
Komunikat Moderatora Generalnego 

 
Drodzy Księża Moderatorzy diecezjalni,  

zakonni, Domowego Kościoła  

Członkowie diecezjalnych diakonii jedności!  

 

1. O skuteczniejszy przepływ informacji  

Przed nami Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, a wraz z nimi wiele komunikatów 

i spraw organizacyjnych. Wszyscy rozumiemy, jak kluczową sprawą w obecnych czasach 

staje się sprawny przepływ informacji. Często z powodu różnych zajęć moderatora 

utrudniony albo opóźniony jest przekaz informacji z Centrum Ruchu do diakonii i wspólnot 

w diecezjach (sam tego doświadczyłem jako proboszcz i jednocześnie moderator diecezjalny). 

Z tego powodu zwracam się z gorącą prośbą o przesłanie (jeśli jeszcze to nie zostało 

wykonane) na adres sekretariat@oaza.pl adresów mailowych wszystkich osób z Waszej 

diecezjalnej diakonii jedności. Jeżeli takowej jeszcze nie ma w Waszej diecezji, bardzo proszę 

o przesłanie adresów mailowych Waszych najbliższych 5 współpracowników, zarówno 

kapłanów, jak i świeckich. Do nich będą przesyłane komunikaty i ważne ogłoszenia 

z Centrum naszego ruchu. Ze swojej strony zapewniam, że tworzona w ten sposób baza 

danych adresów mailowych będzie wykorzystywana wyłącznie do załatwiania spraw 

organizacyjnych i formacyjnych naszego ruchu. 

2. Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności i temat roku formacyjnego 2016/2017 

W dniach 27–29 XI w Zduńskiej Woli odbyła się Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności. 

W liczbie ponad 80 uczestników – przedstawicieli ponad dwudziestu diecezji i centralnych 

diakonii – zastanawialiśmy się nad sposobem wykorzystania tematu roku formacyjnego 

2016/2017 w naszym ruchu, którym będzie motto ogłoszonego przez papieża Franciszka 

Roku Miłosierdzia: „Miłosierni jak Ojciec”. Oprócz 41. Kongregacji Odpowiedzialnych, 

która zbierze się w dniach 26–29 II 2016 r. na Jasnej Górze, okazją do refleksji nad tym 

tematem będą jeszcze marcowe rekolekcje dla moderatorów diecezjalnych (o których poniżej) 

oraz wiosenne i jesienne Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych 2016 roku. 

3. Statystyki OŻK 2015 

W załączniku przesyłam statystyki uczestnictwa w tegorocznych oazach rekolekcyjnych. 

Dane zasadniczo były zbierane według nowych wskazań, precyzujących m.in. minimalną 

długość rekolekcji określoną na co najmniej 4 dni. Ponieważ od części moderatorów 

diecezjalnych nie napłynęły dane dotyczące liczby uczestników z Domowego Kościoła, 

w niniejszym zestawieniu wykorzystano dane z sekretariatu DK (zaznaczono je czerwonym 

kolorem), w których w ramach tzw. ORAR-ów tematycznych takiego precyzyjnego 

rozróżnienia jeszcze nie było. Dlatego też w tych przypadkach zamieszczone liczby należy 

traktować jako orientacyjne. 
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4. Piosenka i znak roku 

 Decyzją uczestników ORDJ w Zduńskiej Woli piosenką roku 2016 w naszym ruchu 

został wybrany hymn Światowych Dni Młodzieży pt. Błogosławieni miłosierni. Mamy 

na to zgodę Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, z zastrzeżeniem, 

że ewentualne zamieszczanie tego utworu (nie samych tekstów, ale włącznie 

z melodią) na nagraniach i plikach podlegających sprzedaży wymaga wykupienia 

odpowiednich praw autorskich.  

 Wszystkich uzdolnionych plastycznie oazowiczów zachęcamy do wzięcia udziału 

w konkursie na znak roku. Konkurs pod patronatem Moderatora Generalnego Ruchu 

Światło-Życie ogłosiło Wydawnictwo Światło-Życie. Szczegóły znajdują się na 

stronie http://www.wydawnictwo-oaza.pl/aktualnosci/konkurs-z-nagrodami-na-logo-z-

haslem-roku-20162017. Termin nadsyłania prac konkursowych jest krótki: tylko do 

końca grudnia 2015 r. 

5. Zespół ds. aktualizacji podręcznika ONŻ III stopnia 

W ramach tegorocznej Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Jedności w Zduńskiej Woli dnia 28 

listopada został powołany i odbył swoje pierwsze spotkanie zespół ds. aktualizacji 

podręcznika ONŻ III stopnia. Koordynatorką prac tego zespołu jest Grażyna Miąsik, 

odpowiedzialna za Centralną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych. Przy okazji informuję, że na 

najbliższym spotkaniu Centralnej Diakonii Jedności (30 stycznia 2016 r.) zamierzam powołać 

w nowym składzie Komisję Teologiczno-Programową, której celem będzie opiniowanie prac 

związanych z nowo powstającymi tekstami formacyjnymi naszego ruchu. 

6. Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży  

Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży. Przygotowanie do nich obejmuje kilka obszarów. 

Zgodnie z ustaleniami Komitetu Organizacyjnego od początku nowego roku liturgicznego 

każdy kolejny miesiąc podejmuje temat poszczególnych praw duchowego życia. Grudzień – 

Miłość Boża i Boży plan zbawienia, styczeń – grzech człowieka, luty – Jezus Chrystus jako 

jedyny Pośrednik, marzec – osobiste przyjęcie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. W ten 

sposób przygotujemy się do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego (26 III 2016), kiedy 

to w czasie liturgii Wigilii Paschalnej w 1050 rocznicę Chrztu Polski odnowimy nasze 

przymierze z Bogiem zawarte w sakramencie chrztu świętego. Wykorzystajmy ten czas na 

różnego rodzaju akcje ewangelizacyjne w naszych środowiskach (patrz także akcja: „Dołącz 

do nas” na stronie www.oaza.pl), a także zatroszczmy się o jak najbardziej świadome 

i uroczyste obchody Wigilii Paschalnej w naszych parafiach. 

W lipcu 2016 r. w Krakowie nasz ruch podejmie różne posługi na ŚDM.  

 W ramach Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Centralna Diakonia 

Ewangelizacji wraz z jej diecezjalnymi odpowiednikami będzie realizowała programy 

ewangelizacyjne. Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w to dzieło. 

Ewangelizatorzy muszą zadeklarować swój udział w posłudze przez całe dwa tygodnie 

(od 18 do 31 lipca 2016). W pierwszym tygodniu odbędą się rekolekcje, kilkudniowe 

szkolenie dla wolontariuszy oraz ewangelizacja mieszkańców Krakowa i okolic. W 

drugim tygodniu rozpoczyna się Festiwal Młodych, podczas którego wolontariusze 
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zostaną przydzieleni do poszczególnych miejsc. Wymagana jest znajomość, w stopniu 

komunikatywnym, jednego z oficjalnych języków ŚDM-u. Wolontariusz musi mieć 

ukończone 18 lat. W ramach Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji powstanie 

„Miasteczko”, które będzie stanowić bazę (miejsce spotkań, noclegów, wydawania 

posiłków) dla wszystkich ewangelizatorów. Opłata za dwa tygodnie obejmuje: 

zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz pakiet pielgrzyma (plecak i inne dodatki) 

i wynosi ok. 500 zł. Dla osób z Krakowa i okolic (oraz wszystkich tych, którzy nie 

potrzebują noclegu), opłata za wyżywienie i pakiet pielgrzyma wynosi 400 zł. Opłaty 

zawierają także koszty związane z budową infrastruktury Międzynarodowego 

Centrum Ewangelizacji. Zapisy do stycznia 2015 r. Zgłaszamy się bezpośrednio za 

pomocą formularza, który znajduje się w załączniku: 

https://docs.google.com/forms/d/1KU-

ZfuhQk7urCN1Empv3CVLlePC6tIIK3wwJJRbPtzc/viewform 

 W ramach Festiwalu Młodych nasz ruch w dniach 26–29 VII będzie animował także 

program modlitewno-ewangelizacyjny w kościele pw. Bożego Ciała na krakowskim 

Kazimierzu. Zapraszamy do współpracy zespoły muzyczne, schole, grupy 

z programem ewangelizacyjnym, grupy do animacji modlitewnej oraz indywidualnych 

wolontariuszy z naszego ruchu. Tę inicjatywę koordynuje moderator Archidiecezji 

krakowskiej, ks. Michał Leśniak. Zgłoszenia na adres: michalpat@gmail.com  

 W czasie ŚDM na stadionie Cracovii będzie działało Centrum Powołaniowe. Różne 

dzieła związane z naszym ruchem mogą przygotować swoją prezentację w jednym 

z następujących działów: Akademia Boga, Akademia Rodziny lub Akademia 

Miłosierdzia. Szczegóły dla zainteresowanych pod adresem: msedek@oaza.pl 

7. Miesięczna szkoła animatora 

W sierpniu 2016 r. wznawiamy miesięczną szkołę animatora w centrum ruchu 

w Krościenku. Jej celem jest przygotowanie współpracowników moderatora diecezjalnego 

w prowadzeniu i koordynowaniu różnych inicjatyw ruchu w poszczególnych diecezjach. Za 

całość funkcjonowania miesięcznej szkoły animatora odpowiada moderator generalny, 

natomiast poszczególne tygodnie będą prowadzić specjalnie do tego powołane zespoły 

diakonii. Zapraszamy osoby po pełnej formacji, będące członkami KWC w wieku 20–35 lat, 

delegowane przez moderatorów diecezjalnych, najlepiej po 2–3 z jednej diecezji. Koszt 2 000 

zł (warto pomyśleć o dofinansowaniu uczestników). Przyjazd 31 VII wieczorem, rozjazd 27 

VIII wieczorem. Zgłoszenia kandydatów prosiły nadsyłać (najlepiej do końca marca 2016 r.) 

na adres: sekretariat@oaza.pl 

8. Rekolekcje dla moderatorów diecezjalnych, zakonnych i Domowego Kościoła 

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na zakończenie rekolekcji moderatorów diecezjalnych, 

które odbyły się w Porszewicach w październiku br., zapraszam wszystkich moderatorów 

diecezjalnych i zakonnych naszego ruchu wraz z moderatorami odpowiedzialnymi za 

Domowy Kościół w diecezjach na rekolekcje do Porszewic w dniach 28 III (przyjazd 

wieczorem) – 31 III (wyjazd po g. 14). Rekolekcje będzie prowadził moderator generalny 

ruchu wraz z moderatorem krajowym Domowego Kościoła. Temat: Miłosierni jak Ojciec. 
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W ramach rekolekcji oprócz konferencji będą spotkania w małych grupach i wspólna 

refleksja nad tematem roku. 

9. Wirtualna choinka 

Wirtualna Choinka jest to akcja, która powstała z potrzeby serca członków naszego ruchu, 

wpisująca się szczególnie mocno w Rok Miłosierdzia przeżywany w całym Kościele, w który 

poprzez temat roku włącza się również nasz ruch. Cel akcji najlepiej oddają słowa piosenki 

zespołu Arka Noego – „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem, co prezenty ludziom 

rozdaje”. Organizatorzy przypominają pamiętne wezwanie ks. Franciszka Blachnickiego, aby 

cała Polska wysyłała węgiel do Krościenka i proponują – oprócz innych form włączenia się 

w tę akcję – zakup węgla dla potrzebujących rodzin z całej Polski. Szczegóły akcji na: 

www.wirtulanachoinka.net  

10. Materiały ewangelizacyjne i formacyjne naszego ruchu w języku angielskim 

W serwisie internetowym naszego ruchu www.oaza.pl zostały umieszczone materiały dla 

tych wszystkich, którzy chcą ewangelizować, a także opowiadać o ruchu w języku 

angielskim. Jest to słownik polsko-angielski obejmujący podstawowe zwroty używane 

w naszym ruchu (np. w materiałach formacyjnych) oraz istotne określenia biblijne 

i teologiczne, śpiewnik zawierający teksty 110 pieśni i piosenek w języku polskim 

i angielskim oraz linki do stron z tekstem Biblii, formularzem mszy św., liturgią godzin oraz 

dokumentami Kościoła w języku angielskim. Całość znajduje się pod adresem: 

http://www.oaza.pl/biblioteka (Po angielsku). Natomiast na stronie www.light-life.oaza.pl  

znajdziemy szereg podstawowych informacji o Ruchu Światło-Życie w języku angielskim 

oraz świadectwa. Mamy nadzieję, że te materiały będą pomocą w naszych kontaktach 

międzynarodowych, w szczególności podczas Światowych Dni Młodzieży. Zachęcamy do 

korzystania ze słownika przy przygotowywaniu wszelkich wypowiedzi o ruchu. 

Doświadczenie pokazuje, że nawet osoby biegle znające język angielski mają zrozumiałe 

problemy z pojęciami „oazowymi”. W razie potrzeby konsultacjami służy Agata Jankowiak 

email: A.Jankowiak@oaza.pl 

 

Niech Niepokalana, Matka Kościoła i św. Jan Chrzciciel, którzy w szczególny sposób 

pomagają nam w przeżywaniu adwentowego oczekiwania na przyjście Zbawiciela, 

wypraszają nam łaskę owocnego uczestnictwa w tajemnicy Wcielenia Syna Bożego 

i Jego obecności w naszych rodzinach, wspólnotach i parafiach.  

 

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie 

ks. Marek Sędek 

wraz z mieszkańcami Kopiej Górki 

http://www.wirtulanachoinka.net/
http://www.oaza.pl/
http://www.oaza.pl/biblioteka
http://www.light-life.oaza.pl/
mailto:A.Jankowiak@oaza.pl

