były zamiennie: jeden po polsku, jeden po niemiecku. Czytanie było w dwóch językach. 
Na nowo dla osób niemieckojęzycznych i dla Niemców została przeprowadzona w 2006 r. przez asystentkę 
parafialną, posiadającą doświadczenie rekolekcji oazowych, oaza dziesięciodniowa w Szwajcarii. Przez 
kilka kolejnych lat oaza była kontynuowana w Niemczech. Uczestnikami byli parafianie z miejsc jej pracy 
duszpasterskiej.
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polskich (i  nie tylko) emigrantów 
z  zadaniem wyjścia do rodowitych 
Niemców wydaje się być dość karko-
łomnym zadaniem. A  tak przyszłość 
Marianum widział Ojciec.

Dla Polaków na emigracji, zwłaszcza 
tych szukających Boga, Marianum stało 
się miejscem niezwykle ważnym. 
(W Niemczech są dwa takie ośrodki, 
ale sami Polacy podkreślają, że Maria-
num ma „to coś”). Tego nie trzeba 
udowadniać. Dwie osoby wyrosłe 
z Ruchu są asystentkami parafialnymi3 
(jedna z nich to rodowita Niemka), są 
powołania kapłańskie, świadectwa 
wielu nawróceń. Przyjeżdżało tu rów-
nież i  dalej przyjeżdża dużo rodzin 
z dziećmi. (Rodzice trafiali się różni: 
jedni chcąc, by dziecko jak najlepiej 
nauczyło się niemieckiego i  wtopiło 
w otoczenie, nie uczyli go polskiego, 
inni w czasie spotkań w Carlsbergu nie 
pozwalali na żadne rozmowy po nie-
miecku i  wyznaczali sobie kary za 
używanie niemieckich słów).

Przyjazne kontakty z  poprzednim 
i nowym proboszczem i parafianami 
z Carlsbergu trwają właściwie od sa-
mego początku. Najważniejsze wyda-
rzenia przeżywane wspólnie to święce-
nia kapłańskie czterech diakonów 
w  1985 r., pogrzeb Ojca Franciszka 

w 1987 r., i ostatnio uroczystości 50-le-
cia kapłaństwa ks. H. Bolczyka.

Próbowano też przez kilka lat wspól-
nie (przynajmniej częściowo) przeży-
wać Triduum Paschalne, jednak oka-
zało się, że próby wykorzystania 
wszystkich elementów uroczystej litur-
gii przekraczają możliwości percepcji 
niemieckich uczestników. Każdego 
roku wspólnie przeżywana jest uroczy-
stość Bożego Ciała, przygotowywane 
są „polski” ołtarz i śpiewy. Nowy pro-
boszcz bardzo zainteresował się krę-
giem Domowego Kościoła i  bierze 
udział w spotkaniach grupy carlsber-
skiej. Niemcy uczestniczyli też wielo-
krotnie w  różnych uroczystościach 
i  jubileuszach w  Centrum. Osoby 
z Centrum od lat biorą udział w spo-
tkaniach przedstawicieli różnych ru-
chów odnowy (jest ich na terenie die-
cezji Speyer około dwunastu), a ostat-
nio młodzieżowy zespół Zoe-Sound 
wystąpił w  kilku parafiach diecezji 
podczas spotkań modlitewno-ewange-
lizacyjnych.

Ludzie
Najpierw trzeba wymienić diakonię 

stałą. Kilku kapłanów należących do 
Unii Kapłanów Chrystusa Sługi i panie 
z  Instytutu Niepokalanej Matki Ko-

3  Asystent/asystentka parafialna (niem. Gemeindereferent/Gemeindereferentin) to rodzaj zawodu 
istniejącego w niemieckim Kościele Rzymsko-katolickim. Są to osoby świeckie, które zajmują się plano-
waniem i przygotowywaniem spotkań religijnych, wspieraniem pracowników i wolontariuszy w parafii, 
towarzyszą ludziom w ich różnych sytuacjach życiowych itp.
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ścioła. Diakonia zewnętrzna: rodziny, 
które specjalnie tu się sprowadziły, aby 
wspólnie się modlić, uczestniczyć 

w życiu Centrum i wspierać to dzieło. 
I  mnóstwo ludzi, którzy uczestniczą 
w spotkaniach w Marianum lub przez 
to miejsce się „przewinęło”.

Młodzi animatorzy, doskonale posłu-
gujący się językiem niemieckim, stano-
wią nieco inną grupę. O swoim życiu 
opowiedzieli zresztą w  przytoczonej 
wcześniej rozmowie. Skąd się wzięli?

„Większość z nich znam od dziecka” 
– opowiada Anna Jakimiuk, która 
w  latach 2000-2009 była odpowie-
dzialna w  Carlsbergu za formację 
młodzieży – „kiedy przyjeżdżali jeszcze 
z rodzicami na oazy dla rodzin, week-
endy dla małżeństw, święta czy inne 
spotkania w  ciągu roku. Później ci 
młodzi ludzie zaczęli sami uczestniczyć 
w oazach młodzieżowych i spotkaniach 
w ciągu roku. Zawsze ich podziwiałam, 
kiedy w piątek wieczorem pokonywali 

Pierwsza konsekrowana duża hostia, 
która miała pozostać w tabernaku-
lum, nosiła znak „Fos-Zoe”. Taką 
hostię znalazłam w zakrystii kaplicy 
domowej i przygotowałam Ojcu 
Franciszkowi do Mszy Świętej. Nigdy 
później nie udało mi się „takich” 
hostii zakupić. Dla mnie był to 
niezwykły znak potwierdzenia ze 
strony Boga naszej obecności 
w miejscu, o którym przed kilku 
miesiącami w ogóle nie wiedzieliśmy, 
że istnieje. To było Boże „tak”, Boże 
przywitanie, obietnica czuwania nad 
nami i prowadzenia nas nowymi, 
nieznanymi drogami.

Gizela Skop
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trzydzieści kilometrów, dwie-
ście, a nawet 400 km (z Mona-
chium), aby wieczorem do-
trzeć na spotkanie, być w pią-
tek, sobotę i  niedzielę do 
południa. Docierali do domu 
często w nocy, a w poniedzia-
łek rano szli do szkoły. Dla-
czego to robili? Bo ich rodzice 
i oni pragnęli pogłębiać swoją 
wiarę, podtrzymywać kulturę 
i polskie tradycje. Chcieli spo-
tkać się z  ludźmi podobnymi 
sobie. Bo mogli wreszcie po-
rozmawiać o Bogu, o wierze, 
o  różnych swoich wątpliwo-
ściach. Tutaj nawiązywali przy-
jaźnie, sympatie, zawiązało się 
również i kilka małżeństw.

Sytuacja wciąż się powta-
rzała. Rozmawiali po polsku 
i po niemiecku, ale modlili się 
tylko po polsku. Piosenki reli-
gijne śpiewali tylko po polsku. Zdarzyło 
się, że przywieźli ze sobą kolegę, kole-
żankę, tylko niemieckojęzycznych, 
i nawet ja czasami mówiłam: pomódl-
cie się po niemiecku, przeczytajcie 
słowo Boże po niemiecku, zaśpiewajcie 
na Eucharystii po niemiecku. Z czasem 
zaczęli próbować, ale nie było to dla 
nich normalne, naturalne. Tak wyglą-
dały nasze spotkania. Potrafili dosko-
nale tłumaczyć z  polskiego na nie-
miecki swoim kolegom homilie, wy-
kłady, cokolwiek. Nawet zdarzały się 
próby, że organizowaliśmy bardziej 

profesjonalne tłumaczenia. Ale były to 
tylko próby.

Kilkoro spośród tych animatorów po 
kilkuletniej formacji (a  ta formacja 
w przypadku Carlsbergu jest zazwyczaj 
przedłużona, bo trudno jest o systema-
tyczną formację w ciągu roku), poje-
chało na ogólnopolską oazę III stopnia 
do Krakowa. I było to dla nich wyda-
rzenie niesamowite, ale bardzo trudne. 
Bo do tej pory wszystkie oazy i spotka-
nia były w  Carlsbergu. Wszystko tu 
znali i  znali siebie nawzajem. Oazy 
prowadzili różni kapłani, ale zawsze 
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towarzyszyłam im ja, więc jeśli czegoś 
nie wiedzieli, coś było potrzebne, to 
wiadomo było, że pani Ania jest. Tam 
było wszystko nieznane. Niemiecka 
(czy żyjąca w Niemczech) młodzież jest 
przyzwyczajona bardzo mocno do 
dużego poszanowania swojej godności, 
że mają coś do powiedzenia, że pyta się 
ich o zdanie. Na tym trzecim stopniu, 
jak mi opowiadali, różnie bywało. 
Trudne było również ciągłe posługiwa-
nie się językiem polskim, tym bardziej, 
że pojechał chłopak, który po polsku 
nie umiał i oni cały czas musieli mu 
tłumaczyć. Były momenty, że chcieli 
wyjechać. Zastanawiali się, czy oaza 
w  Carlsbergu to to samo, co Ruch 
Światło-Życie w Polsce. Bardzo dużo 
przepracowali wtedy w sobie, przemo-
dlili. I  stwierdzili, że to jest Ruch 

Światło-Życie, że pragną bardziej 
wchodzić w  ten charyzmat, nim żyć 
i jemu służyć.

W 2009 roku wyjechałam do Polski 
i na początku im się wydawało, że sami 
sobie nie poradzą. Iza przejęła po mnie 
odpowiedzialność za formację mło-
dzieży. Jest jedną z nich, wiele spraw 
zaczęło być postrzegane inaczej. Coraz 
bardziej stawali się sami odpowie-
dzialni za sprawy formacji. Czuli, że 
muszą to wziąć w swoje ręce. I zaczęli 
to robić.

Przeprowadzili spotkanie po nie-
miecku i nagle doznali różnych rozcza-
rowań. Jak to tak – wszystko po nie-
miecku? Nastąpił pewien opór ze 
strony diakonii Marianum, rodziców, 
a czasami i młodzieży. Musieli szukać 
dalej”.
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Czas
Biorąc pod uwagę zadania Ruchu, 

samego Centrum, wydaje się, że to 
istotny moment, kiedy pojawili się lu-

Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Marianum w Carlsbergu
Ośrodek powstał dzięki pracy i ofiarności Polaków w Niemczech (szczególnie 
Polskich Oddziałów Wartowniczych przy Armii Amerykańskiej). Był pomyślany 
jako Dom Młodzieży Polskiej dla dzieci z rodzin polskich, które znajdowały się 
na terenie Niemiec po II wojnie światowej. Od roku 1956 funkcjonował jako 
Dom Dziecka. W dniu 25 sierpnia 1956 roku, w przeddzień Uroczystości 
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, nastąpiło otwarcie domu. Ku Jej czci 
nazwano go „Marianum”.
Wiosną 1982 r. na prośbę bpa Szczepana Wesołego opuszczonym domem zajął 
się ks. Franciszek Blachnicki i stworzył tu centrum Ruchu Światło-Życie. W tym 
miejscu Ojciec zmarł 27 lutego 1987m r., a zapoczątkowane przez niego dzieło 
nadal się rozwija i służy wyznaczonym przez niego celom.
Ruch Światło-Życie
Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji „Marianum“
Kreuzweg 28 67316 Carlsberg, Niemcy
tel: +49 6356 228, e-mail: marianum@oaza.de
www.oaza.de

dzie mający szansę wyjścia z Ewangelią 
do Niemców, ale pewne procesy wyma-
gają czasu, i niektóre iskrzenia muszą 
mieć miejsce.
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Czy ośrodek może porzucić swoje 
zadanie pracy wśród Polaków? Nie. 
Tych ludzi potrzebujących troski dusz-
pasterskiej jest wielu. Niemieccy księża 
im nie pomogą ze względu na różnice 
językowe. Diakonia z  Centrum nie 
czuje się powołana do rzucenia wszyst-
kiego i zajęcia wyłącznie Niemcami, jak 
to realizują Wspólnoty Neokatechume-
nalne. Marianum jest jak najbardziej 
otwarte na grupy, które chcą realizować 
spotkania w innych językach niż tylko 
polski. Gdzie więc tkwi problem?

„Ja to nazwałam w sobie dopiero jak 
wróciłam do Polski po czternastu la-
tach” – stwierdza Agata Przyłucka. – 
„Nigdy nie nauczyłam się języka nie-
mieckiego tak dobrze, żeby swobodnie 
się w nim poruszać. We mnie też było 
takie napięcie, że nie dorastam do za-

dań, nie sprawdzam się tam. Już w Pol-
sce zastanawiałam się, czy rzeczywiście 
ośrodek ma służyć do pracy wśród 
Niemców. Nie sądzę oczywiście, że ma 
być tylko dla Polonii czy osób polsko-
języcznych. Trzeba być otwartym na to, 
co się dzieje. Ale wyjście do Niemców 
jest większym wyzwaniem niż wyjście 
do Ukraińców czy Słowaków. Dla mnie 
to było odkrycie nowego aspektu na-
szego charyzmatu. W  krajach bloku 
wschodniego Oaza zadomowiła się 
wśród tubylców (zwłaszcza na Ukra-
inie), a Oaza w Niemczech pozostała 
dla Polonii. Wydaje mi się, że jest to 
również sprawa mentalności. Poboż-
ność ludzi wschodu i naszego chary-
zmatu bardziej się komponuje. Zachód 
ma trochę inną specyfikę. W  Niem-
czech Kościół ogólnie jest bardziej 
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akcyjny (akcje charytatywne, zjazdy, 
spotkania). Nie ma głębi? Niemcy nie 
wytrzymywali naszego tempa rekolek-
cyjnego. Było im za dużo, za szybko.

Przejaskrawiam trochę teraz, ale coś 
takiego jest – Niemcy to inny świat. We 
Włoszech, we Francji, w Austrii, jeśli 
docieramy, to głównie do Polaków. Nie 
ma Ruchu zaszczepionego wśród miej-
scowej ludności Zachodu. To chyba 
zależy od tego, na ile ludzie czują głód 
Pana Boga. Dobrobyt powoduje, że 
ludzie są samowystarczalni, nie potrze-
bują Pana Boga. To nie jest wina Oazy, 
moderatorów czy księdza Blachnic-
kiego, tylko coś więcej. Mentalność 
tamtego świata jest inna, ale po coś Pan 
Bóg postawił Ojca w tamtym miejscu.”

Musiało minąć wiele lat ciężkiej 
pracy formacyjnej, aby pojawili się lu-
dzie, dla których zadanie pracy w nie-
mieckim Kościele jest czymś może nie 
tyle naturalnym, co nieuniknionym. To 
jest coś nowego. Jak podkreśla Agata: 
„My myślimy zupełnie inaczej niż ci 
młodzi ludzie. I w ich wypowiedziach 
to dokładnie widać”. Są jednak nie tylko 
ci młodzi animatorzy, którzy przecież 
sami najpierw musieli być mocni, na-
brać sił, żeby wyjść do innych, ale po-
jawiają się też ludzie wewnątrz nie-

mieckiego Kościoła, którzy chcieliby 
z nimi współpracować – kapłani, asy-
stentki parafialne.

„Kilka dni przed Dniem Wspólnoty 
udało nam się poznać tutejszego pro-
boszcza, młodego i  bardzo miłego 
księdza” – wspomina Iza Rydygier, 
odpowiedzialna za formację młodzieży 
w  Niemczech (podkreśla też, że nie 
byłoby jej powołania do INMK, gdyby 
nie formacja w Marianum). – „Opo-
wiedzieliśmy mu, czym jest Oaza, jak 
wygląda praca z młodymi w ciągu roku. 
W trakcie rozmowy zrodził się pomysł, 
że przecież brakuje nam jeszcze dru-
giego księdza na celebrację sakramentu 
pojednania, więc go zaprosiliśmy4. 
Spowiadał ponad trzy godziny razem 
z  księdzem Henrykiem Bolczykiem, 
który był naszym moderatorem. Trzeba 
dodać, że siedział przed kaplicą na 
krzesełku, a był to niebywale chłodny 
wieczór. Byliśmy nim niesamowicie 
zbudowani i wdzięczni za przyjście.

Gdy doszły do nas głosy, że proboszcz 
parafii Carlsberg jest zainteresowany 
młodzieżą z Marianum, postanowili-
śmy w ramach Dnia Wspólnoty (który 
wypadł w niedzielę) pójść do parafii na 
niedzielną mszę świętą. Tak też się 
stało. Widać było zaskoczenie w oczach 

4  To wydarzenie było też okazją do rozmów o sytuacji Kościoła w Niemczech, w którym zasadniczo 
ludzie się już nie spowiadają, a konfesjonały służą za schowek na mopy i inne akcesoria do sprzątania. 
Ks. Henryk Bolczyk w jednej z homilii opowiedział o swojej rozmowie z pewnym proboszczem, którego 
miał zastępować w parafii. W trakcie oglądania kościoła zapytał go, wskazując konfesjonał, co to za 
mebel. Na co ten odpowiedział, że wie, o czym mowa, ale on sam dopiero na trzecim roku studiów 
w seminarium zaczął się regularnie spowiadać.
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parafian. Zaśpiewaliśmy podczas Eu-
charystii dwie pieśni, a po mszy spon-
tanicznie jeszcze kilka ulubionych 
piosenek. Tryskała z nas autentyczna 
radość. Śpiewaliśmy również pod ko-
ściołem, aż ludzie z  okolicznych do-
mów zaczęli wyglądać przez okna. Było 
to dla nas niecodzienne zdarzenie. 
Pierwszy raz zaistnieliśmy w  parafii 
w Carlsbergu, chociaż jesteśmy tu już 
od tylu lat. Mam wielką nadzieję, że 
pierwszy i  nie ostatni! To był dobry 
początek!”.

Postscriptum
Zadania planowane z daleka wydają 

się zazwyczaj łatwe, widziane z bliska 
robią się zdecydowanie bardziej skom-
plikowane. Choćby kwestia programu 

formacyjnego. Ksiądz Franciszek two-
rząc go w Polsce zakładał jednak pewną 
dojrzałość uczestników, podstawową 
wiedzę wyniesioną z domu i katechezy. 
Ciekawe, co by zrobił, gdyby dane mu 
było kontynuować doświadczenie oaz 
niemieckojęzycznych? Jakich rozwią-
zań by szukał? Na ile uniwersalne są 
polskie struktury Ruchu? Zwłaszcza, że 
Ojciec ciągle próbował i podejmował 
nowe inicjatywy. Nie był statyczny. Nie 
było tak, że to, co sobie wymyślił 
w  Krościenku czy w  Lublinie, było 
niezmienne i nieodwołalne. Niektóre 
pytania staną się palące przy wejściu 
w  doświadczenie życia Kościoła za 
granicami Polski.

Wiola Szepietowska
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„Marianum“ w  Carlsbergu służy i  chce dalej służyć sprawie 
formowania dojrzałych świadków wiary, świadomie budują-
cych Kościół, który mówi wszystkimi językami świata, 

i którego spójnią jest więź miłości Agape. Misja Międzynarodowego Centrum 
Ewangelizacji w Carlsbergu nie ogranicza się do terenu Niemiec. Czujemy się 
wezwani, by nieść Dobrą Nowinę „aż po krańce ziemi“. Staramy się w naszym 
odczytywaniu celów wprowadzać wizje Ruchu w tutejszą złożoną rzeczywi-
stość.

Pracujemy głównie w języku polskim, choć jest wiele posługi w środowiskach 
niemieckojęzycznych. Prowadzimy także prace w języku rosyjskim i białoru-
skim; podejmuje to przede wszystkim Diakonia „Drogocenna Perła“, wyra-
stającą z naszego Centrum. Trafiają do nas na oazy dla dorosłych także osoby 
innych narodowości, szukające w spotkaniu z kulturą polską ocalenia i po-
głębienia swojej wiary.

Księża pracujący w Centrum mają stały kontakt z parafiami niemieckimi; 
niektórzy z polskich księży pracujących w diecezji Speyer są związani z naszym 
Centrum, mają wieloletnie doświadczenie oazowej formacji. W kilku punk-
tach, gdzie na terenie diecezji podejmujemy posługę po polsku, od trzech lat 
czynimy to na zlecenie biskupa diecezji Speyer jako oficjalną posługę wobec 
katolików polskojęzycznych, którzy stanowią około 10% wiernych. W każdej 
diecezji miejscowy biskup organizuje duszpasterstwo w języku polskim i jest 
ono częścią duszpasterstwa diecezji, a nie czymś dodatkowym. Udział w dusz-
pasterstwie polskojęzycznym jest więzią z diecezją na zasadzie parafii perso-
nalnej lub zbliżonej do tego.
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Problematyka młodych wyrastających w  Niemczech jest bardziej złożona. 
Często ich rodzice osiedlali się w  Niemczech jako osoby „pochodzenia” czy 
narodowości niemieckiej, więc bywa, że trudno im o jasną identyfikację naro-

dowościową. Niosą w sobie wiele wewnętrznych barier i trudów, których poko-
nanie jest procesem. Jest w tym i problem tożsamości ludzkiej, katolickiej, na-
rodowej, są wewnętrzne napięcia, trudy wynoszone z własnych rodzin. Dodat-
kowo niektórzy, przyjeżdżający spoza Niemiec, nie mówią po niemiecku, ale 
np. po francusku, flamandzku. Język i kultura polska są dla nich przestrzenią 
spotkania. Rozwiązaniem są spotkania dwujęzyczne (w zależności od składu 
osobowego i potrzeb).

Problemem nie jest „robienie wszystkiego po niemiecku“ i wejście w parafię 
carlsberską. Problemem jest niesienie doświadczenia wiary i zgodzenie się na 
długotrwałe i długodystansowe świadectwo wobec środowiska lokalnego, które 
wielokrotnie nie ma głodu Boga. Trzeba wtedy czekać, proponując proste formy 
świadectwa. Zawsze ten, kto odczyta wezwanie Boga, by wejść w środowisko 
niemieckojęzyczne, otrzyma pełną aprobatę i wsparcie. Nie potrzeba zresztą 
rzucać hasła „Idziemy do Niemców!“. Przecież to dokonuje się już na wielu 
płaszczyznach od trzydziestu lat istnienia carlsberskiego Centrum. Potrzeby nie 
mogą zdominować myślenia, trzeba rozeznać posłanie Boga, czas, metody. Poza 
tym każdy może to zrealizować zgodnie ze specyfiką wezwania Bożego.
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Jest faktem, że obecny proboszcz carlsberski, związany z focolarinami, ma 
trudność w zgromadzeniu jakiejś grupy młodych i ich formowaniem; młodzi 
oazowicze mogliby mu w tym pomóc. Ale pięćdziesiątka młodych przyjeż-
dżających kilkakrotnie w roku z różnych części Niemiec i spoza Niemiec do 
carlsberskiego Marianum szuka też swojego środowiska wsparcia. Kontakt 
ze środowiskiem obojętnym dla spraw wiary mają na co dzień. Jak im poma-
gać we wzroście, wspierać, by dojrzewali i  jako świadomi chrześcijanie 
z oazowym doświadczeniem wiary wchodzili w te środowiska (niemieckoję-
zyczne, polskojęzyczne) tak, jak to odczytają? Aktywizm religijny bez fun-
damentu dojrzałej wiary grozi szybkim wypaleniem i spłyceniem.

Ks. Jacek Herma
Moderator Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji 

Marianum w Carlsbergu
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Środek.

Radom
Miasto starsze i niegdyś bardziej szacowne od Warszawy. Zniszczyli je Szwedzi 
w XVII wieku i komunistyczne władze PRL po roku 1976. Dziś traktowane przez 
niektórych jako tzw. Polska B. Niesłusznie! To oazowe zagłębie ciekawych ludzi 
i śmiałych inicjatyw.

Agnieszka Salamucha
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Od jutra będę grzeczna
AS: Zanim porozmawiamy o Twojej 

diecezji, porozmawiajmy najpierw 
o Tobie. Zanim przyszłaś do Oazy, nie 
byłaś grzeczną dziewczynką.

Agnieszka Fedorowicz: Nie byłam. 
A musimy o tym rozmawiać?

AS: A nie lubisz czytać w wywiadach 
o tym, że ktoś był niegrzeczny, zanim 
stał się grzeczny?

AF: Lubię (śmiech). Ale niekoniecz-
nie chcę się tym chwalić. Podeszłaś 
mnie! (śmiech). Mam  podkoszulkę 
z napisem: „od jutra będę grzeczna”. 

AS: Naprawdę? Piękny tytuł wy-
wiadu! (śmiech).

AF: Wychowywałam się z  chłopa-
kami pod blokiem. Byłam jedynaczką 

i miałam niezbyt ciekawe towarzystwo. 
Niezbyt ciekawe pod tym kątem, że 
robiliśmy mało pozytywne rzeczy, ale 
za to miałam szalenie ciekawe dzieciń-
stwo. Chłopcy są niezwykle kreatywni 
w wymyślaniu sposobów na zabijanie 
czasu. Robiłam rzeczy typowo chło-
pięce: chodziłam po drzewach, łapałam 
pszczoły do słoika, strzelałam z łuku, 
rzucałam kamieniami. Bawiliśmy się 
w podchody i w wojsko. Nie pozwoli-
łam sobie dmuchać w kaszę – byłam 
jedyną dziewczyną, więc musiałam 
trzymać ich poziom. Grałam też 
w piłkę nożną.

AS: W ataku?
AF: W każdej pozycji. I jako bram-

karz też. 
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AS: A relacja z Panem Bogiem?
AF: Praktycznie jej nie było. Nie 

byłam pod tym względem specjalnie 
dopilnowana. Owszem, przystąpiłam 
do I Komunii i miałam też rocznicę. Do 
pewnego momentu chodziłam w każdą 
niedzielę do kościoła. A potem chodzi-

łam pod kościół. Miałam też po drodze 
przygodę z papierosami i  alkoholem, 
ale szybko się skończyła – stwierdziłam, 
że nie mam pieniędzy na używki. Jako 
dziecko z  wczesnej podstawówki nie 
miałam przecież stałych dochodów. 
W każdym razie Bóg się wtedy dla mnie 
nie liczył.

Macie mundury?
AS: Jak trafiłaś do Ruchu?
AF: Początek był taki, że chciałam 

zostać harcerką. W mojej parafii byli 
zawiszacy, którzy bardzo mi impono-
wali, bo nosili mundury. W ogóle im-
ponował mi ideał harcerza: zaradnego 
człowieka, który nosi nóż (nóż, to też 
mnie kręciło). Do dzisiaj mam słabość 
do dużych noży, dostałam nawet kiedyś 

jeden jako pamiątkę od animatorów 
z rekolekcji (śmiech). Pewnego razu do 
naszej szkoły przyszły dwie harcerki 
i opowiadały, jak to dobrze być w har-
cerstwie.

AS: Udało się? Zostałaś harcerką?
AF: Wyobraź sobie, że poszłam 

w środę na zbiórkę. I nikogo nie było. 
Poszłam w następnym tygodniu o tej 
samej porze – znowu nikogo. Wróciłam 
do domu rozczarowana. Następnego 
dnia w szkole zaczepiła mnie Monika, 
koleżanka z klasy i  sąsiadka z bloku. 
Kiedy dowiedziała się, że poszłam na 
zbiórkę i nikogo nie było, powiedziała 
coś, czego nie zapomnę do końca życia: 
„to chodź do nas, będzie fajnie”. Zapy-
tałam: „do jakich »was«?” Odpowie-
działa: „do nas, do oazy”. Spytałam: 
„a macie mundury?” Ona na to: „nie, 
ale i tak jest fajnie”. I poszłam. 

AS: Było fajnie?
AF: Po pierwszym spotkaniu spodo-

bało mi się: poznałam nowych ludzi, 
zaraz potem jechaliśmy na wycieczkę 
rowerową do Błotnicy, naszego miej-

Powiedziała coś, czego nie zapomnę do końca 
życia: „to chodź do nas, będzie fajnie”. Zapyta-
łam: „do jakich »was«?” Odpowiedziała: „do 

nas, do oazy”. Spytałam: „a macie mundury?” 
Ona na to: „nie, ale i tak jest fajnie”. I poszłam.



Oaza Pismo Ruchu Światło-Życie

80

scowego sanktuarium. Jednak Oaza nie 
istniała dla mnie jako główny wykład-
nik życia. Prowadziłam nadal bujne 
życie podwórkowe. Przełom nastąpił 
dopiero w VII klasie podstawówki.

AS: Co się stało?
AF: W mojej parafii pojawił się nowy 

ksiądz, młody i przystojny. Odkąd się 
pojawił, frekwencja na spotkaniach 
bardzo wzrosła (śmiech). On był nie 
tylko przystojny, był też dobry, ojcow-
ski. Niezwykle zdolny. Zawsze wiedział, 
co zrobić. I był aktywistą! Nazywa się 
Paweł Mąkosa i obecnie wykłada kate-
chetykę na KUL-u. 

Ponieważ odwołano oazę studencką 
w Bańskiej Wyżnej (mieści się tam nasz 
diecezjalny ośrodek), ks. Paweł wysłał 

nas do Bańskiej na zerowy stopień 
i  zapłacił za nas wszystkich. Nasza 
grupa była już wtedy liczna. To właści-
wie nie była Oaza, raczej wakacje 
z Bogiem. Ksiądz moderator miał ka-
merę, którą kręcił filmiki z nami w roli 
głównej, a na modlitwach porannych 
grał grzebieniem na gitarze piosenkę 
„Oto jest dzień”.

AS: Czy ta oaza była przełomowa 
w Twoim życiu?

AF: Nie. Ale po powrocie mieliśmy 
we wspólnocie mały misz-masz i trafi-
łam do innej grupy formacyjnej niż 
poprzednio. Przygotowywałam się też 
do bierzmowania – wtedy postanowi-
łam, że przestanę przeklinać. Po bierz-
mowaniu ks. Paweł odszedł z parafii na 
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studia do Lublina. A ja pojechałam na 
I stopień do Zarzęcina, razem z 27 oso-
bami z mojej parafii. Był rok 1998, wa-
runki bytowe trudne, wręcz antysani-
tarne, najazd karaluchów, dwa prysznice 
na sto osób. Do czwartego dnia chciałam 
wyjechać. Ksiądz mówił jasno i mocno: 
jeśli ci to nie pasuje, wyjedź. Wjechał 
nam na ambicję. Był radykalny. Trafił 
w dobry czas. Czas moich zmian. I tam 
nastąpił przełom. Tak głęboki, że mogę 
mówić o dwóch etapach w moim życiu: 
przed Zarzęcinem i po Zarzęcinie. I już 
od tego czasu jestem dobra (śmiech).

Czas zmian
AS: Nie uwierzę, że od razu zmieniłaś 

całe swoje życie.

AF: Oczywiście, że nie. Po szkole 
podstawowej trafiłam do zawodówki. 
Nie miałam ambicji życiowych. Mia-
łam natomiast poczucie, że trzeba iść 
po linii najmniejszego oporu. Bardziej 
liczyło się dla mnie „mieć” niż „być”. 
Tak działało wychowanie podwórkowe. 

Postanowiłam się otrząsnąć. Zoba-
czyłam, że życie z  dnia na dzień do 
niczego nie prowadzi. Aż się dziwię, że 
miałam wtedy siłę do tak wielu poważ-
nych reform. Po powrocie zerwałam 
kontakty z  kolegami spod bloku, już 
z nimi nie stałam, unikałam ich wręcz. 
Pozmieniały się moje relacje z mamą. 
Miałam mocne postanowienie, żeby 
coś w życiu z siebie dać, żeby być po-
trzebną. Miałam już wtedy oazową 
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przyjaciółkę, Ewelinę. I  moja grupa 
była wielkim wsparciem. Kiedy zaczę-
łam naukę w zawodówce, zaczęły się od 
razu imprezy. Ale podpisałam kandy-
dacką deklarację KWC. Mogę powie-
dzieć, że w  zawodówce wyszłam na 
ludzi. Tam przekonałam się, że jednak 
warto mieć wykształcenie, że dzięki 
maturze można dostać lepszą pracę. 
Poszłam więc do liceum. Równolegle 
bardzo mocno angażowałam się 
w pracę oazy parafialnej. Jedno działało 
na drugie i… złożenie papierów na 
studia licencjackie okazało się formal-
nością. Wybrałam studia historyczne 
w Radomiu, ponieważ już wtedy inte-
resowałam się obozami koncentracyj-
nymi. Wtedy sytuacja się powtórzyła. 
Zdobyłam licencjat, ale wypadało mieć 
przecież magisterium, no bo jak to 
będzie wyglądało w CV? Przeprowa-
dziłam się do Lublina (miałam tam 
dużo znajomych). W  międzyczasie 
nadal angażowałam się w pracę oazy 
w  mojej diecezji, choć nie w  swojej 
parafii. Kiedy ukończyłam studia, po-
stanowiłam przerwać naukę i wyjecha-
łam do pracy za granicę. Kiedy tam 
byłam, moja współlokatorka Magda 
namówiła mnie na pisanie doktoratu. 
Owszem miałam w planach napisanie 
go „kiedyś”, ale widać miało być inaczej. 
Pojawił się kryzys finansowy (tak, to 
był rok 2008), więc po 3 miesiącach 
wróciłam do kraju, do Lublina dokład-
nie. Kolejne studia doktoranckie trwały 
4 lata, w  tym czasie pracowałam 

w szkole i świetlicy osiedlowej oraz… 
interesowałam się obozami koncentra-
cyjnymi. 

Pragnę służyć
AS: Jak wyglądał Twój animatorski 

debiut?
AF: Po powrocie z I stopnia dostałam 

do prowadzenia grupę chłopców, 
osiemnastu małych brzdąców. Ja, chło-
paczara, nie miałam z nimi problemu. 
Dogadywaliśmy się, chodziliśmy grać 
w piłkę, jeździliśmy rowerami. Potrafi-
łam nawet nad nimi zapanować, co 
było trudne – wiadomo, mali chłopcy 
są wszędzie. 

Później pojechałam latem na II sto-
pień, a  zimą następnego roku na 
KODA. Tak bardzo byli wtedy po-
trzebni animatorzy! Ludzi na spotkania 
przychodziło coraz więcej. A  kolejni 
proboszczowie mojej parafii inwesto-
wali w młodzież. Z perspektywy czasu 
i własnych doświadczeń widzę, że to 
jest szalenie ważne: współpraca księdza 
moderatora i  animatorów z probosz-
czem.

AS: W  waszej diecezji nadal wiele 
osób jeździ na rekolekcje wakacyjne, 
a w szkole animatora uczestniczą dzie-
siątki ludzi. 

AF: Tak, to prawda. Wpływa na to 
wiele czynników. Poza duszpaster-
stwem, pracą roczną w parafiach, nasza 
diecezja posiada kilka ośrodków reko-
lekcyjnych, dzięki czemu ceny rekolek-
cji są stosunkowo niskie. Korzystają 
z nich dzieci, młodzież i oaza rodzin. 
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W mojej diecezji jest także duża liczba 
animatorów i  księży chętnych do 
współpracy w rekolekcjach. Domowy 
Kościół tworzy 105 kręgów.

Radomska praktyka to również regu-
larne spotkania naszych animatorów 
w innych miastach. Kapitalnie podtrzy-
mują więzi diecezjalne. Najdłużej 
działająca wspólnota – mniej więcej od 

15 lat – to nasi animatorzy-studenci 
w Lublinie. Są też grupy w Warszawie 
i w Krakowie. Spotkania odbywały się 
także w Łodzi. Akurat tam grupa była 
mała i kiedy jej członkowie skończyli 
studia,  w naturalny sposób się rozpa-
dła. W Radomiu też działa taka grupa 
animatorów, pomimo tego, że każdy 
jest zaangażowany dodatkowo w para-
fii (chyba, że pracuje i  nie ma na to 
czasu). 

AS: Gdzie te grupy się spotykają?
AF: W Warszawie raz na miesiąc, po 

domach. W Lublinie raz w tygodniu, 
w  akademiku męskim KUL na ul. 
Niecałej, jest tam kaplica, więc jest 

i Msza. Na pierwszej, jesiennej szkole 
animatora w Pionkach jest taki wieczór, 
na którym wszystkie grupy „zamiej-
scowe” się przedstawiają i  zapraszają 
przyszłorocznych maturzystów na 
swoje spotkania. To działa, jest fajnie. 

AS: Spotykam się niekiedy z  takim 
osądem: „skoro tam jest taka masówka, 
to na pewno jakość jest niska. Lepiej 

mieć mało animatorów, ale za to elitę”.
AF:  Myślę, że każdy daje z siebie tyle, 

ile może. Moim zdaniem przez wiele 
lat udawało się to połączyć. Ale jeśli 
spojrzę na służbę z perspektywy czasu, 
to zmieniło się dużo, zwłaszcza w sferze 
kreatywności. Owszem, nadal impo-
nują liczby i  prężność animatorów, 
ogólnie Ruchu. Ale poziom się obniża, 
gdy obniżają się wymagania. A kiedy 
„siadają” wymagania, „siada” prężność. 
Czasem czuję się jak stary harcerz, 
który jeździł na obozy, kiedy nie było 
nic, tylko dzicz. To mi pasowało. A te-
raz młodzi animatorzy mają wszystko 
podane na tacy. 

Poziom się obniża, gdy obniżają się wymaga-
nia. A kiedy „siadają” wymagania, „siada” 

prężność. Czasem czuję się jak stary harcerz, 
który jeździł na obozy, kiedy nie było nic, tylko 
dzicz. To mi pasowało. A teraz młodzi anima-

torzy mają wszystko podane na tacy. 
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AS: Co masz na myśli? 
AF: Na przykład pomoc ze strony 

diakonii. Diakonie pomagają począt-
kującym animatorom, dając im „McZe-
staw” (tak to się kiedyś nazywało), czyli 
w  wolnym tłumaczeniu np. piosenki 
rozpisane na 15 dni oazy, gotowe po-
mysły na modlitwy wieczorne itp. To 
pomaga, ale jednocześnie czasem może 
zabijać kreatywność.

AS: Dla mnie fenomenem diecezji 
radomskiej są wspaniali, ofiarni księża. 

AF: Księży zaangażowanych w Ruch 
było w  naszej diecezji zawsze wielu. 
Ponieważ każdy chciał jechać na oazę, 
bywało tak, że na rekolekcjach było 
dwóch moderatorów, którzy dzielili się 
obowiązkami. To było świetne! Teraz 
księży jest mniej: niektórzy zostali 
proboszczami, wielu wyjechało na 

studia, również za granicę. Poza tym 
jest mniej kleryków w  seminarium, 
więc i  automatycznie mniej młodych 
księży. 

Mamy jeszcze jeden plus – zaprzyjaź-
nione żeńskie zgromadzenie zakonne 
bezhabitowe, siostry Służki Najświęt-
szej Maryi Panny Niepokalanej. Siostry 
są moderatorkami. Kiedy ich brakuje, 
wtedy dobiera się świecką odpowie-
dzialną. Między innymi ja pełniłam 
dwa razy taką posługę.

Warsztaty muzyczne
AS: Jesteś współorganizatorką warsz-

tatów muzycznych w Radomiu. Skąd 
ten pomysł?

AF: Inicjatywa zrodziła się dawno 
temu. Razem z obecnym moderatorem 
diecezjalnym, ks. Grzegorzem Lipcem, 
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i s. Ewą Janek, byłą moderatorką die-
cezjalną, poszliśmy na kawę do knajpki 
przy głównej ulicy w Radomiu. Roz-
mawialiśmy o  tym, czego potrzeba 
diecezji, i  co Ruch mógłby jej dać. 
Doszliśmy do wniosku, że w diecezji 
brakuje dwóch rzeczy: grupy dla doro-
słych i dobrze przygotowanych scholi 
parafialnych. Postanowiłam podjąć się 
realizacji obu zadań równolegle. 
Z grupą dorosłych mi nie wyszło, bo 
nie mogłam znaleźć księdza opiekuna. 
(Kiedy już znalazłam, grupa się roze-
szła), więc skoncentrowałam się na 
warsztatach.

Poziom przygotowania zespołów 
muzycznych często jest… po prostu 
różny. Co parafia, to obyczaj. Tam, 
gdzie scholę prowadzą oazowi anima-
torzy muzyczni, poziom jest wyższy, 
świadomość liturgiczna większa. Cza-
sami jest to zasługa organistów. Najczę-
ściej jednak działo się tak, że w parafii 
ktoś umiał grać na gitarze, ksiądz 
zwracał się do niego z prośbą o popro-
wadzenie scholi, a potem zespół śpie-
wał to, co mu najlepiej wychodziło 
i przy czym ludzie dobrze się bawili.

Tak się szczęśliwie złożyło, że „zga-
dałam się” w  tym czasie z  młodym 
i bardzo aktywnym księdzem Bartkiem 
Winkiem. Uwielbiam ludzi konkret-
nych i zorganizowanych, a on taki jest. 
Nawiązałam też kontakt z  diakonią 
muzyczną na spotkaniu animatorów 
w  Warszawie. Mieszkała tam Łucja, 
animatorka muzyczna, która pochodzi 

z mojej rodzinnej parafii. Podzieliłam 
się z nią pomysłem, Łucja „podłapała” 
ideę i  przekazała ją reszcie diakonii 
muzycznej. Wspólnie przygotowaliśmy 
plan pierwszych warsztatów, które 
odbyły się w ośrodku oazowym w Pion-
kach.

AS: Ile warsztatów udało się Wam 
przygotować?

AS: Były dwie edycje. Pierwsza na 
małą skalę, dla 60 osób, druga dla 40. 
Uczestnicy byli członkami miejsco-
wych scholi oazowych. Koszt niewielki 
– 50 zł za cały weekend. Przygotowy-
waliśmy zajęcia własnymi siłami, ko-
rzystając z  programu KAMUZO 
„skompresowanego” na trzy dni.  Ale 
zapraszaliśmy również gości, między 
innymi Marlenę, moją (i Łucji) dyry-
gentkę chóru oraz organistkę w kate-
drze. Marlena prowadziła zajęcia m.in. 
ze śpiewu chóralnego.

AS: Co się stało, że podjęliście dzia-
łania na większą skalę?

AF: Stwierdziliśmy, że to za mało. Że 
potrzeba czegoś więcej. Razem z  ks. 
Bartkiem, który wykazał się dużą ini-
cjatywą, nadaliśmy warsztatom nową 
formę. Zmieniliśmy miejsce – z ośrodka 
w Pionkach na seminarium diecezjalne 
w Radomiu. Idea i czas trwania (jeden 
weekend) pozostały te same, ale zmie-
niliśmy układ warsztatów. 

W  2011 roku odbyły się pierwsze 
warsztaty w nowej formule. Zaprosili-
śmy Violę Brzezińską, Witka Górala 
i Piotra Cudzicha. Utworzyliśmy trzy 
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sekcje: wokalną i dwie instrumentalne, 
klawiszową i  gitarową. Uczestników 
było 80. Zaangażowaliśmy w  nasze 
przedsięwzięcie Andrzeja Zarzyckiego, 
księdza i muzyka. Dał nam mnóstwo 
cennych rad, nadał konkretny wyraz 
naszemu pomysłowi. Termin warszta-
tów ustaliliśmy na wrzesień, żeby mieć 
do dyspozycji wszystkie pomieszczenia 
w seminarium.

AS: Powiodło się?
AF: Warsztaty okazały się absolut-

nym sukcesem. Zarówno my jako or-
ganizatorzy, jak i uczestnicy, byliśmy 
pod wrażeniem! Jednak najbardziej 
zachwyceni byli goście. Przykład? 
Każdy uczestnik i  każdy gość dostał 
pakiet startowy – zalaminowany śpiew-
nik. I  goście byli zaskoczeni tym 
śpiewnikiem – że to nie są luźne kse-

rówki, że to już ich własność, i że jest 
tych śpiewników wystarczająco dużo, 
żeby każdy miał własny egzemplarz. 

AS: Czy Ty sama skorzystałaś w jakiś 
sposób z tych warsztatów?

AF: Nauczyłam się wielu nowych 
rzeczy, np. pisania dokumentów i za-
proszeń, znajdowania sponsorów. Były 
też echa warsztatów – udzielaliśmy 
wywiadów w lokalnych mediach. Roz-
winęłam swoje umiejętności organiza-
cyjne. Przekonałam się, że zarządzanie 
mi wychodzi. Myślę teraz o ukończeniu 
kursu zarządzania.

AS: Kiedy ten tekst się ukaże, bę-
dziesz miała za sobą tegoroczną edycję 
warsztatów. 

AF: W tym roku naszą gwiazdą bę-
dzie Beata Bednarz i Tamara Przybysz, 
reszta gości bez zmian, tyle tylko, że 
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dojdzie do nas żona Piotrka Cudzicha, 
Agnieszka. Ona poprowadzi nam dwie 
nowe sekcje: instrumentów dętych 
i smyczkowych. Wszystko idzie w do-
brą stronę, finansowo też – niewiele 
mamy spraw jeszcze niezabezpieczo-
nych finansowo. Wyrabiamy też markę: 
większość tegorocznych uczestników 
zna nas z  zeszłego roku. Zaczęliśmy 
zapisy 15 maja o północy, i kwadrans 
po północy było już zapisanych 20 
osób. 

AS: Po warsztatach odbędzie się 
koncert, będący elementem dnia ewan-
gelizacyjnego dla miasta. 

AF: Tydzień po warsztatach odbywa 
się w Radomiu diecezjalny dzień mło-
dych, w  czasie którego odbędzie się 
koncert ewangelizacyjny, do którego 
dołączyliśmy. Ponieważ uczestnicy 
będą w większości ci sami, ks. Bartek 
utrzymuje z nimi kontakt przez face-
booka i mailowo. Dzięki temu już teraz 
może prowadzić próby wokalno-in-
strumentalne. 

Obecnie kładziemy nacisk na warsz-
taty, ale docelowo będzie inaczej – to 
koncert będzie mega-wydarzeniem, 
a warsztaty imprezą niszową, oddziel-
nym przedsięwzięciem. Ks. Bartek 
Wink jest zafascynowany rzeszowskim 
koncertem „Jednego serca, jednego 
ducha” i marzy o podobnej imprezie 
w Radomiu. On ma wizję i z pewnością 
ją zrealizuje, ale to wymaga czasu. 
Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Skoro 
poprzednio się udało, dlaczego nie 

sięgać po więcej? Już w tym roku się-
gnęliśmy po więcej niż poprzednio.

Wychowywanie autorytetem
AS: Legendą Waszej diecezji jest ks. 

Albert Warso. Czym zajmuje się teraz?
AF: Pracuje we Włoszech od 2008 r., 

w Kongregacji Nauki Wiary. Wcześniej 
przez pięć lat pełnił funkcję modera-
tora diecezjalnego. Z wykształcenia jest 
historykiem, specjalistą od PRL-u. 
Nigdy nie napisaliśmy wspólnie żadnej 
pracy, ale mieliśmy plany, żeby zająć się 
męczennikami radomskimi. Jego ka-
dencja to był też mój najlepszy, najbar-
dziej aktywny czas zaangażowania 
w diecezji.

AS: Na czym polega niezwykłość ks. 
Alberta?

AF: Po pierwsze, jest rozkochany 
w Maryi i w Janie Pawle II. Widziałam, 
jak sprawował Eucharystię – każdy 
skłon był wykonywany z prawdziwym 
nabożeństwem. On sprawował miste-
rium! Będąc animatorką muzyczną, 
siedziałam wiele razy blisko prezbite-
rium w  naszym domu diecezjalnym 
w Pionkach i mogłam to obserwować. 

Po drugie, ks. Albert jest urodzonym 
mówcą. Każde jego kazanie było nie-
zwykle ambitne i  „wjeżdżało” nam 
prosto do serca. Każde kazanie było też 
zakończone pytaniem – nie bał się 
stawiać trudnych, mocnych pytań. 

Po trzecie, ks. Albert był „więźniem 
konfesjonału”. Na każdej diecezjalnej 
oazie modlitwy, (czyli co miesiąc) i na 
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szkole animatora (cztery razy w ciągu 
roku) spędzał długie godziny w konfe-
sjonale, nieraz do drugiej, trzeciej 
w nocy, a potem znowu od rana. 

Po czwarte, ks. Albert to mistrz ciętej 
riposty, człowiek o niezwykłym poczu-
ciu humoru. Ma w  zanadrzu tysiąc 
i jedną anegdotę, o każdym potrafi coś 
opowiedzieć. 

AS: Nie ma żadnych wad?

AF: Ma, to straszny aktywista. Cza-
sami załatwiając milion spraw, zapomi-
nał o  tych podstawowych, często 
wszystko działo się naraz, prawdziwe 
szaleństwo (śmiech). Ale chociaż znam 
jego wady, mam o nim jak najlepsze 
zdanie.

AS: Co takiego fascynującego było 
w jego pracy z animatorami?

AF: Wychowywał nas autorytetem. 
Pokazywał nam, kim jest – i to zobo-
wiązywało samo przez się, żeby też 
takim się stawać. Nie widzieliśmy 
rozdźwięku pomiędzy tym, co mówił, 
a tym, jak się zachowywał. Potrafił się 

wygłupiać na pogodnych wieczorach, 
które uwielbiał, i potrafił być poważny. 
Był dla ludzi. Miał wizję, wiedział, co 
chce zrobić, myślał o  wielu rzeczach 
naraz i wszędzie go było pełno. Każda 
robota była „na wczoraj”. Mogliśmy nie 
dospać, nie dojeść, ale robiliśmy 
wszystko, bo wiedzieliśmy, że warto.

AS: Jaki wpływ na Twoje życie wy-
warła współpraca z ks. Albertem?

AF: Dzięki niemu weszło mi w krew, 
żeby wszystko robić od razu. Dlatego 
jestem teraz bardzo zorganizowana 
i nie umiem marnować czasu. Nauczył 
mnie prawdziwej służby. Do granic 
uniżenia się. Nauczył mnie, że animator 
to człowiek, który szuka okazji do 
służenia. To jest moje życiowe motto.

A.S: Czym się wyróżnia diecezja ra-
domska spośród innych? 

A.F: Myślę, że podejściem do służby 
wyrażonej słowami „Pragnę służyć 
z radością”.

Pokazywał nam, kim jest – i to zobowiązywało 
samo przez się, żeby też takim się stawać. Nie 

widzieliśmy rozdźwięku pomiędzy tym, co 
mówił, a tym, jak się zachowywał. Potrafił się 
wygłupiać na pogodnych wieczorach, które 

uwielbiał, i potrafił być poważny. Był dla ludzi.



WOKÓŁ DIAKONII

AGAPE czyli piękna miłość, którą 
Duch Święty rozlewa 

w sercach naszych, dzięki której osoba może 
odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny 
dar z siebie (KDK 24) dla Boga i bliźnich, jest 
najwyższą formą świadectwa i urzeczywistniania 
się osoby; dlatego poprzez stałą metanoię, 
przekreślanie swego egoizmu, naśladowanie 
Chrystusowego Krzyża, chcę wdrażać się 
w postawę bezinteresownej służby – diakonii, 
służąc na wzór Syna Człowieczego wspólnocie 
Kościoła oraz wszystkim braciom, zwłaszcza 
najmniejszym i uciśnionym.
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SILOE
List do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych Nr 3/6/2012

Czy Kościół może być domem? Kiedy na pewno nim nie jest? Jak można znisz-
czyć Kościół przy najlepszych intencjach? Co robić, kiedy rozpada się wspólnota? 
Czy przeciętny animator jest w stanie czynić cuda? Na te i na wiele innych pytań 
odpowiada s. Bogna Młynarz ZDCh, w konferencji wygłoszonej podczas Oazy 
Modlitwy CDM, która odbyła się wiosną w Warszawie. Całą konferencję można 
przeczytać na łamach e-Siloe (dostępnym na stronie oaza.pl/cdm) Polecamy ją 
wszystkim, dla których Kościół nie jest łatwym tematem. Streszczenie konferen-
cji i je najważniejsze myśli znajdziecie w tym wydaniu „Oazy”.

W e-Siloe proponujemy również rozważenie fragmentu z Ewangelii św. Jana 
o krzewie winnym. Aby wydawać owoce należy być połączonym z krzewem winnym 
– to jedno zdanie, mówiące o relacjach wzajemnych Boga i człowieka kieruje 
naszą myśl ku Kościołowi, który przecież nie istnieje bez relacji! I to nie tylko tych, 
odnoszących nas do Absolutu, ale również łączących liczne członki Kościoła 
w jedno – relacji pomiędzy wszystkimi braćmi w wierze.

Zachęcamy do wnikliwej lektury całego e-Siloe.
W tym wydaniu „Oazy” kontynuujemy cykl Modlitwa w Tradycji, tworzony na 

podstawie środowych katechez Benedykta XVI. Tym razem stajemy przy Mojże-
szu – osobie, która uczy nas, jak to określił Papież, modlitwy właściwej.

W imieniu CDM,
Dorota Tobiasz i Szymon Waliczek
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W  historii życia Mojżesza 
wiele jest chwil modlitwy 
– począwszy od jego wsta-

wiennictwa za faraona, poprzez prośbę 
o uzdrowienie chorej na trąd siostry 
Miriam, wielokrotnej modlitwy za swój 
lud, skończywszy na rozmowie z Panem 
„twarzą w  twarz, jak się rozmawia 
z przyjacielem”. Uczestnikom rekolekcji 
Ruchu Światło-Życie bliski jest tekst 
Pisma Świętego, wprowadzający do 
Namiotu Spotkania (Wj 33, 7-20), któ-
rego bohaterem jest właśnie Mojżesz; 
wskazuje on, iż ta postać jest dla nas bez 
wątpienia nauczycielem rozmowy 
z Bogiem. Benedykt XVI mówi w tytule 
swojej katechezy, iż Mojżesz uczy nas 
modlitwy właściwej.

W poprzednim numerze wspomina-
łem Abrahama, na którego zwraca 
uwagę Papież, jako na modlącego się 
wstawienniczo za mieszkańców Sodomy 
i Gomory. W podobnej sytuacji znalazł 
się Mojżesz. W  rozdziale 32. Księgi 
Wyjścia Izraelici stają pod górą Synaj, 
a ich przywódca idzie po prawo do Boga. 
Jednocześnie zniecierpliwiony lud chce, 
aby Aaron zrobił dla nich cielca, któ-
remu będą mogli oddać pokłon.

Mojżesz człowiekiem modlitw

Modlitwa w Tradycji
część druga 

Szczerze przyznam, dziwne i nie do 
końca zrozumiałe jest dla mnie to wy-
darzenie. Pewnie dlatego, że nie wędro-
wałem nigdy przez pustynię, wcześniej 
nie uciekałem przed wojskami, a jeszcze 
przed tym nie żyłem w niewoli. Po tych 
wszystkich doświadczeniach nie musia-
łem znosić żadnych trudów, czekając na 
spełnienie obietnic „niewidzialnego” 
Boga. Po ludzku sądząc, można zwątpić. 
Miał być kraj „miodem i  mlekiem” 
płynącym, jest tylko mnóstwo piasku.

Co się dzieje dokładnie w okolicach 
Synaju? Mojżesz odbiera od Boga 
Prawo, a  lud chce „zobaczyć” Boga. 
Papież mówi: Lud zmęczony drogą 
z niewidzialnym Bogiem, teraz, kiedy 
zniknął nawet pośrednik, Mojżesz, do-
maga się namacalnej, dotykalnej obecno-
ści Pana Boga i odnajduje w cielcu, ula-
nym z metalu przez Aarona, boga który 
stał się dostępny, dającego się sterować, 
w zasięgu człowieka. Jest to duża pokusa 
– jak wskazuje Benedykt XVI – ucieczka 
we własny obraz Boga.

Bezmyślna ucieczka Narodu wybra-
nego ku namacalnej obecności Absolutu 
prowadzi do kluczowego momentu tej 
historii:  Pan chce wyniszczyć niewierny 
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lud. Mojżesz jednak interweniuje, po-
dobnie jak Abraham. I podobnie odwo-
łuje się do zbawczego planu, którego 
sednem jest miłosierdzie. Gdyby Bóg 
zniszczył swój lud, mogło by być to inter-
pretowane jako znak, że Bóg nie może 
dokończyć planu zbawienia. Bóg nie 
może na to pozwolić: jest On Panem 
dobrym, który zbawia, gwarantem życia, 
jest Bogiem miłosierdzia i przebaczenia, 
wyzwolenia z  zabijającego grzechu. 
W samym Mojżeszu są dwie miłości – 
do Boga i do swoich braci. To miłość 
ustami patriarchy prosi o wybaczenie 
ich grzechu.

W tych samych okolicznościach Bóg 
mówiąc o  zniszczeniu niewiernego 
ludu, daje jednocześnie Mojżeszowi 
obietnicę, że uczyni go wielkim (por. 
Wj 32, 10). Kiedy ten prosi Najwyższego 
o miłosierdzie, nie odnosi się w żaden 
sposób, do tej Bożej obietnicy, choć 

dzięki niej mógł żyć spokojnie, korzy-
stając ze wsparcia Boga, nie przejmując 
się pozostałymi. Wybiera inaczej! Modli 
się wstawienniczo, nie koncentruje na 
sobie… Kiedy po zniszczeniu złotego 
cielca powróci na górę, aby na nowo 
prosić o  zbawienie dla Izraela, powie 
Panu: „Przebacz jednak im ten grzech! 
A jeśli nie, to wymaż mię natychmiast 
z Twej księgi, którą napisałeś” (w. 32). 
Przez modlitwę, pragnąc pragnienia 
Boga, orędownik wkracza coraz głębiej 
w  poznanie Boga i  Jego miłosierdzia 
i staje się zdolny do miłości, która sięga 
aż do całkowitego daru z siebie.

Jak wskazuje Papież, Ojcowie Ko-
ścioła widzieli w Mojżeszu na Synaju 
zapowiedź Jezusa Chrystusa, który 
z wysokości krzyża, wstawia się za nami 
wszystkimi, rezygnując z samego siebie. 
Tę katechezę kończą słowa otuchy, za-
czerpnięte z Listu św. Pawła do Rzy-
mian: Któż może wystąpić z oskarżeniem 
przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż 
Bóg, który usprawiedliwia? Któż może 
wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus 
Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co 
więcej – zmartwychwstał, siedzi po 
prawicy Boga i przyczynia się za nami? 
Któż nas może odłączyć od miłości 
Chrystusowej?... ani śmierć, ani życie, 
ani aniołowie, ani Zwierzchności... ani 
jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła 
nas odłączyć od miłości Boga, która jest 
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz 
8,33-35.38.39). 
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Konferencja wygłoszona pod-
czas Oazy Modlitwy Central-
nej Diakonii Modlitwy (War-

szawa 2012) miała być z  założenia 
prowokacyjna i  głosząca ją s. Bogna 
Młynarz (SDCh) lojalnie uprzedziła 
o  tym słuchaczy. Jej zamiarem było 
zmusić do myślenia i zadawania wła-
snych pytań, do polemiki, pomagającej 
w rozeznaniu jedności i różnorodności 
Kościoła. Na ile się to udało? Uczest-
nicy spotkania już sobie zapewne na 
to pytanie odpowiedzieli. Czytelnikom 
przybliżamy treść konferencji z  na-
dzieją, że i  oni podążą za zamysłem  
s. Bogny.

O Kościele Przypowieści 

Przedstawienie i  jednocześnie rozu-
mienie Kościoła, jako czegoś, co można 
ogarnąć w ramach ludzkich pojęć ma 
swoje ewangeliczne uzasadnienie. Jezus 
mówił o Królestwie Niebieskim, jako 
o owczarni i winnicy. Oazowicze przy-
bliżają go sobie w tym roku formacyj-
nym, mówiąc o domu. S. Bogna zwróciła 
uwagę, że każdy z tych obrazów –rzeczy-
wistości, zawiera w sobie element walki 
i zagrożenia, również ten, który w pierw-
szym odruchu kojarzy się z  ciepłem, 
bezpieczeństwem i przystanią w zawiro-
waniach życia – obraz domu. Bywają 
przecież takie, do których nie chce się 
wracać ani drogą, ani pamięcią. 
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I  może dlatego s. Bogna mówiła: 
Zauważcie, że w pewnym sensie Ko-
ściół nie jest naszym domem. Nie jest 
domem w znaczeniu miejsca ostatecz-
nie bezpiecznego i  trwałego. W  tym 
znaczeniu domem jest tylko Bóg. (…) 
O tyle Kościół jest moim domem, o ile 
jest miejscem mojego spotkania z Bo-
giem. Jest sposobem bycia w  niebie 
przez wiarę. Mój ostateczny dom, moje 
niebo to przebywanie w Bożej obecno-
ści. To moje całkowite bezpieczeństwo 
i spełnienie. 

Myśl cytowana wyżej podkreślona 
została w  konferencji z  całą mocą 
i  jednocześnie ze wskazaniem, że 
błądzą ci, którzy z  braku zgody na 
rzeczywistość pozostawiania w  dro-
dze, w  pielgrzymce, w  nurcie życia, 
w którym wiele się zmienia i  trzeba 
iść do przodu, zabezpieczając się 
w  trwałe i  przewidywalne elementy 
(np. nieistotne tradycje, miejscowe 
zwyczaje, określone dekoracje, kon-
kretne osoby), przyczyniają się do 
mumifikacji Kościoła. Być może i do 
siebie winniśmy odnieść ostrzeżenie 
s. Bogny: Nie zbawi nas żaden zwyczaj 
czy nawet najlepszy statut. Gdy szuka 
się spełnienia czy bezpieczeństwa 
w jakiś formach, to można mocno się 
rozczarować.

Uczestnicy Centralnej Diakonii 
Modlitwy usłyszeli podczas konferen-
cji, że aby mądrze żyć w  Kościele – 
Domu należy rozumieć, że jego ele-
mentem stałym i  niezmiennym jest 

Bóg, a  od człowieka wymaga się 
zdolności do tego, by pozwolił się 
Bogu poprowadzić dalej, umiał roz-
stać się z  tym, co być może dawało 
poczucie bezpieczeństwa. Dzięki 
temu Kościół jest ciągle w drodze, jest 
żywy.

W drodze i życiu Kościoła, tak jak 
w podróży każdego człowieka przez 
czas i miejsca, najważniejsze są więzi 
i relacje. To one stanowią o wartości 
każdej wspólnoty, a  wśród nich ta 
podstawowa, która rodzi owocne 
działania: osobista relacja z Jezusem. 
Ona pozwala nie tylko pracować dla 
wspólnego dobra, ale również wygry-
wać codzienną walkę z  pokusami, 
nawet tak przewrotnymi, jak ta, by 
wziąwszy trochę łaski od Jezusa, zająć 
się naprawianiem Kościoła. (…) Nie 
wystarczy raz zaczerpnąć. Nikt nie 
może stracić z oczu źródła. Tylko w tej 
nieustającej relacji, jako chrześcijanie 
i członkowie Mistycznego Ciała Chry-
stusa, możemy być żywi, twórczy i… 
cudotwórczy. Bo działanie to podsta-
wowy obowiązek tego, kto wybrał 
Kościół na swój dom. Tylko działanie 
uchroni Wspólnotę Kościoła przed 
skostnieniem i mumifikacją, od której 
już tylko krok do utraty powołań, 
odchodzenia zawiedzonych, zagubie-
nia wątpiących. Bóg nie może działać 
w ograniczeniu, w ramach, które na-
rzuca mu człowiek swoimi schema-
tami i  przywiązaniami. S. Bogna 
problem ujęła dosadnie, ostrzegając:



OazaPismo Ruchu Światło-Życie

95

Może się wtedy zdarzyć, że Pan Bóg 
gdzieś z Filipin do nas zawoła: „Halo, 
Ja tam poszedłem, bo tutaj z Wami to 
już się gadać nie dało”. Na Filipinach 
nagle się wszyscy nawracają – a  my 
tutaj zostaniemy z  pomnikami. Tu 
sarkofag zasłużonego człowieka, tam 
mauzoleum. Ale pytanie, czy Pan Bóg 
jeszcze tam może działać? Ruch Świa-
tło-Życie też się może w  podobny 
sposób się zmumifikować. Grób 
Blachnickiego, relikwie, świętowanie. 
Nie zrobimy nic, bo nie było wcześniej 
takiej tradycji… A  gdyby Kościół 
pierwotny na początku trzymał się 
swojej „tradycji”, to nas by w Kościele 
nie było.

Nie sposób przytoczyć wszystkich 
ważnych, prowokacyjnych, zabawnych 
i pięknych pomysłów S. Bogny na obu-
dzenie ducha Diakonii Modlitwy i po-
ruszenie jej uczestników. Zainteresowa-
nych pełną treścią konferencji odsyłamy 
do elektronicznego wydania „Siloe” 
(www.oaza.pl/cdm/e-siloe) nr 3/6 maj/
czerwiec 2012. A póki co, rozważmy 
wspólnie, jak znaleźć równowagę pomię-
dzy postępowaniem za natchnieniem 
Ducha, a troską o tradycję. Czy można 
mieć jednocześnie korzenie i skrzydła? 
S. Bogna twierdzi, że można – jeżeli tylko 
pamiętamy, gdzie bije źródło i regularnie 
z niego czerpiemy.

Oprac. Monika Jasina
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Wśród małżeństw wspólnoty Domowego Kościoła archidiecezji szczecińsko-
kamieńskiej można wymienić bardzo dużą grupę osób, które włączyły się w dzieło 
Krucjaty w różnych momentach swojego życia, swojej duchowej formacji. Kolejne 
pary diecezjalne podejmowały próby stworzenia Diakonii Wyzwolenia. Dopiero 
w maju 2010 roku, podczas rekolekcji kręgu diecezjalnego DK w Wisełce, połą-
czonych z wyborami nowej pary diecezjalnej, podjęto konkretne działania związane 
z powołaniem tej diakonii. Mirosław Hilicki, członek oraz świadek KWC, wyraził 
gotowość podjęcia posługi w tej bardzo potrzebnej diakonii, co spotkało się z przy-
chylnością nowo wybranej pary diecezjalnej Małgorzaty i Tomasza Kasprowiczów.

Pierwsza Msza św. inaugurująca prace związane z tworzeniem diakonii wyzwo-
lenia miała miejsce 23 października 2010 roku w kościele Matki Boskiej Jasnogór-
skiej w Szczecinie. Oficjalnie diakonia została zawiązana 4 grudnia 2010 roku. 
Posługę moderatora podjął i pełni ją obecnie ks. Piotr Buda, a parą odpowiedzialną 
za diakonię zostali Iwona i Mirosław Hiliccy.

Iwona i Mirosław Hiliccy od dawna włączali się jako wolontariusze w różne 
działania noszące znamiona posługi związanej z pomocą ludziom uzależnionym, 
rodzinom patologicznym, bezdomnym. Od 1999 roku angażowali się u boku Sióstr 
Misjonarek Miłości ze szczecińskiego bulwaru Gdańskiego w dzieła przybierające 
różny charakter: od duchowych i modlitewnych spotkań z bezdomnymi, chorymi, 
uwikłanymi w nałogi, poprzez spotkania ewangelizacyjne do uczestnictwa jako 
współprowadzący w rekolekcjach dla rodzin organizowanych przez Zgromadzenie 
Sióstr Misjonarek Miłości w Rokitnie. Już wtedy, jako członkowie KWC, znajdowali 
okazje, by propagować to dzieło.

Członkowie KWC naszej diecezji zarówno wcześniej, jak i po zawiązaniu diece-
zjalnej diakonii wyzwolenia niezwykle aktywnie włączali i włączają się w propa-
gowanie idei ochrony i obrony życia, czy to poprzez Duchową Adopcję Dziecka 
Poczętego, wyrażaną w indywidualnych zobowiązaniach modlitewnych, czy w ra-
mach zorganizowanego uczestnictwa w Marszach dla Życia.

opr. Adam Szewczyk

Diakonia Wyzwolenia 
w Archidiecezji 

Szczecińsko-Kamieńskiej
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Rozpoczynamy 
od siebie

Adam Szewczyk: Jakie planujecie 
działania związane z formacją człon-
ków Diakonii Wyzwolenia?

Mirosław Hilicki: Niedawno uczest-
niczyliśmy w dniach skupienia KWC. 
Czynimy to w głównej mierze z myślą 
o nas, o naszej formacji. Mimo że trwa 
drugi rok pracy diakonii wyzwolenia, 
to my ciągle raczkujemy, rozwijamy się, 
próbujemy od nowa zbudować struk-
turę diakonii, której nie było przez tyle 
lat. Rozpoczynamy od siebie. Dni 
skupienia, ukierunkowane na naszą 

O planach formacyjnych i najbliższych zamierzeniach diakonii wyzwolenia 
mówią odpowiedzialni za diakonię Iwona i Mirosław Hiliccy (fragment 
wywiadu przeprowadzonego 3 marca 2012 roku).

formację, zostały otwarte nie tylko dla 
wszystkich osób trwających w Krucja-
cie, a także dla tych, którzy pragną ją 
dopiero poznać lub się do niej przyłą-
czyć. Kolejna myśl, jaka nam przy-
świeca – i  to chcieliśmy na początku 
zorganizować, choć to nie jest takie 
proste – związana jest z przeprowadze-
niem Oazy Rekolekcyjnej Diakonii 
Wyzwolenia (ORDW) u nas, w naszej 
diecezji, byśmy mogli skorzystać 
z okazji do formacji bez konieczności 
dalekich wyjazdów, co być może sta-

Od lewej ks. Piotr Buda, Iwona i Mirek Hiliccy (odpowiedzalni za diakonię), Jola i Jurek Gołda.
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nowiłoby dodatkową zachętę dla po-
tencjalnych uczestników.

Nasza dotychczasowa formacja od-
bywa się wielotorowo. Korzystamy 
z ogólnopolskich konspektów do pracy 
w  Diakonii Wyzwolenia publikowa-
nych przez Centralę, ale wzbogacamy 
też  program formacyjny. Zorganizo-
waliśmy dla diakonii cykl spotkań 
z Joasią Szałatą – również z Domowego 
Kościoła – która w  stowarzyszeniu 
Civitas Christiana zajmuje się proble-
mami zniewoleń, m.in. sposobami 
rozpoznawania i metodami ich zwal-
czania. Joasia prowadziła z  nami od 
października 2011 roku do stycznia 
2012 roku raz w  miesiącu, w  piątki, 
spotkania przybliżając wskazaną tema-
tykę. Zapraszała prelegentów w  oso-
bach specjalistów z różnych dziedzin, 
związanych z problemami uzależnień 
i  zniewoleń. Tam dowiedzieliśmy się 
m.in. o  syndromie DDA (Dorosłe 
Dzieci Alkoholików) i  wielu innych 
zjawiskach występujących zarówno 
w życiu samych zniewolonych, jak i ich 
rodzin. To kolejny wymiar naszej 
formacji, gdyż zamierzenie docelowe 
jest takie, by członkowie diakonii or-
ganizowali się i  tworzyli miejsca, 
z  których pomoc będzie wychodziła 
w konkretnym wymiarze, np. punkty 
pomocy osobom uzależnionym. Ale to 
jest cel na przyszłość.

AS: Spotkania w Civitasie organizo-
wane są dla członków diakonii?

MH: Tak. Szukamy wszelkich moż-
liwości, żeby dowiedzieć się czegoś 
więcej o problemach zniewoleń i me-
todach niesienia pomocy ludziom 
uwikłanym w różne  zniewolenia.

Iwona Hilicka: Chcemy też objąć 
modlitwą tych, którzy żyją ze zniewo-
lonymi. Często jest to duży problem. 
Dowiedzieliśmy się, że osoby, które są 
współuzależnione, na przykład w ro-
dzinie, też potrzebują terapii, często 
potrzebują pomocy. I my chcemy im 
pomagać. Na Mszach św., odprawia-
nych w czasie spotkań Diakonii Wy-
zwolenia, pojawiają się ludzie przyłą-
czający się do naszych modlitw w in-
tencjach wszystkich uzależnionych, 
zniewolonych. Nawet dzisiaj była jedna 
pani, która chciała przystąpić do Kru-
cjaty w czyjejś intencji, zbyt późno to 
jednak zauważyliśmy. Myślę, że dotrwa 
do naszego następnego spotkania, by 
złożyć na ołtarzu ten szczególny, oso-
bisty dar.

MH: Pierwszym krokiem naszej 
formacji są spotkania modlitewne: 
adoracja Najświętszego Sakramentu 
połączona z  modlitwą o  charakterze 
wstawienniczym. Dzisiaj była to przy-
kładowo Droga Krzyżowa i Euchary-
stia. To jest taka baza. Pan Jezus i my. 
Troska o  jak najbliższą relację. Na 
modlitwach poszukujemy kontaktu 
z  Jezusem, który nas uzdalnia do tej 
pracy.
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Adam Szewczyk: Bł. Jan Paweł II 
u  progu swego pontyfikatu prosił, 
byśmy przeciwstawiali się wszyst-
kiemu, co uwłacza ludzkiej godności 
i  poniża obyczaje zdrowego społe-
czeństwa. Jakie zniewolenia stano-
wią aktualnie najpoważniejsze za-
grożenie?

Ks. Piotr Buda: Z pewnością wciąż 
aktualna jest pierwotna intencja ks. 
Franciszka Blachnickiego, dotycząca 
wyzwolenia społeczeństwa z  nałogu 
alkoholizmu. Dochodzi do tego plaga 
narkomanii, wśród młodych ludzi 
szczególnie, i chociaż narkotyki były 
już w  Polsce dobrze znane, to teraz 
zjawisko to występuje na większą 
skalę. Pojawiają się jeszcze inne bardzo 
groźne zniewolenia, które w zasadzie 
trudno ze sobą porównywać, bo 
można przyjąć różne kryteria oceny 
zjawiska, porównując przykładowo 
liczbę zniewolonych, stopień degrada-
cji danego zniewolenia, bo niektóre 
bardziej, szybciej degradują danego 
człowieka, inne czynią to wolniej. 
Moim zdaniem bardzo poważne i wi-
doczne w społeczeństwie poza alko-
holizmem i narkomanią, jest zniewo-
lenie przez Internet, gry komputerowe, 

W wolności i z miłości
z ks. Piotrem Budą, moderatorem Diecezjalnej Diakonii Wyzwolenia 
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej rozmawia Adam Szewczyk

pornografia, wejście w  tzw. świat 
wirtualny, bardzo daleki od rzeczywi-
stości. To jest ogromne zniewolenie, 
które rozwija się i będzie się rozwijać 
jeszcze bardziej. Zauważalne są rów-
nież zniewolenia związane ogólnie 
z seksualnością. Plaga rozwodów, ży-
cia „na luzie”, występująca i populary-
zowana antykoncepcja. Zniewolenia 
te dopadają różnych ludzi, bez względu 
na wiek, pozycję społeczną, majęt-
ność.

Zdaniem księdza niezwykle popu-
larne obecnie życie dwojga, kobiety 
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i  mężczyzny, w  związku niesakra-
mentalnym to także rodzaj zniewo-
lenia?

Tak, choć zjawisko to ma wiele twa-
rzy. Wiele osób twierdzi, że decydują 
się na takie rozwiązanie, by się dopa-
sować. Deklarują wierność tej jednej 
osobie, z  którą aktualnie mieszkają. 
Inni z kolei traktują to jako wolność 
od zobowiązań. Dzięki temu człowiek 
sam sobie tworzy dobre warunki do 
rozwiązłości. Taki styl życia prowadzi 
do zniewolenia. W  tym przypadku 
można wyodrębnić różne jego stopnie, 
różne płaszczyzny.

Jest jeszcze jedno istotne zniewole-
nie, które w zasadzie łączy się z innymi, 
ale jest bardzo destrukcyjne – hazard. 
Miałem styczność z  osobami, które 
wskutek hazardu popadały lawinowo 

w szereg innych zniewoleń. Podobnie 
jak w  przypadku innych zniewoleń, 
zazwyczaj nie mają one świadomości 
swego problemu. Są przekonane, że 
z tego wyjdą, kiedy zechcą. Popadają 
w długi, zaciągają kolejne, by spłacić 
wcześniejsze. Pojawiają się obawy, lęki, 
stany depresyjne, ucieczka w alkohol, 
narkotyki. Często tego nie zauważamy, 
i dlatego to jest takie groźne. Być może 
skala tego zagrożenia jest mniejsza od 
wcześniej wymienionych, ale wyjść 
z  tego uzależnienia jest niezwykle 
trudno. Dotyka ono ludzi różnego 
stanu, osoby świeckie, ale zdarza się, 
że i księży. W większości przypadków 
występuje u  ludzi zamożnych (przy-
najmniej z  początku), żeby bowiem 
wejść w takie uzależnienie, potrzebne 
są jakieś środki.
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Jakie macie plany działania na te-
renie naszej diecezji?

No właśnie. Funkcjonujemy, for-
mujmy się już prawie dwa lata, a  ja 
odkrywam, jak wciąż niewiele wiem 
o KWC (śmiech) i ile jeszcze muszę się 
uczyć. W  chwili obecnej naszą „re-
klamą” są nasze świadectwa. Kiedy 
pojawił się pomysł utworzenia diako-

nii, pełniłem posługę w jednej z miej-
skich parafii Szczecina. Po propozycji 
przyłączenia się i  służby w  diakonii, 
a w zasadzie po jej przyjęciu, otrzyma-
łem przeniesienie do parafii w Nowo-
gardzie. Mimo znacznej odległości 
i  konieczności dojazdów diakonia 
powstała. Natomiast tam, gdzie obec-
nie jestem, choć nie zależało mi, by 
wszystkim mówić o  KWC, byłem 
podpytywany. Zwykle przez młodzież 
i zwykle w związku z jakimiś impre-
zami, jak to jest z tym piciem alkoholu, 
zwłaszcza wśród księży. Jak to wygląda 
w moim przypadku. Wtedy opowia-
dam o  Krucjacie. Reakcje są różne. 

Najczęściej: „Oj! Ja bym tak nie mógł!”. 
Jednak z reguły okazywany jest szacu-
nek, że można się było podjąć takiego 
wyrzeczenia.

Niektórzy mogą. Zauważyłem, że 
przyjechali z księdzem bardzo mło-
dzi ludzie…

Ci młodzi ludzie usłyszeli to, mimo 
że niektórych nawet nie uczyłem. Nie 

jestem ich katechetą, znamy się tylko 
z  parafii. Dowiedzieli się, zapragnęli 
pojechać ze mną do Szczecina, przyj-
rzeć się istocie sprawy. Jak przyjechali, 
złożyli deklaracje. Jak złożyli deklara-
cje, stali się rozpoznawalni w szkole. 
Wiadomo, deklaracja zobowiązuje do 
abstynencji. Pojawili się kolejni chętni. 
Póki co nie odnotowuję jakiegoś 
szczególnego wzrostu liczby przystę-
pujących w odniesieniu do tego okresu 
początkowego. Przystąpili ci, którzy 
byli na to gotowi. Następnych trzeba 
już po prostu bardziej formować. Ale 
temu mają właśnie też służyć świadec-
twa życia. Na przykład na pielgrzym-

Ktoś może powiedzieć, że jeszcze nie jest go-
tów, jeszcze jest słaby. Ale to znaczy, że coś 

temu człowiekowi brakuje, a nie, że Krucjatę 
trzeba wyrzucić, zlikwidować, bo to zbędny 

balast lub żeby było w życiu łatwiej. W takim 
razie coś jest w nas…
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kach zawsze podchodzę do przewod-
nika grupy i proszę o taki czas, bym 
mógł powiedzieć konferencję o KWC. 
W tutejszej parafii (p.w. Matki Bożej 
Częstochowskiej na Pomorzanach, 
przyp. red.) wiadomość o  Mszy św. 
Diakonii Wyzwolenia pojawia się już 
tradycyjnie w  ogłoszeniach parafial-
nych. Ma ona jak najbardziej charakter 
otwarty, choć nacechowana jest inten-
cjami odnoszącymi się do problemów 
zniewoleń człowieka. Członkowie 
Diakonii Wyzwolenia, a  wcześniej 
uczestnicy dzieła KWC, mieli niejed-
nokrotnie okazje dawać świadectwo 
podczas różnych rekolekcji Domo-
wego Kościoła. W  zamyśle mamy, 
w nawiązaniu do wskazań ks. Blach-
nickiego, przeprowadzanie takich 
parafialnych, kilkudniowych rekolek-
cji, prowadzonych przez grupę kilku 
członków Diakonii Wyzwolenia oraz 
księdza moderatora, służących krze-
wieniu idei Krucjaty.

Zbliżamy się do końca drugiego 
roku pracy diakonii. Jak ten okres 
został wykorzystany przez członków 
diakonii i jak ksiądz ocenia poziom 
ich duchowego rozwoju i zaangażo-
wania?

Pierwszy rok był to czas zawiązywa-
nia się, „docierania”. Drugi, mimo 
mych oczekiwań i  prognoz, też był 
jeszcze podobny do pierwszego. Towa-
rzyszyły nam przeróżne momenty. 
Momenty uniesień i wzmożonej aktyw-
ności, a także okresy jej zapaści. Wiele 

dają rekolekcje, dni skupienia – raz 
zorganizowaliśmy takie dni skupienia 
tylko dla nas, dla diakonii. Innym ra-
zem zrobiliśmy dni skupienia dla 
wszystkich, którzy są w  Krucjacie, 
a nawet tych, którzy chcieliby się czegoś 
o niej dowiedzieć. Te rekolekcje, dni 
skupienia przyczyniły się chyba do 
naszego wzmocnienia, ale upłynęło 
jeszcze zbyt mało czasu od ich zakoń-
czenia, by móc to zauważyć tak nama-
calnie.

Pierwszy rok naszej pracy możemy 
oceniać, do drugiego jeszcze nie nabra-
liśmy dystansu. Uważam, że wzrost jest. 
Chociaż tak naprawdę to trudno to 
określić, bo trzeba patrzeć kategoriami 
wiary. To Duch Święty ma prowadzić 
to dzieło i uważam, że On je prowa-
dzi… jakoś.

Czy ta wyłoniona drogą wolnej 
duchowej selekcji, już dość stabilnie 
ukształtowana grupa członków Dia-
konii Wyzwolenia jest gotowa do 
krzewienia dzieła Krucjaty na obsza-
rze całej naszej diecezji?

Odwołam się do słów ks. Blachnic-
kiego, który określał diakonię wyzwo-
lenia jako armię Gedeona. Pamiętamy 
z Pisma Św. ten fragment, gdzie właśnie 
Bóg nakazał Gedeonowi, by ze swej 
liczącej kilkadziesiąt tysięcy wojowni-
ków armii wybrał do stoczenia boju 
trzystu wojowników. Po to, by okazać, 
że to nie oni zwyciężyli, że to Bóg 
zwyciężył, tylko się nimi posłużył. Je-
steśmy tą armią Gedeona, tą garstką, 
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ale czy jesteśmy na tyle silni, by już iść 
w bój? Na pewno nie jest to dla nas czas 
wahań, to znaczy rozważań, czy jest 
sens kroczyć tą drogą, czy nie. Podjęli-
śmy się dzieła, i będziemy je prowadzić.

Jak zachęcić do podejmowania 
dzieła wstrzemięźliwości i do walki 
ze zniewoleniami?

Problemem jest słaba znajomość 
dzieła Krucjaty. W Ruchu Światło-Ży-
cie, wspólnocie Domowego Kościoła 
sama idea jest znana, ale według mego 
uznania, prawie nikt tego nie zna we-
dług założeń ks. Blachnickiego. Dzieło 
jest mocne, tylko trzeba je zrozumieć. 
Czasami mam ochotę tak wyjść i po-
wiedzieć: Ludzie! Weźcie się i ogarnij-
cie! Czy nie widać, do czego ten świat 
zmierza? Naprawdę nie widać? Czy 

naprawdę trzeba sięgnąć dna? Czy ma 
być tak beznadziejnie, że wtedy dopiero 
się chwycimy sprawdzonego dzieła 
Krucjaty Wyzwolenia? Uważam, że bez 
Krucjaty i dojrzałości do niej nie pój-
dziemy dalej. Ks. Blachnicki powiedział 
wyraźnie, że na pewnym etapie jest 
konieczne przystąpienie do Krucjaty. 
To nie jest jednoznaczne ze zmusza-
niem do przystąpienia. Ktoś może 
powiedzieć, że jeszcze nie jest gotów, 
jeszcze jest słaby. Ale to znaczy, że coś 
temu człowiekowi brakuje, a  nie, że 
Krucjatę trzeba wyrzucić, zlikwidować, 
bo to zbędny balast lub żeby było 
w życiu łatwiej. W takim razie coś jest 
w nas… Trzeba się zastanowić, prze-
myśleć, odejść na bok – w przenośni, 
by nabrać dystansu do swego życia.
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Poruszył ksiądz ciekawą kwestię. 
Funkcjonowanie we wspólnocie Do-
mowego Kościoła opiera się na pew-
nych zasadach, w myśl których ocze-
kuje się, aby osoby podejmujące się 
posługi na pewnych szczeblach wyra-
żały swoją deklarację przystąpienia, 
włączenia się w dzieło KWC. Od pary 
rejonowej takiej deklaracji się ocze-
kuje, pary diecezjalne, filialne, kra-
jowe powinny już być członkami 
KWC. Wskazał ksiądz jednak, że do 
tego dzieła trzeba dojrzeć, by decyzja 
była podjęta w duchu wolności, była 
aktem świadomego wyboru.

Do tego trzeba naprawdę dojrzeć. 
Przecież nie chodzi o to, by się zapisać 
i  wtedy… ooo nie! Tragedia! Co ja 
zrobiłem?! Jak ja teraz z tym będę żył? 
Jaki jest to dla mnie krzyż! Chodzi o to, 
żeby chcieć z miłości. To ma stanowić 
wartość i rangę, w tym się odnajduję, 
to jest to, co odkryłem! Tylko w takim 
duchu to ma sens. W innym nie. To jest 
tak, jakby Chrystus wziął krzyż, bo 
musiał. Dobrze, nie ma innej rady, to 
już wezmę ten krzyż. Jezus wziął krzyż, 
bo chciał. Tylko na takiej zasadzie 
można podjąć KWC, nie na innej. A ja 
apeluję, żeby próbować zrozumieć to 
dzieło, a nie odpychać, uważając je za 
zbyt trudne. Żeby próbować szukać, 
dlaczego jest ono takie ważne, a  nie 
trudne.

Miłość jest chyba nadrzędna w ra-
mach dzieła Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka. Czy był w Twoim życiu, 

księże Piotrze taki szczególny mo-
ment, który rozbudził potrzebę nie-
sienia i  dzielenia się miłością z  in-
nymi?

Jeszcze jako kleryk uczestniczyłem 
w rekolekcjach dla bezdomnych, pro-
wadzonych przesz Siostry Misjonarki 
Miłości. Najczęstszym problemem tych 
bezdomnych był niestety alkoholizm. 
Wiele życiowych dramatów z  tym 
związanych stało się niejako moim 
udziałem. Nie zapomnę pewnego pana, 
to był były marynarz, który płakał 
i  mówił: „Proszę księdza, niech mi 
ksiądz pomoże, ja nie daję rady. Ja bym 
chciał nie pić, ale nie mogę”. Po mie-
siącu, po dwóch od zakończenia reko-
lekcji siostry przekazały mi wiadomość, 
że ten człowiek zmarł, zapił się na 
śmierć. Ja podjąłem się Krucjaty dla 
brata, który po dwóch latach od tego 
momentu wyzwolił się. Tu nie chodziło 
o  sam alkohol, w  grę wchodziły też 
narkotyki, odejście od Kościoła. Pod-
niósł się, i teraz jestem dumny z brata!

Okazji do niesienia miłości jest na-
prawdę bardzo wiele. Spotykam się 
z nimi często. Często o potrzebie miło-
ści słyszę w konfesjonale.

Księże Piotrku, ze swej strony życzę 
sił i  entuzjazmu w  krzewieniu tego 
zbożnego dzieła oraz wytrwałości 
w Twojej postawie miłości. Bóg za-
płać za rozmowę.

Dziękuję, Bóg zapłać!
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O ogromnej roli modlitwy nie 
trzeba nikogo przekonywać. 
Modlitwa jest nie tylko ważna 

dla osobistego duchowego rozwoju 
każdego chrześcijanina, ale stanowi 
fundament, źródło siły wszystkich 
podejmowanych posług. W  służbie 
życiu modlitwa jest dodatkowo ważna, 
gdyż ta posługa stanowi szczególne 
miejsce konfrontacji z siłami zła obec-
nymi we współczesnym świecie. 
Człowiek o  własnych siłach nie jest 
w  stanie się z  nimi mierzyć – musi 
stawać przed Panem, prosić Go o moc, 
szukać Jego woli i  odnajdywać Jego 
drogi.

Diakonia Życia często podejmuje 
modlitwę zarówno w  intencji swojej 
posługi, jak i modlitwę we wszystkich 
intencjach, które ta posługa niesie. 
Często też zaprasza do tej modlitwy 
szersze grono wierzących. Takie dni, 
jak Dzień Świętości Życia, Dzień 
Dziecka Utraconego są nie tylko okazją 
do marszów, spotkań czy prelekcji, ale 
przede wszystkim są czasem szczegól-

Modlitwa w służbie 
życiu

nie intensywnej modlitwy. Z  drugiej 
strony wszystkie inicjatywy promujące 
życie (jak np. właśnie marsze dla życia) 
również wiążą się z zaproszeniem do 
modlitwy. Szczególne wezwanie do 
modlitwy w  intencji poczętego życia 
zostało skierowane do całego Kościoła 
przez papieża Benedykta XVI u progu 
Adwentu w roku 2010.

To papieskie wezwanie jasno poka-
zało, że modlitwa w intencjach zwią-
zanych z  służbą życiu nie powinna 
pozostawać wyłącznie domeną środo-
wisk podejmujących tę służbę (czyli 
w  naszym Ruchu Diakonii Życia). 
Wszyscy widzimy sytuacje wymaga-
jące modlitwy – zarówno w  gronie 
naszych znajomych i  przyjaciół (np. 
prośba o poczęcie dziecka, o uratowa-
nie poczętego) jak i w życiu społecz-
nym (np. walka o ustawę zakazująca in 
vitro, próby wprowadzenia związków 
partnerskich, próby poszerzenia za-
kresu obrony życia). Warto więc, by 
wszyscy tworzyli przestrzeń takiej 
modlitwy, organizowali przy różnych 
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okazjach czuwania i nabożeństwa.
Pomocą do tego mogą być materiały 

znajdujące się na stronie internetowej 
Centralnej Diakonii Życia. W  dziale 
„Praca DŻ” znajduje się sekcja „Czu-
wania i  nabożeństwa” zawierająca 
zbiór rozmaitych modlitw w  inten-
cjach związanych z posługą Diakonii 
Życia (http://www.oaza.pl/cdz/czuwa-
nia).

Sekcję otwiera kilka czuwań – po-
wstały one na wspomnianą modlitwę 
w  intencji poczętego życia w  roku 
2010. Jest tam schemat liturgii zapro-
ponowany wówczas przez Kongregację 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramen-
tów oraz Papieską Radę ds. Rodziny 
– są to rozbudowane nieszpory 
(w  dwóch wariantach). Modlitwa 
w kształcie Liturgii Słowa Bożego zo-
stała opracowana przez Centralną 
Diakonię Życia, a adorację zapropono-
wała Diecezjalna Diakonia Życia 
z Katowic. Można więc wybrać spośród 
bardzo różnorodnych wersji czuwania 
modlitewnego.

Dalszą grupę stanowią po prostu 
pojedyncze modlitwy – modlitwa pa-
pieża Jana Pawła II, modlitwa papieża 
Benedykta XVI oraz prośby na czuwa-
nie za życie.

W Wielkim Poście można szczegól-
nie wykorzystać Drogę Krzyżową 
w  intencji poczętego życia. Każda 
stacja składa się cytatu biblijnego, 
krótkiego rozważania i  wezwania 
modlitewnego.

Na stronie znajdują się również 
rozważania różańcowe. Są wprowadze-
nia do tajemnic radosnych, bolesnych 
i chwalebnych. Pochodzą one z mar-
szów dla życia organizowanych w die-
cezji łomżyńskiej, co roku dochodzą 
kolejne tajemnice – można spodziewać 
się więc, że w  przyszłym roku dojdą 
tajemnice światła i będzie kompletny 
różaniec za życie. Oprócz tego jest 
bardziej szczegółowo opracowana ta-
jemnica Zwiastowania – zawiera nie 
tylko wprowadzenie, ale również do-
powiedzenia do poszczególnych Zdro-
waś i intencje modlitewne. Są to więc 
zarówno materiały, które można wy-
korzystać, gdy pragnie się modlić całą 
cząstką różańca w tych intencjach, jak 
i wówczas gdy jest czas tylko na jedną 
dziesiątkę różańca.

Zachęcamy do włączania się do 
modlitwy w  intencji poczętego życia 
i do korzystania z modlitw znajdują-
cych się na stronach CDŻ.
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Oaza Modlitwy Diakonii 
Liturgicznej

W dniach 16-18 marca w Niecho-
brzu (diec. rzeszowska) odbyła się 
Oaza Modlitwy Diakonii Liturgicznej 
dla wspólnot przynależących do filii 
krakowskiej Ruchu Światło-Życie. 
Tematem przewodnim rekolekcji była 
duchowość w liturgii. Omawiana była 
ona w  trakcie konferencji tematycz-
nych prowadzonych przez księdza dra 
Pawła Synosia oraz księdza dra Toma-
sza Bacia (byłego moderatora Cen-
tralnej Diakonii Liturgicznej). Rów-
nież spotkania w grupach ukierunko-
wane były  na odkr ycie  swojej 
duchowości liturgicznej. Obok spraw 
należących do sfery duchowej nie 
brakło także miejsca na nieco bardziej 
przyziemne, wśród których wymienić 

należy przede wszystkim sprawozda-
nie z  prac Diakonii Liturgicznych 
w diecezjach, mające na celu wymianę 
doświadczeń oraz wizytę Diakonii 
Słowa diecezji krakowskiej. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się m.in.: 
pan Wojciech Kosmowski – odpowie-
dzialny za Centralną Diakonię Litur-
giczną oraz pani Regina Przyłucka 
z  Instytutu Niepokalanej Matki Ko-
ścioła z Kopiej Górki, która w sobotni 
wieczór przybliżyła uczestniczącym 
w rekolekcjach duchowość liturgiczną 
sługi Bożego ks. Franciszka Blachnic-
kiego. W  OMDL uczestniczyło, 
w różnym wymiarze czasowym, po-
nad 50 osób głównie z  diecezji rze-
szowskiej i przemyskiej. Warto dodać, 
że Oaza Modlitwy Diakonii Liturgicz-
nej była pierwszym tego typu przed-
sięwzięciem, w  niedługiej historii 
Ruchu Światło-Życie diecezji rze-
szowskiej. Koordynatorem rekolekcji 
był ks. Krzysztof Kalamaszek.

Oaza Jedności Diakonii 
Liturgicznej

W dniach 5-6 maja 2012 r. w DOMu 
Ruchu Światło-Życie Archidiecezji 
Częstochowskiej odbyła się druga 

Wydarzenia

Życie liturgią
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Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej. 
Uczestniczyło w  niej 4 kapłanów 
i kilkanaście osób świeckich z 8 die-
cezji. Prowadził ją O. Hubert Lupa 
SVD, który w tym roku obchodzi ju-
bileusz 50-lecia sakramentu kapłań-
stwa. Dzielił się z uczestnikami swoją 
posługą w Krajowym Duszpasterstwie 
Służby Liturgicznej,  opowiadał 
o współpracy z o. Blachnickim, w tym 
o doświadczeniach powołania i pro-
wadzenia parafii w  Brzegach. Nade 
wszystko jednak wskazywał na róż-
noraką obecność Chrystusa w Eucha-
rystii, dał świadectwo swojego prze-
żywania tej obecności. Przez dobre 
rozumienie istoty Eucharystii, czy – 
szerzej – liturgii nasza posługa w dia-
konii będzie miała mocny fundament. 
Podczas godzin odpowiedzialności 
dzieliliśmy się naszą posługą, w tym 
wypracowanymi w  różnych diece-
zjach materiałami. Miejsce naszych 
rekolekcji nie na darmo nosi nazwę 
„DOM”. To rzeczywiście miejsce, 

w  którym tak można się poczuć, 
dzięki gościnności gospodarzy, dzięki 
sile wspólnoty, jaka tworzymy. 

Warto, by podczas kolejnych oaz 
jedności było reprezentowanych 
więcej diecezjalnych diakonii litur-
gicznych, by wspólnie się budować, 
wymieniać doświadczenia i  coraz 
owocniej służyć.
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Strona poświęcona Triduum 
Paschalnemu

http://www.oaza.pl/cdl/triduum/
Strona ta stanowi uzupełnienie no-

wego wydania podręcznika dla duszpa-
sterzy i  służby liturgicznej „Triduum 
Paschalne”. Zawiera wiele materiałów, 
które nie zmieściły się na płycie dołą-
czonej do książki. Z założenia ma zawie-
rać nowopowstałe materiały, które będą 
później wykorzystane do nowego wyda-
nia książki. Dzięki tej stronie dane 
o Triduum staną się bardziej aktualne, 
wszystko zacznie żyć (oczywiście dzięki 
współpracy Czytelników – szczególnie 
liczę na świadectwa).

W szczególności zawarte są tu infor-
macje o Triduum w formie rekolekcyj-
nej, pomoce do medytacji (obrazy, 
rozważania – różaniec, Droga Krzy-
żowa, Gorzkie Żale). W tekstach pod-
stawowych jest szeroki wybór tekstów 
biblijnych – opisów Męki, Śmierci 
i Zmartwychwstania według Ewangeli-
stów, czytania z lekcjonarza na Triduum 
oraz teksty do osobistych rozważań – do 
wykorzystania w Namiocie Spotkania. 

Zmiany na stronach www 
Centralnej Diakonii Liturgicznej

Są tu też teksty z Katechizmu Kościoła 
Katolickiego, wybrane teksty patry-
styczne. 

Jest trochę materiałów dla posługują-
cych, są świadectwa.

Na stronie zawarto wybór zdjęć dzieł 
sztuki, głównie obrazów wprowadzają-
cych do medytacji podstawowych ta-
jemnic naszej wiary.

Są wreszcie zdjęcia i filmy z celebracji 
Triduum.

Strona z materiałami Krajowego 
Duszpasterstwa Służby 

Liturgicznej
Materiały te dotąd nie były publiko-

wane w sieci. Zamieszczono następujące 
teczki: 

Teczka programowa cz. 1
Teczka programowa cz. 2
• Ministrant w zgromadzeniu eu-

charystycznym – Służba akolity
• Dziecięca schola liturgiczna – 

I rok pracy
• Teczka formacyjna nr 1 – Forma-

cja kandydatów do zespołu służby 
liturgicznej

• Teczka podstawowa formacji li-
turgicznej scholi śpiewaczej

• Teczka podstawowej formacji 
lektorów

• Niedziela Palmowa i  Triduum 
Paschalne cz. 1
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• Niedziela Palmowa i  Triduum 
Paschalne cz. 2

• Niedziela Palmowa i  Triduum 
Paschalne cz. 3

• Podręcznik formacyjny nr 3 – 
Formacja ceroferariuszy

• Szkoła lit. w oazie rekol. – Teczka 
I B – Dziewczęta

• Szkoła lit. w oazie rekol. – Teczka 
II B – Szkoła komentatora

• Szkoła lit. w oazie rekol. – Teczka 
III A – Szkoła lektora

Są one dostępne w  formacie PDF – 
zostały po kolei zeskanowane. Warto, by 
osoby zaangażowane w posługę diakonii 
liturgicznej zapoznały się z nimi. Poka-
zują one rozwój myśli teologicznej 
w naszym Ruchu i w Kościele w Polsce, 
podstawowe założenia formacji. Wpi-
suje się też w obecnie toczącą się dysku-
sję jak ma wyglądać formacja zespołów 
służby liturgicznej. W moim przekona-
niu materiały te w znacznej części za-
chowują swoją aktualność. Dzięki nim 
bardziej możemy zrozumieć jak wy-
gląda formacja liturgiczna w naszym 
Ruchu, jaki ma cel.

http://www.oaza.pl/cdl/index.
php?option=com_content&view=artic-
le&id=210&Itemid=114&lang=pl

Nakładem Wydawnictwa Emma-
nuel ukazał się długo oczekiwany 
„Katechizm służby liturgicznej”. 
Nowe wydanie jest dostosowane do 
najnowszych dokumentów określa-
jących sposób sprawowania Mszy  
Świętej (nowe Ogólne Wprowadzenie 
do Mszału Rzymskiego, Wskazania 
Episkopatu Polski, instrukcja Re-
demptionis sacramentum). Jest to 
owoc pracy wielu osób, posługują-
cych w diakonii liturgicznej różnych 
szczebli. Dzięki temu treść jest dosto-
sowana do potrzeb podstawowych 
odbiorców: animatorów, ceremonia-
rzy i  uczestników formacji RŚŻ. 
Podręcznik ten nadaje się także do 
stosowania w innych grupach służby 
liturgicznej. 
red. ks. Tomasz Bać, 
Wojciech Kosmowski, 
„Katechizm służby liturgicznej”,  
wyd. 3, Emmanuel Katowice 2012.
Cena detaliczna: 10,00 zł. 

Katechizm Służby 
Liturgicznej
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Trochę historii
Diakonia Miłosierdzia jest jedną 

z tych diakonii, które w Ruchu Światło-
Życie rozwinęły się stosunkowo najsła-
biej. Jak się jednak wydaje, ks. Franci-
szek Blachnicki wiązał z nią duże na-
dzieje. Świadczy o tym jeden z zacho- 
wanych rękopisów naszego Założyciela, 
zawierający m.in. wykaz diakonii Ru-
chu, w którym Diakonia Miłosierdzia 
także znalazła swoje miejsce. O tym, że 
jej istnienie i  rozwój miały dla ojca 
Franciszka duże znaczenie świadczy 
także fakt dyskutowania na ten temat 
podczas VI KKO, która odbyła się 
w  1981 r. na Jasnej Górze. Wtedy to 
odpowiedzialni Ruchu pracowali nad 
projektem statutu Diakonii Jedności 
Ruchu Światło-Życie. Chcieli oni zaak-
centować, że dorośli członkowie Ruchu 
po przejściu formacji podstawowej 
i przeżyciu ORD powinni włączyć się 
w  działania konkretnych diakonii – 

Podejmujmy naukę w szkole miłosierdzia. 
Niechaj człowiek się uczy przede wszystkim tego, 

bo to właśnie znaczy być człowiekiem.
św. Jan Chryzostom

Diakonia nas 
wszystkich

jedną z  nich była właśnie Diakonia 
Miłosierdzia1. Dzisiaj nie brakuje gło-
sów osób twierdzących, że rozwój tej 
diakonii był wielkim, niespełnionym 
marzeniem ks. Franciszka Blachnic-
kiego. 

Stan obecny – gdzie, kto, jak?
Diakonia ta funkcjonuje (lub jeszcze 

niedawno funkcjonowała) w następu-
jących diecezjach: krakowskiej (w tym 
także u tamtejszych kapucynów), rze-
szowskiej, lubelskiej, tarnowskiej, czę-
stochowskiej, poznańskiej, warszawskiej 
(w  parafiach: św. Anny, św. Jakuba 
i Dobrego Pasterza), warszawsko-pra-
skiej, szczecińsko-kamieńskiej, sosno-
wieckiej i  zielonogórsko-gorzowskiej. 
W każdej z nich diakonia działa oczy-
wiście nieco inaczej, nie o każdej grupie 
diakonijnej można powiedzieć, że działa 
prężnie; inne dopiero się organizują lub 
próbują się reaktywować. Jeśli zaś cho-

1  R. Derewenda, Dzieło wiary, Kraków 2010, s. 199-200
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dzi o to, z jakich gałęzi Ruchu rekrutują 
się członkowie diakonii, to nie ma tutaj 
jednej, obowiązującej reguły. Można 
jednak zaobserwować zjawisko, znane 
chyba z życia większości diakonii, po-
legające na tym, iż daną grupę diakonii 

swoje rodziny, mają większe możliwości 
działania w strukturach Diakonii Miło-
sierdzia. Myślę jednak, że wcale nie musi 
tak być, o czym świadczą grupy diako-
nijne, złożone np. ze studentów, podej-
mujące wiele fantastycznych inicjatyw. 

tworzą albo młodzież i  studenci, albo 
rodziny Domowego Kościoła. Tylko 
w niewielu przypadkach zasada ta zo-
staje złamana. Jeden z członków diece-
zjalnej Diakonii Miłosierdzia powie-
dział mi tak: Struktura Diakonii opiera 
się w  zasadzie na małżeństwach DK. 
Bywa, że nawet 90 proc. środków finan-
sowych pochodzi od nich właśnie. Dzięki 
nim możliwa jest pomoc materialna, ale 
także prawna czy polegająca na znale-
zieniu pracy. Mogłoby się wydawać, że 
dorośli członkowie Ruchu, posiadający 

Funkcje i zadania Diakonii
Formacja i posługa to oczywiście dwa 

najważniejsze filary działalności Diako-
nii Miłosierdzia. 

Jeśli chodzi o tę pierwszą, to członko-
wie Diakonii są zachęcani do udziału 
w specjalistycznych rekolekcjach diako-
nijnych. I  tak np. jesienią 2010 roku 
w Księżomierzy k. Kraśnika (wojewódz-
two lubelskie) odbyła się Oaza Rekolek-
cyjna Diakonii Miłosierdzia Bożego, 
którą poprowadzili księża: Krzysztof 
Stola i Bogusław Suszyło. Z kolei jeszcze 
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przed czterema laty, w 2008 r. archidie-
cezja krakowska organizowała Oazę 
Rekolekcyjną Animatorów Miłosierdzia 
(Węglówka k. Mszany Dolnej). Diecezja 
zielonogórsko-gorzowska organizowała 
natomiast podobne rekolekcje w 2007 
r. w Myśliborzu, w tamtejszym sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego (odpowia-
dał za nie wówczas ks. Sławomir Szo-
cik). 

Gdy przegląda się program takich 
rekolekcji, a  także strony poszczegól-
nych diakonii diecezjalnych, widać 
bardzo wyraźnie, iż często materiałem 
formacyjnym jest „Dzienniczek” św. 
Faustyny, a także pisma św. Augustyna. 
Oazowicze z  „miłosiernej diakonii” 
często też modlą się koronką do Bożego 
Miłosierdzia i studiują encyklikę Dives 

in misericordia bł. Jana Pawła II (są 
w Polsce parafie, gdzie diakonie utwo-
rzyły grupy modlitewne modlące się 
Koronką). Spotkałem się także z przy-
padkiem lektury i studiowania pism bł. 
Matki Teresy z Kalkuty i s. Małgorzaty 
Chmielewskiej, zaangażowanej w znaną 
w Polsce wspólnotę „Chleb życia”. Rzecz 
jasna fundamentem formacji jest jednak 
Pismo Święte i  nauczanie Kościoła. 
Generalnie rzecz ujmując, trzeba po-
wiedzieć, że diakonie diecezjalne przy-
wiązują dużą rolę do kwestii formacji 
swoich członków (np. w diecezji tar-
nowskiej przygotowano nawet specjalne 
konspekty do spotkań formacyjnych, 
oparte na uczynkach miłosiernych).

 Poszczególne Diakonie Miłosierdzia 
zdają się podkreślać wagę czynienia 
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uczynków miłosiernych zarówno co do 
duszy, jak i do ciała. Jak to wszystko 
przekłada się na rzeczywistość, na 
konkretną posługę? 

Najprościej rzecz ujmując, członkowie 
Diakonii Miłosierdzia angażują się 
w  pomoc charytatywną różnego ro-
dzaju. I tak na przykład do podejmowa-
nych przez nich posług można zaliczyć: 
organizację czasu wolnego dla dzieci ze 
świetlic środowiskowych, domów 

dziecka, ochronek itp., pomoc osobom 
starszym, chorym, niepełnosprawnym, 
samotnym czy ubogim, wolontariat 
w hospicjach i domach geriatrycznych, 
zbiórki odzieży i żywności dla potrze-
bujących, kwesty na przeróżne cele, 
a  także organizacja kursów pierwszej 
pomocy. Powyższa lista nie wyczerpuje 
oczywiście wszystkich aktywności, 
podejmowanych przez oazowiczów. Jest 
ich o wiele więcej i przybierają różne 
formy. Często forma ta jest uzależniona 
od potrzeb istniejących w danym śro-
dowisku czy wspólnocie lokalnej (np. 
oazowicze z Warszawy przepisują kasety 
dla głuchoniemych studentów KUL). 

Na nieistniejącym już forum Oazy 
można przeczytać także o innych for-

mach zaangażowania członków Diako-
nii Miłosierdzia z całej Polski. Posługi-
wali oni m.in. w hospicjach, domach 
spokojnej starości, świetlicach dla dzieci 
z  rodzin dysfunkcyjnych; pomagali 
osobom starszym i samotnym, bezdom-
nym, potrzebującym, powodzianom itp. 
Wspierali ponadto programy „Adopcja 
na odległość” czy „Pola nadziei”. Są tacy, 
którzy uczą się języka migowego; jeszcze 
inni wysyłają paczki na misje (pojawia 

się tutaj wątek współpracy z Diakonią 
Misyjną, do którego jeszcze wrócę). 

Po bliższym przyjrzeniu się sposobom 
działania Diakonii Miłosierdzia można 
wysnuć wniosek, że najważniejsze są 
zakrojone na szeroką skalę akcje, anga-
żujące wiele sił i  środków. O  tym, że 
niekoniecznie jednak musi tak być, 
świadczy taka wypowiedź jednego 
z warszawskich oazowiczów, zamiesz-
czona na forum oazowym: Przez dłuższy 
okres pomagaliśmy utrzymać się jednej 
rodzinie. W tej chwili pomagamy na stałe 
trzem i kilku doraźnie. Co roku dofinan-
sowujemy też wyjazdy (letnie bądź zi-
mowe) dla kilkorga dzieci. W miarę po-
siadanych środków pomagamy też oso-
bom/rodzinom spoza Ruchu. Ten 

Każdy z nas może posługiwać w Diakonii Miło-
sierdzia. Osoby czekające na naszą pomoc są 

bowiem wokół nas.
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przykład dobitnie świadczy 
o  tym, że tak naprawdę każdy 
z nas może posługiwać w Dia-
konii Miłosierdzia. Osoby cze-
kające na naszą pomoc są bo-
wiem wokół nas. Może w  tym 
samym bloku, w tej samej dziel-
nicy? Nie trzeba od razu uczest-
niczyć w zakrojonej na szeroką 
skalę akcji.

Perspektywy na przyszłość
Brak Centralnej Diakonii 

Miłosierdzia pozostaje faktem. Kto wie, 
być może utworzenie jej (a co za tym 
idzie – rozwój diakonii diecezjalnych) 
to jedne z pilniejszych zadań stojących 
przed Ruchem w  nadchodzących la-
tach? Być może i  na to powinniśmy 
zwrócić uwagę, realizując plan Ad 
Christum Redemptorem 2 i przygoto-
wując się do jubileuszu roku 2033? Na 
potrzebę stworzenia takiej komórki 
zwraca uwagę jeden z członków Ruchu: 
Jest potrzeba centralnej diakonii jako 
ciała pomocniczego, które by wskazywało 
kierunek działalności, do którego można 
by się zwrócić o radę i pomoc. 

Członkowie Diakonii Miłosierdzia, 
z którymi rozmawiałem, w odpowiedzi 
na moje pytanie o problemy, z którymi 
się borykają w swojej posłudze, zwracali 
uwagę na konieczność stałego rozezna-
wania celów i form swojej działalności. 
Chodzi o znalezienie kierunku, w któ-
rym ma dana diakonia podążać. Jak 
powiedział mi jeden z moich rozmów-

ców: W świecie jest ogromna potrzeba 
pomocy, ale nie wszędzie przecież można 
dotrzeć i nie wszystkim da się pomóc. 
Inni z kolei zwracają uwagę na fakt, że 
specyfika każdej diakonii diecezjalnej 
jest inna, co powoduje, że trudno mówić 
o jakimś usystematyzowaniu jej działań. 
Wszyscy akcentują potrzebę modlitwy 
i  wołania o  światło Ducha Świętego 
(trzecia osoba Trójcy Świętej jest zresztą 
w wielu przypadkach uważana ze głów-
nego Inspiratora powstania diakonii). 
Pojawiły się także głosy mówiące o tym, 
że Diakonia Miłosierdzia w  Ruchu 
Światło-Życie jest w  pewnym sensie 
czymś nowym i na jej pełne rozwinięcie 
potrzeba czasu.

Współpraca z  innymi diakoniami 
w  Ruchu wydaje się koniecznością. 
Można powiedzieć, co oczywiście nie 
będzie zbyt odkrywcze, że wiele przed-
sięwzięć diakonijnych odnosi sukces 
wówczas, gdy są one skoordynowane 
z działaniami innych diakonii. Spójrzmy 
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choćby na możliwości, jakie może dać 
współpraca Diakonii Miłosierdzia 
z Diakonią Muzyczną przy organizacji 
jasełek dla dzieci czy wigilii dla osób 
bezdomnych i samotnych, jak również 
z Diakonią Komunikowania Społecz-
nego przy informowaniu o planowa-
nych akcjach i relacjonowaniu czy do-
kumentowaniu ich. To oczywiście tylko 
pierwsze z brzegu przykłady, bowiem 
możliwości współpracy jest więcej. Żeby 
nie być gołosłownym, podam jeszcze 
jeden przykład. Członkowie Diakonii 
Miłosierdzia działającej u krakowskich 
kapucynów co jakiś czas pieką specjalne 
ciastka, nazywane przez nich „faustyn-
kami”. Słodkości te rozprowadzają po-
tem po Mszach świętych w zaprzyjaź-
nionych parafiach, a  dochód z  ich 
sprzedaży przeznaczają np. na pomoc 
chrześcijanom prześladowanym w Pa-
kistanie. Kontakt do nich – trwający 
zresztą do dzisiaj i  rozwijający się – 
otrzymali od członków Centralnej 
Diakonii Misyjnej.

Współpraca z  innymi wspólnotami 
i ruchami w Kościele to kolejna ciekawa 
opcja dla członków Diakonii Miłosier-
dzia. W  ostatnich latach w  Kościele 
katolickim w Polsce rozwinęło się wiele 
inicjatyw charytatywnych. Niektóre 
z nich są bardzo popularne, głównie 
dzięki wsparciu mediów – nie tylko 
katolickich, ale także świeckich. Tak jest 
np. z bożonarodzeniową „Szlachetną 
Paczką” wymyśloną i  koordynowaną 
przez charyzmatycznego krakowskiego 

księdza Jacka Stryczka, czy „Dziełem 
Nowego Tysiąclecia” organizującym 
m.in. Dzień Papieski, którego jednym 
z celów jest zbiórka pieniędzy na rzecz 
zdolnej młodzieży pochodzącej z ubo-
gich rodzin. Oazowicze włączają się w te 
dzieła bardzo chętnie. Warto w  tym 
miejscu dodać, że diakonie diecezjalne 
współpracują często ze świeckimi insty-
tucjami, takimi jak szkoły, przedszkola, 
domy opieki społecznej czy organizacje 
pozarządowe.  

Wszyscy jesteśmy 
w Diakonii Miłosierdzia

Powyższy tekst miał za zadanie uka-
zać, w jaki sposób może dziś funkcjo-
nować Diakonia Miłosierdzia. Tych 
metod działania jest bardzo dużo, bo 
i  osób potrzebujących wsparcia nie 
brakuje. Także we wspólnotach Ruchu 
znajdziemy tych, którzy potrzebują 
naszej pomocy. Jeśli pomożemy choćby 
jednej z nich, staniemy się członkami 
Diakonii Miłosierdzia. Bo czy nie jest 
tak, że wszyscy do niej należymy i po-
sługujemy w niej?

Piotr Niedzielski

Przy pisaniu tekstów korzystałem z:
Robert Derewenda, Dzieło wiary, 

Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 
2010

Ks. F. Blachnicki, Wyzwolenie przez 
prawdę – dzieło miłosierdzia, w: Prawda 
– Krzyż – Wyzwolenie, s. 103-113
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Wiara, cierpliwość, stałość
Podsumowanie OŻK 2012 odbywało się w Centrum Ruchu w Krościenku w dniach 
27-29 sierpnia br. Spotkanie prowadził moderator generalny Ruchu, ks. Adam 
Wodarczyk.

W obradach Krajowego Kolegium Moderatorów uczestniczył bp Adam Szal, 
delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie. Na Podsumowanie przybyli z całego kraju 
moderatorzy diecezjalni i zakonni, niektórzy odpowiedzialni za diakonie centralne, 
a także przedstawiciele Diecezjalnych Diakonii Oaz Rekolekcyjnych oraz anima-
torzy.

W pierwszym dniu miała miejsce praca w grupach. Po dzieleniu się słowem 
Bożym podejmowano tematy dotyczące: oaz wakacyjnych, znaków czasu, realiza-
cji Planu ACR 2 w kontekście wyzwań płynących z hasła roku „Kościół naszym 
domem”. Kolejnego dnia w grupach filialnych dzielono się tematami zapropono-
wanymi przez moderatora generalnego w Teczce roku, tj.: realizacja programu, 
hasło roku, jedność, baza materialna, znaki czasu. Moderatorzy mówili także 
o stanie Ruchu w swoich diecezjach bądź zgromadzeniach zakonnych. Wieczorem 
w dolnym kościele, przy grobie sługi Bożego, podczas Nieszporów miało miejsce 

Z życia Ruchu
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uroczyste błogosławieństwo czworga nowych członków Stowarzyszenia „Diakonia 
Ruchu Światło-Życie” z diecezji lubelskiej i przemyskiej.

 W czwartek miało miejsce Krajowe Kolegium Moderatorów, podczas którego 
ks. Adam Wodarczyk dzielił się swoimi przeżyciami z tegorocznych oaz w Chinach, 
a moderatorzy diakonii centralnych relacjonowali pracę swoich diakonii.

Wybrano także nowego delegata Krajowego Kolegium Moderatorów do Cen-
tralnej Diakonii Jedności. Został nim ks. Daniel Trojnar, moderator diecezjalny 
z Przemyśla.

Wspólnotowe dziękczynienie
Przełom sierpnia i września to nie 

tylko troska o przygotowanie się do 
nowego roku formacyjnego, ale także 
czas na podsumowanie rekolekcji 
wakacyjnych. W  wielu diecezjach 
podtrzymywana jest tradycja powa-
kacyjnych Pielgrzymek Ruchu Świa-
tło-Życie. Uczestnicy rekolekcji mogą 
wtedy podziękować Panu, ale rów-
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nież spotkać się z innymi członkami Ruchu 
i podzielić się z nimi swoim świadectwem, 
doświadczeniem Boga oraz po prostu sa-
mym sobą. W tym roku jako pierwsi, bo 
już 25 sierpnia, spotkali się oazowicze 
z diecezji legnickiej i archidiecezji lubel-
skiej. Kolejne spotkania do końca września 
gromadziły uczestników wakacyjnych re-
kolekcji w poszczególnych diecezjach.

Wspólnym elementem pielgrzymek we 
wszystkich diecezjach była Eucharystia, 
często celebrowana przez biskupa diece-
zjalnego lub pomocniczego. Dzięki temu 
jeszcze bardziej można było doświadczyć 
jedności i wspólnoty, nie tylko między 
sobą, ale także z  całym Kościołem po-
wszechnym. Nie mogło też zabraknąć 
czasu na świadectwa z rekolekcji oraz na 
spotkanie z przyjaciółmi, wspólny śpiew i spotkanie przy stole.

Podsumowanie rocznej pracy Domowego Kościoła
Ponad 200 osób z Polski i z zagranicy wzięło udział w podsumowaniu pracy 

rocznej Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, które miało 
miejsce w Miłkowie i Krzeszowie w dniach 14-16 września br. Spotkaniu przewod-
niczyła para krajowa Domowego Kościoła, Beata i Tomasz Strużanowscy, oraz 
moderator krajowy, ks. Marek Borowski SAC.

W programie podsumowania były konferencje i spotkania kręgu centralnego 
DK, par diecezjalnych i odpowiedzialnych za rozwój DK za granicą. W tym roku 
goszczono małżeństwa z Niemiec, Ukrainy i Austrii oraz pary łącznikowe z DK 
w Czechach, na Słowacji, Ukrainie i w Europie Zachodniej. 

W Polsce obecnie istnieje 3249 kręgów, w których formuje się 28557 osób. Do-
mowy Kościół w Polsce otrzymał od ks. Teodora Suchonia relikwie błogosławionych 
małżonków – Ludwika i Zelii Martin. Ofiarodawca zachęcił, by często prosić o ich 
wstawiennictwo we wszystkich sprawach małżeńskich i rodzinnych. Relikwie będą 
miały godne miejsce w kaplicy Domu na Jagiellońskiej w Krościenku.
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Rekolekcje z warsztatem ewangelizacyjnym
W Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Krwi Chrystusa, tuż przy Sanktuarium 

MB Królowej Polskiego Morza w Swarzewie, w ostatnim tygodniu sierpnia miały 
miejsce rekolekcje, prowadzone przez Centralną Diakonię Ewangelizacji. Uczest-
nicy (członkowie diakonii ewangelizacji z całego niemal kraju) podkreślali, że były 
to jedne z nielicznych rekolekcji, na których młodzieży było więcej niż rodzin.

Organizatorzy postawili sobie za cel zaznajomienie posługujących w ewangeli-
zacji z różnymi jej sposobami, realizowanymi odmiennie w poszczególnych die-
cezjach. Udowodniono sobie nawzajem, że w zasadzie możliwości są nieograniczone 
i praktycznie nie ma sytuacji czy rzeczy, której nie można by wykorzystać w ewan-
gelizacji. Aby jednak być skutecznym, należy przede wszystkim pracować nad sobą, 
wejść konsekwentnie w  logikę życia służbą i  stać się narzędziem Chrystusa.

Oaza Jedności Diakonii Wyzwolenia i Diakonii Życia
Do Niepokalanowa w dniach 21-23 września 2012r. przybyli odpowiedzialni 

i członkowie Diakonii Wyzwolenia i Diakonii Życia z całej Polski, aby podzielić się 
doświadczeniami, wspólnie pomodlić i wyznaczyć cele na kolejny rok pracy. Po 
raz trzeci spotkanie zgromadziło członków obu diakonii.

 W czasie konferencji i panelu dyskusyjnego poruszano temat  integralnego 
rozwoju człowieka i roli spotkania z bliźnim, które jest weryfikacją prawdziwej, 
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życiowej postawy. Centralna Diakonia Wyzwolenia opowiadała na trudne pytania, 
dotyczące m.in. członkostwa uzależnionych i współuzależnionych w KWC. Pod-
kreślona została rola wspólnoty dla tych, którzy nie mogą wyzwolić się o własnych 
siłach, a także dla każdego, kto służy zniewolonym braciom. W Diakonii Życia 
pochylano się natomiast nad tematem wychowania dzieci do życia w czystości, 
które swoje źródło winno znaleźć w świadectwie rodziców. I tu nie zabrakło wyzwań 
dla małżonków, pragnących odpowiedzialnie i z miłością wychowywać swoje dzieci 
do wolności.

Oaza Jedności Diakonii Muzycznej
W ostatni weekend września, w Częstochowie, odbyła się pierwsza w historii 

Ruchu Światło-Życie Oaza Jedności Diakonii Muzycznej. Zgromadziła ona ponad 
30 animatorów muzycznych z całej Polski. Była okazją do spotkania się w jednym 
miejscu przedstawicieli różnych diecezji, którzy mogli w czasie warsztatu ,,Diako-
nia Muzyczna w praktyce” wymienić się między sobą swoimi doświadczeniami 
posługi muzycznej na rekolekcjach, a także służyć sobie nawzajem cennymi radami, 
jak skutecznie pokonywać wszelkie trudności związane z tą wymagającą posługą.
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Krajowy moderator DK w Kanadzie
Przez miesiąc, od 14 czerwca do 12 lipca 2012r., ks. Marek Borowski SAC, od-

wiedził kanadyjskie wspólnoty Domowego Kościoła. Wizyta była odpowiedzią na 
zaproszenie Kręgu Centralnego DK w tym kraju. Trasa podróży wiodła przez 
Scarborough, Toronto, Brampton, Missisauga do London i dalej z Chatham do 
Windsor na granicy z USA, następnieprzez Kitchener, Cambridge, Ottawę i Mont-
real do Midland. 

Po odwiedzeniu wszystkich rejonów kanadyjskiej wspólnoty, w ośrodku reko-
lekcyjnym w Melrose ks. Marek poprowadził 10-dniowe rekolekcje Oazy Nowego 
Życia II stopnia. Poza swoim podstawowym zadaniem, to jest formacją, czas reko-
lekcji był okazją do zbliżenia wspólnot Domowego Kościoła z Kanady i USA, co 
nastąpiło dzięki udziałowi w oazie trzech rodzin z Chicago. 

Słowacy u ojca Franciszka
Dobre tradycje, choć jeszcze krótkie, należy podtrzymywać, dlatego 1 września 

2012 r. odbyła się kolejna, czwarta już, pielgrzymka Ruchu Światło-Życie i Krucjaty 
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Wyzwolenia Człowieka ze Słowacji do kolebki Ruchu, do Krościenka n. Dunajcem. 
Program prowadzony był przez kapłanów ze Słowacji: ks. Jozefa Heske, słowackiego 
moderatora krajowy KWC i ks. Petera Komanickiego, moderatora krajowego 
Ruchu Światło-Życie na Słowacji. Konferencję głosił ks. Maciej Krulak moderator 
Centrum RŚŻ w Krościenku i zarazem moderator KWC w Polsce.

W Wieczerniku Jana Pawła II odbyła się Droga Krzyżowa w intencji wyzwolenia 
narodu słowackiego z różnych nałogów. Prowadził ją ks. Martin Goč we współpracy 
z członkami słowackiej KWC, którzy oprócz rozważań i modlitwy dawali świadec-
two o mocnym i uwalniającym Bożym działaniu w swoim życiu. Szczytem piel-
grzymki była Eucharystia. Przewodniczył jej ks. Rastislav Polák, dziekan parafii 
w Rožňavie, który do Krościenka przyjechał razem ze wspólnotą KWC ze swojej 
parafii. Homilię wygłosił o. Milan Zaleha, redemptorysta, długoletni oazowicz. 

Tańcem chwalcie Pana
Izraelici tańcem okazywali radość z bezpiecznego przejścia przez Może Czerwone, 

Dawid tańczył przed Arką Przymierza, a miłosierny ojciec uświetnił powrót syna 
marnotrawnego ucztą i tańcami… Szesnaście lat temu taniec, jako formę modlitwy 
odkryli dla siebie członkowie Wspólnoty Emmanuel – Oazy Dorosłych. Dziś są 
Diakonią Tańca, stanowiąc część Diecezjalnej Diakonii Modlitwy diecezji katowic-
kiej. Diakonia gromadzi się raz lub dwa razy w miesiącu, by rozwijać zarówno 
modlitwę jak i  formację; nie rezygnuje przy tym z zajęć warsztatowych, jak się 
wydaje niezbędnych ze względu na oryginalną formę posługi. Spotkania odbywa-
jące się w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. ks. Fr. Blachnickiego w Ka-
towicach są to otwarte dla wszystkich zainteresowanych tańcem modlitewnym. 
Każdego roku, na wiosnę i jesienią, organizowane są weekendowe rekolekcje pod 
hasłem „Modlitwa przez taniec”. Na zaproszenie wspólnot i grup Diakonia prowa-
dzi wyjazdowe warsztaty modlitwy tańcem. 

Odpowiedzialna Diakonii Tańca Ilona Borówka podkreśla, że do końca roku 
odbędzie się jeszcze sześć spotkań w ośrodku przy ul. Gawronów 20. Ostatnie – 18 
grudnia. W październiku br. i w maju 2013 w tym samym miejscu prowadzone 
będą wspomniane wcześniej weekendowe rekolekcje. Zainteresowani mogą się 
kontaktować bezpośrednio z I. Borówką (tel. 665 689 414).
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Czytamy Biblię
Wraz z początkiem roku szkolnego (a dokładnie 1 września br.) ruszyła nowa 

inicjatywa Centralnej Diakonii Modlitwy. Forum Biblijne (www.CzytamyBiblie.
pl), bo o nim mowa, nie różni się w zasadzie od innych tego typu form komuni-
kacji internetowej. Wyjątkowa jest jednak jego treść oraz sam pomysł – rozważania 
Ewangelii trwające przez trzy miesiące, każdego dnia, rozdział po rozdziale. Uczest-
nicy forum wypowiadają się w  tradycyjnych postach, zakładając nowe wątki 
i komentując uprzednio rozpoczęte, zawsze jednak zobowiązani są do odniesienia 
Słowa Bożego względem siebie i własnego życia.

Dzieło adresowane jest nie tylko do ludzi z konkretnych wspólnot, którzy dzie-
lenie się Słowem Bożym uczynili elementem codziennej praktyki formacyjnej. 
Forum przeznaczone jest dla wszystkich chrześcijan, którzy pragną rozważać co-
dziennie Pismo Święte. Od uczestnika wymagane jest jedynie logowanie i syste-
matyczne zamieszczanie postów. 

Przez świat w obronie życia
W rosyjskim Władywostoku 14 czerwca br. rozpoczęła swoja wędrówkę kopia 

ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Przemierzyła Syberię, Kazachstan, Białoruś, 
Ukrainę, Łotwę i Litwę, by 12 sierpnia przybyć do Polski. Niezwykła podróż wize-
runku Bogurodzicy, który otaczany jest jednakową czcią przez wiernych Kościoła 
katolickiego, unickiego i prawosławnego, odbywała się w intencji obrony życia. 
Trasa pielgrzymki „od oceanu do oceanu” liczy ponad 2 tys. kilometrów.W Polsce 
to dwadzieścia dwie miejscowości i liczne świątynie zarówno katolickie, jak i pra-
wosławne. W każdym mieście ikonę witały tłumy wiernych, a niezwykłemu spo-
tkaniu towarzyszył bogaty program chrześcijańskiego nauczania na temat wartości 
ludzkiego życia i rodziny. 

Inicjatorami akcji są świeccy obrońcy życia z 24 krajów, działający pod patrona-
tem organizacji Human Life International (HLI). Kopia ikony Matki Bożej Czę-
stochowskiej, przeznaczona do peregrynacji przez świat w obronie życia, została 
przyłożona do oryginału w klasztorze jasnogórskim 28 stycznia br. i uroczyście 
poświęcona przez ówczesnego metropolitę częstochowskiego abp. Stanisława 
Nowaka.
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Piknik muzyczny w Carlsbergu
Muzyka w wykonaniu zespołów katolickich wzbogaciła obchody 57. rocznicy 

powstania Marianum, które odbyły się w dniach od 31 sierpnia do 2 września 
2012 r. w Carlsbergu. Organizatorom udało się przygotować weekend pełen atrak-
cji.

W programie znalazło się miejsce na modlitwę adoracyjną i spontaniczną, po-
południowy koncert kilku zespołów muzycznych na scenie plenerowej, szkołę 
śpiewów liturgicznych (w czterogłosie) oraz Eucharystię w amfiteatrze. Kulminacją 
pikniku był koncert oazowego zespołu Zoe-Sound, połączony z wieczorem uwiel-
bienia.

Warsztaty Naturalnych Metod Rozpoznawania 
Płodności

Jak wykazały badania opinii publicznej, 80% Polaków nie zdaje sobie sprawy 
z faktu etycznej niedopuszczalności stosowania procedury in vitro i opowiada się 
za dopuszczeniem jej stosowania w przypadku bezpłodnych małżeństw. Odpowie-
dzią na te praktyki, będące swoistą drogą na skróty do rodzicielstwa i skutkujące 
przedmiotowym traktowaniem życia poczętego, jest naprotechnologia (NPR), 
planowanie rodziny w oparciu o metody i środki naturalne. Dowiedziono już, że 
jest to metoda o wiele bardziej skuteczna od in vitro i jednocześnie nieobarczona 
odpowiedzialnością moralną. Naturalne metody rozpoznawania płodności to jeden 
z istotnych elementów NPR.
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Do zainteresowanych tą problematyką skierowane są specjalne warsztaty, pro-
wadzone przez profesjonalnie przygotowanych nauczycieli metod: Rötzera i an-
gielskiej, oraz ich współpracowników. Wszyscy na co dzień posługują w Diecezjal-
nej Diakonii Życia Archidiecezji Katowickiej.W roku formacyjnym 2012/2013 
spotkania odbędą się dwukrotnie: 12-14 października 2012, w Domu Ruchu 
Światło-Życie w Częstochowie, oraz 8-10 marca, w Domu Ruchu Światło-Życie 
EMAUS w Koniakowie. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów 
komórkowych: (+48) 511 642 508 (Koniaków) i (+48) 603 550 207 (Częstochowa).

Rowerami do sanktuarium
W niedzielę, 9 września, z kościoła parafialnego w Mościcach wyruszyła X Jubi-

leuszowa Rowerowa Pielgrzymka Rodzinna do Sanktuarium Matki Bożej Odpo-
ryszowskiej. Wyprawa została zorganizowana przez kręgi Domowego Kościoła 
rejonu Tarnów-Zachód.

Rodziny wyruszają co roku na pielgrzymi szlak, aby podziękować za czas waka-
cji i wypoczynku oraz prosić o błogosławieństwo na rozpoczynający się okres pracy 
i nauki. W tym roku ma rowery wsiadło 30 osób. Najmłodszy uczestnik miał 4 lata, 
a najstarszy 77 lat.

Facebook dla formacji
Po przeżyciach wakacyjnych rekolekcji Ruch Światło-Życie wchodzi w czas 

formacji rocznej. Niezbędnym elementem tej formacji jest komunikacja. Diakonia 
Formacji Diakonii RSŻ Archidiecezji Przemyskiej od tego roku wykorzystuje do 
tego celu media społecznościowe.

Na Facebook’u powstały zatem cztery grupy: pierwsza dla osób, które przyjęły 
już dyplom animatora grupy i pragną kontynuować formację, druga – dla tego-
rocznych uczestników Oazy Nowego Życia II stopnia oraz tych, którzy na tej Oazie 
byli wcześniej, lecz z różnych względów nie ukończyli II roku formacji animatorskiej, 
trzecia dla wszystkich, którzy dopiero zaczynają drogę swojej formacji, i „grupa 
specjalna”, przeznaczona dla osób, które ukończyły już formację podstawową 
i przyjęły krzyż oraz błogosławieństwo animatora Ruchu. W zamyśle moderatora 
DFD, Facebook powinien z powodzeniem zastąpić rozsyłane dotychczas drogą 
e-mailową informacje i powiadomienia.

Opracowanie: Monika Jasina
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Ostatni tydzień września 2012 r. za-
kończył egzaminem dwuletni etap stu-
diów Instytutu Formacji Pastoralno-
Liturgicznej na Wydziale Teologii KUL. 
Przez dwa lata po lubelskich śladach ks. 
Franciszka Blachnickiego i ks. Wojcie-
cha Danielskiego kroczyło 11 osób 
uczestniczących w sesjach formacyjno-
akademickich na Sławinku: proboszczo-
wie, wikariusze, katecheci, formatorzy, 
zakonnicy, z Polski, Ukrainy, Irlandii 
oraz proboszcz gr.-kat. ze Słowacji (żo-
naty, trójka dzieci) i wyjątkowo jedna 
osoba świecka – odpowiedzialny za 
centralną diakonię liturgiczną Ruchu 
Światło-Życie. 

Wszyscy uczestniczyli w wykładach, 
formacji i życiu wspólnoty IFPL z wiel-
kim zaangażowaniem. Na egzaminie 
licencjackim z teologii (upoważniają-
cym do otwarcia przewodu doktor-
skiego) wszyscy otrzymali wynik bardzo 
dobry, na co zwrócili uwagę profesoro-
wie z komisji egzaminacyjnej Wydziału 
Teologii. Prawie wszyscy zamierzają 
kontynuować ostatnie dwa lata studiów 
doktoranckich na KULu (a także na 
UKSW, Uniwersytecie Jana Pawła II w 
Krakowie i Uniwersytecie w Trnawie).

Równocześnie rozmowami kwalifika-
cyjnymi zakończył się nabór na na-

stępny cykl w latach 2012/13 i 2013/14 
(następny nabór za dwa lata – w 2014 
roku). Na I rok studiów akademicko-
formacyjnych IFPL zostaną przyjęte 23 
osoby z Polski, Białorusi, Francji i pro-
boszcz gr.-kat. ze Słowacji, który wraz z 
żoną jest w Domowym Kościele. Wśród 
nich jest trzech moderatorów diecezjal-
nych Ruchu Światło-Życie i jeden mo-
derator diecezjalny Domowego Ko-
ścioła. Prawie wszyscy adepci są zaan-
gażowani w Ruchu Światło-Życie i w 
formacji służby liturgicznej. Są także 
członkowie Unii Kapłanów Chrystusa 
Sługi. Wyjątkowo studiować w IFPL 
będzie jedno doświadczone małżeństwo 
(autorzy wielu książek i podręczników 
nt. przygotowania do życia w rodzinie). 

Uroczystość wręczenia przez Dzie-
kana Wydziału Teologii KUL dyplomów 
ukończenia IFPL i dyplomów licencjac-
kich oraz immatrykulacja nowego 
rocznika IFPL odbędzie się w dniu 24 
października 2012 o godzinie 1030 w auli 
C-1031 na X piętrze Kolegium Jana 
Pawła II KUL, po czym o godzinie 1230 
w Kościele Akademickim KUL odbę-
dzie się msza święta dziękczynna i inau-
gurująca nowy rok IFPL. 

ks. Piotr Kulbacki 
www.ifpl-kul.pl 

Inauguracja roku 
akademickiego 2012/13

Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej
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Czasopismo, które teraz trzy-
masz w ręku, ma numer 106 
i  jest siódmym numerem, 

wydanym w  nowej szacie graficznej 
i  rękami zupełnie nowego zespołu 
redakcyjnego, powstałego w  2010 
roku. Wcześniej (do grudnia 2009 r.) 
wydano dokładnie 99 numerów 
„Oazy”, która jest jednym z czasopism 
o  zasięgu ogólnopolskim w  naszym 
Ruchu. A jak to się wszystko zaczęło? 
Jak potoczyła się historia „Oazy”?

Początki czasopisma „Oaza” datuje 
się na rok 1992. Było to trzecie ogól-
nopolskie czasopismo wydawane 
przez nasz Ruch (pierwszym był wy-
dawany od 1985 r. „Wieczernik”, 
a drugim – „Życie w świetle”, którego 
ukazał się jednak tylko jeden numer).

Bardzo ważne dla powstania „Oazy” 
było lokalne czasopismo „Nowy 
Człowiek”, ukazujące się przy parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w  Mysłowicach. „Nowy Człowiek” 
istniał od 1990 do 1992 r., a powstał 
z inicjatywy Tomasza Papaja. Inspira-
cją dla młodego redaktora było domi-
nikańskie czasopismo „List”, wyda-
wane w Krakowie. W podtytule „No-
wego Człowieka” znalazły się słowa 
poetki Anny Kamieńskiej: „Wyrażać 

Dwadzieścia lat 
minęło…

prawdę. Dłutem. Słowem. Milcze-
niem. Życiem” – stały się one progra-
mem działania mysłowickiej redakcji. 
Do marca 1992 r. ukazało się w sumie 
27 numerów czasopisma, które po-
czątkowo było miesięcznikiem, potem 
zaś stało się dwumiesięcznikiem, li-
czącym 12 stron formatu A4. „Nowy 
człowiek” skierowany był do młodych 
katolików z Mysłowic i okolic, i poru-
szał tematy społeczno-kulturalne.

Zapał redakcji mysłowickiego cza-
sopisma został dostrzeżony przez 
Barbarę Młodzianowską, która zapro-
siła trzech jego redaktorów: Tomasza 
Papaja, Damiana Stadlera i  Roberta 
Szamańskiego do pomocy przy two-
rzeniu nowego oazowego miesięcz-
nika o zasięgu ogólnopolskim, noszą-
cego tytuł: „Oaza”. 

„Oaza” z założenia miała być perio-
dykiem przeznaczonym dla wszyst-
kich członków Ruchu Światło-Życie. 
Skąd wzięła się taka właśnie jego na-
zwa? Już w  pierwszym numerze 
„Oazy” redakcja odwoływała się do 
słów ks. Franciszka Blachnickiego: 
„Charyzmat oazy jest specyficznym 
charyzmatem spotkania w  ramach 
naszego Ruchu. Oaza jest metodą 
spotkania, które dokonuje się w Du-
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Idea powstania pisma ogólnooazowego zrodziła się z okazji I Pielgrzymki Ruchu na 
Jasną Górę w  1988 r. z  inicjatywy ks. Henryka Bolczyka, ówczesnego moderatora 
krajowego. Pierwsze  pismo nosiło tytuł „Życie w świetle” (wzorowany na piśmie carls-
berskim) i z wielu powodów ukazał się tylko jeden jego numer. Kolejna próba została 
podjęta dopiero po czterech latach i pierwszy numer „Oazy” ukazał się w czerwcu 1992 
roku.
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chu Świętym przez wyznanie wiary 
i  świadectwo”. Redakcja „Oazy” 
chciała, aby czasopismo było płasz-
czyzną spotkania ludzi Ruchu oraz 
miejscem przekazywania wiary i da-
wania świadectwa.

Istotny jest także podtytuł perio-
dyku: „Pismo Ruchu Światło-Życie”, 
który pozwala na identyfikację tytułu 
prasowego z wydawcą. Był nim (i jest 
nadal) Ruch Światło-Życie, reprezen-
towany najpierw (do 65 numeru) 
przez Fundację „Światło-Życie”, a na-
stępnie przez Stowarzyszenie „Diako-
nia Ruchu Światło-Życie”. Podtytuł 
ten sprawiał także, że pismo z jednej 
strony zyskiwało wiarygodność, 
a z drugiej określał krąg jego odbior-
ców.

Odbiorcami nowego czasopisma 
mieli być przede wszystkim animato-
rzy Ruchu. Dlaczego? Tak zrozumiano 
myśl ks. Wojciecha Danielskiego, 
który w jednej ze swoich homilii po-
wiedział, że animator jest podstawo-
wym nośnikiem charyzmatu Światło-
Życie. 

Z  początku zakładano, że „Oaza” 
będzie miesięcznikiem, jednak 
względy finansowe i  organizacyjne 
sprawiły, że ukazywała się ona w od-
stępie dwumiesięcznym. Na początku, 
w numerze 1, pismo miało 20 stron, 
a  w  numerze 99 – już 44. Format 
czasopisma był zbliżony do popular-
nego A4 i wynosił 208 mm x 292 mm 
do numeru 33 i 195 mm x 285 mm od 

numeru 34 do 99. Zmieniała się wi-
nieta pisma oraz szata graficzna. 
Większość numerów drukowana była 
z użyciem dwóch kolorów - okładka 
w pełnym kolorze. Trzy numery spe-
cjalne zostały wydane na kredowym 
papierze, w całości w wersji koloro-
wej.

Przez cały okres wydawania „starej 
Oazy” jej główną postacią była Bar-
bara Młodzianowska, która pełniła 
funkcję redaktora naczelnego od 13 
do 43 numeru. Z  „Oazą” związana 
była także Ewa Matuszyńska, two-
rząca ją od samego początku. Przy 
redagowaniu pisma pracowało od 3 
do 30 osób (zależnie od okresu), 
asystentem kościelnym był ks. Henryk 
Bolczyk. Redakcja mieściła się w Ka-
towicach, najpierw przy ul. Warszaw-
skiej, a  potem przy ul. Różyckiego 
(w  tym samym domu, w  którym 
mieści się Sekretariat Moderatora 
Generalnego Ruchu Światło-Życie 
oraz Diakonia Słowa). 

Czasopismo „Oaza” to także okre-
ślona ilość stałych rubryk, które 
w oazowych kręgach cieszyły się po-
pularnością. Tak było m.in. z działem: 
„W sercu moderatora”, przemianowa-
nym później na „Kronikę Żywego 
Kościoła”, w  którym kolejni księża 
moderatorzy generalni dzielili się 
swoimi przemyśleniami na tematy 
zaproponowane przez redakcję, 
a także opisywali swoją posługę peł-
nioną w Ruchu Światło-Życie. Innymi 
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takimi rubrykami były np.: „Życie 
liturgią”, „Informacje”, „Ku wspólno-
cie” czy „Świadectwa”. Osobną grupę 
stanowiły działy (tak jest także dziś), 
które w przeszłości ukazywały się jako 
odrębne periodyki – mowa tu np. 
o „Siloe. List do Oaz Modlitwy i Grup 
Modlitewnych” (niegdyś istniała także 
rubryka: „Ad Christum Redempto-
rem”).

Początkowo „Oazę” można było 
kupić głównie na Dniach Wspólnoty 
Diakonii Diecezjalnych. Oprócz tego 
zestaw kilkudziesięciu egzemplarzy 
dostawali także moderatorzy diece-
zjalni, którzy rozdawali je potem 
animatorom w  swoich diecezjach. 
Z czasem do redakcji zaczęły również 
wpływać prośby o prenumeratę.

Podsumowując – niegdyś „Oaza. 
Pismo Ruchu Światło-Życie” była 
bardziej pismem formacyjnym i pu-
blicystycznym niż informacyjnym 
(priorytetu nie stanowiła aktualność 

przekazywanych informacji). Dziś jest 
podobnie – funkcję informacyjną 
w  naturalny sposób przejęła strona 
internetowa Ruchu (ogólnopolska, ale 
także wszelkie witryny diecezjalne, 
rejonowe czy parafialne), a  „Oaza” 
stała się pismem dla członków diako-
nii, opisującym ich życie i funkcjono-
wanie.

Jedno jest pewne – „Oaza” pozostaje 
pismem, które stawia sobie za cel 
budowanie jedności pomiędzy człon-
kami Ruchu Światło-Życie w  kraju 
i poza jego granicami. Stanowi moż-
liwość „spotkania się” z innymi oazo-
wiczami, poznania dzieł istniejących 
w Ruchu i stanowiących o jego żywot-
ności.

Piotr Niedzielski

Za: Przemysław Cierniak, Monogra-
fia pisma „Oaza. Pismo Ruchu Świa-
tło-Życie”, praca licencjacka, Uniwer-
sytet Śląski 2012.
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Wydawnictwo Światło-Życie poleca
www.wydawnictwo-oaza.pl

Tym razem chcielibyśmy polecić pozycje naszego Wydawnictwa w spo-
sób szczególny związane z historią Ruchu Światło-Życie. 

Godziny Taboru ks. Franciszka Blachnickiego – książka 
lub płyta DVD

„Godzinami Taboru” nazwał ks. Franciszek 
Blachnicki spotkania Ruchu Światło-Życie 
z kard. Karolem Wojtyłą, a potem Janem 
Pawłem II. Splatały się one w przedziwny 
sposób z  przełomowymi momentami 
w dziejach Ruchu. Książkę pod tym tytułem 
napisał sługa Boży pod koniec swego życia, 
w  Carlsbergu. W  roku beatyfikacji Jana 
Pawła II ukazało się jej drugie wydanie. 

We wstępie do niego ks. Adam Wodarczyk 
pisze: „Książka ta […] jest pięknym świadectwem ukazującym, że Założyciel Ruchu 
Światło-Życie postrzegał i doceniał ogromny wpływ duchowy błogosławionego 
Jana Pawła II na samookreślanie się Ruchu Światło-Życie i rozwój jego charyzmatu. 
Dlatego ks. Blachnicki arcybiskupa Krakowa, Biskupa Rzymu i Pasterza Kościoła 
Powszechnego, błogosławionego Jana Pawła II, nazwał wielkim protektorem Ruchu 
Światło-Życie”.

Płyta Godziny Taboru oprócz elektronicznej wersji książki zawiera autentyczne 
wypowiedzi, fotografie, dokumenty, a nawet piosenki ze spotkań Błogosławionego 
z Ruchem. Pozwala w nich uczestniczyć i przyjąć je jako niezmiernie cenne dzie-
dzictwo Ruchu Światło-Życie. 
Na płycie znajduje się:

• 20 animacji,
• ponad 13 godzin nagrań,
• prawie 1000 fotografii – w tym wiele z kard. Karolem Wojtyłą, papieżem 

Janem Pawłem II i ks. Franciszkiem Blachnickim,
• około 100 skanów – w większości rękopisów ks. Franciszka Blachnickiego,
• tablice i mapy interaktywne.

Ks. Franciszek Blachnicki
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Z okazji beatyfikacji podjęto wszechstronną reflek-
sję nad wielorakim wpływem błogosławionego Jana 
Pawła II na Kościół na przełomie drugiego i trzeciego 
tysiąclecia. 
W ten nurt odczytywania bogactwa inspiracji pły-
nących z życia i nauczania błogosławionego Jana 
Pawła II wpisuje się inicjatywa wznowienia przez Wy-
dawnictwo Światło-Życie książki „Godziny Taboru”. 
Książka ta, napisana przez sługę Bożego ks. Fran-
ciszka Blachnickiego pod koniec jego życia, jest 
pięknym świadectwem ukazującym, że Założyciel 
Ruchu Światło-Życie postrzegał i doceniał ogrom-
ny wpływ duchowy błogosławionego Jana Pawła II 
na samookreślanie się Ruchu Światło-Życie i rozwój 
jego charyzmatu. Dlatego ks. Blachnicki arcybisku-
pa Krakowa, Biskupa Rzymu i Pasterza Kościoła 
Powszechnego, błogosławionego Jana Pawła II, na-
zwał „wielkim protektorem Ruchu Światło-Życie”.

Ks. Adam Wodarczyk
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Wolny człowiek – wolny naród 

ks. Henryka Bolczyka to rzecz o ostatnim dziele życia ks. 
Franciszka Blachnickiego – o  Chrześcijańskiej Służbie 
Wyzwolenia Narodów.
Jej powstanie – jak zauważa we wstępie do książki historyk, 
pan Andrzej Grajewski – „nie było pomysłem doraźnym, 
ale konsekwencją tego, co ks. Blachnicki robił już od lat 
pięćdziesiątych. To wtedy zrozumiał, że szansą na przetrwa-
nie chrześcijaństwa w warunkach ateistycznego reżimu jest 
przede wszystkim niezłomne świadectwo ludzi Kościoła. 
Stałym rysem duszpasterskich inicjatyw ks. Blachnickiego 
było jego zaangażowanie społeczne. Wiedział, że ludzie 

wierzący nie powinni dać się zamknąć w religijnym rezerwacie, ale ewangelizować 
świat we wszystkich jego wymiarach”. 
Dziś, gdy żyjemy w wolnej Polsce, mamy okazję zgłębiać historię tych inicjatyw, 
które do wyzwolenia naszej ojczyzny się przyczyniły – ich znajomość może nas 
zachęcić do tego, by rozejrzeć się wkoło i zobaczyć te miejsca, w których obecnie 
potrzeba naszego społecznego zaangażowania.

Pod otwartym niebem 

o. Andrzeja Madeja OMI to pasjonujący zbiór osobistych, 
głębokich przemyśleń zanotowanych w czasie pobytu na 
Wschodzie, czyli – jak sam ojciec Andrzej określił – 
„dziennik pisany nad brzegiem pustyni”. O. Andrzej po 
swoich święceniach przez rok żył u boku ks. Franciszka 
Blachnickiego, w  latach 80. XX wieku był inicjatorem 
ewangelizacji podczas festiwalu rockowego w Jarocinie, 
jego pomysłem są ekumeniczne spotkania w Kodniu. Od 
prawie dwudziestu lat pracuje na Wschodzie: najpierw 3 
lata na Ukrainie, a obecnie – w Azji Centralnej, w Turk-
menistanie.
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СКИНИЯ СОБРАНИЯ 
(po polsku: namiot spotkania) to wydana w języku 
rosyjskim znana książeczka ks. F. Blachnickiego 
z  serii „Szkoła modlitwy” (przekład: Katarzyna 
Wach).
Dla wszystkich chcących zakupić rosyjskojęzyczne 
wydanie Namiotu spotkania w celu udostępniania go 
na Wschodzie Wydawnictwo przygotowało spe-
cjalną ofertę cenową. Prosimy o kontakt telefoniczny: 
(+48) 12 425 30 88 lub mailowy: wydawnictwo@
wydawnictwo-oaza.pl

Dzieło wiary 
Roberta Derewendy jest pierwszym naukowym 
opracowaniem historii Ruchu Światło-Życie 
w  latach 1950–1985. Bardzo szeroka kwerenda 
zasobów archiwów kościelnych, państwowych 
oraz IPN, a przede wszystkim doskonała znajo-
mość zasobu Archiwum Ruchu Światło-Życie 
umożliwiła autorowi rzetelny opis genezy, procesu 
tworzenia i rozwoju Ruchu Światło-Życie. Przeży-
wanie formacji w Ruchu, udział w kolegiach od-
powiedzialnych za jego wzrost, służbę Kościołowi 
oraz współczesnemu człowiekowi pozwoliły Au-
torowi z pasją docierać do źródeł. Znajdziemy więc 
w książce bogaty materiał ilustracyjny: fotografie, 
tablice, statystyki.

www.wydawnictwo-oaza.pl
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Rok Wiary z Wydawnictwem Światło-Życie
Promocja na październik

11 października br. rozpoczynamy w Kościele Rok Wiary.
Wiara to nie tylko uznanie, że Bóg jest; wiara to odpowiedź na Bożą Miłość.
Dla nas, chrześcijan wiara to wyznanie, że Jezus żyje, jest Panem, przebacza nam 
grzechy. Wiara wreszcie to posłuszeństwo Ojcu na wzór Jezusa i uznanie tego, że „dla 
Boga nie ma nic niemożliwego”!
Wiara jest łaską, ale jest także postawą. „Ludźmi wiary” stajemy się, współpracując 
z łaską Bożą, otwierając się na Ducha Świętego.

Jak tego dokonać?

Zapraszamy do działu ROK WIARY; książki tu umieszczone mogą pomóc nam odkryć 
„życie wiarą” i stać się „ludźmi wiary” jak ks. Franciszek Blachnicki czy Madeleine 
Delbrêl.

W październiku wszystkie książki z tego działu tańsze o 5%!!!

Książka miesiąca
Madeleine Delbrêl, Radość wiary

Madeleine Delbrêl w młodości była ateistką. Gdy miała 20 lat, 
pod wpływem spotkania z chrześcijanami postanowiła założyć, 
że Bóg istnieje. Poprzez modlitwę została – jak sama potem 
mówiła – „porażona” Bogiem. To sprawiło, że w 1933 r. wraz 
z grupą dziewcząt wyruszyła do Ivry zamieszkanego przez 
rzesze biednych i oddalonych od Kościoła robotników, by żyć 
wśród nich i  świadczyć o Ewangelii. Tak powstała pierwsza 
z ekip – zakładanych przez Madeleine wspólnot świeckich 
kobiet. Madeleine i jej towarzyszki, motywowane Ewangelią, 
szły do ludzi, rozmawiały z wszystkimi, szanowały, kochały. 
Każda z nich miała własną pracę zawodową, ale równocześnie 

była to droga zatopienia w Bogu...
Książka Madeleine Delbrêl Radość wiary to zbiór krótkich medytacji. Autorka analizuje 
oczekiwania współczesnego świata wobec chrześcijan; podpowiada, jak modlić się, jak 
żyć w świecie, by wobec niewierzących być wiarygodnym świadkiem żyjącego Boga. 
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 Odliczenie 1% podatku przy rozliczeniu podatkowym nie jest jedyną możliwością 
finansowego wsparcia Ruchu. Innym sposobem są wpłaty darowizn na rzecz 
Ruchu na podane niżej konta. Wpłaty te można odliczać od podatku do wysokości 
aż 6% uzyskanego dochodu jako darowizny przeznaczone na cele kultu religijnego. 
Wpłat można dokonywać przez cały rok.
Informacje o ulgach i odliczeniach związanych z darowiznami na cele kościelne: 
www.pit.pl/darowizny-koscielne
Konta
A. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” 
GBG S.A. I O. Katowice, nr NRB: 10 1560 1108 0000 9060 0019 2360.  
Na to konto wpłacamy składki od członków DIAKONII, na fundusz moderatora, 
na funkcjonowanie diakonii centralnych, wpłaty „od uczestnika”.
B. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” 
GBG S.A. I O. Katowice, nr NRB: 47 1560 1108 0000 9060 0019 2373.  
Na to konto dokonujemy wpłat na proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. 
Franciszka Blachnickiego.
C. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” w Krościenku 
BS w Krościenku n. Dunajcem: 

• nr NRB: 05 8817 0000 2001 0020 3300 0001 – rachunek KOPIA GÓRKA: 
Jest to konto Centrum Ruchu w Krościenku i na nie należy wpłacać 
różne ofiary, tj.: na funkcjonowanie, na modernizację i remonty 
w Centrum w Krościenku;

• 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102 – DOR – rachunek DIAKONIA OAZ 
REKOLEKCYJNYCH: Jest to konto CDOR i na nie należy wpłacać zaliczki 
na rekolekcje organizowane przez CDOR (zawsze z dokładnym 
opisem: kto, który turnus, jakie rekolekcje) oraz ofiary na fundusz 
rekolekcyjny;

• 21 8817 0000 2001 0020 3300 0101 – rachunek DIAKONIA SŁOWA 
W KROŚCIENKU: Jest to konto Diakonii Słowa w Krościenku i na nie 
należy wpłacać należności za materiały zakupione w DS w Krościenku.

D. Fundacja „Światło-Życie”, Ośrodek w Krościenku 
BS w Krościenku n. Dunajcem, nr NRB: 25 8817 0000 2001 0000 1209 0001. 
Na to konto wpłacać można darowizny na rzecz Fundacji. Są to darowizny na 
cele statutowe Ośrodka Fundacji w Krościenku oraz na pismo KWC „Eleuteria”.
E. Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego, 
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n. Dunajcem  
Bank Pekao SA IV Oddział w Lublinie, nr NRB: 31 1240 2500 1111 0010 0281 5117.  
Na to konto wpłacamy pieniądze przeznaczone na wsparcie Archiwum 
Głównego Ruchu
Fundusz misyjny
Gromadzi środki na prowadzenie działalności misyjnej Ruchu Światło-Życie. Wpłat 
można dokonywać na konto Centralnej Diakonii Misyjnej:
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 
Krościenko n. Dunajcem, nr 94 1560 1111 2107 0220 1803 0007.

Darowizny na rzecz Ruchu Światło-Życie
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Okładki: str. 1 zdjęcie: Katarzyna Kopeć, projekt i realizacja Waldemar Kanar; str. 2 zdjęcia: Przemysław 
Skibiński; str. 139 i 140 zdjęcia: Dariusz Broniszewski, projekt i realizacja Waldemar Kanar
Str. 16, 32, 37 Michał Szepietowski; str. 55 Przemysław Skibiński, str. 77 Katarzyna Kopeć, str. 89 Adam Kania, 
str. 117 Agata Jankowiak

W Roku wiary
Sobór Watykański II podkreśla, że wiara, która 
przejawia się w dziełach miłości, czyni życie w pełni 
ludzkim. Przypomina współcześnie żyjącym, że 
Jezus z Nazaretu, ukrzyżowany i zmartwychwstały, 
Zbawiciel świata, zasiadając po prawicy Ojca 
jest Sędzią żywych i umarłych. O istotnych 
wydarzeniach dotyczących Jego Osoby i historii 
życia przypominają nam krótkie formuły wiary, 
wypowiadane w Wyznaniu naszej wiary. W ich 
świetle mamy kształtować nasze codzienne życie. 
Dlatego potrzeba, by nasze Credo było dzisiaj 
lepiej poznane, rozumiane, by było przedmiotem 
modlitwy. Szczególną pomocą jest dla nas Katechizm 
Kościoła Katolickiego i Ewangelia. W czasach, które 
budzą w ludzkich sercach ducha indywidualizmu 
i relatywizmu, wyrasta potrzeba nowej ewangelizacji, 
rodzi się konieczność powrotu do Boga, do Jego 
Słowa, by te ważne sprawy przeniknęły nasze 
sumienia i naszą codzienność.

Benedykt XVI na audiencji ogólnej, 17 października 2012 r.
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