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Dziękczynienie za beatyfikację
Jana Pawła II w Centrum Ruchu

W

„Wielkich dzieł Boga nie zapominajcie!”

dniach wielkiej
radości Kościoła
z beatyfikacji Sługi
Bożego Jana Pawła II zapraszamy do Centrum Ruchu
Światło-Życie na wspólne
przeżywanie tych szczególnych chwil.
Pragniemy nawiedzić
miejsca tak mocno związane
z obecnością Sług Bożych Jana
Pawła II i Ojca Franciszka
i przeżyć tam ponownie spotkanie z Bogiem i ludźmi.
W sobotę 30 kwietnia
2011 r. wybierzemy się na
Błyszcz – Górę Tabor, aby
wspomnieć Dzień Wspólnoty
z 1972 r., zaś wieczór spędzimy
na Kopiej Górce w Wieczerniku Jana Pawła II na
modlitewnym czuwaniu.
Również w dzień beatyfikacji, 1 maja 2011 r., będziemy
modlić się w tym szczególnym
miejscu oazowych spotkań,
a potem wspólnie oglądać
transmisję z Placu św. Piotra.
Po południu zapraszamy na
festyn rodzinny, a potem na wspólne uwielbienie w Wieczerniku.
2 maja 2011 r. w poniedziałek zapraszamy na skarpę w Kluszkowcach – miejscu ostatniego
spotkania na dniu wspólnoty w wakacje 1978 roku. Tam przeżyjemy Eucharystię i pogłębimy
świadomość nauczania Papieża, zaś wieczorem znów na Kopiej Górce podejmiemy wynikające z niego wezwania w Nabożeństwie Misji i Odpowiedzialności.
Niech na tym spotkaniu nie zabraknie Ciebie i Twojej wspólnoty. Kto nie jedzie do Rzymu,
niech przyjedzie do Krościenka na ten wyjątkowy czas Bożej łaski i wielkiej wdzięczności.
Informacje i zgłoszenia: kopiagorka@oaza.pl
tel. 18-262-32-35
ks. Maciej Krulak i Diakonia Centrum Ruchu Światło-Życie
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Kronika
Żywego Kościoła

Z radością przystępuję do pisania kolejnego odcinka „Kroniki Żywego Kościoła”.
Fakt, że wznawiam moje zapiski, świadczy
bowiem o tym, że wraca na nasz oazowy
rynek czytelniczy pismo „Oaza”. W tym
miejscu dziękuję zespołowi, który do tej
pory podejmował odpowiedzialność za redagowanie i wydawanie „Oazy”. W ostatnim
czasie by li to: Aleksander Bańka,
ks. Bogdan Biela, Przemysław Cierniak,
Aneta Idczak, Adrian Kiszczak, Wojciech
Kosmowski, Ewa Matuszyńska, Barbara
Młodzianowska, ks. Ryszard Nowak, Sebastian Nowok, ks. Zbigniew Pilecki,
ks. Piotr Skrobol, Karolina Uniejewska.
Część z nich zapewne nadal będzie towarzyszyć pomocą i dobrą radą nowej redakcji.
A już na pewno przez uważną lekturę.
Z kolei nowej redakcji „Oazy”, na czele
z Wiolettą Szepietowską, nową redaktor
naczelną „Oazy”, życzę dobrego pióra, ciekawych pomysłów i wiernych czytelników.
Od napisania ostatniego odcinka „Kroniki
Żywego Kościoła” minął rok, trudno więc
objąć ogrom wydarzeń i spotkań, które
miały miejsce w tak długim okresie czasu.
Sporo z nich już omawiałem w „Listach
jedności” oraz w moich krótkich wystąpieniach w ramach „Kroniki Żywego Kościoła”
w naszym internetowym radiu „Fos-Zoe”.
Wspomnę więc w tym miejscu tylko kilka
wydarzeń z minionego roku. Ubiegłoroczna
Kongregacja Odpowiedzialnych zgromadziła rekordową liczbę uczestników (blisko
1200 osób). Główny mówca, Josh McDowell,
uczył nas, w jaki sposób we współczesnym
świecie, często dotkniętym relatywizmem,
mamy głosić prawdę absolutną, oraz w jaki
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sposób uczyć się
budowania relacji
z bliźnimi, wsłuchując się w ich
potrzeby i oczekiwania. Kongregacja to również czas, gdy po raz pierwszy
został przedstawiony Plan Ad Christum
Redemptorem 2, który ma być przygotowaniem naszego Ruchu na Jubileusz Odkupienia w roku 2033. Poprzez wzmocnienie
możliwości formacyjnych i posługiwania
wszystkich diakonii naszego Ruchu
w ramach Planu ACR 2, chcemy jeszcze
owocniej podejmować dzieło nowej ewangelizacji.
Bardzo trudnym doświadczeniem dla
całego naszego narodu była tragedia pod
Smoleńskiem dnia 10 kwietnia 2010 roku,
w której zginął prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej oraz wielu innych wybitnych przedstawicieli naszego narodu. W tym dniu
przewodniczyłem obradom Centralnej
Diakonii Jedności w Warszawie, dlatego
niemal namacalnie dotknąłem niezwykłej,
choć bardzo bolesnej, atmosfery tamtych
dni. Z jednej strony miałem okazję przekonać się, jak wielkie bogactwo duchowe
tkwi w naszym narodzie, a z drugiej strony,
jak łatwo ten duch jest niszczony przez brak
jedności i małostkowe ludzkie spory. Do
rangi szczególnego znaku urósł w tym czasie
znak krzyża. Nie tylko ten z Krakowskiego
Przedmieścia, ustawiony spontanicznie
przez harcerzy przed pałacem prezydenckim
w dniach żałoby narodowej, ale również ten
na Placu Piłsudskiego, który stoi tam od
czasu naszej Pielgrzymki w dniu 6 czerwca
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2009 roku. Krzyż ten był milczącym
świadkiem narodowych ceremonii pogrzebowych ofiar katastrofy smoleńskiej, ale
również podniosłej ceremonii beatyfikacji
ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika Prawdy,
nowego patrona Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka. Bardzo radosna była świadomość licznej obecności w tej beatyfikacji
członków naszego Ruchu (ponad 10 tysięcy
osób). Natomiast Krzyż na Placu Piłsudskiego dalej będzie świadkiem miłości Bożej,
która objawiła się w tajemnicy śmierci
Chrystusa na krzyżu. I dobrze, że jest
głęboko wbity w ziemię, bo nie będzie go
łatwo usunąć z krajobrazu stolicy Polski!
Kolejnym ważnym wydarzeniem dla naszego Ruchu był czas oaz wakacyjnych,
wśród których po raz pierwszy odbyła się
w Krościenku Oaza Nowego Życia I stopnia
w języku angielskim. Wszyscy, którzy wzięli
w niej udział, mieli świadomość, że uczestniczą w czymś niezwykłym, historycznym.
Oaza, podczas której wspólnie wzrastali
duchowo Chińczycy, Pakistańczycy, Kenijczycy, Mołdawianie oraz Polacy, to znak, że
nasz charyzmat może służyć rozwojowi
i odnowie Kościoła na całym świecie. Ufam,
że najbliższe lata przyniosą rozwój dynamiki
misyjnej naszego Ruchu, czego szczególnym
znakiem jest fakt powołania przeze mnie
dnia 22 stycznia 2011 roku Centralnej Diakonii Misyjnej Ruchu Światło-Życie. Odpowiedzialny za diakonię został Marcin
Skłodowski z Warszawy.
W październiku 2010 roku w Porszewicach odbyła się V Kongregacja Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”. Jej
owocem jest dokument „Diakonia miejscem
formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie
i poprzez Ruch Światło-Życie”. Będzie on
przewodnikiem dla formacji i posługi w diakoniach specjalistycznych wszystkich
członków naszego Ruchu, a tym samym
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cennym wsparciem w realizacji Planu Ad
Christum Redemptorem 2. V Kongregacja
DIAKONII była niewątpliwie ważnym
krokiem dla budowania wizji posługi diakonijnej naszego Ruchu.
W „Kronice Żywego Kościoła”, pisanej pod
koniec stycznia 2011 roku, nie mogę nie
wspomnieć o spotkaniach, w których uczestniczyłem już w 2011 roku. W pierwszym
weekendzie nowego roku 2011, wraz z biskupem Adamem Szalem, wziąłem udział
w spotkaniu opłatkowym rodzin z Domowego Kościoła w Carlsbergu w Niemczech. Warto docenić ich poświęcenie
i troskę o udział w kręgach formacyjnych,
zważywszy, że przychodzi im żyć w świecie
niejednokrotnie bardzo zamkniętym na
wartości duchowe. Z kolei tydzień później
uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym
odpowiedzialnych Domowego Kościoła
w Warszawie. Odbyło się ono z obecnością
naszego biskupa delegata Adama Szala oraz
kardynała Kazimierza Nycza, po raz
pierwszy pod przewodnictwem nowych
odpowiedzialnych Domowego Kościoła
Beaty i Tomasza Strużanowskich oraz
ks. Marka Borowskiego. Było to bardzo
ciepłe i serdeczne spotkanie, pełne planów
i zamiarów formacyjnych na nowy rok 2011.
Kolejny weekend stycznia minął mi na
obradach z Centralną Diakonią Jedności,
w których wiele osób uczestniczyło po raz
pierwszy, podejmując od niedawna różne
odpowiedzialności za sprawy Ruchu. Ponieważ spotkaliśmy się w szczególnym czasie
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan,
dlatego uświadamiałem członkom CDJ, że
przyjmując posługę w tej diakonii, trzeba
uczyć się spoglądania na sprawy Ruchu
przez pryzmat całościowego oglądu charyzmatu, a nie tylko swoich szczegółowych
zadań. Warto dodać, że po raz pierwszy
w historii naszego Ruchu odpowiedzialność
5
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za centralne diakonie podejmują ludzie
świeccy, co w jakimś sensie jest wypełnieniem słów ks. Blachnickiego, naszego
Założyciela: „Ideałem dla moderatorów
powinna być jednak postawa św. Jana
Chrzciciela wobec Chrystusa, wyrażona
w słowach: Potrzeba, by On wzrastał, a ja się
umniejszał (J 3, 30). Praca moderatora musi
być uznana za tym lepszą i owocniejszą, im
prędzej i w im szerszym zakresie uzdolni
i wprowadzi on świeckich do różnego rodzaju diakonii, łącznie z diakonią moderacji” (ks. F. Blachnicki, Diakonia Jedności
Ruchu Światło-Życie. Projekt statutu z 1981
roku).
Na końcu chciałbym wspomnieć mój
udział w posiedzeniu Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski w dniach
24-25 stycznia 2011 roku. Podczas tego
spotkania omawiano treści programowe
roku duszpasterskiego 2011/2012, który
będzie przebiegał pod hasłem „Kościół
naszym domem”. Ciekawe było odkrywanie,
jak bardzo pragniemy, aby Kościół jawił się
współczesnym ludziom jako dom, w którym
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mają swoje trwałe miejsce spotkania
z Bogiem oraz braćmi i siostrami. Przyszło
mi referować temat struktur komunijnych
w Kościele, gdzie mogłem ukazać, jak bardzo
służą one urzeczywistnieniu obrazu Kościoła jako wspólnoty. Było to dla mnie
szczególnie radosne spotkanie, ponieważ
stwierdziłem, po raz kolejny, że zadania,
które nasi Pasterze wytyczają jako cel refleksji i działania dla Kościoła w Polsce, są
od wielu lat celem i wizją Ruchu ŚwiatłoŻycie. I to jest piękne!
Kiedy kończę pisać te słowa, jestem
w przededniu przewodzenia celebracji Dnia
Światła w Krościenku w święto Ofiarowania
Pańskiego. Później przede mną rekolekcje
z Domowym Kościołem w Rzeszowie
i Ostrowie Wielkopolskim oraz rekolekcje
i spotkanie z czeskimi wspólnotami oazowymi w Pradze. A potem już czas Paresii
oraz Kongregacja Odpowiedzialnych naszego Ruchu na Jasnej Górze. Zatem do
zobaczenia na oazowych szlakach! Pan niech
będzie z Wami!
Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie
Katowice 30.01.2011
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alka duchowa wkracza konkretnie w życie Kościoła,
w życie poszczególnych uczniów i uczennic Pana.
Musimy być świadomi, podejmując tak wielkie
zadania, tak wielką misję, że przeciwnik nasz diabeł „jak lew
ryczący krąży szukając, kogo by pożreć”. Dla niego groźnym
przeciwnikiem nie są ci, którzy już są pogrążeni w jakiejś formie
niewoli, niemocy, słabości. Tych już usidlił i doprowadził
czasami do dna rozpaczy. Groźnym przeciwnikiem szatana są
świadomi swych zadań i godności synowie i córki Boga. Nie
jest to rzeczywistość odległa, która gdzieś tam się dzieje poza
nami. Musimy być świadomi, że tylko pełne mocy wsłuchanie
się w głos Pana, trwanie z Nim w modlitwie, w zjednoczeniu,
może sprawiać, że będziemy zwyciężać. Bo w tej walce tylko
w imię Pana, w Jego orężu, w Jego zbroi jesteśmy w stanie oprzeć
się zakusom złego ducha. Będąc odpowiedzialnymi, animatorami, posługując w różnych diakoniach i wszyscy razem
w diakonii jedności, musimy każdego dnia trwać na modlitwie
również za siebie nawzajem, po to, żebyśmy mieli siłę iść drogą,
którą wyznaczył nam Pan. Każdy, patrząc na swoje sprawy,
niech myśli też o siostrach i braciach. Niech nie myśli tylko
o swojej diakonii, o swojej posłudze, ale posługa jedności jest
w szczególny sposób wyrażona w posłudze solidarności, która
sprawia, że naszą sprawą jest całe dzieło odnowy Kościoła, które
w różnych elementach każdy z nas podejmuje.
ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie
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Słuchać Pana
w Kościele
We wspólnocie Kościoła
Spodobało się Bogu zbawiać nas we
wspólnocie i w posłuszeństwie: posłuszeństwie wiary, która w szczególny
sposób jest objawiana wobec Boga, ale
też w posłuszeństwie wobec Piotra,
którego otrzymaliśmy jako szczególny
znak w Kościele. Jesteśmy wezwani do
posłuszeństwa temu, czego on naucza,
oraz posłuszeństwa temu, co mówią do
nas pasterze, którzy są nam dani jako
prowadzący nas w pielgrzymce wiary
w lokalnych Kościołach i wspólnotach.
W ostatnim czasie zwrócili oni naszą uwagę
na dwa zadania: program duszpasterski Kościoła w Polsce ukazuje Kościół jako rzeczywistość komunii, rozpoczynającej się od
wsłuchiwania się w głos Boga, natomiast
Ojciec Święty Benedykt XVI wezwał nas do
tego, byśmy zawsze i wszędzie podejmowali
trud rozkrzewiania wiary, dzielenia się swoim
doświadczeniem Jezusa w duchu Nowej
Ewangelizacji.
Czymże jest Prawda?
Dzisiaj głoszenie Ewangelii dokonuje się
w świecie, który głośno i dobitnie domaga się
wolności. Rzeczywistość cywilizacji postmodernistycznej, w której nie ma jednej prawdy,
nie dopuszcza jednak możliwości powoływania się na prawdę absolutną, obiektywną,
choć słowo „tolerancja” jest odmieniane przez
wszystkie przypadki. Na różne sposoby jest
8

ludziom wmawiane, że najważniejszą oznaką
przynależności do cywilizacji XXI wieku jest
postawa tolerancji, wyrozumiałości – tylko
jakoś przedziwnie ta postawa nie łączy się
z tolerancją wobec tych, którzy też mają mieć
prawo do wyrażenia poglądu, wizji świata
wypływającej z wiary w Chrystusa.
Tam, gdzie Ewangelia jeszcze musi być
głoszona z wielką mocą w pierwszej misji,
którą nazywamy ad gentes, „do narodów”,
łączy się to często z fizycznym męczeństwem. To jest dla nas wezwanie do modlitwy za naszych braci i siostry, którzy
cierpią prześladowanie za wiarę, aby, będąc
często w ogromnej mniejszości wobec innej
społeczności, innego sposobu postrzegania
świata, mieli siłę wytrwać przy Jezusie. Ale
i my, mieszkańcy Europy, wprawdzie w inny
sposób, ale równie konkretnie, doświadczamy braku wolności religijnej, braku tolerancji dla chrześcijan, katolików. Dzieje się
to w znakomicie wyreżyserowany sposób,
w blasku mediów, w odwołaniu się do

Temat roku
różnych deklaracji. Temat wolności religijnej
w naszej rzeczywistości staje się bardzo realnym problemem.
Człowiek zagubił się w prawdzie, nie umie
odkryć samego siebie, i tak naprawdę przestaje wiedzieć, kim jest. Pięknie nazwał to
i wypowiedział Sługa Boży Jan Paweł II
w encyklice Evangelium Vitae, ogłoszonej 25
marca 1995 roku: „Poszukując najgłębszych
korzeni walki między «kulturą życia»
a «kulturą śmierci», nie możemy uznać za
jej jedyną przyczynę wspomnianej wyżej,
wynaturzonej idei wolności. Trzeba dojść do
sedna dramatu, jaki przeżywa współczesny
człowiek: jest nim osłabienie wrażliwości na
Boga i człowieka, zjawisko typowe w kontekście społecznym i kulturowym zdominowanym przez sekularyzm, którego wpływy
przenikają nawet do wnętrza wspólnot
chrześcijańskich i wystawiają je na
próbę. Kto poddaje się oddziaływaniu
tej atmosfery, łatwo może się znaleźć
w zamkniętym kole, które wciąga go
niczym straszliwy wir: tracąc wrażliwość na Boga, traci się także wrażliwość na człowieka, jego godność
i życie; z drugiej strony, systematyczne
łamanie prawa moralnego, zwłaszcza
w poważnej materii poszanowania
życia ludzkiego i jego godności, prowadzi stopniowo do swoistego osłabienia zdolności odczuwania ożywczej
i zbawczej obecności Boga” [EV 21].
Czeka nas walka o to, aby człowiek przypomniał sobie na nowo, kim jest, i jaka jest
jego relacja wobec Boga, wobec siebie
samego i wobec drugiego człowieka. Zagubienie Boga w sercu rodzi nieład, nieporządek moralny, którego owocem jest brak
szacunku dla życia od momentu poczęcia aż
do naturalnej śmierci. Owocem zagubienia
relacji do Boga jest szaleńczy pęd, aby coraz
głębiej ingerować w działania, które zdają
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się być prerogatywą Boga samego, Jego
szczególnego działania w tajemnicy życia.
Człowiek, zapominając o swoim odniesieniu
do Boga, zaczyna działać przeciwko samemu
sobie.
Odrzucony obraz
Reakcją na proces laicyzacji, dokonujący
się w świecie zachodnim i spychający wartości duchowe na margines życia społecznego, jest papieska Rada ds. Nowej
Ewangelizacji. Jeśli jednak mamy się zająć
nową ewangelizacją, sami musimy mieć
prawidłowy obraz Kościoła, rzeczywistości
wiary.
6 sierpnia 2000 r., podczas trwającego roku
jubileuszowego, została ogłoszona przez

Kongregację ds. Nauki Wiary, której wówczas
przewodniczył kard. Józef Ratzinger (obecny
papież Benedykt XVI), Deklaracja Dominus
Iesus, mówiąca o szczególnym darze dla
świata, jakim jest osoba Jezusa Chrystusa.
Deklaracja ta, pokazując prawdę o Jezusie,
w szczególny sposób ukazuje również jedyną,
szczególną misję, która jest udziałem ciała
Chrystusa, jakim jest Kościół – głosić Jezusa
Chrystusa jako jedynego Zbawiciela i Odku9
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piciela człowieka, któremu spodobało się
misję zbawczą kontynuować w Jego ciele,
którym jest Kościół.
„Należy mianowicie mocno wierzyć w to,
że w tajemnicy Jezusa Chrystusa, wcielonego
Syna Bożego, który jest «drogą, prawdą
i życiem» (J 14, 6), zawarte jest objawienie
pełni Bożej prawdy: «Nikt nie zna Syna, tylko
Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten,
komu Syn zechce objawić» (Mt 11, 27); «Boga
nikt nigdy nie widział; ten jednorodzony Bóg,
który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył» (J 1,
18); «W nim bowiem mieszka cała Pełnia:
Bóstwo, na sposób ciała, bo zostaliście napełnieni w Nim» (Kol 2, 9-10). Sobór Watykański
II, wierny Bożemu słowu, naucza: «Najgłębsza
zaś prawda o Bogu i o zbawieniu człowieka
jaśnieje nam przez to objawienie w osobie
Chrystusa, który jest zarazem pośrednikiem
i pełnią całego objawienia». I przypomina: «Jezus Chrystus więc, Słowo
Wcielone, «człowiek do ludzi» posłany,
«głosi słowo Boże» (por. J 3, 34) i dopełnia dzieła zbawienia, które Ojciec
powierzył Mu do wykonania (por. J 5,
36; 17, 4). Dlatego Ten, którego gdy ktoś
widzi, widzi też i Ojca (por. J 14, 9), przez
całą swoją obecność i okazanie się przez
słowa i czyny, przez znaki i cuda,
zwłaszcza zaś przez śmierć swoją i pełne
chwały zmartwychwstanie, a wreszcie
10
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przez zesłanie Ducha prawdy, objawienie doprowadził do końca i do doskonałości oraz świadectwem Bożym
potwierdza (...). Ekonomia więc chrześcijańska, jako nowe i ostateczne przymierze, nigdy nie ustanie i nie należy się
już spodziewać żadnego nowego objawienia publicznego przed chwalebnym
ukazaniem się Pana naszego Jezusa
Chrystusa (por. 1 Tm 6, 14 i Tt 2, 13)»”
(Dominus Iesus, 5).
Jaka jest konsekwencja tej jedności,
pełni objawienia w Jezusie dla współczesnego
świata? Ona jest też podsumowana, wypowiedziana w słowach: „Przede wszystkim
należy stanowczo wierzyć w to, że «pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawienia.
Chrystus bowiem jest jedynym pośrednikiem
i drogą zbawienia, On, co staje się dla nas
obecny w Ciele swoim, którym jest Kościół;
On to właśnie, podkreślając wyraźnie konieczność wiary i chrztu (por. Mk 16, 16; J 3,
5), potwierdził równocześnie konieczność
Kościoła, do którego ludzie dostają się przez
chrzest jak przez bramę». Tej nauki nie należy
przeciwstawiać powszechnej woli zbawczej
Boga (por. 1 Tm 2, 4); dlatego «trzeba koniecznie łączyć wzajemnie te dwie prawdy,
mianowicie rzeczywistą możliwość zbawienia
w Chrystusie dla wszystkich ludzi i konieczność Kościoła w porządku zbawienia».

Temat roku
Kościół jest «powszechnym sakramentem
zbawienia», ponieważ będąc zawsze w tajemniczy sposób złączony z Jezusem Chrystusem
Zbawicielem i podporządkowany Mu jako
Głowie, w planie Bożym ma nieodzowny
związek ze zbawieniem każdego człowieka.
Dla tych, którzy nie są w sposób formalny
i widzialny członkami Kościoła, «Chrystusowe zbawienie dostępne jest mocą łaski,
która, choć ma tajemniczy związek z Kościołem, nie wprowadza ich do niego formalnie, ale oświeca ich w sposób odpowiedni
do ich sytuacji wewnętrznej i środowiskowej.

Łaska ta pochodzi od Chrystusa, jest owocem
Jego ofiary i zostaje udzielana przez Ducha
Świętego». Ma ona związek z Kościołem,
który «swój początek bierze wedle planu Ojca
z posłania (ex missione) Syna i z posłania
Ducha Świętego»” (Dominus Iesus, 20).
Okazuje się, że wcale nie są to prawdy
oczywiste w Kościele. Bo to, że tych prawd
nie muszą rozumieć nasi braci i siostry
z innych kościołów czy religii, czy niepodzielający wiary w Boga, to jest zrozumiałe. Ale
okazuje się, że ta prawda wcale nie jest pełnym
blaskiem obecna w sercach tych, którzy
trwają w Kościele Rzymskokatolickim.
Wynika to z tego, że prawda jest zrelatywizowana i że dzisiaj każdy zaczyna sobie
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tworzyć prawdy na swój użytek. Może jeszcze
kilkanaście lat temu mogłoby się zdawać, że
w Polsce specjalnie takich problemów mieć
nie będziemy, ale myślę, że dzisiaj doskonale
czujemy, że uczestniczymy w problemach
cywilizacji europejskiej, problemach Kościoła
powszechnego, na które reaguje deklaracja
Dominus Iesus.
Nowa Ewangelizacja musi być oparta na
tym przesłaniu – w całej prawdzie i miłości
do naszych braci i sióstr, którzy mają z tym
jeszcze problem, którzy nie uczestniczą
w pełni tej rzeczywistości, ale prawda i miłość
nie może być związana z przemilczeniem. Nie może być oparta na
tym, że zaciemnia się pewne
prawdy w imię tego, aby kogoś nie
urazić, aby komuś nie było przykro.
Taka jest wiara mojego Kościoła
i muszę ją w całym blasku pokazać,
po to, aby ktoś musiał się z tym
skonfrontować. W motu proprio,
w części praktycznej, pastoralnoprawnej, papież mówi, że wśród
zadań, które stawia przed Radą do
Spraw Nowej Ewangelizacji, jest
zachęcanie do korzystania z Katechizmu Kościoła Katolickiego jako podstawowego i kompletnego przekazu treści wiary
dla ludzi naszych czasów (artykuł 3, punkt 5).
Nowa Ewangelizacja powinna się odbywać
w pełnej jedności, w zgodzie z treściami zawartymi w Katechizmie Kościoła Katolickiego.
Przestrzeń diakonii
Wypracowaliśmy w Ruchu przez lata
bardzo bogaty system formacyjny, który
wynikał z pastoralnej intuicji duchowej
naszego założyciela, Ojca Franciszka. Ale
musimy pamiętać, że kiedy ojciec zaczynał
11
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tworzyć ten program deuterokatechumenalny, był 1977 rok. W zupełnie innym stanie
duchowym zdawała się jeszcze być polska
rodzina, polski poziom edukacji religijnej.
Ojciec zakładał, że program formacyjny
w jakimś stopniu koresponduje z tym, co jest
przekazywane w programie katechetycznym.
Wydaje mi się, że chociaż od dwudziestu lat
dziękujemy Panu Bogu za dar obecności
katechezy w szkole (przy całym rozmiarze
trudności, których tam doświadczano,
trzeba Bogu za to dziękować, bo gdybyśmy
wtedy nie weszli do szkół, to dzisiaj mielibyśmy tak zwaną niewielką trzódkę sprawiedliwych w salkach katechetycznych, a tak
jednak ciągle mamy szansę być z młodymi,
próbować coś z nimi robić lepiej lub gorzej
w zależności od talentów, możliwości),
stopień znajomości prawd wiary w naszym
Kościele jest bardzo wybiórczy, bardzo słaby.
I czy my sami jako Ruch jesteśmy do końca
od tego wolni? Myślę, że, niestety, nie.
Poziom znajomości prawd wiary u ludzi,
którzy przychodzą do naszych wspólnot,
obojętnie czy to będą dzieci, młodzież, dorośli, małżonkowie, jest bardzo zróżnicowany. To jest temat, który wymaga
szczególnej refleksji i odpowiedzi w pracy
formacyjnej. Być może w pogłębieniu programu ewangelizacyjnego, katechume-
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nalnego, który musi bardzo konkretnie
zacząć odnosić się do tego, co mamy zapisane w Katechizmie. Czasami mówimy
o rzeczach bardzo podniosłych, bardzo
duchowych, o jakimś już bardzo wysokim
doświadczeniu życia modlitwy czy życia
duchowego, a okazuje się, że uczestnicy nie
znają podstawowych prawd dotyczących
miłości małżeńskiej, godności przekazywania życia, wielu norm etycznych, które
życie Kościoła stanowią, dogmatów wiary
czy życia liturgicznego. W różnych momentach potem dziwimy się, słysząc takie
czy inne poglądy ludzi, którzy czasem już
nawet dłuższy czas trwają we wspólnotach
Ruchu.
Ta właśnie rzeczywistość stanowi dla naszego Ruchu przestrzeń do działania. Kiedy
Jan Paweł II w 2003 roku pisał adhortację
Eclesiea in Europa, w rozdziale poświęconym
służbie Ewangelii nadziei mówi bardzo
mocno, że Kościół w Europie musi głosić
prawdę o małżeństwie i rodzinie. To wielka
przestrzeń dla zaangażowania małżeństw,
rodzin obecnych w Ruchu, aby poprzez
prawdę o miłości przeżywanej w rodzinie,
małżeństwie, dawać świadectwo o obecności
Boga w ich życiu. Trzeba służyć Ewangelii
Życia. Szczególnym darem dla Ruchu jest
Diakonia Życia, która w tych, którzy do
niego przynależą, ma budzić właściwy
obraz tajemnicy życia. W rzeczywistość ewangelizacyjnej troski i walki
o obraz i godność człowieka wpisuje
się również Diakonia Wyzwolenia
i Krucjata Wyzwolenia Człowieka jako
szczególne dzieło służące obronie
godności życia człowieka, właściwej
ewangelicznej wolności najpełniej
objawiającej się w tajemnicy krzyża.
Kiedy Sługa Boży, ks. Franciszek
Blachnicki, proklamował pierwszy
plan Ad Christum Redemptorem, to
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z ewangelizacją i modlitwą wiązał
bardzo konkretnie posługę wyzwolenia, ukazując, że to właśnie jest droga
duchowej przemiany ludzkiego serca.
To wyzwanie, byśmy coraz bardziej,
z większą gorliwością, podejmowali
troskę o budowanie nowej kultury,
która objawia się poprzez cywilizację
życia.
Największy przymiot Boga
Koniec XX wieku dzięki encyklice Dives
in misericordia, dzięki beatyfikacji, a później
kanonizacji siostry Faustyny, stał się szczególnym czasem wskazywania na znaczenie
miłosierdzia. Posługa miłosierdzia może być
realizowana w pierwszym, podstawowym
wymiarze służby ubogim, potrzebującym,
poprzez konkretną pomoc materialną, ale
posługa miłosierdzia to również budowanie
wielkiej solidarności – poprzez modlitwę,
konkretne dzieła wspierające dane środowiska czy ludzi – z naszymi braćmi, siostrami w tych krajach, gdzie szerzy się
prześladowanie za wiarę.
Trzeba nam jeszcze odkrywać inny aspekt
diakonii miłosierdzia, którą ukazał nam
ojciec Franciszek w 1981 roku, rozważając
encyklikę Dives in misericordia w kontekście
integralnej wizji Diakonii Jedności. Powiedział wtedy, że Diakonia Miłosierdzia podejmowana w Ruchu, jest diakonią służby
i wyzwolenia przez Prawdę wobec tych,
którzy tkwią w zakłamaniu, fałszu, ciemnościach, którzy są często zniewolonymi
sługami zakłamanej rzeczywistości. Ojciec
myślał wtedy w bardzo konkretny sposób
o realiach systemu komunistycznego,
w którym wówczas funkcjonowaliśmy.
Dzisiaj Diakonia Miłosierdzia poprzez posługę wyzwolenia przez Prawdę w Jezusie

Chrystusie, jest szczególną służbą wobec
tych naszych braci i sióstr, którzy tkwią
w niewoli fałszu i kłamstwa, przekonani
jednocześnie, że posiedli jakąś głęboką
prawdę. Ten problem jest dziś tak samo
aktualny jak 29 lat temu.
Diakonia Miłosierdzia, nieśmiało obecna
w niektórych miejscach, nie nabrała przez
te czterdzieści lat istnienia wspólnot Ruchu
jakiegoś większego rozmachu, blasku, znaczenia. Trzeba pokazywać jej potrzebę
w naszych wspólnotach. Ta świadomość
musi zacząć rosnąć w ludziach Ruchu. Nie
każdy musi być tak wymowny, aby od razu
iść na współczesne areopagi i podejmować
posługę głoszenia, ewangelizacji. Nie każdy
będzie uzdolniony do tego, aby być liderem,
czy poprzez modlitwę, czy animację posługi
w Diakonii Wyzwolenia czy Liturgii, czy
w odpowiedzialności podejmowanej w Diakonii Komunikowania Społecznego, czy
w Diakonii Domowego Kościoła. Mamy
w Ruchu wielu wspaniałych ludzi, mających
dobre, kochające serca, otwarte na tajemnicę
miłosierdzia Bożego, którzy prowadzeni
porywem serca tę Diakonię Miłosierdzia są
w stanie podjąć. Jest to potężna, ogromna
przestrzeń niewykorzystanego potencjału
duchowego, który w Ruchu nosimy, na który
warto ludziom zwracać uwagę.
13
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Posługa i odpowiedzialność
W Dziejach Apostolskich św. Łukasz
opisuje, że ludzie przychodzili do chrześcijan prosząc o chrzest, o włączenie do
pierwszej wspólnoty Kościoła, bo widzieli
ich postawę: „Popatrzcie, jak oni się miłują”.
To miłość jednoczy. Jedność jest niemożliwa
bez Boga, bez Jego działania w naszych
sercach, bo On sam jest znakiem miłości.
Jeżeli rozważamy istotę naszej posługi
w diecezjach czy wobec całego Ruchu, to
w przykazaniu miłości odnajdujemy klucz
do autentyczności i wiarygodności tej posługi.
Budowanie jedności zaczyna się od spotkania tych, którzy podejmują odpowiedzialność za sprawy Ruchu. Od spotkania,
w którym jest miejsce na modlitwę, na
słuchanie Słowa Bożego i na planowanie czy
rozeznawanie zadań, które stają przed
Ruchem w diecezji czy wspólnocie. Mamy
budować rzeczywistość diakonijną jako
rzeczywistość służby, misji podejmowanej
według konkretnych darów i charyzmatów,
odkrytych na drodze formacji Ruchu.
Przeszliśmy na przestrzeni ostatnich lat
niezwykle ważną drogę, która zaowocowała
konkretnymi zapisami. Statut Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie jest
pieczęcią Episkopatu dla całego Ruchu.
Pokazuje porządek strukturalny, określa
zasady służby w diecezjach, wskazuje kierunek wszystkim członkom Ruchu – Stowarzyszenie jako miejsce członkowstwa tych,
którzy Ruch postrzegają i odkrywają jako
swój dom. Równolegle swoje statuty
otrzymali kapłani. Kilka lat wcześniej panie
żyjące w Instytucie Niepokalanej Matki
Kościoła otrzymały pieczęć Kościoła ze
strony biskupa tarnowskiego, po to, aby
przeżywać swój charyzmat oblubieńczej
miłości z Chrystusem także wobec Ruchu
14
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Światło-Życie. Na jednej z kolejnych kongregacji został utworzony dokument Charyzmat i Duchowość Ruchu Światło-Życie.
Tu z kolei zawarta jest cała podwalina życia
duchowego Ruchu.
W końcu też zostały zatwierdzone przez
Konferencję Episkopatu Zasady Domowego
Kościoła, które z kolei pokazują i porządkują
duchowość małżonków w naszym Ruchu,
pokazując ich miejsce w Kościele i w całości
Ruchu. Ostatnim dokumentem, który został
właśnie przyjęty przez V Kongregację Diakonii w Porszewicach, jest dokument mówiący o diakonii jako miejscu formacji
i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez
Ruch Światło-Życie. To jest program i drogowskaz dla wszystkich. Obojętnie, czy ktoś
jest kapłanem, czy osobą świecką, czy żyje
w małżeństwie, czy indywidualnie w świecie,
czy rozpoznaje jeszcze swoje powołanie
życiowe, tu jest droga, która jest nam wytyczona: posługa i odpowiedzialność. Te dokumenty trzeba czytać razem, bo pokazują
całe bogactwo Ruchu, pełnię charyzmatu,
wizję tego, w jaki sposób przeżywamy naszą
więź z Bogiem we wspólnocie Kościoła.
Niezwykłą łaską były te lata i pomimo, że
często okupione trudem, sporami, zmaganiem się z odczytaniem drogi, to jest to
spełnienie proroctwa Ojca Blachnickiego,
który dwa miesiące przed śmiercią, w czasie
ostatnich rekolekcji dla wspólnoty Niepokalanej Matki Kościoła w Carlsbergu, powiedział, że na początku XXI wieku Ruch
będzie już miał w jakiś sposób uporządkowaną wizję charyzmatu, wizję posługi. To,
co on widział oczyma wiary, dzieje się na
naszych oczach. To są niesamowite rzeczy,
które pokazują nam, w jaki sposób możemy
robić piękne rzeczy, naśladując Jezusa w postawie służby.
Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie
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Poznając diakonię

W

1998 roku odbywał
się w Rzymie
Kongres Ruchów
Kościelnych zorganizowany
prze z Papieską R adę ds.
Świeckich. Krystyna i Wiesław
wchodzący w skład delegacji
Ruchu Światło-Życie relacjonując potem to wydarzenie
dzielili się zdumieniem, że
mogli spotkać tam założycieli
wszyst k ich najw iększych
ruchów katolickich. Ich zdumienie łatwo zrozumieć, uświadomiwszy sobie, że Ruch Światło-Życie wówczas już kilkanaście lat musiał radzić sobie
bez ks. Franciszka Blachnickiego.
Przypomniało mi się to, gdy
zastanawiałem się nad V Kongregacją Diakonii Ruchu Światło-Życie, która w październiku
2010 r. odbyła się w Porszewicach. „Kongregacja Diakonii
jest zgromadzeniem rozeznającym znaki
czasu i kierunki rozwoju Ruchu ŚwiatłoŻycie w świetle jego charyzmatu” – mówi
statut stowarzyszenia „Diakonia Ruchu
Światło-Życie”. Statut przewiduje więc bardzo
ważną rolę dla tego zgromadzenia, a historia
naszego Ruchu sprawia, że zadanie stojące
przed kongregacją jest szczególnie odpowiedzialne.
Ks. Franciszek Blachnicki był pierwszym
zmarłym spośród twórców ruchów odnowy.
Co więcej, większość innych ruchów powstała wcześniej niż ruch oazowy. Nasz Za-

łożyciel kierował więc powołaną
przez siebie wspólnotą stosunkowo krótko – musiał zostawić
ją we wczesnej fazie rozwoju,
kiedy nie tylko nie była formalnie
zatwierdzona przez Kościół, ale
w ogóle w znacznej mierze jeszcze
nie ukształtowana. Pozostały nakreślone przez ks. Blachnickiego
wizje, zaś do jego następców, kolejnych pokoleń moderatorów
i animatorów należy wcielanie
tych wizji w życie.
Ma to bardzo praktyczne znaczenie. Każda wspólnota musi
nieustannie stawiać pytanie, jak
realizować swój char yzmat
w zmieniającym się świecie.
Dopóki na jej czele stoi założyciel,
dzieje się to stosunkowo łatwo –
on sam określa kierunki rozwoju,
a jego rozeznania nikt nie kwestionuje. Później trzeba wypracować drogi rozeznania, co bywa
sprawą niełatwą. W realiach
Ruchu Światło-Życie dochodzi dodatkowa
trudność związana właśnie z wczesnym
odejściem ks. Blachnickiego. Wiadomo, że
każda idea przechodzi swoistą próbę podczas
wcielania w jej życie – nie wszystkie założenia
teoretyczne sprawdzą się w praktyce, niekiedy praktyka wyzwala nowe wezwania.
Sam ks. Blachnicki korygował swoje wizje,
rozwijał je, udoskonalał. Odpowiedzialni
Ruchu muszą więc nie tylko odczytywać
aktualne wezwania, ale również znajdować
odpowiedzi na naturalne pytania, które pojawiają się, gdy nakreślone przez ks. Blach15
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nickiego idee próbuje się realizować
w praktyce.
Właśnie diakonia w Ruchu Światło-Życie
jest takim tematem, który wymagał nie tylko
zwykłego zaktualizowania, ale również
skonfrontowania nakreślonych idei
z praktyką ich realizacji. Ks. Blachnicki pozostawił kilka tekstów ukazujących wizję
diakonii – są to przede wszystkim dwa napisane przez niego statuty, ale również konferencje, choćby te, które znajdują się
w podręczniku ORD. Gdy jednak teksty te
powstawały, diakonie Ruchu były w powijakach. Owszem – były już jakieś początki,
ale dotyczyły one pojedynczych miejsc i pojedynczych diakonii. Od tego czasu sporo się
zmieniło. Istnieje kilka diakonii centralnych,
w ostatnich latach przestają sprowadzać się
one do osoby moderatora i jednego czy
dwóch współpracowników, a stają się rzeczywistymi wspólnotami. W części diecezji
funkcjonują diakonie działające sporo lat,
w najprężniejszych oazowych diecezjach
możemy znaleźć również diakonie rejonowe
czy parafialne. Ukształtowały się różne formy
rekolekcji diakonijnych. Jest więc całkiem
spore doświadczenie tworzenia i pracy diakonii, nieporównywalne z tym, jakie było
przed dwudziestu i więcej laty.
To wszystko nie oznacza, że diakonie
w Ruchu są wspaniale rozwinięte i nie wymagają dalszej pracy. Dokładnie przeciwnie
– rozwój diakonii jest dalece niewystarczający, bardzo wiele jest tu do zrobienia.
I właśnie dlatego warto było zająć się tematyką diakonii – by dać impuls do większej
diakonijności Ruchu, by zdynamizować
pracę i tworzenie diakonii.
„Diakonia miejscem formacji i posługi
w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch
Światło-Życie”, dokument wypracowany
i przyjęty na kongregacji, jest próbą całościowego spojrzenia na diakonię. Nikt nie
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powinien mieć wątpliwości, że jego
pierwszym źródłem są teksty Założyciela
Ruchu – w dokumencie są bezpośrednie
cytaty, odniesienia do wypowiedzi ks. Blachnickiego, dokument operuje pojęciami, które
stosował nasz Założyciel. Zarazem jednak
dokument stanowi odbicie aktualnego etapu
rozwoju Ruchu i rozwoju diakonii w nim,
zarówno tego co radosne, jak i tego, co
trudne. Jest więc refleksja nad zadaniami
wyznaczonymi przez Założyciela, które nie
są dotąd zrealizowane. Jest sporo praktycznych uwag dotyczących tworzenia
i pracy diakonii. Są też zupełnie nowe ujęcia
i nowe problemy – Ruch nie stoi przecież
w miejscu, zmienia się też wokół świat, nie
można być na to zamkniętym. Praktyka
formacji do diakonii i w diakoniach postawiła też konkretne pytania, na które dokument stara się dać odpowiedź.
Dokument najpierw opisuje, czym jest
diakonia, odwołując się do źródeł biblijnych,
do nauczania Kościoła i do tekstów ks.
Blachnickiego. Możemy się dowiedzieć, że
w Ruchu Światło-Życie używamy słowa
„diakonia” w trzech znaczeniach. Następnie
krótko zarysowane są cele diakonii, po czym
dość obszernie przedstawiona jest struktura
diakonii Ruchu. Kolejna część mówi
o miejscu diakonii w systemie formacyjnym
Ruchu. Następnie dokument omawia formację – najpierw formację do diakonii, następnie formację diakonii. Ostatnia część
dokumentu zajmuje się zasadami pełnienia
diakonii.
Opracowanie dokumentu o diakonii
stanowi oczywiście tylko początek. W pracy
kongregacji nie chodzi przecież o samo wytwarzanie dokumentów, a o to, by to, co
kongregacja rozeznała, weszło w życie Ruchu
i było realną pomocą w jego pracy. To zadanie
stoi teraz przed nami.
Krzysztof Jankowiak

Wezwania

Oaza

Diecezjalne Diakonie Jedności

Z

adaniem Diakonii Jedności jest troska
o jedność całego Ruchu, koordynacja
i inspiracja działań wszystkich pozostałych diakonii (Diakonia miejscem formacji
i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez
Ruch Światło-Życie). W założeniu więc ma
pielęgnować i utrzymywać jedność pomiędzy
różnymi rzeczywistościami i środowiskami
Ruchu. Jej zadaniem jest również troska
o wierność charyzmatowi Ruchu. Posługa
jedności potrzebna jest na każdym szczeblu,
począwszy od struktur centralnych, poprzez
diecezje, na parafiach i wspólnotach skończywszy. Tyle jeśli chodzi o światło, które jest
nam zadane. A co życiem? Jak to wygląda
w praktyce? Niestety, w zdecydowanej większości diecezji polskich Diecezjalna Diakonia
Jedności nie istnieje.
Udało mi się uzyskać informacje zaledwie
o trzynastu DDJ, co nawet przy upoważnionym założeniu, że nie dotarłem do informacji o wszystkich faktycznie działających,
nie daje optymistycznego obrazu. W większości przypadków diakonię tę powoływano
już w naszym tysiącleciu, a więc wpływ na to
miało powstanie Stowarzyszenia „Diakonia
Ruchu Światło-Życie” i jego sekcji diecezjalnych, choć należy przypuszczać, że
w wielu miejscach istniały one wcześniej.
W wielu diecezjach bowiem próby tworzenia
diakonii jedności były, ale z różnych powodów albo nie dochodziło do ich ostatecznego ukonstytuowania, albo po jakimś
czasie okazywały się one tworem martwym.
W wielu miejscach jednak są nie tylko chęci
powołania diakonii jedności, ale też i konkretne kroki zmierzające ku temu celowi.
Przykładem jest choćby archidiecezja szczecińsko-kamieńska, gdzie para diecezjalna
próbuje zainicjować pracę diakonii. Na naj-

lepszej drodze ku temu jest archidiecezja
łódzka, gdzie Moderator Diecezjalny stara
się budować większą świadomość diakonii
specjalistycznych i na bazie odpowiedzialnych za te i inne rzeczywistości Ruchu
stworzyć diakonię jedności. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku (po Diecezjalnej
Kongregacji Diakonii) prace te zostaną sfinalizowane. Tam gdzie Diecezjalnych Diakonii Jedności nie ma, ich funkcję pełni
Moderator Diecezjalny. Wspierają go osoby
najbliżej z nim współpracujące, zarówno
świeccy, jak i kapłani. W wielu wypadkach
zadania Diakonii Jedności wypełniają wraz
z Moderatorem Diecezjalnym najbardziej
predestynowani ku temu, a więc pary diecezjalne DK, tak jest w przypadku chociażby
archidiecezji gnieźnieńskiej.
Terminy i częstotliwość spotkań są różne
w zależności od diecezji, ale też z pewnością
i od sytuacji. W archidiecezji przemyskiej czy
warszawskiej DDJ spotyka się zazwyczaj
2 razy w roku, w katowickiej zaś 4 razy, przed
Dniem Wspólnoty Moderatorów i Moderatorek. Spotkania wrocławskiej DDJ odbywają
się regularnie co miesiąc, od września do
czerwca. Na częstotliwość spotkań DDJ bez
wątpienia wpływa brak czasu jej członków,
którzy w końcu na co dzień zaangażowani są
w innych diakoniach i pełnią gdzie indziej
swoje normalne obowiązki.
Tam, gdzie są sekcje Stowarzyszenia, skład
DDJ wybierany jest zazwyczaj zgodnie z jego
Statutem, a więc wchodzą do niej z urzędu
Moderator Diecezjalny, para diecezjalna DK
oraz Moderator Diecezjalny DK a także
moderatorzy diecezjalnych diakonii specjalistycznych. Tu jednak może pojawić się
problem w rozumieniu terminów, który
w jednej z grup na ORDJ zaistniał – nale17
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żałoby sprecyzować w Statucie Stowarzyszenia, kogo rozumiemy pod pojęciem
„moderatora diecezjalnych diakonii specjalistycznych” – tylko kapłanów, czy również
świeckich, bądź wprowadzić zapis o „odpowiedzialnych za diecezjalne diakonie specjalistyczne”. Od tego bowiem rozróżnienia
zależy skład DDJ. W większości diecezji
diakonię reprezentować mogą zarówno
księża moderatorzy, jak też i świeccy odpowiedzialni. W archidiecezji krakowskiej
i diecezji tarnowskiej jako moderatorzy
diakonii funkcjonują tylko kapłani, z tego
tytułu więc wchodzą w skład DDJ z urzędu
(poza parą diecezjalną Domowego Kościoła),
świeccy zaś wchodzą w jej grono poprzez
wybór Diecezjalnej Kongregacji Diakonii.
W archidiecezji przemyskiej natomiast diakonie specjalistyczne reprezentują kapłan
moderator i para DK odpowiedzialna za
diakonię. Tu Kongregacja Diakonii deleguje
dwóch alumnów, dwóch przedstawicieli
młodzieży i jednego ze wspólnoty dorosłych.
Zgodnie ze Statutem w Diakonii Jedności
zasiadać mogą również przedstawiciele instytutów i stowarzyszeń, których źródłem
powstania i życia jest charyzmat Ruchu
Światło-Życie. Z tego tytułu w archidiecezji
krakowskiej w DDJ swoich przedstawicieli
ma INMK oraz UKChS, zaś np. w diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej Wspólnota Dzieci
Łaski Bożej, żeńska wspólnota życia konsekrowanego, która pełni tam funkcję diakonii
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stałej Ruchu. W tej diecezji w skład DDJ
wchodzą zarówno kapłani moderatorzy,
siostry ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej, jak
też i członkowie Domowego Kościoła. W archidiecezji warszawskiej oprócz osób przewidzianych w Statucie w DDJ zasiadają
moderatorzy rejonowi, pary rejonowe
i świeccy odpowiedzialni za Rejony. Archidiecezja katowicka i diecezja tarnowska
posiadające sekcje Stowarzyszenia jako
jedyne chyba spośród diecezji mają sekretarza DDJ, a wśród członków diakonii
zgodnie ze Statutem są ekonom i skarbnik
Stowarzyszenia.
Jak widać, każda diecezja sama rozeznaje,
w jaki sposób budować skład DDJ. Nie
sposób oceniać, czy któraś z tych dróg do
celu jest lepsza, bardziej właściwa. W większości diecezji grono posługujące w DDJ
faktycznie odzwierciedla różnorodność
środowisk Ruchu i jest to piękne, że staramy
się, by ten wielogłos rzeczywiście budował
jedność.
Wśród owoców prac DDJ ich członkowie
wskazują na pierwszym miejscu wymianę
informacji pomiędzy diakoniami i rejonami
w diecezji, co daje całościowy obraz pracy
Ruchu w diecezji. Jak zauważa ks. Mariusz
z archidiecezji częstochowskiej: widać skutki
mozolnej pracy diakonii jedności w postaci
wymiany darów, lepszej współpracy pomiędzy
wspólnotami, podniesieniem poziomu formacyjnego grup katechumenalnych, rozszerzenie

Wezwania
i ubogacenie działań ewangelizacyjnych oraz
rozwój życia w rejonach dzięki wzrastającej
świadomości roli śródrocznych Dni Wspólnoty.
Praca DDJ ułatwia ustalanie terminów inicjatyw podejmowanych przez wspólnoty czy
diakonie, tak by nie mnożyć działań, lecz
współpracować ze sobą i wzajemnie się dopełniać. Owoce, jakie dostrzega ks. Krzysztof
z archidiecezji przemyskiej, to: zbliżenie się
do siebie ludzi odpowiedzialnych za różne
dzieła w Ruchu, platforma porozumienia,
kontaktu, koordynacja działań, wyciąganie
wniosków z wydarzeń diecezjalnych i planowanie na przyszłość. Czasem także świadomość, że można różnić się pięknie i że
wspólna troska o Ruch nie zawsze jest tożsama
z jednomyślnością. Dla Kamila z diecezji
warszawsko-praskiej DDJ jest miejscem
gdzie możemy z większą gorliwością podejść
do spotkań Diakonii Diecezjalnych, przypomnieć o konieczności formacji, modlitwy,
dzielenia się Słowem Bożym.
Przeciętnemu oazowiczowi trudno jednak
dostrzec owoce pracy tej diakonii, gdyż
z reguły polega ona na podejmowaniu decyzji związanych z funkcjonowaniem Ruchu,
a nie zawsze wiemy, kto jest za nie odpowiedzialny. Dlatego też warta naśladowania jest
praktyka obecna w kilku diecezjach,
w których po spotkaniach DDJ ukazują się
specjalne komunikaty tudzież listy jedności,
będące formą przekazywania informacji
w „dół”. Tak dzieje się chociażby w archidiecezjach katowickiej, wrocławskiej czy przemyskiej. W diecezji warszawsko-praskiej
animatorzy uświadamiani są o istnieniu
i funkcjonowaniu DDJ w trakcie KODA,
choć z pewnością najlepszym ku temu
czasem jest przede wszystkim ORD. Generalnie jednak członkowie DDJ są optymistami, gdyż obserwują wśród członków
Ruchu wzrost świadomości istnienia i wagi
diakonii jedności.
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Problemy, jakie zauważają, to przede
wszystkim wspomniany brak czasu, z czym
wiąże się absencja członków, ale też trudność
poruszenia, a tym bardziej dogłębnego
omówienia wszystkich kwestii i spraw wymagających podjęcia. W przypadku diakonii
liczniejszych trudniej jest nie tylko wypracować wspólne stanowisko, ale również
przeprowadzić dłuższą dyskusję. Jednak
zdecydowanie bardziej hamująca jest mała
liczba członków Stowarzyszenia w diecezjach, jak również osób, które faktycznie
posługują w diakoniach, a na nich przecież
DDJ ma się opierać. Słusznie bowiem zauważa ks. Mariusz, że wyzwaniem, przed
którym stoimy jest wypracowanie skuteczniejszej formuły ciągłości prac diakonii
w kontekście zmieniających się osób odpowiedzialnych za poszczególne elementy życia
Ruchu, a także pomoc dorastającym w wierze
animatorom w odnalezieniu miejsca w Oazie
w poszczególnych diakoniach specjalistycznych. Im silniejsze będą wspólnoty
diakonijne, tym większe będzie zrozumienie
i skuteczność posługi jedności w ramach
zarówno tych wspólnot, jak i na płaszczyźnie struktur diecezjalnych, wśród
których wiodącą rolę pełni Diecezjalna
Diakonia Jedności.
Tu nasuwa się pytanie – z czego wynika
brak rzeczywiście działającej diakonii jedności w tak wielu diecezjach w skali kraju?
Czy bierze się to z niskiej świadomości wagi,
jaką spełnia ona w Ruchu, czy raczej właśnie
z tego, że faktycznie różne rzeczywistości
Ruchu, zwłaszcza diakonie specjalistyczne,
nie są tam na tyle rozwinięte, by podejmować
odpowiedzialność i posługę jedności?
A może są inne, bardziej złożone przyczyny?
Każda diecezja sama musi poszukać odpowiedzi na te pytania, a nie ominą ich one na
pewno.
Przemysław Wieczorek
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W jedności,
bo we wspólnocie siła

Diakonia jedności, jak sama nazwa wskazuje, ma jednoczyć, służyć jednością, dbać,
abyśmy w swej różnorodności mogli powiedzieć, że jesteśmy jednym. Geniusz myśli ks.
Blachnickiego oraz obecność w nich inspiracji Ducha Świętego, polegał na tym, iż u Ojca
coś zawsze brało się skądś. Zwrócił mi na to uwagę znajomy kapłan, podkreślając, iż
u Blachnickiego nic nie bierze się z niczego. Każdy swój pomysł, czy inicjatywę mocno osadzał
w rzeczywistości teologicznej i eklezjalnej. Dzięki temu, jako Ruch, dzisiaj śmiało możemy
się odnaleźć w Kościele i świecie.
Ks. Blachnicki przy tym nie dorabiał naiwnej teologii do tego, co miał zamiar przedsięwziąć
– każde słowo wydaje się odpowiednio wyważone i dopasowane, o czym nie raz zapominamy.
A mój „hura-optymizm” nie wynika z płytkiego zachwytu osobą Ojca, ale ciągłym odkrywaniem jego nauczania, choćby przy tworzeniu portalu blachnicki.oaza.pl.
U podstaw…
O jedności w Ruchu przypomina nam
pewien znak, który w naszej świadomości
jest głęboko wyryty i każdy oazowicz zna go
doskonale. Słowa „FOS-ZOE”, wpisane
w krzyż, oznaczają, że Światło Jezusa Chrystusa ma tak przenikać nasze życie, aż będziemy mogli mówić o jednym. Niby prosta
i oczywista sprawa, jednak już nieraz przekonałem się, że o oczywistościach warto
mówić często i głośno, ponieważ o nich
najczęściej zdarza się nam zapomnieć.
Trochę historii i teorii…
Diakonia jedności powstała z potrzeby,
jaką ks. Blachnicki dostrzegł w miarę
rozwoju Ruchu. W szczególny sposób temat
został podjęty na VI Krajowej Kongregacji
Odpowiedzialnych, która miała miejsce
w Częstochowie w dniach 27 lutego – 2
marca 1981 r. Wtedy to Ojciec przedstawił
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koncepcję diakonii jedności Ruchu ŚwiatłoŻycie (referat Integralna koncepcja diakonii
jedności) oraz poddał pod pracę grup „Statut
Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie”.
Charakterystyczne w pracy ks. Blachnickiego jest to, że wszystkie jego koncepcje
mają silne fundamenty teologiczne. Tak
również jest i w tym temacie. Na lata 19761981 przypada ukształtowanie się teologii
diakonii jedności.
Pierwszy filar to chrystocentryzm, czyli
postawienie Chrystusa w samym środku,
w centrum. Streszczając to zagadnienie,
można zacytować Ojca: „Przez uczestnictwo
w namaszczeniu Jezusa Chrystusa Duchem
Świętym chcemy oddać się na służbę wielkiego planu zbawienia Ojca i jego realizacji
w naszych czasach i stać się w ten sposób
żywym Kościołem”1. Ks. Blachnicki, począwszy od poświęcenia kaplicy Chrystusa
Sługi, konsekwentnie podkreślał znaczenie
akurat tego wizerunku. Kluczową tutaj staje
1 Cytat za: ks. Adam Wodarczyk, Prorok Żywego
Kościoła, s. 451.
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się bowiem scena z Wieczernika, kiedy
Mistrz myje nogi apostołom, wypowiadając
jednocześnie nowe przykazanie miłości,
wyrażające się we wzajemnej służbie, czyli
diakonii. Momentem szczytowym dla Jego
służby staje się śmierć na krzyżu w imię
Miłości.
Drugi filar to jedność, którą mamy budować wewnątrz Ruchu („ad intra”), w Kościele oraz w świecie („ad extra”). Kierunki
działania „na zewnątrz” można podzielić na:
1) budowanie jedności z pasterzami (biskupami), gdyż są oni przedstawicielami
urzędu w Kościele, 2) z innymi ruchami
odnowy w Kościele, 3) z innymi wspólnotami Kościoła, 4) z innymi wspólnotami
chrześcijańskimi oraz 5) ze wszystkimi
osobami dobrej woli. Trudno w tym miejscu
rozwijać poszczególne kierunki działania,
gdyż każdy z nich to materiał na osobny
artykuł. Polecam lekturę stosownego rozdziału w Proroku Żywego Kościoła (adres
bibliograficzny podany niżej).
„Statut Diakonii Jedności Ruchu ŚwiatłoŻycie” został z kolei zainspirowany encykliką
Jana Pawła II Dives In misericordia. Ks.
Blachnicki podejmując ten temat kierował
się myślą, iż przyszedł czas, aby
o Ruchu wypo-
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wiedzieli się biskupi, dlatego też chciał
przedstawić do oceny pasterzy strukturę
RŚŻ. Jak podaje Robert Derewenda w Dziele
wiary, statut miał być wprowadzony próbnie
na okres trzech lat. Następnie zamierzano
wprowadzić stosowne poprawki i skierować
sprawę do Konferencji Episkopatu Polski.
Sam ks. Blachnicki jednocześnie oddał się
do dyspozycji Episkopatu – pragnął, aby
wskazano jego dalszą rolę, jaką miałby pełnić
w Ruchu.
Warto zwrócić uwagę, że był to rok 1981
– za dziewięć miesięcy zostanie ogłoszony
stan wojenny w Polsce, a sam ks. Blachnicki
znajdzie się na przymusowej emigracji.
Druga ważna sprawa – Stowarzyszenie
Diakonia Ruchu Światło-Życie zostało powołane w… 2000 roku, czyli 19 lat po
przedłożeniu przez Ojca samego pomysłu.
Po przyjęciu Statutu…
Podczas jesiennego Dnia Wspólnoty
Diakonii Diecezjalnych, w którym uczestniczyłem w Częstochowie, ks. Adam Wodarczyk mówił o całym tym dziewiętnastoletnim procesie tworzenia się zrębów
prawnych Stowarzyszenia. Nie było to
łatwe, o czym wspominał, i nie raz
wymagało stawiania sprawy „na
ostrzu noża”. Zainteresowanym
polecam lekturę wywiadu-rzeki
z ks. Henrykiem Bolczykiem
„Mocowałem się
z Bogiem”, który przybliża niektóre fakty
z tamtego okresu.
Niemniej do
uchwalenia konkretnego dokum e ntu d o s z ł o
i obecnie sprawy
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związane z diakonią jedności reguluje
Statut Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu
Światło-Życie”, który został przyjęty wpierw
na okres trzech lat, dnia 1 grudnia 2000
roku, a następnie podczas 331. Zebrania
Plenarnego KEP w Warszawie w dniach 8-9
marca 2005 r. wprowadzono w nim zmiany
i zatwierdzono go na czas nieokreślony.
Centralna Diakonia Jedności (CDJ)
wchodzi w skład władz Stowarzyszenia.
W jej skład, zgodnie z § 11. p. 2, wchodzą:
moderator generalny (przewodniczy), para
krajowa Domowego Kościoła, moderatorzy
centralnych diakonii specjalistycznych
Ruchu Światło-Życie,
przewodniczący Komisji Teologiczno-Prog r am owe j, E kon om
DIAKONII, przełożeni
instytutów i stowarzyszeń, moderatorzy
Centrów Światło-Życie,
przedstawiciel Kra jowego Kolegium Moderatorów wybrany na
trzyletnią kadencję oraz
osoby wybrane na trzyletnią kadencję przez
Kongregację Diakonii
spośród jej członków
w liczbie przez nią określonej2.
Do kompetencji CDJ
należy: opiniowanie zasadniczych spraw dla
Diakonii przedstawionych przez Moderatora Generalnego;
podejmowanie uchwał ws. określenia liczby
miejsc oraz ich podziału pomiędzy poszczególne diakonie specjalistyczne na
Kongregację Diakonii, jak również okre2 Por. Statut Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu
Światło-Życie” § 11. p. 2
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ślenie liczby miejsc do dyspozycji moderatora generalnego, zasad funkcjonowania
filii oraz innych (patrz § 27 ust. 2; § 28 ust.
3; § 30 ust. 2 Statutu); prezentowanie opinii
własnych i zgłaszanych przez członków
Diakonii.
Każdy szczebel w strukturze Ruchu może
posiadać diakonię jedności – filialną (przy
czym jest to z założenia struktura pomocnicza), diecezjalną oraz rejonową.
Prawie post scriptum
Zagadnienie diakonii
jedności jest bardzo głębokim i nie sposób całości przedstawić
w jednym ar ty kule.
Praktycznie do każdego
zdania można dopisać
kolejną stronę, co też
potwierdza to, o czym
wsp ominałem – ks.
Blachnicki nie tworzył
teorii wziętej z niczego.
Wykazywał się przy tym
wielką mądrością i roztropnością. Wczytując
się jeszcze głębiej w jego
teksty, rysuje się nam
o br a z pr awd z iwe go
proroka, któremu zależało, aby Ruch był
częścią Kościoła pow s z e c h n e g o, s i l n i e
w nim osadzony i służący Kościołowi wedle
swoich charyzmatów.
Szymon Waliczek

Diakonia jedności [w:] ks. Adam Wodarczyk,
Prorok żywego Kościoła, Katowice 2008.
Statut Stowarzyszenia „DIAKONIA Ruchu
Światło-Życie”.
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Z przyczyn oczywistych będzie to subiektywne spojrzenie na sprawy związane z funkcjonowaniem Diecezjalnych Diakonii Jedności. Ani nikt z nas nie prowadził badań porównawczych co do efektywności pracy w poszczególnych diecezjach, ani nie da się i nie powinno
określać drobiazgowo wszystkich aspektów życia. Można jednak wskazać zasady oczywiste
i sensowne kierunki rozwoju.
Wizje – w poszukiwaniu utraconej
dynamiki
By działać, trzeba najpierw poznać cel,
a poznawszy cel działania, trzeba tego chcieć.
Poznanie i chcenie prowadzi już do działania.
Ojciec Franciszek inspirował ludzi, bo miał
wyraźną wizję chrześcijaństwa, i zapał tak
wielki, że nawet sceptyków potrafił nią zaintrygować. We wszystkich inicjatywach, które
proponował, podejmował i rozwijał, dążył
do tego, by miały one charakter zdarzenia,
spotkania, przeżycia i działania duchowego.
Ruch miał być spontanicznym, zaangażowanym działaniem w kierunku rozwoju
i pogłębienia wiary. Taką „kipiącą” wspólnotą
(świadomie używam tego słowa) musi być
też Diakonia Jedności. Nie ma chyba nic
gorszego niż sztywna, powołana „pro forma”
grupa przedstawicieli lub „towarzystwo
wzajemnej adoracji”. Martwy znak czegoś, co
nie istnieje tak naprawdę – wspólnych dążeń
i celów wszystkich grup i wspólnot w diecezji.
Diakonia Jedności nie jest miejscem
obrony własnych interesów. Nie jest płaszczyzną wykazywania własnych racji. Nie jest
dla ludzi poświęcających się dla idei. Nie
warto wspominać o aktywistach i „oazowych” karierach. Diakonia Jedności po-

winna gromadzić osoby świadome zadań,
jakie mają do spełnienia w diecezji.
O tę świadomość warto powalczyć. Żeby
członkowie Diakonii Jedności wiedzieli, co
jest ich zadaniem, i nie budzili się od czasu
do czasu ze słowami: „co ja tutaj robię?”. Żeby
członkowie Ruchu wiedzieli, po co mają
(albo powinni mieć) Diakonię Jedności.
Skąd dokąd
Punkty poniżej to truizmy, ale sama się
często przekonuję, że truizmy są dobre, co
więcej, truizmy bywają odkrywcze. Te
punkty wymagają od członków Diakonii
Jedności jednej cechy: ciekawości. Wbrew
obiegowemu powiedzeniu, to niekoniecznie
pierwszy stopień do piekła. Bez zainteresowania drugim człowiekiem, bez umiejętności wsłuchiwania się w to, co mówi,
i czego nie mówi, trudno będzie znaleźć
odpowiedź na jego potrzeby. Trudno będzie
w ogóle o dialog, bo każda ze stron będzie
zażarcie bronić swojego stanowiska, nawet
nie próbując szukać alternatywnych rozwiązań.
• Trzeba dobrze znać charyzmat Ruchu
i kierunki rozwoju proponowane na najbliższy czas.
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• Trzeba wiedzieć, czym żyją wspólnoty, diakonie w danej diecezji. Jakie są ich problemy,
wątpliwości, możliwości, pragnienia. Jakąś
pomocą jest tu sprawozdawczość, ale
wiadomo, że bywa ona zdawkowa, podmalowana, wyretuszowana. Na pewno dodatkową pomocą mogą być media oazowe
(strony diecezjalne, biuletyny, multimedia),
które stwarzają możliwość opowiadania
o życiu grup, wspólnot, diakonii czy poznawania bliżej ludzi, którzy za poszczególne
dzieła w diecezji odpowiadają.
Jeśli ma się tę wiedzę, można właściwie
ocenić punkt wyjścia, zobaczyć cel i drogę do
celu. Inaczej podejmuje się działania
w próżni, wygłaszając apele i frustrując się
brakiem odzewu, albo „zalicza się” terminowe akcje. Warto poznawać rozwiązania
stosowane w innych diecezjach, ale niekoniecznie wiernie je naśladować. Co się
sprawdza tam, niekoniecznie musi gdzie
indziej. Zadaniem odpowiedzialnych jest
wybranie środków adekwatnych do sytuacji
w diecezji, ilości osób, ich zaangażowania
i świadomości.
Kształt
Punktem odniesienia dla pracy każdej
Diecezjalnej Diakonii Jedności powinien być
skład i zasady pracy opisane w Statucie Stowarzyszenia w punktach od 20 do 26, niezależnie od tego, czy w danej diecezji istnieje
sekcja Stowarzyszenia (tam jest to obowiązkowe), czy też nawet nie ma zbyt wielu
członków Diakonii. Statut określa jasno
podstawowe kompetencje członków Diecezjalnej Diakonii Jedności z wyraźnym zaznaczeniem, że decydujący głos zawsze należy
do Moderatora Diecezjalnego Ruchu ŚwiatłoŻycie, który podejmuje wiążące decyzje po
konsultacji z członkami Diakonii Jedności.
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Czym się różni ten kształt DDJ od sytuacji,
kiedy w diecezji wokół moderatora gromadzi
się tylko grupa osób z nim współpracujących,
wspierających jego działania? Przede
wszystkim zapraszanie osób z klucza podejmowanych odpowiedzialności czy reprezentatywności poszczególnych środowisk Ruchu
w diecezji oznacza, że grupa musi przestać
kierować się wzajemnymi sympatiami czy
antypatiami. Zadaniem członków DDJ jest
godne i odpowiedzialne reprezentowanie
własnego środowiska wzrostu czy diakonii,
a zadaniem moderatora przyjęcie ich, niezależnie od tego, czy będzie to łatwa współpraca
(czasem z góry wiadomo, że nie). Generalnie
ukonstytuowanie Diecezjalnej Diakonii
Jedności oznacza konieczność podejmowania dialogu i wspólnego szukania rozwiązań sytuacji rodzących wątpliwości,
trudnych czy wręcz wprowadzających podziały. Jest to jednak również jedyna realna
szansa wypracowania spójnej wizji rozwoju
Ruchu w diecezji ze świadomością, że „jeżeli
nie pójdziemy razem, nie pójdziemy wcale”.
Działalność
Podstawowy zakres działań Diecezjalnej
Diakonii Jedności wynika z faktu, że podejmuje ona sprawy wynikające z życia
Ruchu Światło-Życie na terenie diecezji.
Podobnie jak Diecezjalna Kongregacja
Diakonii nie decyduje o sprawach związanych z rozumieniem charyzmatu, tak
i Diecezjalna Diakonia Jedności przede
wszystkim porządkuje i inspiruje życie
Ruchu w diecezji, nie tworząc jednak wizji
rozwoju oderwanych od całości życia
Ruchu w kraju. Jej zadaniem jest odniesienie się do kierunków prac wskazywanych
przez Moderatora Generalnego i Centralną
Diakonię Jedności, określanie, w jaki
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sposób i w jakiej kolejności w danej diecezji
można te cele zrealizować, albo co trzeba
zrobić, żeby te cele w ogóle mogły być realizowane.
Członkowie Diakonii Jedności powinni
umieć rozpisywać cele długoterminowe na
zadania etapowe – w sposób praktyczny.
Żeby dać się ponieść wizji roku 2033, trzeba
wiedzieć najpierw, co ma się zrobić dzisiaj
i jutro. Konsekwentnie to „jutro” zaplanować, zrealizować i podsumować. Umieć
sprecyzować problemy, nazwać je po
imieniu, a potem równie konsekwentnie
szukać środków zaradczych.
Wydaje się, że porządkowanie jest zadaniem oczywistym i podejmowanym
w sposób naturalny, mniej lub bardziej
sprawnie. Rzadziej chyba Diakonie Jedności potrafią zainspirować. Warto szukać
odpowiedzi na pytanie, czy jest się inspirującą Diakonią Jedności, czy nie. I z czego
to wynika.
Autorytet
Autorytet związany jest z szacunkiem.
Z jednej strony z szacunkiem do człowieka,
z drugiej zaś do funkcji, jaką on pełni. Tu
można rozważać różne kombinacje: jak to
jest, kiedy ktoś nie ma szacunku ani do
człowieka, ani do stanowiska, albo ma do
funkcji, ale niekoniecznie do człowieka.
Można, ale nie warto. Ideałem jest, kiedy
odpowiedzialność podejmują osoby
w sposób naturalny budzące szacunek i zaufanie.
W Ruchu ten autorytet wynika z samego
faktu powołania: wezwania do podjęcia
posługi i wyrażenia na nią zgody. To pozornie brzmi jak kontrakt: rozważyliśmy
wszystkie za i przeciw, i stwierdziliśmy, że
powinieneś/powinnaś/powinniście być na25
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szymi przewodnikami przez jakiś czas.
Proszę nas nie zawieść. Jako ludzie wiary
mamy jednak przecież głębokie przekonanie, że w momencie błogosławieństwa ten
ktoś zostaje obdarzony wszystkimi niezbędnymi łaskami. Wystarczy, że będzie
wiernie i konsekwentnie podejmował swoje
obowiązki: Pan Bóg rozmnoży czas, uzupełni braki, pokaże rozwiązania. Sam załatwi
niektóre sprawy (w swoim czasie, oczywiście). Kiedy się rzeczywiście pójdzie „na
całość”, każdego dnia doświadcza się cudów,
nie tylko przeciwności.
Z autorytetem związane jest posłuszeństwo (współcześnie wyjątkowo nieatrakcyjna postawa). W Kościele posłuszeństwo ma wymiar nie tylko ideowy, ale
przede wszystkim personalistyczny,
osobowy. Moderator Diecezjalny jako
jedyny w diakonii działa z bezpośredniej
misji – mandatu biskupa – i jest jego reprezentantem. Stąd płynie jego autorytet i także
władza. Tu jest czasem miejsce na pokorę,
ale tak to w Kościele wygląda, zarówno
w parafii (proboszcz, który działa z mandatu
biskupa), w diecezji biskup, który działa
z mandatu papieskiego, a w Ruchu moderator (który działa z mandatu biskupa),
w diakoniach z kolei odpowiedzialni za
diakonie z racji otrzymania mandatu od
moderatora. Posłuszeństwo jest trudne,
ale…
Nigdy nie byłam specjalnie pokorna, ale
w ostateczności zawsze posłuszna. Potrafię
się nieźle kłócić w obronie swoich racji. Nie
przepadam też za sytuacjami, kiedy ktoś tych
moich racji w ogóle nie bierze pod uwagę.
Wiele razy robiłam coś z przymusu, z szemraniem w sercu. To w sumie takie poślednie
posłuszeństwo, ale nawet ono miało swoją
wartość. Pozwalało przede wszystkim zobaczyć choćby cień prawdziwej pokory.
Posłuszeństwo w ostateczności zawsze się
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opłaca, bo pozwala poznać prawdę o sobie
i buduje.
Przestrzeń do zagospodarowania
Statut Stowarzyszenia w punktach dotyczących struktur diecezjalnych nie normuje
wielu podstawowych spraw związanych
z organizacją pracy, które każda diakonia
musi uporządkować we własnym zakresie.
Ostateczne decyzje w tym zakresie należą do
Moderatora Diecezjalnego.
Relacja Moderator Diecezjalny/Diakonia
Jedności/współpracownicy jest bardzo delikatna. Zarówno jego nadmierna dyrektywność, jak i bezwolność są utrudnieniem.
Trudno się pracuje, jeśli nie ma jasnego
podziału kompetencji, jeśli się nie planuje
na tyle wcześnie, żeby móc pracę podzielić
i wciągnąć do współpracy nowych ludzi,
i w końcu wybiera się tych z klucza „ci
umieją i nie zawiodą”. Ważne jest również
zadbanie o to, aby po planowaniu i realizacji
był czas na podsumowanie i ocenę efektywności podjętych działań. Bezrefleksyjne
podejmowanie działań raczej nie prowadzi
do rozwoju.
Pragniemy coraz większego dynamizmu
w życiu Ruchu. Dynamika oznacza „siłę,
zdolność działania, ruch, żywość, energię”.
Z tego słownikowego znaczenia wynika, że
bycie dynamicznym powoduje zmiany.
Dynamiczna wspólnota nie jest czcigodną
mumią, którą czas zdaje się omijać albo
z lekka dotykać. Należy więc sobie życzyć
dynamicznych Diakonii Jedności, które będą
szybko i właściwie (czyli twórczo) reagować
na różne sytuacje w diecezji, i przyczyniać
się w efekcie do tak pożądanego dynamizmu
życia parafii, grup, diakonii.
Wiola Szepietowska
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Centralna Diakonia Jedności
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie
ks. Adam Wodarczyk
awodarczyk@oaza.pl
***
Para Krajowa Domowego Kościoła
Beata i Tomasz Strużanowscy
tomekstruzanowski@op.pl
***
Moderator Krajowy Domowego Kościoła
ks. Marek Borowski SAC
mborowski@sac.org.pl
***
Centralna Diakonia Ewangelizacji
Marek Filar
marek.filar@gmail.com
***
Centralna Diakonia Liturgiczna
Wojciech Kosmowski
kosmowsk@mp.pl
***
Centralna Diakonia Modlitwy
Dorota Domańska
cdm@oaza.pl
***
Centralna Diakonia Wyzwolenia
Moderator Centrum Światło-Życie
w Krościenku i Moderator KWC
ks. Maciej Krulak
mkrulak@oaza.pl
***
Centralna Diakonia Życia
Agata i Krzysztof Jankowiakowie
A.Jankowiak@oaza.pl
K.Jankowiak@oaza.pl
***
Centralna Diakonia Komunikowania
Społecznego
Wioletta i Michał Szepietowscy
oaza@oaza.pl

Komisja Teologiczno-Programowa
Ks. Jarosław Międzybrodzki
***
Ekonom DIAKONII
Grzegorz Nowicki
***
Delegat Kongregacji Diakonii
ks. Andrzej Pawlak
***
Delegat Kongregacji Diakonii
Grażyna Miąsik
CDOR@oaza.pl
***
Delegat Kongregacji Diakonii
Jacek Nowak
jnowak@oaza.pl
***
Delegat Kongregacji Diakonii
Robert Derewenda
robertderewenda@wp.pl
***
Instytut Niepokalanej, Matki
Kościoła – Odpowiedzialna Główna
Jolanta Szpilarewicz
inmk@oaza.pl
***
Wspólnota Dzieci Łaski Bożej
s. Beata Iwaszko
***
Stowarzyszenie „Unia Kapłanów
Chrystusa Sługi”
ks. Jan Mikulski
***
Delegat Kolegium Moderatorów
ks. Aleksander Suchocki
***
Moderator MCEŚ-Ż MARIANUM
w Carlsbergu
ks. Jacek Herma
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LUDZIE I DZIEŁA

Stąd do wieczności
Rozmowa z Gosią i Markiem Filarami

Kiedy pierwszy raz spotkaliście się
z Ruchem Światło-Życie?
Marek: Brzegi, 1983 rok. Tam odbywały
się pierwsze rekolekcje (II stopnia ODB), na
które pojechałem. Znalazłem się na nich
dzięki salezjanom – wyjazd był organizowany z parafii w miejscowości, w której
mieszkała moja babcia. Po powrocie z tych
rekolekcji zacząłem rozglądać się za
wspólnotą młodzieżową u siebie. Akurat
powstawała wtedy w Gdyni na Obłużu.
Moim pierwszym moderatorem był ks. Jerzy
Osowicki.
Formację podstawową rozpocząłem
w 1985 roku. Na moim drugim stopniu
w 1988 roku odpowiedzialną była Jola
Szpilarewicz, obecnie przełożona Instytutu
Niepokalanej Matki Kościoła. Ponieważ
u nas nikt „z biegu” nie jechał na III stopień
(taki „ryt formacyjny”), więc na trójkę pojechałem dopiero na początku lat dziewięć28

dziesiątych, ale już po II stopniu zaczęliśmy
się zastanawiać nad dalszą drogą w Ruchu.
Wspólnota liczyła wtedy około 200 osób,
mieliśmy bardzo wielu animatorów. Zaprosiliśmy Jezuitów z Gdyni, aby poprowadzili
Seminarium Odnowy Wiary według materiałów Ruchu – to miał być czas rozeznawania. Po tym seminarium stwierdziliśmy,
że chcemy całą wspólnotą tworzyć diakonię
ewangelizacji.
Dla wielu z nas przygoda z ewangelizacją
zaczęła się w Jarocinie, a lata dziewięćdziesiąte upłynęły nam pod znakiem wielu rekolekcji ewangelizacyjnych w kraju, ale też
na Białorusi i Ukrainie.
Gosia: W grudniu 1989 roku odbyły się
rekolekcje w parafii św. Andrzeja Boboli
w Gdyni…
Marek: Które powadzili animatorzy
z naszej wspólnoty, więc ja sobie żonę zewangelizowałem.
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Gosia: A później ta droga była wspólna.
Wszystko było razem aż do roku 1998, kiedy
to 19 września ślubowaliśmy sobie dozgonną
miłość.
Marek: Tak, po latach okazało się, że wielu
członków wspólnoty mogło w niej znaleźć
swoje żony i mężów.
Tworzona przez was Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji była dość nietypowa.
Z czego to wynikało?
Kiedy jako wspólnota podejmowaliśmy
decyzję o realizowaniu misji ewangelizacyjnej, to było to zgodne z wzorcem, w myśl
którego osoby po przeżyciu formacji podstawowej włączają się w diakonię – w naszym
przypadku diakonię ewangelizacji, w ramach
której tworzyliśmy wiele poddiakonii: modlitwy, uwielbienia, muzyczną, pantomimy,
tańca. Nie wszyscy mieli charyzmat do tego,
aby głosić kerygmat, przepowiadać, ale
mogli włączyć się w wiele innych potrzebnych dzieł.
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Zaczęliśmy szukać w Ruchu Diakonii
Ewangelizacji. Odnaleźliśmy Centralną
Diakonię Ewangelizacji w Białymstoku, której
moderatorem był wtedy ks. Zbyszek Snarski.
Przez lata jeździliśmy na spotkania formacyjne do Hermanówki, potem do Krościenka
na KODAE, podtrzymywaliśmy kontakty
z kolejnymi centralnymi diakoniami ewangelizacji.
Kiedy ks. Sławek Skonieczka przejął pałeczkę CDE, rozpoczęły się spotkania, które
miały łączyć wszystkie diakonie diecezjalne.
Uczestniczyliśmy w nich, czynnie tworząc
u nas Diecezjalną Diakonię Ewangelizacji.
Ale była ona na tyle specyficzna, że mimo
naszych szczerych chęci nie udało nam się
stworzyć takiej „interdiakonii”, skupiającej
różne osoby z różnych wspólnot. Taka diakonia powstała kilka lat temu, i od tego momentu delegujemy osoby z naszej wspólnoty,
które uczestniczą w pracach diakonii diecezjalnej.
W pewnym momencie zauważyliśmy jako
dojrzała, ewangelizująca wspólnota Ruchu
Światło-Życie, do której przychodziły nie
tylko małżeństwa, ale też osoby wolne, studenci, pracujący, chcący wzrastać we wspólnocie życia, że „czarna dziura” w Ruchu nie
została wypełniona. Mieliśmy dylemat.
Osoby dorosłe, które przychodziły do nas
wiedząc, że jesteśmy wspólnotą RŚŻ, musiały
się odnaleźć w formacji – my wszyscy byliśmy
po formacji podstawowej, a nowe osoby nie.
Dla nich organizowaliśmy rekolekcje lub
wysyłaliśmy ich np. do wspólnoty „Drogocenna Perła”, do ks. Irka Kopacza, bo on miał
też wspólnoty dorosłe RŚŻ i organizował dla
nich letnie rekolekcje. To nas ratowało, mogliśmy nowych ludzi wprowadzać w formację
podstawową.
Nie obyło się również bez problemów. We
wspólnocie skojarzyły się małżeństwa, które
dalej chciały w niej wzrastać, z drugiej strony
29
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powinno się zostawić wspólnotę młodzieżową,
chociaż to była już wspólnota dorosłych,
i wejść w kręgi Domowego Kościoła. Postanowiliśmy formację małżeńską kontynuować
dalej w naszej wspólnocie i stworzyły się grupy
małżeństw po formacji podstawowej. Był też
etap zamknięcia się naszej wspólnoty, kiedy
nie przyjmowaliśmy nowych osób, małżeństw
szczególnie, ponieważ nie miały one formacji
podstawowej. We wszystkich ewangelizacjach
jednak podkreślamy wartość formacji w Domowym Kościele, zachęcamy do niej.
Kiedy i jak powstała nazwa Wspólnota
Radości Paschalnej?
Marek: Skąd ta nazwa? Nazywaliśmy się
wspólnotą Ruchu Światło-Życie. Jeszcze jako
młodzież pragnęliśmy budować wspólnotę
żywą i trwałą. Podpatrywaliśmy wspólnoty
francuskie, ale podobne pragnienia – budowanie mocnej więzi wspólnotowej, relacji
przyjacielskich – zrealizowaliśmy w innej
formie, choć jesteśmy bardzo blisko siebie.
Dopiero po jakimś czasie dowiedzieliśmy się,
że nie jesteśmy sami, że jest kilka podobnych
wspólnot dorosłych Ruchu. Ewangelizacja ma
to do siebie, że jest bardzo dynamiczna.
Często spotykaliśmy się z innymi wspólnotami spoza Ruchu. Musieliśmy uczyć się
ewangelizacji, więc szukaliśmy kursów ewangelizacji, szkół ewangelizacji, aby specjalizować się w tym, co robimy.
Zaczęliśmy zauważać, że mamy swój ryt,
wypracowany przez lata, który koncentrował
się wokół Triduum Paschalnego, przeżywanego w sposób rekolekcyjny, najpierw
w Ruchu, a potem szukaliśmy takich miejsc
jak Darłowo. Ojciec Janusz Jędryszek zapalił
nas do tego, aby w sposób prawidłowy, pełny
przeżywać Triduum Paschalne. I od tego zaczęła się nasza pasja do Paschy. Zaczęliśmy ją
odkrywać również przez poznawanie obrzędów naszych starszych braci w wierze,
Żydów.
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W pewnym momencie zaczęliśmy się
modlić o to, żeby Bóg dał nam nowe imię.
Chcieliśmy, aby naszym charyzmatem było
dawanie radości w świecie, i tak powstała
nazwa Wspólnota Radości Paschalnej. Radości, która płynie z Paschy, która prowadzi
do Paschy. Tym chcemy się dzielić, to jest
nasza misja. W świecie pełnym zranień
dawać radość.
Niedawno założyliśmy też Fundację po to,
by posiadać osobowość prawną i móc
działać w naszym mieście, korzystając też
z pomocy programów pozarządowych. Ma
podobną nazwę: Fundacja Źródło Radości
im. ks. Piotra Mazura.
Jak się zaczęła wasza przygoda z tańcem
i Diakonią Tańca?
Gosia: Jako nastolatka uprawiałam taniec
towarzyski, jednak wyjazdy na obozy taneczne rodziły coraz więcej dylematów
moralnych. Rozdźwięk między stylem życia
na rekolekcjach a obozach tanecznych był
tak wielki, że w pewnym momencie musiałam na coś się zdecydować: albo taniec,
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albo życie we wspólnocie przy Bogu. Zrezygnowałam z tańca, co było dla mnie wielkim
poświęceniem, wielkim bólem, ale przetrwałam to. A później pojechałam na miesięczną szkołę ewangelizacji do Hermanówki. Przyjechała tam wspólnota Jeunesse
Lumière, której jednym z charyzmatów jest
taniec uwielbieniowy. Dla mnie to było
niesamowite odkrycie, że można tańczyć dla
Boga. I inspiracja do tworzenia Diakonii
Tańca uwielbienia.
Zaczęliśmy w roku 1996, a od siedmiu lat
spotykamy się co tydzień. To jest trening, ale
uczymy się przekazywania Ewangelii przez
taniec. Czasem łatwiej jest coś wyrazić
ciałem, w tańcu, w spontaniczności niż
słowami. Modlimy się tańcami, niekiedy
w konkretnych intencjach. Uczymy się
nowych tańców, organizujemy warsztaty
(w tym raz w roku dla całej Polski). A ponieważ, jak mówił Marek, żyjemy od Paschy
do Paschy, przygotowujemy również jeden
specjalny taniec właśnie na ten czas. Nigdzie
wcześniej go nie tańczymy.
Marek: Taniec towarzyszył nam od początku istnienia wspólnoty, aczkolwiek nie
było to w takim wymiarze duchowo-modlitewnym, warsztatowo-diakonijnym. Od
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początku wszystkie ewangelizacje rozpoczynaliśmy jakimś dynamicznym zagajeniem.
Często były to tańce zabawowe, np. Zuzanna,
Menuet. Taniec był nam na tyle bliski, że
zaczęliśmy się uczyć i zbierać różne tańce
wspólnotowe.
Gosia: Ale chcemy też, żeby nasz taniec
był bardziej profesjonalny, żeby nasza wiara,
bycie w Kościele wyrażało się w sposób
profesjonalny, dlatego kilka osób dwa lata
temu podjęło studium tańca (np. pół semestru tańca klasycznego – baletu, pół semestru – modern jazzu). Okazało się, że
w każdym wieku można zacząć się uczyć.
Marek: Doświadczyliśmy też tego, że
taniec może być latarnią, wokół której gromadzą się ludzie, również osoby zranione,
które przez taniec zyskują odwagę, akceptację siebie, uzdrowienie dzięki temu, że
swoim ciałem uwielbiają Pana.
Ewangelizacje wiązały się z wieloma
kontaktami ekumenicznymi.
Marek: We wspólnocie bliskie nam są
doświadczenia ekumeniczne. Mamy rozerwane serce przez to, że Ciało Chrystusa jest
też rozerwane, że nie ma jedności w Kościele
Chrystusowym. Dzięki ewangelizacjom na
wschodzie, na Białorusi, Ukrainie mieliśmy
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kontakt z Kościołem prawosławnym. Często
też wyjeżdżam gdzieś na Wschód w ramach
pracy zawodowej. Język rosyjski jest mi
bliski (chociaż niechętnie uczyłem się go
w szkole średniej), bo stał się językiem
ewangelizacji. Wykorzystujemy również
symbole, modlitwę wschodnią, monastyczną, bardzo ważne są dla nas ikony.
Doświadczyliśmy współpracy z protestantami w różnych ewangelizacjach,
choćby z Ruchem Nowego Życia
w czasie organizacji ProChrist. Podejmujemy również modlitwę za starszych
braci w wierze – Żydów. Jest to osobiście moja pasja, aby odkrywać, w jaki
sposób modlił się nasz Zbawiciel, który
chodził do Synagogi, świętował szabat,
modlił się psalmami, Paschę sprawował w taki, a nie inny sposób,
i wypełnił tę Paschę Żydowską w swojej
osobie. Uczestniczymy w spotkaniach
organizowanych przez franciszkanów pod
hasłem „Asyż w Gdańsku”, w czasie których
jednoczą się bracia różnych wyznań. Jest to
w naszej wspólnocie bardzo ważne wydarzenie.
Braliście udział w wielu ewangelizacjach
ulicznych. Jak to wyglądało?
Marek: Właściwie specjalizowaliśmy się
w ewangelizacjach ulicznych, na nich wyrośliśmy. Pierwsze doświadczenia, uczenie się
ewangelizacji, to były tylko ewangelizacje
uliczne: słynne kiedyś Marsze dla Jezusa,
ewangelizacje na osiedlach, na placach
zabaw, kiedy to najpierw chodziło się po
domach i zapraszało na odpowiednią godzinę ludzi pod swój blok. Tam rozkładaliśmy nagłośnienie. Najpierw przychodziły
dzieci, były wspólne zabawy, tańce, radość.
A później wchodziliśmy w nauczanie kerygmatyczne, bardzo dynamiczne, szybkie,
krótkie. Przeplatane świadectwem, pantomimą i zaproszenie na kolejne spotkanie
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poewangelizacyjne do kościoła parafialnego.
Od tego się zaczęło. Później, gdy staliśmy się
młodzieżą „starszą”, wychodziliśmy do
młodzieży starszej – studentów, a gdy już
byliśmy małżonkami, zaczęliśmy ewangelizować gdzieś w swoim środowisku. Teraz
nasze dzieci przygotowują się do pierwszej
Komunii Świętej. Chcemy poprowadzić
spotkania dla rodziców dzieci pierwszoko-

munijnych. Nasza najmłodsza córka chodzi
do przedszkola i tam również chcemy zorganizować taką szkołę dla rodziców z zajęciami z komunikacji, z wychowania,
warsztaty dla kobiet, mężczyzn. Zauważyliśmy też, że sami potrzebujemy spotkań
stanowych (czyli co jakiś czas spotykamy się
na modlitwie i dzieleniu bracia z braćmi,
siostry z siostrami – widzimy duże owoce
takich spotkań).
Najśmieszniejsze wydarzenia z różnych
akcji ulicznych i nie tylko?
Marek: O losie. Tyle ich było. No nie
wiem, dla mnie to było śmieszne, choć
z drugiej strony tragiczne, kiedy wylądowałem w nysce, jeszcze wtedy milicyjnej,
w czasie ewangelizacji ulicznej na rynku
w Jarocinie. Rozdzielaliśmy chłopaków,
między którymi doszło do bójki. Zawieziono nas na komisariat. Tam dopiero
tłumaczyliśmy się, że chcieliśmy pomóc
braciom, którzy mieli różnice zdań. Albo
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graliśmy kiedyś pantomimę o grzechu.
Kolejne osoby są w niej kolejnymi grzechami. Wbiegają na salę, wiążą człowieka
i następuje dialog: „Kim jesteś?”, „Jestem
grzechem.”, „Nie wierzę w grzech.”, „Nie
musisz.”. Trzecia osoba wyskoczyła z takim
impetem, że wyłożyła się jak długa. But
poleciał na drugą część sali, osoba leży.
Byłem zszokowany, pantomima nam się
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rozsypała, ale musiałem jakoś wybrnąć
z sytuacji. Młodzież się w ogóle nie śmiała,
bo myśleli, że tak ma być.
Gosia: Ta osoba przewróciła się z takim
wdziękiem, że przez lata to wspominamy.
Marek: Kiedyś okazało się, że używałem
nieświadomie bardzo brzydkiego słowa po
rosyjsku w czasie ewangelizacji na Białorusi. Kościół pełen młodzieży, katechezę
przeplatałem spolszczonym rosyjskim. Na
jedno słowo widownia jakoś dziwnie reagowała. Myślałem, że to słowo jest tak
odbierane pozytywnie, dynamicznie.
Potem dopiero się dowiedziałem, co ono
znaczy po rosyjsku i zdopingowało mnie to
do dalszej nauki tego języka :-).
W czasach „jarocińskich” opracowaliśmy
z kolegą specjalny „dialog ewangelizacyjny”. Wracając z Jarocina, żeby nie tracić
czasu, wsiadaliśmy do przedziału udając,
że się nie znamy. Jeden z nas grał osobę
niewierzącą, drugi wierzącą. Przeprowa-
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dziliśmy sporo ciekawych rozmów. Ludzie
w przedziale słuchali, włączali się
w rozmowę, wywiązywała się super dyskusja o Bożych sprawach. Byliśmy wtedy
młodzi, pełni zapału, bardzo mocno wierzyliśmy, że to też przynosi dobre owoce.
Mieliśmy zasadę, że bracia ewangelizowali
braci, siostry – siostry. Pewnego razu wsiedliśmy w Poznaniu do pociągu, wszystkie
przedziały zajęte i tylko jeden przedział z samymi dziewczynami był
wolny. Akurat naprzeciwko siebie dwa
miejsca. Stwierdziliśmy, że skoro nie
ma gdzie indziej miejsca, musimy
tutaj to zrobić. Złamiemy wprawdzie
zasadę, ale trudno. Prowadziliśmy
dialog ponad godzinę – żadnej reakcji
ze strony dziewczyn. Siedziały i nic
nie mówiły. Kiedy dojeżdżaliśmy do
Inowrocławia, nagle jedna z nich zaczęła migać. Okazało się, że to są
głuchonieme osoby, a my odbyliśmy dwie
godziny wytężonych rozmów ewangelizacyjnych między sobą. Widać Pan chciał, aby
też uczyć się „migać”. :-)
Rok temu zostaliście odpowiedzialnymi
za Centralną Diakonię Ewangelizacji. Jak
do tego doszło?
Marek: Dostaliśmy od Moderatora Generalnego propozycję podjęcia odpowiedzialności. Przyjęcie jej nie było łatwe.
Widzieliśmy, jaka jest sytuacja Ruchu
i diakonii diecezjalnych. Byliśmy przecież
w ciągłym kontakcie z poprzednimi Centralnymi Diakoniami Ewangelizacji. Modliliśmy się, aby rozeznać, czy Pan Bóg chce
tego, a było to w bardzo ważnym dla naszej
wspólnoty momencie, po śmierci naszego
wielkiego przyjaciela, ks. Piotra Mazura.
Piotr był człowiekiem, z którym znałem
się bardzo blisko. Chodziliśmy razem do
klasy w podstawówce, mieszkaliśmy
w jednym domu. Widziałem, jaki był dla
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ludzi, jego pasje ewangelizacyjne, pamiętałem wspólny zapał, wspólne ewangelizacje, modlitwy. Ten ksiądz wiedział, po co
jest kapłanem. Jego śmierć sprawiła, że
najpierw ja osobiście, a potem cała nasza
wspólnota, przeżyliśmy moment zatrzymania, coś w rodzaju ponownego powołania i pragnienia bycia „na maksa” z Panem
Bogiem, aby nie stracić ani jednego dnia
życia. Piotr też miał wiele planów. Wybierał
się głosić rekolekcje wielkopostne w Katedrze w Oliwie i na nie nie dotarł. Pomyśleliśmy sobie, że wiele naszych błahych
problemów, spraw codziennych, kłótni jest
niczym w porównaniu do wieczności, do
tego, że nasze życie jest tylko mgnieniem.
Akurat tydzień po jego śmierci mieliśmy
rekolekcje wspólnotowe i postanowiliśmy
wejść na drogę zaangażowania i „pójścia na
całość”, żeby się już nie oglądać za siebie,
żeby wziąć ten pług, do którego przyłożyliśmy ręce i iść za Nim. Czuliśmy, że jest
przed nami jakiś nowy etap, że Bóg czegoś
chce więcej od nas niż to, co dotychczas. Po
tych rekolekcjach modliliśmy się dalej
o rozeznanie drogi i tydzień później
przyszła propozycja ks. Adama podjęcia tej
posługi.
Początkowo odpowiedziałem na nią negatywnie. Mamy sporo wewnętrznych
spraw i zadań we wspólnocie, licznej
i młodej – samych dzieci jest ponad pięćdziesięcioro, nikt nie może ich zliczyć, bo
ciągle się ta liczba zmienia, na szczęście.
Ksiądz moderator wyznaczył nam czas na
modlitwę. W czasie modlitwy na spotkaniu
animatorów poczuliśmy, że Duch Święty
chce, abyśmy otworzyli się na to, co przed
nami. Podjęliśmy tę posługę w posłuszeństwie i mamy nadzieję, że sprostamy temu
zadaniu. Minął już ponad rok posługi
w CDE. Sporo pracy za nami. Wiemy, ile
pracy przed nami. Mamy też kolejne pra34
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gnienia, oczekiwania, związane z tą posługą, pracą, zaangażowaniem. Sam osobiście chciałbym więcej czasu temu poświęcić, nawet kosztem pracy zawodowej
– znaleźć pracę, która pozwoli mi być
bardziej elastycznym.
Jakie są plany Centralnej Diakonii
Ewangelizacji?
Chcemy zorganizować kontynuację
ubiegłorocznego Kongresu Ewangelizacyjnego, na który zaprosiliśmy o. Antonello
Cadeddu i o. Enrique Porcu z Brazylii, ze
wspólnoty, która mocno wprowadza
w życie charyzmat miłosierdzia w slumsach
w San Paolo. Pracują z narkomanami,
z osobami patologicznymi. Ten kongres
odbyłby się pod hasłem: „Nie lękajcie się”.
Mamy w dalszych planach zaproszenie ojca
Jacques`a Verlinde oraz ojca Filipa Madre
z francuskiej Wspólnoty Błogosławieństw.
Sporo jest codziennych zajęć, spotkań
Ruchu (Centralnej Diakonii Jedności, Oaza
Rekolekcyjna Diakonii Jedności). Ważne
jest zintegrowanie Diecezjalnych Diakonii
Ewangelizacji, wyznaczenie koordynatorów
filialnych. Chcemy, aby w ciągu tych trzech
lat naszej kadencji w każdej diecezji powstała Diakonia Ewangelizacji. Tworzymy
formację na comiesięczne spotkania diakonijne. Stale otrzymujemy zaproszenia na
różne rekolekcje adwentowe czy wielkopostne. Sporo jest zaproszeń z Polski, nie
wszystkie możemy realizować. Rozeznajemy ze wspólnotą na początku każdego
roku, w jakie dzieła się angażujemy,
a z jakich musimy zrezygnować, żeby nie
zaniedbać podstawowych obowiązków
w rodzinach, małżeństwach, wobec dzieci.
Dziękuję za rozmowę.
Z Gosią i Markiem Filarami rozmawiała
Sylwia Konkol. Marek od 2008 roku jest
odpowiedzialny za Centralną Diakonię
Ewangelizacji.
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Wokół „Szukając Boga”
O co chodzi w ewangelizacji w Internecie?

J

eśli nie ja, to kto? Jeśli nie teraz, to
kiedy? Bo żniwo wprawdzie wielkie, ale
robotników mało – mówi Jezus.
Kiedy patrzę na ludzi żyjących wokół
mnie, często pojawiają mi się pytania: Gdzie
jest to żniwo, o którym mówił Jezus? Czy te
słowa odnoszą się też do czasu, w którym
my żyjemy? Często obserwując niektóre
środowiska Kościoła, zastanawiam się, gdzie
jest plon ich pracy? Może problem polega
na tym, że nie potrafimy zdefiniować słowa
„żniwo”? Jestem przekonany, że Chrystus
wystarczająco jasno określił, co ma być
plonem naszego życia, i do czego każdego
z nas powołuje. Przyjmując zatem, że
pier wszym powołaniem każdego
ochrzczonego człowieka jest głoszenie
Dobrej Nowiny, czyli ewangelizacja, warto
pochylić się nad tą bardzo istotną tematyką.
Świat w cyklonie
W dzisiejszym świecie wszystko zmienia
się tak dynamicznie, iż trudno czasem nadążyć. Świat dziś jest dokładnie w oku cyklonu, który nieustannie wiruje i miesza
wszystko ze wszystkim. Czy w tak „pomieszanym” świecie jest jeszcze miejsce na
przekazanie prawdy o Jezusie? Czy potrafimy określić, jaki jest współczesny
człowiek? Czy go rozumiemy? Czym tak

naprawdę żyje? Co myśli? Czym się interesuje? Jakie ma pytania? Jak definiuje pojęcia? Co możemy o nim powiedzieć? Czy
jest samotny, wyobcowany, zagubiony, nierozumiany? A może ma poczucie zagrożenia, towarzyszy mu pustka? W końcu – czy
szuka Boga?
Obserwujemy szalone tempo zmian, jakie
dokonują się na naszych oczach. Łatwiej jest
nam zobaczyć, jak ktoś się ubiera lub jaką
ma nową fryzurę, albo jakim jeździ samochodem niż to, jakie zmiany w podejściu do
ważnych spraw czy wiary zachodzą w jego
życiu i umyśle. Świat, w którym żyjemy,
zmaga się z kryzysami autorytetów, więzi
międzyludzkich, a zwłaszcza małżeńskich.
W ludzkich umysłach kształtuje się postmodernistyczny model myślenia, za którym
idzie odrzucenie istnienia prawdy obiektywnej, czyli prawdy, która obowiązuje
wszystkich ludzi. Dla nas, ludzi wierzących,
ważne jest istnienie Boga jako Kogoś, kto
stworzył świat, zostawił wskazówki określające, czym jest dobro, a czym zło. Dla
osoby o myśleniu postmodernistycznym
Bóg jest wytworem jej własnej prawdy
(umysłu): jeśli wierzysz w Buddę, to jest to
Twoja prawda, jeśli wierzysz w Jezusa – to
też jest to Twoja prawda. Pytam więc: z kim
się spotkasz po śmierci? Wyznawca Islamu
z Allachem? A chrześcijanin z Jezusem?
Albo przykład rozumienia grzechu: coś jest
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dla Ciebie grzechem – OK. Dla mnie to coś
innego, a dla innej osoby to w ogóle nic nie
znaczy. To tylko część niewidzialnego
„systemu operacyjnego” wielu dzisiejszych
ludzi. Tak, jak wchodząc do hipermarketu
wybiera się towary z półek, tak w życiu duchowym wybiera się to, co komu odpowiada,
to, czego ktoś chce. Religia staje się produktem, który ma zadowolić człowieka, czyli
dać szczęście, zapewnić przyjemność, rozwiązać problemy, ma być wygodna i łatwa
w obsłudze.
Współcześnie ludzie chcą mieć poczucie
dokonywania własnych wyborów, decydować o tym, gdzie i jak szukać odpowiedzi
na pytania. Szukają miejsc, gdzie mogą powiedzieć wszystko, co myślą, oraz miejsc,
gdzie oferuje się im wolność wyboru kolejnego kroku.
A jak wygląda sprawa z postrzeganiem
samego chrześcijaństwa? Najczęściej ludzie
kojarzą chrześcijaństwo z zakazami i nakazami, z wytykaniem błędów i moralizowaniem, z mówieniem o jedynej drodze, co
sprawia, że czują się w pułapce; z górnolotnymi, często niezrozumiałymi stwierdzeniami oraz, co niechlubne, z różnymi
aferami wskazującymi na hipokryzję w Kościele.
Ewangelizacja
Dotychczasowy model ewangelizacji,
z jakim się spotykałem, wyglądał tak, że na
festynie parafialnym, koncercie, czy rekolekcjach zachęcało się ludzi do zaproszenia
Chrystusa do swojego życia, ale nie miało
to, niestety, przełożenia na ich dalsze życie.
Organizatorzy nie dbali o to, aby zaproponować ludziom dalszy rozwój. Cóż, że ktoś
pragnie rozpocząć życie z Bogiem, kiedy
później zostaje sam, nie wiedząc, co z tym
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pragnieniem zrobić. Oczywiście, bardziej
zaradni będą szukać, ale to mały odsetek
ludzi. Czy zatem taka ewangelizacja jest zła?
Na pewno nie! Ale uczciwie należy przyznać,
że na pewno jest mniej efektywna.
Ewangelizacje bywają okraszone stertą
dziwnych słów, niezrozumiałych dla większości słuchających, i biblijnymi frazesami.
Ludzie przychodzący z zewnątrz patrzą na
głoszących jak na rybki bez płetw mówiące
po chińsku. Hej! Jestem chrześcijaninem.
Nazywam się Ichthus! Napij się wody żywej,
a już nigdy nie będziesz pragnąć. Na to słyszą:
Ale… ale nie chce mi się pić. Z kolei ci bardziej doświadczeni spuentują to tak: znowu
zorganizowali kampanię ewangelizacyjną
z łapanką. Potrzeba nam świeżego spojrzenia na sprawy ewangelizacji.
Zapytałem mojego przyjaciela, Jacka
Tyczkę (od dwóch lat posługuje w projekcie
„Szukając Boga”) o powody, dla których
ewangelizuje. Odpowiedział: Bo taka jest
potrzeba chwili; bo do tego wzywa nas (mnie
również) Jezus w Ewangelii Marka 16, 15:
„I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”; bo
bardzo wielu ludzi nie zna tak naprawdę
Jezusa; bo wielu podąża nie w tę właściwą
stronę; bo chcę się dzielić radością, jaką daje
spotkanie z Żyjącym Jezusem; bo chcę pomóc
innym w odnalezieniu ich drogi do Jezusa; bo
chcę być potrzebnym i nie chcę zmarnować
swojego życia; bo daje satysfakcję, gdy ktoś
pisze, że mu pomogłem (wiem, że nie ja po-
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mogłem, ale dobrze się czyta pochlebstwa);
bo chcę w jakiś, chociażby drobny sposób,
odwdzięczyć się Jezusowi, za to co zrobił dla
mnie; bo jesteśmy (ja także) odpowiedzialni
za innych, czy dostąpią zbawienia; bo ewangelizacja jest jedynym i głównym zadaniem
Kościoła!
Ekumenicznie?
Ruch Światło-Życie czuje się wezwany do
podjęcia jednego z głównych zadań ukazanych przez Sobór, istotnych w dziele
odnowy Kościoła, którym jest ekumenizm.
Podjął je już w dziele ewangelizacji, gdyż
ekumenizm i ewangelizacja są tak ściśle ze
sobą powiązane, że nie można ich od siebie
oddzielić. Również Ruch w żaden sposób nie
może zrezygnować z tego rodzaju działalności, bo przestałby być ruchem odnowy
Kościoła. Przestałby być sobą, musiałby być
niewierny swojemu powołaniu, musiałby
odejść od swego charyzmatu. Jak ukazuje
świadectwo Ojca Franciszka Blachnickiego,
ewangelizacja ponadwyznaniowa jest
możliwa. Nie jest przecież tajemnicą, że
wiele materiałów formacyjnych w Ruchu
powstało na kanwie doświadczeń społeczności protestanckich. W dokumentach zaś
takich jak Adhortacja Evangelii nuntiandi
lub Encyklika Redemptor hominis jasno
określa się, że współpraca z chrześcijanami,
z którymi nie mamy pełnej jedności, jest
wprost nakazana.
Ruszając z projektem „Szukając Boga” od
samego początku pomyśleliśmy o ścisłej
współpracy z Ruchem Światło-Życie. Cieszymy się bardzo, że taka współpraca istnieje
i się rozwija. Są oczywiście bardzo duże potrzeby włączenia się w ewangelizację internetową nowych osób, a także jak największej
ilości wspólnot, do których można by odsyłać
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zainteresowane osoby, które nawiązują relację
z Bogiem poprzez orędzie ewangelizacyjne,
jakie znajdują w internecie na stronie www.
szukajacBoga.pl. Stąd jesteśmy gotowi przyjechać w dowolne miejsce, aby zaprezentować
Projekt „Szukając Boga”, ponieważ „Żniwo
jest wielkie” – podsumowuje Norbert Klama,
Koordynator Projektu „Szukając Boga”.
Dlaczego Internet?
Tam są ludzie! Pewne zawody upadają
(kołodzieje, bednarze, snycerze), nowe powstają w ekspresowym tempie, by zaspokoić
współczesne potrzeby (na przykład ostrzący
deski narciarskie). Gazety systematycznie
zmniejszają nakłady (no, może z wyjątkiem
„Gościa Niedzielnego” – czego im szczerze
gratulujemy!), bo ludziom wygodniej i taniej
dowiadywać się o interesujących sprawach
w Internecie. Nawet telewizji ogląda obecnie
mniej ludzi. Jak dowodzą amerykańskie
badania, 59% ludzi więcej czasu spędza
przed ekranem komputera niż przed telewizorem. Najmłodsze pokolenie, także
w Polsce, praktycznie mogłoby się obejść bez
telewizji. Rozrywkę znajdują w interaktywnych grach komputerowych, polityką się
nie interesują, wygadają się na portalach
społecznościowych – dodaje Henryk Król,
inicjator projektu „Szukając Boga” w Polsce.
Dzisiejszym światowym trendem jest dwustronna komunikacja, która zapewnia
anonimowość, dzięki której nie trzeba się
wstydzić tego, jakie opinie się wyraża,
i jakie pytania zadaje „wujkowi Google”.
Internet zapewnia źródło wiedzy na tematy
związane z naszymi zainteresowaniami
i jest miejscem, gdzie można nawiązywać
znajomości bez zobowiązań. Internet to
nowa wielka szansa na dotarcie do nowej
grupy poszukujących!
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Nie czuję się jeszcze „ewangelizatorem”
w pełnym tego słowa znaczeniu. Będąc
członkiem Wspólnoty Odnowy w Duchu
Świętym, od kilku lat odkrywam i przekonuję
się, że wszyscy jesteśmy wezwani do ewangelizacji. Próbujemy to realizować w różnoraki
sposób (seminaria odnowy życia chrześcijańskiego, ewangelizacje uliczne, rekolekcje, koncerty uwielbieniowe, gazetki i szereg
innych), ale „praca” w Internecie jako e-trener
to zupełnie coś innego i nowego. Jest to nowa
rzeczywistość, z którą na co dzień się nie
stykamy. Spotykając się z przypadkowymi
ludźmi w „realu” nie wiemy, jacy są naprawdę,
bo mają pozakładane „maski”. Wszyscy się
uprzejmie uśmiechają, a tak naprawdę ich
wnętrze woła: potrzebuję miłości, spełnienia,
docenienia, zauważenia. Nie wypowiedzą tego
głośno. W Internecie „odkrywają się”, bo są
anonimowi; mogą się wreszcie wyżalić, wyrzucić z siebie całą złość – na Boga, na innych,
także na siebie. Tam proszą o pomoc: „Boże
ratuj! Bo już nie mogę dłużej wytrzymać!” Tam
zadają pytania: „dlaczego akurat mnie to
spotkało?” Tam też dzielą się swoją osobistą
relacją z Jezusem, czasami bardzo intymną,
o której nie wie nawet współmałżonek. Dlatego
właśnie Internet jest narzędziem na dzisiejsze
czasy, daje największe możliwości dotarcia do
najbardziej zagubionych i poranionych, dla
których świat już się nie liczy, którzy nie wychodzą z domu (bo po co?), którzy często chcą
odebrać sobie życie, i pozostał im już tylko
Internet jako ostatnia nitka łącząca ze
światem. Nie wykorzystać tej szansy byłoby
grzechem – dodaje Jacek Tyczka.
SzukajacBoga.pl
W lipcu 2008 roku Bóg powołał do życia
nadzwyczajne narzędzie ewangelizacyjne,
które połączyło wielu ludzi z różnych śro38
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dowisk wierzących (w tym z Ruchu ŚwiatłoŻycie). Projekt „Szukając Boga” otworzył
nową kartę w historii ewangelizacji.
SzukającBoga.pl to nowy, współczesny
sposób docierania do ludzi z przesłaniem
Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie w oparciu o Pismo Święte. Wychodzi
on naprzeciw osobom szukającym w Internecie odpowiedzi na pytania dotyczące Boga,
sensu życia i religii. Wielu z nich ma uprzedzenia związane z religią jako taką, często
utożsamiają współczesne kościoły z hipokryzją.
Projekt ma charakter ponadwyznaniowy.
Często krytycy chrześcijaństwa argumentują,
że skoro jest tyle denominacji chrześcijańskich
wzajemnie się zwalczających, nie ma co
mówić o jednej Prawdzie, miłości itp. Otóż
tak nie musi być! Ewangelia jest jedna, i tak
jak w szpitalu – nie pytasz, czy lekarz jest
katolikiem, czy protestantem, pod warunkiem, że jest dobry – tutaj większość piszących to ludzie z obrzeża (oraz całkiem bez
kontaktu z jakimkolwiek kościołem). Jest to
tak zwana oddolna ewangelizacja ekumeniczna! – mówi Henryk Król.
Założenia projektu są proste. Dotrzeć
z Dobrą Nowiną do Polaków, dać im szansę,
aby sami podjęli decyzję zawierzenia
swojego życia Chrystusowi, towarzyszyć im
we wzroście duchowym oraz pomóc odnaleźć swoje miejsce w lokalnej wspólnocie
kościelnej (żywej wspólnocie).
Jednak, aby było to możliwe, potrzeba
wielu osób gotowych do zaangażowania się
w to dzieło w charakterze e-trenerów. Poszukiwane są także żywe wspólnoty, gotowe
przyjmować osoby, które pragną pogłębiać
swoją więź z Panem. Brutalna rzeczywistość
pokazuje jednak, że z tym ostatnim jest
największy problem. Tu więc jest miejsce na
powrót do pytania: gdzie to żniwo Pana?
Okazuje się, że większość wspólnot i śro-
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dowisk (także w Ruchu) nie jest gotowa,
bądź nie chce przyjmować ludzi, którymi
trzeba naprawdę się zainteresować, którym
potrzeba poświęcić trochę więcej czasu.
Dlaczego tak jest?
W praktyce
W praktyce wygląda to tak: osoba wpisująca w Google na przykład pytanie: co
zrobić z życiem trafia przez link na stronę
www.SzukajacBoga.pl, gdzie prezentowane
są prawdy kerygmatyczne oraz świadectwa
w ciekawy, multimedialny sposób. Na
stronie jest także możliwość odmówienia
modlitwy, w której zaprasza się Jezusa do
swojego życia. Dla zainteresowanych tą
decyzją oraz dla tych, którzy chcą zadać
jakieś pytania e-trenerowi, przewidziany jest
odpowiedni formularz kontaktowy. Odzwierciedlenie podjętych decyzji zobaczyć
można na interaktywnej mapce na stronie
www.ccm.pl w dziale „Dobre Miejsca” lub
na www.Jesus.net w polu „Decyzje na żywo”.
Każdego dnia jest wypełnianych od kilku do
kilkunastu formularzy przez osoby pragnące
mieć kontakt z e-trenerem. Każdego tygodnia mnóstwo osób pragnie poznawać
Chrystusa w żywej wspólnocie.
Kto odpowiada na formularze kontaktowe? To właśnie ci e-trenerzy. Tak jak
trenerzy – powinni całą swoją uwagę koncentrować nad uzyskaniem najlepszych
wyników ludzi, z którymi pracują. W tej
chwili zespół e-trenerów liczy ponad 160
osób i szczerze mówiąc, jest ich zdecydowanie za mało wobec potrzeb. Jak wielu
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różnych ludzi kontaktuje się z e-trenerami,
tak wielka jest potrzeba robotników Pana
z różnych środowisk chrześcijańskich. Cel
jest zbyt wielki, aby podołała temu jakaś
jedna grupa ludzi. E-trenerzy działają
w ramach zasad partnerskich, takich jak:
przekazanie Chrystusa, a nie siebie (jedności
z Chrystusem), przyprowadzanie do Chrystusa, nie do (swojej) denominacji kościelnej, otwartość. E-trenerzy przechodzą
najpierw podstawowe szkolenie, ale cały czas
rozwijają swoje umiejętności na różnych
warsztatach, organizowanych co jakiś czas.
Już po kilku tygodniach pracy e-trenerzy
odkrywają radość z pomocy poszukującym
oraz specjalną bliskość Bożego Ducha, który
ich prowadzi w tej korespondencji.
Kolejną częścią projektu jest także internetowy kurs e-learning’owy „Dlaczego
Jezus?!” (DJ?!) składający się z pięciu modułów, poruszający cztery prawa życia duchowego. Do tego kursu trafiają ludzie,
którzy wypełnili formularz na stronie SzukajacBoga.pl i korespondują już z etrenerami lub weszli bezpośrednio na stronę
www.DlaczegoJezus.pl i zarejestrowali się.
Kurs pomaga w zrozumieniu misji Jezusa na
ziemi i prowadzi do świadomości potrzeby
życia z Jezusem, a w rezultacie wzrostu
w żywej wspólnocie/społeczności. Główną
cechą kuru „DJ?!” jest zadawanie pytań,
które mają pomoc w poznaniu prawdziwych
potrzeb rozmówcy oraz inspirować do samodzielnego odkrywania. Na koniec takiego
kursu każdy uczestnik pytany jest, czy chce
otrzymać kontakt do wspólnoty lub społeczności chrześcijańskiej. Proponowane są
kontakty zawsze w ramach potrzeb danego
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kursanta. Jeśli wyraża on pragnienie, że chce
trafić do wspólnoty w ramach Kościoła katolickiego, e-trener proponuje mu tylko takie
wspólnoty. Analogicznie w przypadku społeczności protestanckich. Zawsze jednak
proponujemy wspólnoty w ramach Kościoła
chrześcijańskiego. Jeśli zdarza się tak, że dana
osoba nie jest jeszcze zdecydowana, proponuje się „Kurs Alfa”, organizowany
w różnych częściach Polski.
Kilka miesięcy temu pojawiły się kolejne,
nowe części (kamienie) projektu „Szukając
Boga”. Pierwszy z nich to ewangelizacyjny
kurs „Odkrywanie Chrześcijaństwa” (OCH!).
Jest to bardzo ciekawy i dobrze przygotowany
materiał do pracy ewangelizacyjnej, choć nie
tylko. OCH! oparte jest na Ewangelii św.
Marka, gdzie na nowo podkreśla się przesłanie Jezusa: o realności piekła, grzechu oraz
o sensie Jego ofiary na krzyżu. Uczymy się
tego od dziecka, znamy te tematy, ale czy
przekazujemy je dalej?! Ten właśnie kurs
może nam w tym pomóc. OCH! prowadzone
jest już w realu, a w przygotowaniu jest wersja
internetowa, którą znajdziemy na stronie
www.OdkrywanieChrześcijaństwa.pl.
Drugim nowym programem (kamieniem)
jest Akademia Rozwoju Chrześcijanina
(ARCh+), dotycząca pracy poewangelizacyjnej, pomocna we wzroście w wierze.
Ogólnoświatowe badania wykazały, że istnieje osiem zasadniczych wartości, będących
filarami życia chrześcijańskiego, których
powinni trzymać się liderzy, by być skutecznymi w swojej służbie. W tym celu powołano Międzynarodowy Instytut Przywództwa (International Leadership Institute
– ILI), który opracował program nauczania,
odzwierciedlający te wartości. Już ponad 50
tysięcy absolwentów w ponad sześćdziesięciu
krajach potwierdza dzisiaj, że filary te są im
pomocne w przemianie życia. Materiały
ARCh+ podzielone są na 10 spotkań i prze40
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znaczone do studiowania w małych grupach,
których celem jest budowanie więzi z Bogiem
i innymi poprzez dyskusję i modlitwę.
ARCh+ prowadzona jest już w realu, a wersja
internetowa w fenomenalnej szacie graficznej
i multimedialnej dostępna będzie pod adresem www.AkademiaPlus.pl. Program ten
będzie miał swoje trzy odsłony: dla kobiet,
mężczyzn oraz studentów.
Strategia „Kamienie w Potoku”
Cały projekt „Szukając Boga” opiera się na
strategii „kamieni w potoku” oraz pytań,
które mają inspirować rozmówcę do szukania odpowiedzi. Tak jak trener ćwiczy
i inspiruje drużynę, aby ta mogła wygrać
mecz, tak e-trener nie wygłasza kazań i nie
moralizuje, ale zadaje pytania inspirując do
poszukiwania odpowiedzi. Daje tym samych
swoim rozmówcom poczucie wolności
i osobistego sukcesu na drodze odkrywania
Boga.
Propozycje (części), które daje projekt
„Szukając Boga”, to owe „kamienie”, które
mają pomóc przejść ludziom przez duchową
rzekę. Sens tej strategii polega na tym, aby
znów dać prawo wyboru ludziom, którą
drogą chcą iść. I wcale nie jest powiedziane,
że zawsze muszą iść o jeden kamień do
przodu – na tym polega prawo wolności
drugiego człowieka.
Stary model przechodzenia przez duchową
rzekę wygląda tak, że budujemy most
i wołamy z drugiego brzegu „Przyjdź do
nas!”. Jeszcze dwadzieścia lat temu ten model
sprawdzał się idealnie. Ale w świecie wirującego cyklonu ta metoda nie zdaje egzaminu. Owa rzeka to dzisiejsze pole do
działania chrześcijan. Dlatego właśnie tworzone są „kamienie w rzece”, przywołane już
wcześniej „Dlaczego Jezus”, „Kurs Alfa”,
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„Odkrywanie Chrześcijaństwa”, „Akademia
Rozwoju Chrześcijanina”, a w wkrótce
„Projekt Prawda” czy chrześcijańskie obozy
dla małżeństw.
Reasumując: projekt „Szukając Boga”
wychodzi do poszukujących, wychodzi do
tego miejsca, w którym znajdują się ludzie.
E-trenerzy inspirują do samodzielnego odkrywania: Kim jest Bóg? I pomagają przejść
przez „duchową rzekę”, towarzysząc tylko, bo
współcześni ludzie sami chcą dokonywać
wyboru.
Powołanie
Kto może zostać e-trenerem? Na pewno
osoba pełnoletnia. W Ruchu zasadniczo
służby e-trenera może podjąć się osoba po
drugim stopniu rekolekcji ONŻ. Najistotniejszą sprawą jest jednak to, aby przyszły
e-trener żył zgodnie z nauczaniem Chrystusa
i posiadał żywą relację z Bogiem, aby w jego
życiu Bóg uczestniczył we wszystkich
sprawach. Kandydat powinien także czytać
Pismo Święte i stosować się do prawd w nim
zawartych. Warunki, jakie powinien spełnić
e-trener to: być ugruntowanym w wierze,
dostarczyć rekomendację swojego duszpasterza, posiadać odpowiednie cechy charakteru, być gotowym poświęcić minimum
3 x 1 godzinę w tygodniu na korespondencje,
być przeszkolonym i„zaakceptowanym”
przez Koordynatora Projektu, otwartym na
uczestniczenie w warsztatach oraz potrafiącym zebrać wokół siebie osoby, które będą
wspierać go modlitwą. E-trener na nowo
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musi spojrzeć na dzielenie się swoją wiarą
poprzez zaprzestanie wygłaszania Ewangelii
„ponad głowami”. Słowa Jezusa powinny być
wyjaśniane na poziomie rozmówcy, by pomagać mu samemu odkryć, kim jest Bóg.
Warto zastanowić się nad swoją osobistą
służbą dla Pana – czy przynosi ona żniwo?
Czy traktuję swoje powołanie do głoszenia
Dobrej Nowiny priorytetowo? A jeśli tak, to
czy robię to efektywnie? Dla mnie osobiście
wstrząsające były dwa pytania dotyczące
mojej służby ewangelizacyjnej: jeśli nie ja, to
kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? Bo żniwo
wprawdzie wielkie, ale robotników mało –
mówi Jezus.
Dlatego potrzebujemy Twojej pomocy!
W czym możesz pomóc? Módl się, by poszukujący znaleźli nasz portal w gąszczu wielu
innych stron w Internecie. Módl się, by Ci,
którzy wyrażają swoją wolę zaproszenia do
swojego życia Chrystusa, chcieli pójść o krok
dalej i podjąć oferowany kurs „Dlaczego
Jezus?”. Módl się za tych, którzy pragną
wzrastać we wspólnocie. Módl się też za
wspólnoty, które troszczą się o swych podopiecznych. Przemódl i zastanów się, czy Pan
nie wzywa Ciebie, byś się zaangażował w tę
służbę jako e-trener. Pomóż rozpropagować
portal www.szukajacBoga.pl. Daj szansę
innym ludziom, aby mogli poznać Boga
i otrzymać zbawienie. Nie pozwól, aby ludzie
szli na zatracenie.
Adam Kania
Koordynator projektu Szukając Boga
dla Ruchu Światło-Życie
SzukajacBoga@oaza.pl
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Szukającym Boga
naprzeciw...

W

róciłem przed chwilą ze spotkania mentorów platformy
ewangelizacyjnej „Szukając
Boga”. Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu
za ludzi, z którymi podejmujemy to dzieło
i za cuda łaski, które czyni przez to i inne
związane z tą stroną internetową inicjatywy1. Zaskakuje przydatność tego narzędzia w dziele głoszenia Pana Jezusa.
Wydaje się, że dzisiaj przestrzeń internetu
to olbrzymie pole, na którym trzeba siać
Dobrą Nowinę i jak to często powtarza mój
przyjaciel, Heniu Król, trzeba łowić ryby
tam gdzie one są. W ciągu dwóch i pół roku,
od kiedy zaistniała polska edycja projektu,
naszą stronę odwiedziło ponad 1,2 miliona osób z czego ok. 14% modliło się,
powierzając swoje życie Panu Jezusowi.
Spośród nich, znowu ponad 10% nawiązało
z nami kontakt i wyraziło chęć pogłębienia
znajomości Jezusa przez kurs biblijny. Co
tydzień ok. 35 osób rozpoczyna pięciotygodniowy kurs „Dlaczego Jezus” albo
„Odkrywanie Chrześcijaństwa”. Po jego
zakończeniu, ok. 70% tych, którzy go
przeszli, wyraża chęć wejścia w realną
wspólnotę Kościoła.
Wdzięczność za to dzieło jest tym większa,
że w moim przekonaniu wpisuje się ona
w troskę Ojca Świętego – Benedykta XVI
o to, aby głosić Ewangelię w sposób, który
będzie adekwatny do sytuacji współczesnego świata, w którym wielu odchodzi od
prawa Chrystusowego2. Powołując Papieską
Radę ds. Promowania Nowej Ewangelizacji,
papież napisał, że tym czego potrzebują
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wszystkie Kościoły żyjące na ziemiach tradycyjnie chrześcijańskich, jest odnowiony
impuls ewangelizacyjny, wyraz nowej, wielkodusznej otwartości na dar łaski3. Powołując się zaś na swoją encyklikę Deus Caritas
Est, Benedykt XVI przypomina, że u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji
etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą,
która nadaje życiu nową perspektywę, a tym
samym decydujące ukierunkowanie4. Nam
dokładnie o to chodzi. chcemy wyjść na
przeciw tym, którzy zaczynają Boga
szukać...
Jestem w tym projekcie obecny od samego
początku i znam go niejako „od kuchni”.
Mamy jasne ustalenia, których się konsekwentnie trzymamy. Aby zostać dopuszczonym do posługi w tym dziele, trzeba
przejść paroetapowe szkolenie oraz zostać
pozytywnie zaopiniowanym przez osoby za
to odpowiedzialne. Jedną z mocniejszych
stron tego projektu są wspólne szkolenia
doradców (e-trenerów), które dają okazję
do wzajemnego poznania się oraz pozwalają
na jednoznaczne dla wszystkich ukazanie
celu i metody naszej pracy. To pokazuje
także, że jest jedna prawda o tym dziele,
a nie inna dla katolików i inna dla reszty
świata. To wzajemne poznawanie się
podczas różnych szkoleń rodzi z jednej
strony większą otwartość na to co jest
„inne” u drugiego, a z drugiej strony uwrażliwia i budzi wzajemny szacunek dla szczerości zaangażowania w głoszenie Pana
Jezusa wśród chrześcijan różnych wyznań.
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Chociaż mamy świadomość tego, że
współpraca chrześcijan z różnych wspólnot
jest wezwaniem bardzo wymagającym, to
jednak czujemy się zaproszeni do tego
dzieła przez Pana Jezusa. Opieramy się na
wzajemnym zaufaniu, które budujemy
w oparciu o jasne zasady. Fundamentem jest
troska o doprowadzenie zbłąkanego
w wierze człowieka do żywej, osobistej relacji z Bogiem oraz nauczenie go pielęgnowania tej relacji w dialogu Słowa i modlitwy.
Drugim naszym celem jest znalezienie takiemu człowiekowi oparcia w konkretnej
wspólnocie chrześcijańskiej. Zasada, którą
stosujemy wobec ludzi nawiązujących
z nami kontakt jest taka, że staramy się
znaleźć konkretnemu człowiekowi żywą
wspólnotę, która formuje się w oparciu
o Słowo Boże i modlitwę, w jego własnym
Kościele. I to jest nasz absolutny priorytet.
Szanując jednak wolność człowieka w jego
osobistych decyzjach, dopuszczamy także
i taką sytuację, że ktoś znajdzie drogę
wzrostu w innej wspólnocie niż Kościół jego
chrztu, albo jako niewierzący „wybierze”
dla siebie tę, która będzie mu najbardziej
odpowiadała.
Raz w roku znaczna część uczestniczących w projekcie (zaproszeni są wszyscy
mentorzy i e-trenerzy z rodzinami) spotykamy się na wspólnej konferencji. To czas
naszego świętowania, któremu towarzyszy
wspólna modlitwa, słuchanie Słowa Bożego,
spotkania z ciekawymi świadkami wiary
i praktykami w dziedzinie głoszenia Ewangelii, a także wspólna zabawa i kuluarowe
rozmowy służące wzajemnemu poznaniu
się. Podczas ubiegłorocznej konferencji
w Szczyrku uczestnikami naszego spotkania
w połowie byli katolicy, a drugą stanowili
chrześcijanie kilku wspólnot protestanckich. Codziennie mieliśmy okazję do
wspólnego spotkania Pana Jezusa we Mszy
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Świętej, w której brały udział także pojedyncze osoby spoza katolików. Modliliśmy
się, aby dane nam kiedyś było spotkać się
już nie tylko przy wspólnym stole Słowa,
tak jak to teraz robimy, ale i zasiąść do
wspólnego stołu Eucharystii. Doświadczam
tego, że z każdym spotkaniem rośnie szacunek i nierzadko bardzo pozytywne zdumienie wobec Kościoła Katolickiego, wśród
stałych bywalców naszych spotkań.
Mamy świadomość tego, że współpraca
międzywyznaniowa w dziele ewangelizacji
może być też traktowana „podejrzanie”,
z podtekstem pytania o ewentualny prozelityzm. Jednak moje osobiste doświadczenie
miłości i jedności, a także pokornej szczerości w relacjach, jaką przeżywam od wielu
lat w kontaktach z moimi przyjaciółmi
z bardzo różnych protestanckich Kościołów
i wspólnot kościelnych, daje mi podstawy
do zaufania i aktywnego włączenia się w to
dzieło. Sądzę, że w tej dziedzinie najwięcej
„oporów” zwykle rodzi się ze względu na
elementarną niewiedzę o danej współpracy,
albo z góry stawianych negatywnych założeń, które są związane z wcześniejszymi
złymi doświadczeniami.
Pisząc te słowa nie zamierzam nikogo do
niczego przekonywać, gdyż dotychczasowe
owoce tego dzieła same uzasadniają jego
przydatność w dziele Nowej Ewangelizacji.
Raczej chcę podzielić się pozytywnym doświadczeniem drogi współpracy międzywyznaniowej w dziele przepowiadania
Dobrej Nowiny i doprowadzaniu ludzi do
Kościoła. Weryfikujące dla dzieła jest także
to, że wszystko odbywa się na zasadzie
wolontariatu, gdzie każdy sam musi się
osobiście zaangażować, a to wymaga poświęcenia czasu, sił a i często wydania
własnych pieniędzy. Myślę, że im więcej
w tym dziele będzie takich dojrzałych
w wierze i zaangażowanych katolików, tym
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łatwiej będziemy mogli pomóc naszym
zagubionym siostrom i braciom, którzy
z bardzo różnych powodów nie mają relacji
do Kościoła, a Boga szukają właśnie w internecie...
W swoim przemówieniu podczas spotkania ekumenicznego w kościele Świętej
Trójcy w Warszawie podczas pielgrzymki
do naszej ojczyzny w 2006 r., papież Benedykt XVI przypomniał słowa Sługi
Bożego Jana Pawła II, wypowiedziane
piętnaście lat wcześniej w tym samym
miejscu: Stoi przed nami zadanie przezwyciężania, krok za krokiem, przeszkód stojących na drodze do wspólnego wzrastania
w jedności, jaką Chrystus na początku obdarzył swój Kościół, który jest jeden. Waga
tego zadania nie dopuszcza pośpiechu i niecierpliwości, ale obowiązek posłuszeństwa
woli Chrystusa wymaga, abyśmy trwali na
drodze do pokoju i jedności wszystkich
chrześcijan. Wiemy, że to nie my sami będziemy leczyć rany powstałe w wyniku
rozłamu i przywracać jedność – jesteśmy
tylko narzędziami w ręku Boga. Jedność
chrześcijan stanie się darem Boga w Jego
czasie łaski. Pokornie zdążamy ku temu
dniowi, wzrastając w miłości, wzajemnym
przebaczeniu i zaufaniu5. Chociaż papież
Benedykt komentując te słowa powiedział,
iż wiele zmieniło się od tamtego spotkania.
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Bóg pozwolił nam poczynić wiele kroków ku
wzajemnemu zrozumieniu i zbliżeniu się6,
są one nadal bardzo aktualne, a jak sądzę
jednym z narzędzi do ich praktykowania
jest nasze wychodzenie naprzeciw szukającym Boga.
Ks. Ryszard Nowak

fot. Dariusz Hrycyk

Szczegółowo napisał o tym w swoim artykule, zamieszczonym w tym samym numerze Oazy,
Adam Kania.
2
Benedykt XVI, Motu Proprio „Ubicumque et semper”. Ustanowienie nowej Papieskiej Rady ds.
Promocji Nowej Ewangelizacji; Tekst w wersji angielskiej znajduje się na stronie: http://www.vatican.
va/holy_father/benedict_xvi/apost_letters/documents/hf_ben-xvi_apl_20100921_ubicumque-etsemper_en.html.
3
tamże.
4
Benedykt XVI, Encyklika „Deus Caritas Est”, nr 1.
5
Przemowienie Benedykta XVI podczas spotkania ekumenicznego w Warszawie: http://ekumenizm.
wiara.pl/doc/478006.
6
tamże.
1
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Porozmawiajmy o Miłości
Randka Małżeńska jako narzędzie ewangelizacyjne
Ewangelizacja to nie głoszenie teorii
o możliwości życia ewangelicznego,
ale sprawozdanie z tego, co Bóg czyni
z tymi, którzy wierzą
Jego Ewangelii
Ks. Franciszek Blachnicki

W

ydawałoby się, że nie ma bardziej
ośmieszonych przez liberalizm
pojęć niż katolicka nauka
o płciowości, małżeństwie i rodzinie. Jeśli
nie ma śmiechu, to są słowa: Trudna jest ta
mowa, któż ją pojąć może. Ilu ludzi z głębi
serca przeżywa zachwyt nad tymi rzeczywistościami? A przeżywszy zachwyt stwierdza,
że nie może tego zachować tylko dla siebie?
A z tego właśnie zachwytu i z tego stwierdzenia zrodziła się chęć znalezienia odpowiedzi na zmasowany atak, promujący
wolne związki bez zobowiązań. W efekcie
w maju 2010 roku wystartowała pierwsza
Randka Małżeńska. I, co więcej, okazało się,
że jest zdolna wzbudzić zainteresowanie
powyższym tematem.
Zaczepka
Pomysł świeży, niezwykłej urody, ubrany
w gustowne ciuchy. Gotów stanąć do walki
z każdym innym marketingowym produktem. Randka Małżeńska nie jest jednak
jedynie efektowną akcją. Od początku miał

to być sposób na wyjście z treściami ewangelicznymi do ludzi, którzy niekoniecznie są
sympatykami Kościoła. Taka była idea
przyświecająca grupie ludzi z Domowego
Kościoła w diecezji warszawsko-praskiej.
Samych organizatorów – pozytywnie –
zaskoczyło, że tak dużo osób przyszło dzięki
informacjom umieszczonym w Internecie,
plakatom i ulotkom rozdawanym na ulicach.
Stanowili oni około 80% spośród blisko 700
par małżeńskich, które w niedzielne popołudnie 17 października 2010 roku zasiadło
w salach kinowych w siedmiu miejscach
diecezji warszawsko-praskiej, rozpoczynając
swoją Samochodową Randkę Małżeńską.
Randka jest zatem narzędziem ewangelizacyjnym o niezwykle pojemnej i elastycznej
formule i tak ją należy rozumieć. Okazało
się również, że jest to narzędzie potrzebne
i skuteczne, o czym świadczą przeprowadzone do tej pory „cykle” – bo każda randka

45

Oaza
jest wstępem do dalszych warsztatów,
spotkań i zaproszeniem do włączenia się
w kręgi Domowego Kościoła. Co najważniejsze – Randka Małżeńska nie jest chroniona żadnym prawem autorskim, wręcz
przeciwnie, zachęca się do jej jak najszerszego powielania i wykorzystywania. Dostajemy do ręki narzędzie. Jak ono działa
i jak je wykorzystywać na własne potrzeby?
Coś z niczego
Przede wszystkim nie należy się bać wariackich pomysłów i logistycznego szaleństwa. Nie należy się również zniechęcać
oporem środowiska, które z natury rzeczy
powinno chcieć współpracować, a nie
zawsze chce, czyli członków własnej
wspólnoty (warto być przygotowanym na to,
że owo zjawisko nastąpi), i nie wolno zapominać, że takich dzieł nie zorganizuje się
w pojedynkę. Trzeba zebrać odpowiedni
zespół i wspólnie zacząć pracować nad pomysłami. W warszawsko-praskiej grupie
ewangelizacyjnej ten proces budowania
wspólnoty i uczenia się kontroli nad „szaleństwem” trwał od 2006 roku (o czym
będzie mowa później). Studium przypadku
– czyli Samochodowej Randki Małżeńskiej
– pokazuje nam, że cały cykl składa się
z następujących etapów:
Informowanie i zapraszanie chętnych.
Oprócz Internetu (radia, lokalnej gazety
katolickiej) i form klasycznych, takich jak
ulotki czy plakat, do zapraszania tych znajomych, przyjaciół, kolegów z pracy, którzy
jeszcze nie słyszeli o Dobrej Nowinie,
a którym trudno byłoby zdecydować się na
przyjście na „klasyczne rekolekcje”, zatrudniono pary z Domowego Kościoła. Okazało
się przy tym, że wcale nie jest prosto zdobyć
się na taki gest. Już ten etap obfituje w cie46

Pismo Ruchu Światło-Życie
kawostki i niespodzianki. Na przykład ulotki
w mini formacie, kojarzącym się większości
osób z ulotkami agencji towarzyskich, były
bardzo dobrym początkiem do rozmowy
o ewangelizacji i promocji rodziny w dzisiejszym świecie z osobami zaczepiającymi
rozdających. Zainteresował się nimi również
pan z drukarni, który nie był znajomym
organizatorów i nie należy do Oazy. Po
wejściu na stronę www.randkamalzenska.pl,
poruszony pomysłem, postanowił dodatkowo wydrukować bezpłatnie 110 tys.
ulotek (a zamówione było 20 tys.).
Nie zapominajmy o dzieciach! I nie
chodzi tu o trud znalezienia odpowiedniej
opiekunki. Jeden z moderatorów zachęcił do
włączenia się do akcji oazową młodzież,
apelując do nich o troskę o własnych rodziców. „Nie wiecie, jak opowiedzieć Rodzicom o Ruchu? Chcecie, aby w przyjaznej
atmosferze odkryli to, co Wy już znacie – ta
propozycja wychodzi naprzeciw takim
oczekiwaniom. To chyba niezły pomysł
wysłać swoich Rodziców na randkę do kina?
Można oczywiście o naszej akcji poinformować inne znane sobie małżeństwa: wujkaciocię, sąsiadów, znajomych itd. Jeśli dotrzecie do par żyjących w związkach niesakramentalnych, to jeszcze lepiej – oni
najbardziej potrzebują odkręcić to, co pokręcone”.
Budowanie atmosfery. Randka niesie ze
sobą określone skojarzenia – czegoś niezwykłego, tajemniczego, radosnego, ekscytującego. Zatem istotny jest element niespodzianki i zaplanowane czynności przygotowawcze. Żeby otrzymać bilet do kina,
należało wcześniej zalogować się na stronie
internetowej i zarezerwować miejsca na
wybranej sali. Bilety przychodziły drogą
mailową i każdy drukował je we własnym
zakresie. Tytuł do samego końca pozostawał
tajemnicą – była tylko obietnica, że nikt nie
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będzie zawiedziony (co się zresztą sprawdziło). Strzałem w dziesiątkę okazała się
nazwa – żaden mężczyzna nie przeszedł
obok niej obojętnie. Była na tyle tajemnicza
i ciekawa, że to mężczyźni zachęcali swoje
żony do wybrania się na randkę samochodową.
Pretekst. Bo czasem takiego potrzeba –
inspiracji do rozmowy. Tutaj był to film
„Fireproof ”, który chyba nikogo nie pozostawił obojętnym. Historia Caleba i Cat,
umierającej i odradzającej się miłości małżeńskiej,
niebanalna,

dotykająca prawdziwych emocji i przeżyć,
sprawiła, że chwilami we wszystkich salach
słychać było szum chusteczek ukradkiem
ocierających oczy (nie tylko płci pięknej).
Nie zabrakło też wybuchów śmiechu i ciszy
pełnej napięcia.
Ciąg dalszy, który musi nastąpić. Randka
odbyła się w siedmiu miejscach Warszawy
o jednej godzinie. Po skończonym seansie
uczestnicy przy wyjściu otrzymali tajemniczy list do otwarcia w domu, a tymczasem
udali się do samochodów, by wysłuchać
audycji na falach Radia Warszawa 106,2FM.
W studio radiowym czekał już ks. Marek
Kruszewski i jego goście. Najpierw tytułem
wstępu padło kilka luźnych uwag o filmie,
kilka informacji na żywo z sal kinowych
i wreszcie zachęta do rozmowy. Ten pomysł
również okazał się nader trafny. Niektórzy
uczestnicy przygotowali sobie kawę w termosie, inni pojechali pod kościół, w którym
brali ślub lub inne ważne miejsca z okresu
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ich narzeczeństwa czy wczesnej znajomości.
Film dotykał wielu trudnych kwestii, w niejednym samochodzie nie zabrakło więc
oczyszczających łez i przebaczenia.
Pielęgnacja, czyli Warsztaty Małżeńskie,
spotkania i zaproszenie do kręgów Domowego Kościoła. Tematem przewodnim
warsztatów jest dialog małżeński, ale mówi
się też o tym, jak kochać, żeby współmałżonek czuł się naprawdę kochany, i jak zapraszać Chrystusa do relacji małżeńskiej,

w której jest się na dobre i na złe.
Kurs zaprasza do ukierunkowania swojej
rozmowy przez kilka spotkań na tematy
związane z najważniejszymi wartościami:
odkrywania siebie, pokonywania trudności,
poszukiwania przebaczenia i miłości. Proponowany dialog krok po kroku, pytanie po
pytaniu, zwiększa wzajemną otwartość. Ta
rozmowa nie robi rewolucji od razu, ale
pozwala dotykać trudnych tematów, ułatwia
wysłuchiwanie się i szukanie rozwiązań
dobrych dla każdego małżeństwa. W efekcie
dialog stanie się naturalnym, codziennym
narzędziem do rozwiązywania kłopotów
i narzędziem do uzdrawiania najtrudniejszych spraw.
Opowiedzieć o Miłości
To jedna z podstawowych cech ewangelizatora – zachwyt. Odkryłem Jezusa i nie
mogę o Nim nie mówić. Odkryłem życie
z Nim, i nie mogę nie pokazywać, jakie ono
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jest piękne. Zachwyt pięknem relacji małżeńskiej, każdym aspektem tej relacji,
sprawiła, że grupa osób z Domowego Kościoła w diecezji warszawsko-praskiej zaczęła organizować różnego rodzaju warsztaty
i spotkania.
Pierwsze odbyły się w listopadzie 2006
roku. Warsztaty Małżeńskie o intrygującym
temacie „Seks i mistyka” zgromadziły
wówczas w salach kurialnych przy Katedrze
Św. Floriana ok. 400 osób. Dzięki „akcji reklamowej”, do której zaangażowano m.in.
diecezjalne duszpasterstwo rodzin i lokalne
katolickie rozgłośnie radiowe, na warsztatach pojawili się nie tylko członkowie
Domowego Kościoła, ale i osoby niezwiązane z żadnym ruchem, poszukujące
swojego miejsca w Kościele. Przy tej okazji
zawiązała się Diecezjalna Diakonia ewangelizacji DK. Od tej jesieni corocznie zaczęły
odbywać się jesienne adwentowe Warsztaty
Małżeńskie. Ich gośćmi i prowadzącymi
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zarazem byli jak dotąd: ks. Marek Kruszewski, dwukrotnie p. Jacek Pulikowski,
a w kolejnym roku ks. Roman Trzciński.
Liczba uczestników miała ciągłe tendencje
wzrostowe (aż do ok. tysiąca osób), organizatorom nie brakowało inspirujących pomysłów, dotyczących również rozwiązań
technicznych. Warsztaty odbywały się na
przykład w dwóch dużych salach kurialnych
– prelegent i część uczestników znajdowała
się w sali na parterze, a w sali na piętrze,
gdzie docierała transmisja na telebimie,
mogły przebywać m.in. mamy z maleńkimi
dziećmi, bez obawy o to, że ich pociechy
będą rozpraszać mówcę. W tym czasie
starszym dzieciom atrakcje zapewniała
prężna Diakonia Wychowawcza. Po każdych
Warsztatach zgłaszały się kolejne pary zaciekawione Ruchem Światło-Życie, tak że
w ciągu kilku lat, ku ogromnej radości organizatorów, powstało wiele nowych, zaangażowanych kręgów.

Ludzie i dzieła
Organizatorzy od początku dysponowali
bardzo skąpym czasem. Ktoś rzucał pomysł
i wszyscy chętni zaczynali pomagać w realizacji – takie działanie nazwali bezinteresowną posługą, czyli diakonią. Po pewnym
czasie wykrystalizowała się grupa osób,
która organizuje Warsztaty Małżeńskie, ale
zawsze ktoś się w niej zmienia.
Przy okazji Randki Samochodowej ktoś
pomógł skontaktować się z producentami
filmu, ktoś inny kupił licencję na rozpowszechnianie, kilka osób znalazło sale
kinowe w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Każdy z chętnych rozwiesił 2-3
plakaty i diecezja okazała się „oplakatowana”.
Okazało się, że w Domowym Kościele są
zdolni graficy, którzy sprawili, że plakaty
i ulotki wyglądają coraz profesjonalniej. Ktoś
zbudował stronę internetową, a ktoś inny
zajął się pisaniem maili z informacjami.
Generalnie każdy z pomagających zrobił
TROCHĘ, bo na więcej nie starczało czasu.
Czas dla żony i dzieci po pracy był i miał być
NAJWAŻNIEJSZY. Wiedzieli, że mogą nie
dać rady... wtedy nic się nie stanie i tyle.
Takie podejście zmniejszało presję. Jeśli Pan
Bóg chce coś zrealizować, to zrealizuje swój
plan z nimi, a jeśli ta akcja Mu niepotrzebna,
to nie dadzą rady i nic się nie stanie. Chociaż
w trakcie akcji ta odpowiedzialność rosła –
bo jak już była licencja i 7 sal kinowych, to
trzeba je było zapełnić ludźmi – wynajęcie
kina kosztuje. Dobrym narzędziem okazał
się internet i e-zakup biletów; wtedy nie
trzeba nikogo angażować do sprzedaży –
nikt nie miał czasu, więc działał automat.
W międzyczasie znalazła się firma wgrywająca napisy i zaoferowała bezpłatną
pomoc w przygotowaniu filmu. Okazało się,
że istnieje kurs dialogu małżeńskiego
w oparciu o film (autor sam się zgłosił).
Wystarczył lifting i powstały Internetowe
Warsztaty Małżeńskie. Pan Bóg podpowiada
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dobre pomysły i ułatwia ogarnięcie całości.
„Zaskoczyła nas energia naszej diecezjalnej diakonii wychowawczej” – wspominają organizatorzy. – „Każda akcja to
minimum kilkadziesiąt (nawet ponad 100)
dzieci. Młodzież oazowa widząc małżeństwa
z Domowego Kościoła, posługujące w diakonii wychowawczej, sama przychodziła
„popatrzeć”, a przy okazji pomagała.
W efekcie końcowym złożone w całość
drobne posługi wykonane przez szereg osób
dały zaskakujący rozmachem efekt. Chyba
tylko Pan Bóg wiedział, co z tego wyjdzie.
I jak to jeden z księży podsumował, jeśli Pan
Bóg chce coś zrealizować, to i ściany pomagają. Dobrym duchem diakonii jest
oczywiście jej opiekun ks. Piotr Urbanowski,
który zaraża wszystkich szczerością swojego
powołania i zachwytem Kościołem Powszechnym i tym Domowym. I nawet on
miał obowiązek nie angażować się „za dużo”.
Zresztą zawsze mówi, że dla niego największą frajdą jest patrzenie na dorosłych
w akcji, to go nie tylko buduje, ale też stawia
do pionu we własnym powołaniu kapłańskim”.
Czy chcemy dla siebie
„tracić” czas?
Człowiek staje się sobą dzięki relacjom
z Bogiem, relacjom z innymi. Te relacje
zawsze, w każdej epoce, były atakowane –
choć w każdej inaczej. Zawsze można się
było ukryć za pozorami dobrych stosunków,
właściwych manier, dużo bywać i z nikim
nie być blisko. Tyle, że nikomu wcześniej nie
przyszło do głowy, żeby nadać relacjom takie
znaczenie, z czego wynika, że współcześnie
chyba najbardziej jest atakowana umiejętność budowania trwałych i dobrych relacji. I mimo całej liberalistycznej propa49
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gandy, mimo tylu rozczarowań i zranień,
nieporozumień, hasła „szczęśliwe małżeństwo”, „trwały związek” mają wysokie
notowania na giełdzie życiowego powodzenia. Nawet, jeśli nie oferują nic oprócz
winiety. Oglądając kolejną współczesną
komedię romantyczną, wyciskacz łez czy
zwyczajną, „życiową” historię, nie sposób
nie zauważyć całkowitego niekiedy zagubienia i naiwności bohaterów (Scenarzystów? Odbiorców, których chce się
kupić?). Nie zdarza się wam wtedy pomyśleć:
„wiele hałasu o nic”, „nie tędy droga”, „pomieszanie z poplątaniem”? A w życiu problemy bywają znacznie boleśniejsze i trudniejsze.
Wiele poważnych kryzysów jest spowodowanych tym, że ludzie ze sobą nie rozmawiają. „Umiejętność rozmowy się nabywa,
gdy się o tym zapomni, to człowiek nie potrafi rozmawiać, nie potrafi odczytywać
swoich potrzeb. Gdy wreszcie dochodzi do
rozmowy, szybko zaczyna ona przypominać
walkę – jest pełnym agresji wzajemnym
wyrzucaniem sobie niedociągnięć lub milczeniem” – podkreśla Elżbieta Stawińska,
pracownik jednej z warszawskich poradni
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rodzinnych1. Dzięki temu, że umie się ze
sobą rozmawiać, można przejść wiele trudności.
Randka w małżeństwie, to przestrzeń
o którą warto zawalczyć. Tym bardziej, że
ustalenie konkretnego czasu spotkania
ułatwia poruszanie trudnych tematów.
Podczas tego spotkania porozmawiamy
spokojnie i bez pośpiechu. Nie przeszkadzają
też dzieci, bo jeśli w ramach randki ktoś jest
w stanie „porwać” własną żonę, to jakim
problemem będzie dla niego zorganizowanie
czasu i opieki dzieciom. Nie zarobi się wtedy
na nowy samochód. Nie zmieni się wystroju
mieszkania na nowocześniejszy. Wielu
spraw w tym czasie się nie załatwi, ale na
pewno się go nie zmarnuje.
Wiola Szepietowska
źródło:
www.randkamalzenska.pl
Anna Maślana, Umówiłem się z nią… na 17,
Niedziela w Warszawie 42/2010. http://www.
niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=ed201042&nr=46
1
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WOKÓŁ DIAKONII

Animator dla animy?

P

odstawowym zadaniem animatora jest troska o duchowy
rozwój członków jego grupy,
kręgu, diakonii lub wspólnoty. Trzeba
jednak zauważyć, że ten rozwój nie
jest czymś samoistnym, bo rozgrywa
się w stałym związku ze sferą psychiczną, intelektualną i fizyczną
osoby. Człowiek nie jest mieszanką
ciała i ducha, lecz psycho-fizycznoduchową jednością. Mimo, że ta
teoria jest znana i akceptowana,
w praktyce jest stosowana chyba zbyt
rzadko. Popatrzmy na takie obrazki…
Uczestnik przyjeżdża na Oazę Dzieci
Bożych ze wspaniałą opinią w karcie. Animator chwali jego i jego pobożną rodzinę.
Na miejscu okazuje się, że uczestnik przejawia ADHD skrzyżowane z wyjątkową
złośliwością i demoluje pracę absolutnie
całej grupy, a po dwóch dniach nikt już nie
chce przebywać z nim w jednym pomieszczeniu. Za to modlitwa spontaniczna idzie
mu doskonale…
Animator jedzie na rekolekcje ze świetną
opinią w karcie, bo ma we wspólnocie tyyyyle obowiązków, a wszystkie wypełnia
świetnie. Na oazie również wypełnia
świetnie wszystkie obowiązki, za to okazuje
się, że nie jest w stanie z nikim się dogadać,
nie rozmawia ze swoją grupą i obraża się
na wszystkich, gdy coś idzie nie po jego
myśli, przez co cała diakonia szarpie sobie
nerwy.
Animator we wspólnocie odkrywa trudności życiowe jednego z uczestników.

Owocują one stałym przygnębieniem, koszmarami, bezsennością i rozdrażnieniem
owego uczestnika. Wspólnota zaczyna się
modlić. Po roku modli się jeszcze mocniej.
Po dwóch latach, gdy uczestnik jest na skraju
wyczerpania emocjonalnego, znajduje dla
niego rekolekcje. Problemy prowadzą do
izolacji uczestnika, więc jedzie on na kolejne
rekolekcje i modlimy się jeszcze bardziej…
Te przykłady ilustrują pewne zjawisko,
które w moim odczuciu, jest dość rozpowszechnione w Ruchu: skupiamy się na
formacji duchowej tak bardzo, że ignorujemy różne aspekty życia fizycznego,
psychicznego i społecznego uczestników,
które mogą w istotny sposób wpływać na
ich rozwój duchowy. Przez to zdarzają się
małe i większe katastrofy. A człowiek jest
przecież psycho-fizyczno-duchową jednością! Szczególnie niewyraźna granica
biegnie między życiem psychicznym a duchowym i chyba najczęściej te dwa zjawiska
się nam mylą, mieszają, nadmiernie rozdzielają i komplikują pracę.
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fot. Dariusz Hrycyk

Logiczny ciąg oddziaływań pedagogicznych (w uproszczeniu) jest taki: opieka
(zaspokajanie potrzeb oraz przeciwdziałanie faktycznemu i potencjalnemu zagrożeniu) ⇒ wychowanie (wprowadzenie
w życie społeczne, kierowanie w stronę
pełni rozwoju oraz ku wartościom) ⇒
formacja (w znaczeniu najogólniejszym
oznacza kierowanie samowychowaniem
podopiecznego). Te trzy rodzaje oddziaływań nie muszą występować po kolei,
często się przeplatają, zmieniają i uzupełniają, jednak:
Bez zaspokojenia podstawowych potrzeb
nie ma mowy o wychowywaniu ku wartościom.
Bez wychowania do pewnych podstawowych wartości nie ma mowy o skutecznej formacji duchowej.
Logiczny ciąg zaspokajania potrzeb jest
zaś taki 1: potrzeby fizjologiczne ⇒ potrzeba bezpieczeństwa ⇒ potrzeba przynależności ⇒ potrzeba uznania ⇒ potrzeba samorealizacji. Dopiero z samorealizacją łączą się takie sprawy jak: rozwój
osobisty, obcowanie ze sztuką, doskonalenie talentów i rozwój duchowy. Jeśli
potrzeby „niższe” są niezaspokojone, to
człowiek może wykonywać różne czynności pozornie związane z realizacją potrzeb ostatniego piętra (np. modlić się,
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chodzić do teatru, grać we wspólnocie
na fagocie), ale nie czyni tego dla
samorealizacji, ale dla zdobycia poczucia bezpieczeństwa, przynależności tudzież uznania. Samorealizacja
jest celem samym w sobie. Człowiek,
któr y doświadcza zaspokojenia
wszystkich swoich potrzeb, podejmuje wysiłek rozwoju duchowego
dla niego samego. Widzi w tym
wartość i chce do niej dążyć. I taka
osoba ma największe szanse na
sukces, bo jest gotowa do realizacji
w swoim życiu wiary, nadziei i miłości,
która nie szuka swego.
Oczywiście osoby, które doświadczają
niedostatków w zaspokajaniu swoich potrzeb, także mogą realizować owocnie
rozwój duchowy i praktykować cnoty. Jest
im jednak trudniej to osiągnąć. Bywa też,
że deficyty są tak wielkie, że całkowicie
blokują jakiś aspekt dojrzewania wiary:
– Dlaczego, na przykład, ktoś może nie
chcieć na IIo ONŻ opuścić Egiptu i woli
zostać w niewoli (zupełnie szczerze i na
serio)? Ano dlatego, że ów ktoś czuję frustrację, że Pan Bóg jest Wybawicielem. –
A dlaczego czuje frustrację? Okazuje się, iż
wolałby sam decydować o sposobach wybawiania siebie. – Dlaczego tak woli? Bo to
niemożliwe, by Pan Bóg kochał wszystkich.
– Dlaczego niemożliwe? Bo tego „ktosia” nie
da się kochać, więc Pan Bóg nas oszukuje,
że kocha wszystkich. – A skąd ktoś wie, że
jego nie można kochać? Z rodziny…
Powyższa historia jest absolutnie prawdziwa i do bólu na serio. Czy taka postawa
jest zagrożeniem dla rozwoju duchowego
tej osoby? Kolosalnym! Jak ona ma w ostatecznym rozrachunku wybrać Niebo
i miłość Boga, skoro sama chce się wybawiać i w tę miłość nie wierzy? A w opinii
„ktosia” było napisane: „zaangażowana
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w życie wspólnoty, dobrze wchodzi w treści
myślą. A ponieważ rodzice nie mają też
formacyjne” i tyle…
pełnej akceptacji dla Pana Boga, to osoba
Poznawanie wszystkich aspektów człopowoli z Pana Boga też rezygnuje.
wieczeństwa naszych uczestników jest za- • Niedostatek akceptacji i uznania w rodaniem animatorów, bo do zbawienia
dzinie ⇒ podejmowanie zbyt wielu
prowadzimy człowieka w całości, nie tylko
posług, aby pokazać więcej swoich tajego duszę. A nawet, jeśli ktoś uparcie chce
lentów, niż się rzeczywiście ma; przeciąprowadzić tylko duszę, to mu się to nie uda,
żenie i niezdolność do odpoczynku;
bo na duszę ma wpływ wiele różnych
wielka podatność na zranienia.
rzeczy. Jan Paweł II pisał o tym w adhortacji • Wychowanie w „dobrej rodzinie”, która
„Ecclesia In Europa”: Zachęcam też Kościół
spełnia wszystkie zachcianki dzieci ⇒
w Europie, by coraz większą uwagę poniezdolność do pracy w grupie i dostoświęcał wychowaniu młodych do wiary.
sowania się.
Patrząc w przyszłość, koniecznie musimy • Brak cnoty wytrwałości i systematyczzwrócić ku nim nasze myśli; musimy spotkać
ności ⇒ trudności z podejmowaniem
się z umysłami, sercami, osobowościami
codziennego Namiotu Spotkania (a także
młodych, by dać im rzetelną formację
innych regularnych działań).
ludzką i chrześcijańską (nr 61).
Jest też cała masa zaburzeń emocjoCelem wspólnot nie jest oczywiście nalnych, z którymi stykamy się i będziemy
przejęcie odpowiedzialności za wszystko, się stykać coraz częściej: autoagresja, autoco dotyczy jej członków. Słusznie za- erotyzm, zaburzenia odżywiania, depresja
kładamy, że od zaspokajania potrzeb młodzieńcza. Z pewnością spotkamy też
emocjonalnych i socjalizacji jest przede osoby, które wychowują się w rodzinach
wszystkim rodzina; od rozwoju intelektu- dysfunkcyjnych, i mają w związku z tym
alnego – szkoła; a od rozwoju fizycznego szereg specyficznych problemów. W tych
– siłownia i lekcje wychowania fizycznego. kwestiach animatorzy powinni mieć pewną
Tak jest, ale to nie znaczy, że w formacji wiedzę, aby skutecznie pomóc osobom,
ducha nie mamy zwracać uwagi na pozo- które doświadczają takich trudności.
stałe obszary, które powinny się rozwijać Przyda się też jednak pokorne (i rozsądne)
razem z nim. Szczególnie wtedy, gdy coś przyznanie się do bezsilności w pewnych
w tych obszarach stanowi zagrożenie dla sprawach. Animator przecież może pokształtowania się wiary.
A co „pozaduchowego” może przeszkadzać duszy? Rzeczy różne i najróżniejsze… Podam kilka przykładów,
z którymi się zetknęłam:
• Uwikłanie w relację z nieobliczalnymi rodzicami ⇒ niezdolność
do sprzeciwienia się im powoduje,
że ktoś nie może przychodzić na
spotkania formacyjne bez ich pełnej
akceptacji. A tej akceptacji nie ma,
fot. Dariusz Hrycyk
bo są zmienni i nie wiadomo, co
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prosić kogoś o pomoc! Na przykład specjalistę.
Szczególnie ważne jest rozeznanie, czy
trudności w rozwoju wiary pochodzą
z psychiki (np. jako odpowiedź na niezaspokojone potrzeby lub przebyte urazy),
czy też z wolnej woli człowieka (np. jako
jego wybór zła). Dokonanie tego rozróżnienia jest trudne. Może wymagać kierownictwa duchowego, konsultacji psychologicznych i wielu godzin Namiotu Spotkania.
Jest jednak szalenie ważne, bo pomaganie
powinno być silnie związane z rozpoznawaniem.
Skoro problemy dotykające życia duchowego wynikają z wielu, także „pozaduchowych” źródeł, to i ich rozwiązywanie
powinno być oparte na sposobach duchowych oraz nie-duchowych. Sądzę, że
żadna wspólnota nie zaleciłaby osobie
chorej na wątrobę jedynie modlitwy, rekolekcji i modlitwy. Najpierw zapisałaby ją do
lekarza, prawda? Natomiast z niezwykłą
cierpliwością modlitwą, rekolekcjami
i modlitwą leczymy depresję, anoreksję
i masę innych poważnych zaburzeń, które
też przecież mają swoich lekarzy!
Absolutnie nie mam nic przeciwko modlitewnemu towarzyszeniu osobom doświadczającym problemów emocjonalnych.
Jest to szalenie potrzebne, ale trzeba pamiętać, że Pan Jezus leczy także poprzez
ludzi, których do tego powołał. Trzeba
znaleźć równowagę i przyznać, że uzdrowienie przychodzi też w zwykłej pracy
zwykłych ludzi. Przepis na równowagę
podaje Pismo Święte:
Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od
Pana, ale módl się do Niego, a On cię uleczy.
Usuń przewrotność – wyprostuj ręce i oczyść
serce z wszelkiego grzechu! Ofiaruj kadzidło,
złóż ofiarę dziękczynną z najczystszej mąki,
i hojne dary, na jakie cię tylko stać. Potem
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sprowadź lekarza, bo jego też stworzył Pan,
nie odsuwaj się od niego, albowiem jest on
ci potrzebny. Jest czas, kiedy w ich rękach jest
wyjście z choroby (Syr 38, 9-13).
Owszem, przekazanie komuś opinii, że
powinien zgłosić się na terapię jest trudne
i krępujące. Ale w poważnych przypadkach
nie możemy nie powiedzieć, bo to oznacza
krzywdę bliźniego i poważne zaniedbanie
dobra. Jeśli coś stoi na przeszkodzie do
pełni rozwoju osoby i do jej zbawienia,
mamy obowiązek to zauważyć i pomóc jej
to przezwyciężyć, na tyle, na ile leży to
w naszych kompetencjach, bo: Jeśli na
przykład brat lub siostra nie mają odzienia
lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was
powie im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się
i najedzcie do syta! – a nie dacie im tego,
czego koniecznie potrzebują dla ciała – to
na co się to przyda? (Jk 2, 15-16).
Dbałość o całościowy rozwój osoby jest
b ard z o w a ż ny m z a d an i e m . Pr z e d e
wszystkim, szczęście człowieka zależy
w dużej mierze od jego dojrzałości. Zachwyt nad teologią ciała Jana Pawła II na
niewiele się przyda, jeśli ktoś nie ma podstawowych kompetencji komunikacyjnych
i demoluje każdy związek, w jaki wejdzie…
Po drugie, jednym ze znaków dojrzałości
chrześcijańskiej jest dzielenie się wiarą
z innymi. Należy to czynić poprzez świadectwo życia. I to życie musi być pociągające, zachwycające i inne od życia ludzi
nie znających Chrystusa w CAŁOŚCI. Kto
częściej pyta Cię o Pana Boga? Ten, kto się
zadumał: Jak on to robi, że się codziennie
modli?, czy ten, kogo zastanowiło: Jak on to
robi, że jest szczęśliwy?
Dojrzały chrześcijanin to dojrzały
człowiek!
Magdalena Leczkowska
1
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Pan Bóg przygotowuje
wybranych

D

rogi Boże są cudowne, a ich odkrywanie w czasie rekolekcji, każdych
rekolekcji, jest niezasłużonym
darem, łaską, jaką daje nam Pan Bóg. Takim
też darem Bożej Opatrzności, odczytanym
przez krąg centralny Domowego Kościoła,
stały się rekolekcje dla par diecezjalnych
i rejonowych.
Nie wyście Mnie wybrali…
Pierwsze rekolekcje dla par diecezjalnych
zostały zorganizowane jesienią 2009 roku
w dwóch turach: dla Polski północnej
w Górce Klasztornej i dla Polski południowej w Przytkowicach. Wtedy
w tych rekolekcjach uczestniczyły wszystkie pary diecezjalne
aktualnie
pełniące tę
posługę.
Od jesieni
kolejnego
roku ich uczestnikami stały się
pary diecezjalne
roz p o c z y n aj ą c e
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„Pierwsze zadanie rekolekcji to uświadomienie sobie cudownych dróg Bożych
w moim życiu”
(ks. Franciszek Blachnicki)
posługę. W ślad za tymi rekolekcjami postanowiono przygotować kolejne – dla par
rejonowych. I tak jesienią 2010 roku we
wszystkich filiach zaczęto przeprowadzać
kolejne turnusy takich rekolekcji.
Celem ich jest przypomnienie drogi
formacji w Domowym Kościele oraz ukazanie zadań stojących przed parą diecezjalną lub rejonową w oparciu o „Zasady
Domowego Kościoła”. Ich szczególnym
walorem jest dar spotkania par posługujących w wielu diecezjach, przez co w duchu
dzielenia się, wzajemnej pomocy i odpowiedzialności dokonuje się prawdziwy
przepływ bogactwa posługi, jedności, miłości oraz wizji Założyciela, Księdza Franciszka Blachnickiego. Rekolekcje te mają także
umo cnić p osługujące małżeństwa oraz pokazać cel, do
którego prowadzą
tych, których Pan
Bóg postawił na
ich drodze. Są
czasem zatrzymania się, refleksji, spojrzenia na
p o s ł u gę
z innej perspektywy.
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Ja was wybrałem…
Zarówno rekolekcje dla par diecezjalnych,
jak i rejonowych trwają od piątkowego popołudnia do niedzielnego obiadu. Na ten
intensywny czas składa się codzienna Eucharystia, przygotowana ze szczególną starannością i miłością, Namiot Spotkania
przed Najświętszym Sakramentem, Jutrznia,
konferencje, spotkanie w grupie oraz dialog
małżeński i pogodny wieczór. Jest także czas
dla rodziny, na wspólny spacer, rozmowy…
Moderatorzy podczas homilii w czasie
Jutrzni i Eucharystii wskazywali na właściwą
postawę w przyjęciu „Zasad Domowego
Kościoła” – zrozumieć, zaakceptować i zastosować. Z wielką troską zwracali uwagę na
cechy dobrego animatora diecezjalnego/
rejonowego, który powinien być człowiekiem:
• modlitwy i pokory (posługującym na kolanach),
• życia sakramentalnego (szczególnie często
korzystającym z sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii),
• pogłębiającym wiedzę religijną (dotyczącą
zwłaszcza małżeństwa i rodziny),
• stanowczym (ale bez narzucania się),
• kierującym się miłością, szacunkiem,
troską i odpowiedzialnością (interesującym się każdym człowiekiem),
• świadomym, że Jezus mnie nie opuści,
a Duch Święty w odpowiednim czasie
da właściwe rozeznanie,
• umiejętnie słuchającym Pana Boga
i ludzi,
• konsekwentnym w wierze, w głoszeniu i działaniu,
• dbającym o osobistą formację,
• otwartym na pomoc (umiejętnie
wyznaczającym konkretne osoby do
konkretnej posługi; dzielącym się
odpowiedzialnością),
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• posiadającym umiejętność negocjacji,
rozwiązywania konfliktów, wprowadzania
pokoju i napominania w duchu miłości,
• podejmującym właściwe decyzje w zakresie formacji i organizowanych rekolekcji.
W czasie Namiotu Spotkania, wsłuchując
się w głos Pana umywającego nogi
(J 13,1-17) oraz zapewniającego o wybraniu
(J 15,16), uczestnicy zastanawiali się nad
gotowością do służby, barierami utrudniającymi posługiwanie oraz tym, jakich
owoców posługi oczekuje od każdego Pan
Bóg.
Pan Bóg mówił w ciszy serc, które
otwierały się na Jego słowo, Jego obecność,
Jego miłość.
abyście szli…
Czas konferencji to przede wszystkim czas
wzięcia do ręki „Zasad Domowego Kościoła”
i najpierw spojrzenia na formację w Domowym Kościele, aby potem przejść do
zadań wspólnych dla wszystkich par odpowiedzialnych oraz do zadań wynikających
z podejmowanej posługi (pary diecezjalnej
lub rejonowej). W tym momencie stają
ważne pytania:

Wokół diakonii
1. Czy jest w nas przekonanie, że formacja
w Domowym Kościele to określona
DROGA, składająca się z konkretnych
etapów, które należy przebywać w określonej kolejności?
2. Czy troszczymy się o powierzone nam
małżeństwa i o ich drogę formacyjną?
3. Jakie rekolekcje organizujemy najczęściej
i czy dbamy o ich prawidłowy przebieg,
zgodny z charyzmatem pozostawionym
nam przez Założyciela?
Te ważne pytania wiążą się z zadaniami,
które „Zasady Domowego Kościoła” ujmują
w kluczowych słowach: inspiracja, koordynacja, odpowiedzialność, udział, służenie,
organizacja, pośredniczenie, troska, powierzanie.
Konferencje pokazały, jak powinna wyglądać posługa pary diecezjalnej/rejonowej
na rzecz wspólnoty. Uświadomiły, że każde
małżeństwo podejmujące odpowiedzialnie
posługę ma być tym, które dba o to, aby
wszystko, co dzieje się w diecezji/rejonie,
było zgodne z „Zasadami Domowego Kościoła” oraz z charyzmatem Ruchu ŚwiatłoŻycie. Był to czas przypomnienia sobie
podstawowych informacji zapisanych
w „Zasadach…” oraz usystematyzowania ich
treści. Istotne jest także to, że za jakość posługi każdy odpowiada przed Panem
Bogiem, dlatego Jemu trzeba zaufać i całkowicie zawierzyć. Trzeba tak pracować, jak
gdyby wszystko zależało od nas, natomiast
trwać na modlitwie tak, jak gdyby wszystko
zależało od Pana Boga.
Schemat kręgu diecezjalnego/rejonowego
był przedmiotem sobotniego spotkania
w małej grupie, co stanowiło cenną okazję
do wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji, zbierania różnych pomysłów, a przede
wszystkim służyło ujednoliceniu dość zróżnicowanej, jak się okazało, praktyki organizowania spotkań w poszczególnych diece-
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zjach. Dla wielu małżeństw nowością było
to, że krąg diecezjalny/rejonowy ma wyglądać tak jak comiesięczne spotkanie
(dzielenie się życiem w rejonach/kręgach;
część modlitewna; część formacyjna składająca się z dzielenia się zadaniami wynikającymi z posługi [nie zobowiązaniami] oraz
omówienie nowego tematu). Odkryli, jak
ważna w ramach tego spotkania jest formacja, a nie tylko informacja.
Dopełnieniem konferencji i spotkań
w grupie był dialog małżeński zapraszający
do odpowiedzi na pytania o posługę:
1. Jak rozumiemy naszą posługę? Na ile jest
ona służbą?
2. Jaki wpływ na nasze relacje małżeńskie,
rodzinne ma pełniona posługa? Czy nie
cierpi nasze małżeństwo, rodzina?
To ważne pytania, do których z pewnością
uczestnicy rekolekcji będą wracać jeszcze
wielokrotnie. Ale są to pytania, nad którymi
powinien się pochylić każdy, kto swoim
życiem pragnie służyć, i kto Domowy Kościół odkrył jako drogę.
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i owoc przynosili…
Dla wielu małżeństw odpowiedzialnych,
uczestniczących w rekolekcjach, ważne
okazały się następujące wydarzenia, słowa,
chwile:
• ukazanie, jak ważny jest przykład własnego zaangażowania w dzieło Ruchu,
uzupełnienie formacji i dobra znajomość
zasad na każdym szczeblu posługi, rozmodlenie i wierność charyzmatowi,
• akcentowanie modlitwy, zaufania Bogu
w każdym przedsięwzięciu – zawierzenie
przed „aktywizmem”,
• cokolwiek czynimy, mamy czynić z miłością – codziennie zaczynać wszystko od
nowa; Domowy Kościół powinien oddychać klimatem autentycznej miłości,
• wyjaśnienie zasad wyborów pary diecezjalnej/rejonowej,
• odkrycie kolejnych listów kręgu centralnego zawierających ważne wskazówki
dotyczące pracy diecezji/rejonu – stały
się zachętą do bardziej oddanej służby,
• wyjaśnienie wątpliwości formalnych,
uzyskanie wyczerpujących odpowiedzi
na kłopotliwe pytania,
• uświadomienie, że diecezja/rejon musi
być w jedności z całym Domowym Kościołem oraz Ruchem Światło-Życie,
• zrozumienie, że para rejonowa jest
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ważnym ogniwem pośredniczenia
w łańcuchu przekazywanych informacji – od kręgu centralnego do
każdego małżeństwa i odwrotnie – od
małżonków, przez animatorów do
pary rejonowej, diecezjalnej, filialnej,
krajowej,
• przypomnienie hierarchii wartości
i miejsca Domowego Kościoła w tej
hierarchii. Choć czasami odczuwa się,
że posługa zabiera czas, który można
byłoby przeznaczyć np. na wspólne
w yjś cie ze wsp ółmałżonkiem czy
z dziećmi lub podjąć dodatkową pracę,
to w rezultacie okazuje się, że zyskujemy
o wiele więcej, i że zyskują na tym także
dzieci i inne otaczające nas osoby.
aby wszystko dał wam Ojciec…
Czas rekolekcji był wielkim błogosławieństwem i umocnieniem w posłudze,
utwierdzeniem w pełnieniu służby z miłością i radością, w zaufaniu Panu. Teraz
czas na realizację polecenia świętego Pawła:
„Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci
powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. (…) Nastawaj w porę i nie w porę,
w razie potrzeby wykaż błąd, poucz,
podnieś na duchu z całą cierpliwością,
ilekroć nauczasz” (2 Tm 3,14a; 4,2).
Wybranie do posługi pary diecezjalnej
czy rejonowej to dar i łaska. Dary mogą
wydawać się czasami trudne: dar Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka, dar „Zasad Domowego Kościoła”, dar zobowiązań. Pan
Bóg nie stawia jednak przed człowiekiem
zadań ponad jego siły. On nie wybiera
przygotowanych, ale przygotowuje wybranych.
Katarzyna i Paweł Maciejewscy
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Pan jest wielki
Łódzka Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji
Bo to miasto jest głodne Boga
Łódź to specyficzne miejsce na duchowej
mapie naszego kraju. W tym stosunkowo
młodym mieście, słynącym z silnych tradycji
robotniczych i koegzystencji różnych kultur
i narodowości, potrzeba Boga była i jest silniejsza niż gdziekolwiek indziej. Kto nie
wierzy, niech zerknie do kościelnych statystyk, które bezlitośnie umiejscawiają archidiecezję łódzką na szarym końcu listy polskich diecezji, jeśli wziąć pod uwagę osoby
uczestniczące w niedzielnej Eucharystii
i przystępujące do Komunii św. Tak, to miasto
i jego mieszkańcy bardzo potrzebują Bożej
obecności i przypomnienia o Jezusie Chrystusie.
Na tej duchowej pustyni żyli jednak (i żyją
nadal) ludzie, którym sumienie nie pozwalało
pogodzić się z istniejącym status quo. Oni
wiedzieli, że trzeba przynajmniej spróbować
coś zmienić, że trzeba duchowo obudzić
wielkomiejskiego olbrzyma leżącego
w centrum Polski. I choć pewnie wielu kręciło

sceptycznie głowami, odradzając im podjęcia
pewnych kroków czy podjęcia takich a nie
innych decyzji, to jednak zdecydowali się –
i oto jesienią 2008 r., po głębokim duchowym
rozeznaniu zawiązano Diecezjalną Diakonię
Ewangelizacji „Pan jest wielki”. Głównym
inspiratorem był oczywiście Duch Święty,
w którego głos wsłuchali się ks. Michał
Misiak, młody łódzki kapłan, i dwóch animatorów z Łodzi: Dominik Cybulski i Jakub
Zając.
Na początku – mocne duchowe uderzenie
Było nim Seminarium Odnowy Wiary,
przeprowadzone w diecezjalnym domu
Ruchu jesienią i wczesną zimą 2008 r. Stanowiło ono solidne duchowe przygotowanie
do tego wszystkiego, co miało nadejść
w 2009 r. – przede wszystkim do cyklu dyskotek ewangelizacyjnych, z których pierwszą
członkowie Diakonii zorganizowali dokładnie 14 lutego 2009 r. w bełchatowskim
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klubie „Manhattan”. Już wtedy można było zaobserwować, że młodzi ewangelizatorzy na czele
z charyzmatycznym kapłanem ks. Michałem
Misiakiem nie będą ograniczać się tylko i wyłącznie do tradycyjnych form ewangelizacji.
Oazowicze postanowili wyjść do swoich rówieśników, mówiąc do nich ich językiem. Postanowili także wykorzystać współczesne metody
marketingowe. To z tego właśnie okresu pochodzi przebita umiejscowiona na czarnym tle
biała dłoń z podpisem „Love”, która z czasem
stała się logo Diakonii. Ten niepozorny symbol
stał się znakiem rozpoznawczym łódzkiej
wspólnoty, to on pojawił się na plakatach,
wlepkach i ulotkach, stanowiąc oryginalne zaproszenie na ogólnopolską dyskotekę ewangelizacyjną „True love”.
Bezalkoholowa impreza zakończyła się
wielkim sukcesem (czego chyba do końca nie
spodziewali się sami organizatorzy), wzbudziła
także spore zainteresowanie mediów ogólnopolskich. Członkowie rozrastającej się Diakonii
postanowili pójść za ciosem – w Wielkim Poście
2009 przeprowadzili serię rekolekcji ewangelizacyjnych w szkołach i parafiach. Konkretnymi
owocami wygłoszonych wówczas wielkopostnych nauk i świadectw są istniejące do dzisiaj
wspólnoty oazowe w kilku łódzkich (i nie tylko)
parafiach. Z kolei tuż po Wielkanocy, w noc
przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia, w Bełchatowie miała miejsce kolejna dyskoteka ewangelizacyjna – „White Party Resurrection”. Tym
razem promował ją czerwony znak zapytania
z napisem „Where is true love?”, a członkowie
Diakonii reklamowali ją m.in. podczas Marszu
dla Jezusa, który odbył się w Łodzi w Niedzielę
Palmową.
Także latem tego roku Diakonia nie odpoczywała, włączając się aktywnie w organizację
i posługę podczas rekolekcji oazowych. Wakacyjna posługa również przyniosła owoce w postaci przyłączenia się do Oazy kolejnych
młodych ludzi.
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Duchowo zaatakowani w niebie
Letnie miesiące były także czasem planowania działalności Diakonii na kolejny rok
szkolny. To właśnie wtedy odpowiedzialni
we wspólnocie rozeznali, że dobrze byłoby
zorganizować „dyskotekę z przesłaniem”
także i w Łodzi. Akcja miała przybrać jeszcze
większy rozmach, także w mediach, tak aby
w listopadzie 2009 r. w łódzkim klubie
„Heaven” zgromadzić możliwie najwięcej
młodych ludzi. Przedsięwzięcie nie należało
do najprostszych, ale Pan Bóg bardzo wyraźnie ukazywał organizatorom, że chce
organizacji tego wydarzenia właśnie
w Łodzi, w jej dyskotekowym centrum.
Impreza pod hasłem „Spiritual attack”
okazała się strzałem w dziesiątkę. Do dziś
wiele osób wspomina zdziwienie stałych
bywalców klubu, którzy nie mogli uwierzyć,
że zabawa jest bezalkoholowa, i że w zamian
można na niej spotkać księży gotowych do
odbycia rozmowy czy spowiedzi. Być może
trudno w to uwierzyć, ale na dyskotece pojawił się także łódzki biskup, aby pobłogosławić i bawiących się, i ewangelizatorów,
mających swoją bazę w pomieszczeniu nazwanym salą ciszy. To była niezapomniana
noc, pełna Bożego działania, podczas której
wyspowiadało się około 350 młodych ludzi.
Kolejne miesiące – Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post 2010 były czasem, kiedy
członkowie Diakonii solidnie ewangelizowali. Byli zapraszani do szkół różnych
typów, do zakładów poprawczych, nie tylko
w Łodzi, ale i poza nią. Osoby zaangażowane
w działalność Diakonii starały się przywiązywać ogromną wagę do takich rekolekcyjnych spotkań – wiedzieli bowiem, że to
właśnie tam mogli mieć najbliższy kontakt
z młodymi ludźmi, i że właśnie taka ewangelizacja przyniesie najlepsze owoce. I tak
się właśnie stało.
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Trzy noce dla Trójcy Świętej
Jeszcze nie opadły emocje po dyskotece
w klubie „Heaven”, gdy Diakonia postanowiła wyjść z Ewangelią do innych
młodych ludzi – tych, którzy być może
omijają kluby szerokim łukiem, ale za to
garną się do miejsc, gdzie mogą posłuchać
swojej ulubionej muzyki i bawić się na
koncertach swoich idoli. Po specjalnym
duchowym przygotowaniu, które miało
miejsce w Wielkim Poście 2010 (a wcześniej, w styczniu, podczas Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji w podłódzkich Porszewicach), odpowiedzialni
za Diakonię zaprosili młodzież z całej
Polski na cykl trzech nocy koncertowych
pod wspólną nazwą „3R for Trinity”. Postanowiono, że w łódzkim klubie „Dekompresja” zostaną zorganizowane koncerty muzyki hip-hop (kwiecień), rap
(maj) i rock (czerwiec). Zaproszono największe gwiazdy reprezentujące każdy
z tych gatunków, co miało zagwarantować
dotarcie z informacją o imprezie do możliwie szerokiego grona osób. I to się udało,
a każda z trzech części festiwalu była
niezapomnianym przeżyciem dla młodych
ludzi. Także w „Dekompresji” mogli oni
skorzystać z duchowej rozmowy z kapłanem, porozmawiać o Bogu z ewangelizatorami i przekonać się na własnej
skórze, że można dobrze się bawić także
i bez używek.
Latem młodzi ewangelizatorzy znów
rozjechali się po różnych turnusach rekolekcyjnych, zdecydowali się także wziąć
udział w ewangelizacji podczas Przystanku Jezus. Do dziś na jednym z portali
sp o ł e c z no ś c i ow ych moż na z na l e ź ć
zdjęcie ks. Michała Misiaka z pewnym
„punkiem”, zrobione na woodstockowym
polu.
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Zmiana kierunku
Nowy rok szkolny przyniósł zmiany zarówno w samej Diakonii, jak i metodach jej
działania. Odpowiedzialność za grupę ewangelizatorów przejął Adam Wiklak. Duchowym opiekunem nadal pozostał ks.
Michał Misiak. Członkowie wspólnoty „Pan
jest wielki” rozeznali na modlitwie, że teraz
powinni działać w nieco inny sposób: mniej
działać na zewnątrz, a bardziej skupić się na
słuchaniu Pana – chodzi o zachowanie jedności z bieżącym tematem pracy rocznej
w naszym Ruchu. Oddajmy głos ks. Michałowi: Planujemy działać na spokojnie:
oznaczać to będzie kilka wejść do szkół i małe
spontaniczne akcje na mieście, a dla członków
Diakonii kursy ewangelizacyjne, wspólne
kręgle i więcej modlitwy na spotkaniach. I –
faktycznie – choć we wrześniu zorganizowano dyskotekę „Love explosion” w jednym
z łódzkich klubów, to nie miała ona charakteru ściśle ewangelizacyjnego (choć i tam
nie było alkoholu). W tym kontekście warto
przytoczyć wypowiedź, której udzielił ks.
Misiak w wywiadzie dla portalu Oaza.pl:
Zrobimy coś dużego pod koniec roku i tak już
zostanie, że dyskoteka ewangelizacyjna czy 3R
będą imprezami, na które się czeka cały rok,
jak na pielgrzymkę czy Lednicę.
Jeszcze jedną wartą odnotowania akcją był
październikowy marsz „JP na 100 procent”,
zorganizowany w rocznicę wyboru naszego
rodaka na Papieża wspólnie ze wspólnotami
salezjańskimi. Tego dnia młodzi ludzie
przeszli ulicami Łodzi z flagami papieskimi
i bębnami, modląc się za jej mieszkańców.
Plany na przyszłość
Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji od
jesieni 2010 r. poszukuje kolejnych, nowych
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sposobów dotarcia z Ewangelią do młodych
ludzi, którzy być może nigdy sami nie
przekroczyliby progu kościoła. Taką konkretną propozycją, skierowaną właśnie do
nich, a jednocześnie wychodzącą naprzeciw
ich zainteresowaniom, było założenie
Chrześcijańskiej Szkoły Tańca „Dance
Hope”. Zajęcia te zgodzili się poprowadzić
(całkowicie społecznie) animatorzy oazowi,
których hobby i pasją jest właśnie taniec.
W ten oto sposób, od października ubiegłego roku młodzi łodzianie mogą uczyć się
takich tańców jak jazz, hip-hop i taniec
towarzyski. Każde zajęcia rozpoczynają się
krótką modlitwą, ale zaproszeni są na nie
wszyscy chętni – nie ma wymogu bycia
osobą wierzącą. Animatorzy chcą dotrzeć
do młodzieży z Dobrą Nowiną poprzez
ukazanie, że chrześcijanin jest normalną,
wesołą osobą, potrafiącą także m.in.
tańczyć. W przyszłości uczestnicy szkoły
tańca będą być może zaproszeni na krótkie
rekolekcje, gdzie oprócz zajęć praktycznych
będą też miały miejsce modlitwy, Msza
święta, spowiedź, rozmowy z kapłanem.
Minęły ponad dwa lata
Łódzka Diakonia Ewangelizacji „Pan jest
wielki” rozpoczęła jesienią trzeci rok swojej
działalności. Od początku swojego istnienia
stawiała na nietypowe metody ewangelizacji, używała współczesnych technik
marketingowych, nierzadko także współpracowała z instytucjami świeckimi. Próbując dotrzeć do młodych ludzi, będących
w większości krytycznie nastawionych do
wiary i Kościoła, sięgała po język przez nich
używany i próbowała zrozumieć ich mentalność. Członkowie Diakonii szukali różnej
młodzieży – nie tylko tej pochodzącej z tzw.
„dobrych domów”, ale także tej nieco po-
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gubionej w swojej codzienności, poranionej
przez los i znajdującej się nierzadko na życiowym zakręcie. Takich osób w Łodzi było
i jest nadal bardzo dużo.
Jak można by podsumować ten czas,
w którym tak wiele się wydarzyło? Czas,
w którym Pan Bóg niejednokrotnie pokazywał, że Diakonia jest jego dziełem, że jej
błogosławi? Duchowy opiekun grupy, poproszony o krótkie podsumowanie tych miesięcy, mówi w ten sposób: Widzę, że nasz
Ruch ma nieograniczone pole działania;
drzemie w nim potencjał łaski, środków i sił
zdolnych zmienić zarówno oblicze Kościoła
w Polsce, jak i samą kulturę w ojczyźnie.
Jednym słowem, wprowadzenie Nowej
Kultury jest w zasięgu naszych rąk. Bóg błogosławi, krzyże przeszkód czekają, owoce
motywują... Aż się prosi, by brać się dalej do
roboty. (...) Osobiście cieszy mnie ta perspektywa ofensywy, gdyż ewangelizacja daje
światu Odwieczne Światło, ale też życie
członkom Ruchu. Widzę ożywienie i pragnienie służby w gronie animatorów, pozytywne podejście uczniów łódzkich szkół do
Oazy, a także dzieła Diakonii, takie jak np.
szkoła tańca Dance Hope i inne. To owoce
pracy Diakonii.
Dziś Diakonia jest na pewno trochę inną
wspólnotą od tej, która zaczynała głoszenie
Ewangelii przed dwoma laty. Zmienili się
ludzie ją tworzący, Diakonia szuka nowych
form ewangelizacji. Jedno jest natomiast
pewne – trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałby Ruch w archidiecezji łódzkiej, gdyby
nie powstanie i działalność Diakonii „Pan
jest wielki”. Jej owoce, konkretne i namacalne, są najlepszym dowodem na to, że Pan
chciał, aby w robotniczym mieście w centrum
Polski było głoszone Jego słowo i Jego miłość.
Doprawdy, są powody do tego, aby chwalić
Pana za to wszystko, co się wydarzyło!
Piotr Niedzielski
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Dlaczego misje?

ytanie o sens misji w Kościele może
wydawać się banalne. Przecież każdy
wie, że Kościół jest misyjny, to leży
w jego naturze. Przecież chcemy, żeby
wszyscy usłyszeli o Jezusie. Z pozoru odpowiedź na to pytanie jest rzeczywiście bardzo
prosta: Kościół prowadzi działalność misyjną, bo tak nakazał nasz Pan: Idźcie więc
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i nauczajcie wszystkie narody czy w innym
tłumaczeniu Czyńcie uczniów ze wszystkich
narodów. Pytanie „Dlaczego misje?” stawia
także Jan Paweł II w encyklice Redmptoris
Missio i odpowiada: otwarcie się na miłość
Chrystusa jest prawdziwym wyzwoleniem
w Nim i tylko w Nim zostajemy wyzwoleni
od wszelkiej alienacji i zagubienia, od zniewolenia przez moce grzechu i śmierci
(RM 11). Właśnie to chce ogłosić Kościół wszystkim narodom, że nie muszą
żyć w beznadziei, w samotności, że jest
Światło, które rozproszy każdy mrok.
Z tym wszyscy na pewno się zgodzimy.
Chciałbym jednak delikatnie zmodyfikować to pytanie: Dlaczego ja
i misje? Dlaczego misje mają mnie
dotyczyć? Niestety, łatwo nam przychodzi powiedzieć, że Kościół ma zadania do wypełnienia i gdzieś odległe
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narody czekają na Ewangelię, ale
musimy być świadomi, że Kościół to ja
i Ty, a narody to Lera z Mołdowy,
Yaqoob z Pakistanu czy Stephen
z Kenii. Odpowiedzialność za przekazanie Dobrej Nowiny konkretnemu
człowiekowi nie ponoszą jedynie misjonarze i misjonarki, ale każdy z nas.
Moglibyśmy sparafrazować słowa
Jezusa i powiedzieć: Idź i uczyń
uczniem… Zgadzam się z tym, że
„narody” to bardzo pojemny termin
i zapewne mieszczą się w nim nasze parafie,
miejsca pracy, rodziny itd., ale pojawia się
też pewne niebezpieczeństwo, że nie
znajdzie się nikt, kto odczyta to wezwanie
dosłownie, porzuci swoje zabezpieczenia
i pójdzie za swoim Mistrzem. Takim człowiekiem był ks. Blachnicki. Do dzisiaj zadziwia mnie, gdy czytam o tym, jakie kraje
odwiedzał, i z jak różnymi ludźmi się spotykał w czasach panowania komunizmu,
braku pieniędzy, internetu i tanich linii
lotniczych. Przypominają mi się też słowa
z książki Idąc, czyńcie uczniami wypowiedziane przez Ojca w 1979 roku, które
zawsze, gdy je czytam, wywołują ciarki na
plecach: Być uczniem Chrystusa to znaczy
wyrzec się wszystkiego, co się posiada. Tylko
za taką cenę można stać się uczniem Chrystusa. […] Uczniem Chrystusa jest ten, kto

Oaza

zdecydował się opuścić wszystko, być całkowicie do Jego dyspozycji.
Na koniec pewne sprostowanie wyobrażeń,
które mogły pojawić się w trakcie czytania tego
artykułu. Diakonia Misyjna to nie są „specludzie” gotowi na każdą misję, z chęcią zostawiający rodziny, prace, przyjaciół, Polskę, aby
tylko wyruszyć do nieznanych krajów. Tak
samo zmagamy się z Wielkim Nakazem Misyjnym i możemy powtórzyć słowa z cytowanej katechezy o. Franciszka, które bardziej
do nas pasują: to przerasta moje możliwości,
przecież to jest niemożliwe. […] Czy to znaczy,
że muszę się cofnąć z tej drogi, powiedzieć: to
nie jest droga dla mnie? Uwierzyliśmy Miłości
i nie możemy o niej nie świadczyć. Co staramy
się robić, prowadząc rekolekcje za granicą,
adoptując dzieci w Kenii, zapraszając obcokrajowców na rekolekcje do Polski, wysyłając
wolontariuszy, modląc się za misjonarzy
i kraje prześladowane.
Agnieszka i Marcin Skłodowscy
odpowiedzialni za Centralną
Diakonię Misyjną
ks. Przemek Krawiec SAC
moderator Diakonii Misyjnej
diecezji warszawsko-praskiej
Marcin Skłodowski
tel. 502621490
diakoniamisyjna@gmail.com
www.misje.oaza.pl
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70 „naszych”
dzieci w Kenii

ednym z projektów Diakonii Misyjnej jest
program Adopcji na odległość. Skąd
pomysł, by jedna z diakonii Ruchu Światło-Życie zaangażowała się w pomoc dzieciom
mieszkającym właśnie w Kenii?
Nie była to nasza fanaberia, a wyraźny znak
od Pana Boga, który jakiś czas temu postawił
na polskiej ziemi kenijskiego księdza Francisa
Gaciata. To ksiądz pracujący w diecezji Meru
w środkowej Kenii, który ukończył studia
teologiczne na Papieskim Uniwersytecie
Świętego Krzyża w Rzymie. Na swoim terenie
organizuje on pomoc chorym na HIV/AIDS,
bezdomnym i ubogim dzieciom, prowadząc
ich dożywianie i edukację. Szczególnie zależy
mu na wspieraniu rodzin na drodze do życia
na wzór Świętej Rodziny. Właśnie dlatego ks.
Francis zachwycił się wspólnotą Domowego
Kościoła, gdy był goszczony przez rodzinę
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należącą do kręgu w Legionowie. Jego marzeniem jest przyjazd polskiej rodziny do
Kenii, by dawała świadectwo małżeńskiego
życia z Panem Bogiem i formowała tamtejsze
rodziny. Taka operacja nie jest jednak prosta
i jak dotąd nie znalazło się małżeństwo chętne
do wyjazdu i życia na równiku.
Gdy powstała Diakonia Misyjna, ks. Piotr
Główka, ówczesny moderator naszej Diakonii, zachęcił nas do podjęcia dzieła adopcji,
które ks. Francis prowadził już na szerszą
skalę z Włochami i Australijczykami. W październiku 2008 roku Kasia Januszewska
i Sylwia Lisiecka zabrały się do pracy, założyły
„adopcyjnego bloga” i wkrótce pierwsze
dzieci znalazły swoich sponsorów. Mimo
braku tak zwanego huku medialnego, coraz
więcej osób było zainteresowanych pomocą
kenijskim dzieciom.
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Ks. Francis chciał, by koordynatorki
programu na własne oczy zobaczyły, na
co wydatkowane są pieniądze od sponsorów, w jakich warunkach mieszkają
i uczą się dzieci objęte programem i ile
dzieci oczekuje jeszcze na pomoc. Kasia,
zaprawiona w boju po kazachskim wolontariacie, była skłonna wsiąść do samolotu i odwiedzić kenijskie wioski na
równiku. By ją wspomagać, powstała
większa ekipa w składzie: Maria Szulim,
Jarek Deska, Agnieszka i Marcin Skłodowscy. Nasze przygotowania były intensywne, trwały około trzech miesięcy, a podczas
nich poznawaliśmy język, kulturę i potencjalne zagrożenia, takie jak choroby tropikalne. Szczegółowe relacje można odnaleźć
na blogach szukając postów z lipca i sierpnia
2009.
Wszyscy wróciliśmy z przeświadczeniem,
że warto nadal rozwijać program adopcji na
odległość. Często to jedyna szansa dla tych
dzieci, by mogły pójść do szkoły, otrzymać
posiłek, być objęte opieką lekarską, a może
nawet przeżyć. Uśmiech dzieci, które pierwszy
raz w życiu trzymały w ręku kredkę, czy
pierwszy raz w życiu bawiły się kolorową
piłką, był bezcenny i dla takich chwil warto
było znieść wszystkie trudy i niewygody
pobytu w bardzo egzotycznych dla nas warunkach.
Pobyt w Kenii zaowocował nowymi znajomościami z polskimi misjonarzami. Szczególnie ważne dla nas było poznanie na Diecezjalnym Dniu Rodziny w Meru siostry Alicji
ze zgromadzenia sióstr Orionistek, która
w plemieniu Samburu opiekuje się głodnymi,
chorymi, zaniedbanymi dziećmi, często
przygarniając je do swojego domu. Jej świadectwo bardzo nas poruszyło i zachwyciło,
dlatego z ogromną radością w październiku
ubiegłego roku przyjęliśmy do programu
pierwsze dzieci Samburu z misji w Laare.
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Kto może pomóc potrzebującym dzieciom
z Kenii? Oczywiście każdy!
Można to zrobić w dwojaki sposób:
1. Na dowolnie zadeklarowany okres zaadoptować konkretne dziecko przesyłając za
naszym pośrednictwem 30 USD miesięcznie
na jego edukację, wyżywienie i w razie konieczności leczenie.
2. Przekazując dowolną kwotę jednorazowo
na projekty indywidualne, takie jak: remont
szkoły, budowa domu dla rodziny, która żyje
w bardzo ciężkich warunkach i inne, które
przedstawiamy na naszym blogu.
Oczywiście, wsparcie materialne jest
bardzo ważne, ale w naszym programie
chcemy również wspierać nasze dzieci codzienną modlitwą i utrzymywać z nimi
kontakt listowny. Zdajemy sobie sprawę, że
to niemałe zobowiązanie, ale widzimy, że
wielu ludzi gotowych jest podjąć je na rzecz
małych i słabych, bez względu na cenę.
To dla nas wielkie świadectwo i radość,
kiedy przychodzi na naszą skrzynkę tak duża
liczba maili. Na każdą wiadomość czekamy
pod adresem: adopcja.oazawarszawa@gmail.
com.
Zapraszamy również do śledzenia naszego
bloga: http://oaza-adopcjanaodleglosc.
blogspot.com/
Jarosław Deska
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„Zadaniem Diakonii Życia jest troska o to, by w Ruchu Światło-Życie prawidłowo były
przeżywane sprawy związane z płciowością, miłością, obroną życia i by Ruch w tej dziedzinie
podejmował posługę” – czytamy na stronie internetowej DŻ. To bardzo szerokie pole działania. Można jednak wskazać pewne kierunki czy obszary, w których szczególnie potrzebna
jest posługa DŻ.

W służbie życiu
Płciowość – dar od Boga
Przede wszystkim – przepraszam za truizm – mamy
dziś do czynienia
z ogromnym „zseksualizowaniem” otaczającego
nas świata. Nie chodzi tu
już nawet o wszechobecne
reklamy mniej lub bardziej
frywolnej bielizny, ale o otwarte
kreowanie przez najrozmaitsze
media wizji świata, w którym liczy się głównie
(tylko?) seks – przy czym niekoniecznie
wszyscy rozumieją to słowo tak samo. Oczywiście nie jest tak, że ludzie interesują się
„tymi sprawami” bardziej niż dwadzieścia czy
trzydzieści (albo i sto) lat temu, natomiast na
pewno są bardziej narażeni czy wystawieni na
przekaz kompletnie wypaczający wspaniały
Boży plan dla ludzkiej seksualności. Dotyczy
to w równym stopniu ludzi młodych, jak
i małżonków.
Zadaniem Diakoni Życia jest więc przekazywanie prawdy o tym Bożym planie, o tym,
że seksualność oraz współżycie małżeńskie
jest wspaniałym, cennym darem Pana Boga
– tylko trzeba z niego korzystać we właściwy
sposób – zgodnie „z instrukcją obsługi”, czyli
z planem stworzenia. Bardzo ważne jest, by
był to przekaz pozytywny, a nie tylko rzucanie
gromów na tych, którzy lansują niechrześci68

jańskie wizje. Oczywiście, jeżeli
mówimy o Bożym planie dla
seksualności człowieka,
trzeba też mówić o najrozmaitszych aspektach budowania czystych relacji
między narzeczonymi i małżonkami, począwszy od tego,
że kobieta i mężczyzna nie są
tacy sami (i to też jest element
Bożego planu!). Taka jest między
innymi tematyka prelekcji oferowanych przez
DŻ podczas wakacji, rekolekcji dla narzeczonych czy różnych innych spotkań – i to jest
(od lat) jeden z najważniejszych nurtów posługi DŻ: przekazywanie nauczania Kościoła
na temat ludzkiej seksualności, prostowanie
błędnych wizji. Chrześcijanie (nie tylko
członkowie Diakonii Życia!) mają być dla
świata znakiem, iż życie zgodne z nauczaniem
Jezusa jest możliwe, daje radość i pokój – choć
nie zawsze przychodzi łatwo.
Przekazywanie życia
Drugi kierunek posługi to to wszystko, co
wiąże się z przekazywaniem życia – zarówno
troska o życie poczęte (przekazywanie wiedzy
o wydarzeniach i inicjatywach podejmowanych w tej dziedzinie – tu wiele się dzieje,
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ale też i zachęcanie do walki duchowej, jaką
jest m. in. Duchowa Adopcja i inne dzieła
modlitewne), jak i o odpowiedzialność
w przekazywaniu życia. W tej dziedzinie
również istnieje potrzeba wyjaśniania nauczania Kościoła – świat wnosi ogromne
pomieszanie w tej materii, podaje mnóstwo
informacji nieprawdziwych i nieaktualnych.
Nauczyciele naturalnego planowania rodziny
z Domowego Kościoła i Diakonii Życia są
gotowi pomagać małżonkom w odpowiedzialnym i godziwym kształtowaniu tej sfery
życia małżeńskiego, zapewniając podstawę,
czyli rzetelną wiedzę i pomagając w sytuacjach
trudnych i mniej typowych.
Kolejne trzy nurty posługi DŻ wynikają
z odczytywania znaków czasu.
Takim znakiem czasu jest malejąca płodność
społeczeństwa i coraz większa liczba małżonków borykających się z krzyżem pierwotnej lub wtórnej niepłodności oraz z bólem
po stracie dziecka przed urodzeniem lub tuż
po urodzeniu. Ci, którzy tego nie doświadczyli, czasem nie potrafią sobie wyobrazić, jak
bolesne jest daremne oczekiwanie na dziecko
i jak wielki ból powoduje śmierć dziecka,
którego przeważnie nawet nie można było
wziąć w ramiona. A czasem to jedno cierpienie towarzyszy drugiemu. Zbyt łatwo
przychodzą nam nieraz powierzchowne słowa
mające pocieszać (ale niepocieszające), zbyt
często pojawiają się raniące uproszczenia łączące niepłodność wyłącznie ze stosowaniem
antykoncepcji hormonalnej, oskarżenia
o egoizm, nachalne dopytywanie się, kiedy
urodzą się kolejne dzieci, aluzje, narzucanie
wejścia na drogę adopcji… Ze świadomości
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ogromu cierpienia, jakim jest niepłodność,
zrodziła się idea rekolekcji dla małżonków
niosących taki krzyż – aby mieli i w naszym
Ruchu miejsce, gdzie mogą stanąć z tym
krzyżem przed Panem Bogiem i odczytać jaki
sposób realizowania płodnej miłości Pan Bóg
im chce pokazać. Bez próby zrozumienia
i akceptacji tego krzyża (każdego krzyża)
trudno jest znaleźć wewnętrzny pokój. Ale tak
naprawdę potrzeba nie tylko rekolekcji – potrzeba miłości, mądrości, otwarcia na odczytywanie planu Bożego dla małżeńskiej płodności, a tym planem nie zawsze jest urodzenie
i wychowanie własnych/adoptowanych dzieci.
I potrzeba wiedzy, zarówno o nowoczesnych
sposobach diagnostyki i leczenia niepłodności
(tak, mamy też i w gronie ludzi z Ruchu
specjalistów od NaProTechnologii), jak
i o tym, dlaczego pewne konkretne procedury
medyczne są nieetyczne. Nie możemy dać się
zepchnąć w myślenie, że np. zapłodnienie in
vitro jest niemoralne tylko z punktu widzenia
nauczania Kościoła. Spokojne, pełne szacunku dla odmiennie myślących rozmowy na
ten temat nie są łatwe, co więcej mogą wynikać
zupełnie niespodziewanie i – to ważne – mogą
być inicjowane przez osoby, które w głębi serca
usiłują znaleźć usprawiedliwienie dla czegoś,
czego dokonały nie do końca świadomie,
a teraz stanięcie twarzą w twarz z prawdą jest
dla nich zbyt trudne. W tej kwestii, jak
i w wielu, wielu innych, musimy wciąż uczyć
się jak oddzielać grzech od osoby, jak potępiać
grzech, ale nie potępiać człowieka – więcej:
jak przyprowadzić takiego człowieka do
Jezusa, który go nie potępia. Musimy uczyć
się zarówno unikania pochopnego osądzania
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czy oskarżania, jak i jasnego i zdecydowanego
wyrażania opinii i przekazywania wiedzy. I tak
naprawdę to nie jest zadanie tylko dla
członków Diakonii Życia – to zadanie dla
każdego członka Ruchu Światło-Życie
i każdego wierzącego w Chrystusa.
Odwaga
Znakiem czasu jest też coraz bardziej agresywna i wszechobecna niemal propaganda
gejowska. Temat oczywiście trudny i złożony,
budzący wiele negatywnych emocji. Niestety
w reakcjach ludzi wierzących często dominuje
albo agresja, albo uciekanie od problemu.
Tymczasem absolutnie konieczne jest tu
świadectwo ludzi wierzących i odważne głoszenie prawdy, iż skłonności homoseksualne
nie są wrodzone, nie są zawinione i – przede
wszystkim – żaden człowiek nie jest skazany
na pogrążanie się w grzechu! Ważne jest, aby
katolicy, chrześcijanie potrafili właściwie reagować i odróżniać prawdę od kłamstwa,
a także (a może przede wszystkim) aby znali
nauczanie Kościoła o stosunku do osób nazywanych potocznie homoseksualistami.
I znowu – niezbędna jest rzetelna wiedza
zarówno o przyczynach i mechanizmach
powstawania skłonności homoseksualnych,
jak i o możliwościach wyjścia z tego stanu.
Skłonności homoseksualne są naprawdę
wielkim cierpieniem, objawem innych problemów. Ale oczywiście potrzebne jest też
jasne opowiadanie się przeciwko akceptacji
wynaturzeń prowadzących do niszczenia
człowieka! Tu jest jeszcze jeden aspekt,
z którego osoby zgorszone (i słusznie!) propagandą nie zdają sobie sprawy i który czasem
chyba najtrudniej jest przyjąć – otóż pewne
reakcje, nieprzemyślane wypowiedzi, nieodpowiedni sposób wyrażania oburzenia czy
próby przypinania etykietek przez ludzi de70
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klarujących się jako chrześcijanie, katolicy,
może sprawić, że ktoś zacznie szukać akceptacji i zrozumienia nie u wyznawców Jezusa,
a u aktywistów gejowskich. Umiejmy dostrzegać nie tylko tych, którzy pokrzykują na
demonstracjach, ale przede wszystkim ludzi
cierpiących, rozpaczliwie spragnionych i szukających miłości, często skrzywdzonych przez
najbliższych.
Jak widać nie jest łatwo ująć w syntetycznej
formie najważniejsze zadania stojące przed
Diakonią Życia. Właściwie każdy z poruszonych tu tematów, a nie ma wśród nich
ważniejszych i mniej ważnych – budowanie
relacji, wychowanie do czystości, życie w małżeństwie, obrona życia, bezdzietność, kwestie
bioetyczne (tematyka przecież szersza niż
tylko zapłodnienie in vitro), problem homoseksualizmu – to ogromne pole do pracy,
zdobywania wiedzy, przekazywania jej – po
to abyśmy rzeczywiście stawali się dla świata
znakiem miłości Bożej i sprzeciwu wobec
tego, co tę miłość chce niszczyć. Przy czym
naprawdę nie wystarczy tylko narzekać czy
oburzać się – trzeba działać dobrze, kompetentnie i skutecznie! Nie jest to pole do pracy
zarezerwowane wyłącznie dla specjalistów.
Diakonia Życia ma tylko prowadzić, wskazywać szlak, aby każdy z członków Ruchu
Światło-Życie służył Bogu, który jest Miłośnikiem Życia.
Warto jednak zawsze pamiętać o pewnej
niezbędnej kolejności działania: najpierw
ewangelizacja, potem szczegółowe wymagania i kształtowanie postaw – to jest bardzo
ważne, nie można bowiem żądać postępowania według nauki Jezusa od ludzi, którzy
tak naprawdę nie dokonali w swoim życiu
fundamentalnego wyboru, jakim jest uznanie
Jezusa za swego Pana i Zbawiciela.
Agata Jankowiak
A.Jankowiak@oaza.pl
www.oaza.pl/cdz
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Diakonia Liturgii
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Liturgia jest dziełem całego Chrystusa, Głowy i Ciała. Nasz Arcykapłan celebruje ją
nieustannie w liturgii niebieskiej wraz ze Świętą Bożą Rodzicielką, Apostołami, wszystkimi
świętymi i wieloma ludźmi, którzy weszli już do Królestwa. W celebracji liturgicznej całe
zgromadzenie jest “liturgiem”: każdy według pełnionej funkcji. Kapłaństwo chrzcielne jest
kapłaństwem całego Ciała Chrystusa. Niektórzy wierni otrzymali jednak sakrament święceń,
by reprezentować Chrystusa jako Głowę Ciała – uczy Katechizm Kościoła Katolickiego
(nr 1187-1188).
Takie rozumienie liturgii i sposobu jej celebracji rozwija się w Kościele szczególnie od
czasu Soboru Watykańskiego II. Ruch Światło-Życie czynnie uczestniczy w przybliżaniu
ludowi Bożemu takiego właśnie widzenia misterium liturgii. Jest to jedno z istotnych
zadań Ruchu. Chcemy mu się bliżej przyjrzeć, a także rozważyć stopień naszego zaangażowania w to dzieło.
PREZENTACJA DIAKONII
Czym jest diakonia liturgii i jakie są jej cele?
W szerszym znaczeniu diakonia liturgiczna
to każda troska o liturgię, o jej poprawne
rozumienie i piękne celebrowanie, o konty-

nuowanie odnowy liturgicznej w duchu
Soboru Watykańskiego II. Taką diakonię
podejmują wszyscy członkowie Ruchu, gdyż
każdy ma swój wkład w celebrację liturgiczną,
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a swoja postawą oddziałuje na innych. Potrzebne jest jednak grono, które ten aspekt
życia i posługiwania całego Ruchu ożywia
i inspiruje, które czuwa nad liturgiczną formacją członków Ruchu. Zadanie to spełnia
diakonia liturgiczna w sensie ściślejszym.
W niniejszej refleksji chodzi o obydwa
aspekty diakonii liturgii. Popatrzmy najpierw
na zadania, które Założyciel Ruchu odnosi do
wszystkich jego członków.
1. Diakonia liturgiczna całego
Ruchu Światło-Życie
Wiele jest wypowiedzi sługi Bożego ks.
Franciszka Blachnickiego, w których mówi
on o zadaniach, jakie w dziele odnowy liturgii
pełni cały Ruch Światło-Życie.
Nie jest to przypadek, że początki naszego
ruchu wiążą się z szukaniem metod formacji służby liturgicznej. Pierwsze oazy
były dla ministrantów, później były oazy
młodzieżowe dla lektorów, czy dla żeńskich
zespołów służby liturgicznej. Wielu z nas
pamięta te czasy, kiedy rodziła się Konstytucja o liturgii, a później wydawane na jej
podstawie dokumenty, jak bardzo nasz ruch
starał się być na bieżąco, jak ruch wchłaniał
wszystkie odcinki dokonywanej reformy
liturgii, z jaką radością przyjmowaliśmy
poszczególne dokumenty odnowy. To jest
charyzmat, to jest dar zrozumienia istoty
liturgii, a równocześnie duch posłuszeństwa
(Referat Liturgia w świetle tajemnicy
Chrystusa Sługi).
Omawiając poszczególne diakonie w referacie Charyzmat Światło-Życie w służbie
Kościoła lokalnego pisze o diakonii liturgicznej:
Według soborowej wizji odnowy Kościoła
musi się ona koncentrować w liturgii eucharystycznej, która jest źródłem i szczytem
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życia Kościoła. Cała nasza formacja służby
liturgicznej, cały nasz apostolat liturgiczny
zmierza do tego, żeby odnowić liturgię
według Soboru Watykańskiego II.
Ten szeroko rozumiany apostolat liturgiczny podejmuje cały Ruch, a nie tylko jakaś
jego cząstkę. Kolejne pokolenia oazowiczów
otrzymując w przeżywanych rekolekcjach
i spotkaniach coraz pełniejszą formację liturgiczną promieniują na swoje środowiska
soborowym rozumieniem liturgii i wskazanym przez odnowione księgi liturgiczne
sposobem jej celebrowania. Wkład Ruchu
Światło-Życie w dzieło odnowy liturgii w polskich parafiach i diecezjach jest duży. Możemy
go dostrzec w ogólnym rozumieniu liturgii,
w ubogaceniu śpiewu w czasie liturgicznych
celebracji, w sposobie przygotowania liturgii,
w zaangażowaniu świeckich w posługi liturgiczne, w formacji liturgicznych zespołów
(ministranci i schole, mężczyźni i kobiety).
Za dar tej posługi dziękujemy Bogu. Równocześnie odczytujemy wezwanie do kontynuowania tego wkładu również dzisiaj w zmieniającej się rzeczywistości życia, wraz
z innymi wspólnotami, które to zadanie dziś
podejmują.
W słowach Założyciela Ruchu odczytaliśmy wyraźne wezwanie, aby każdy turnus
rekolekcji oazowych oraz każda oazowa
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wspólnota parafialna troszczyły się o dojrzałą
mistagogię liturgiczną. Wiele elementów rekolekcyjnego programu służy kształtowaniu
tej świadomości i tych postaw. Wyróżnić
trzeba przede wszystkim dwa zadania:
a) ukazanie Eucharystii jako centrum
wszystkich wydarzeń dnia;
b) prowadzenie odpowiedniej dla danego
stopnia szkoły liturgicznej.
a) Eucharystia źródłem i szczytem życia
Program rekolekcji oazowych jest bogaty.
Również w ciągu rocznej pracy w parafii
członkowie Ruchu mają wiele zajęć. Dlatego
z powodu pośpiechu, a także z innych
przyczyn zdarza się, że Eucharystia nie jest
dobrze przygotowana i w przeżyciu uczestników nie pozostawia głębokiego przekonania, że odprawianie Mszy świętej, jako
czynność Chrystusa i zorganizowanego hierarchicznie ludu Bożego stanowi ośrodek całego
życia chrześcijańskiego tak Kościoła powszechnego, jak i lokalnego oraz poszczególnych wiernych. W Mszy bowiem osiąga
punkt szczytowy zarówno działanie Boga
uświęcające świat w Chrystusie, jak i kult,
który ludzie składają Ojcu, uwielbiając Go
przez Chrystusa, Syna Bożego. Ponadto
w Mszy tak wspomina się w ciągu roku boskie
tajemnice Odkupienia, że stają się one
w pewien sposób obecne. Natomiast pozostałe
czynności sakralne i wszystkie inne akty życia
chrześcijańskiego wiążą się z Mszą, wypływają
z niej i ku niej się kierują (OWMR 1).
Ukazanie takiego miejsca Eucharystii
w życiu wspólnoty i każdego poszczególnego
wiernego należy do najważniejszych elementów formacji liturgicznej. Dlatego liturgia
musi być przygotowana, zarówno od strony
duchowej jak też od strony zewnętrznej celebracji. Trzeba przygotować serce człowieka,
a także śpiewy, czytania, modlitwy, procesje
i wszystkie inne elementy celebracji będące
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konkretnymi posługami. Należy też tak
ukształtować program dnia turnusów rekolekcyjnych oraz program spotkań parafialnych grup oazowych, aby nie było niebezpieczeństwa, że centralne miejsce Eucharystii
zajmie inne zajęcie czy inny temat. Ks. Franciszek Blachnicki uczył:
Eucharystia – sakrament jedności. Starajmy
się w ten sposób przeżywać Eucharystię
i starajmy się czynić, co jest w naszej mocy,
to co od nas zależy, żeby wszędzie Eucharystia przybrała taką formę, taką postać. To
jest wielkie zadanie, które staje przed nami
i które nam zakreślił II Sobór Watykański.
Nie możemy dziś spełnić lepszego czynu
apostolskiego jak czyn polegający na najlepszym, najpełniejszym ukształtowaniu
Eucharystii jako sakramentu jedności. Bo
celem wszelkiego apostolstwa jest budowanie Kościoła, a Kościół buduje się przede
wszystkim tutaj, w znaku skutecznym eucharystycznego zgromadzenia. To jest nasza
misja, nasze zadanie. Nie wszędzie się nam
to uda. Będą trudności, przeszkody wynikające z ludzkiej słabości, niezrozumienia,
ciasnoty, ale wytrwale musimy podejmować
to dzieło, żeby wszystkim objawić tę wspaniałą tajemnicę jedności – Eucharystię
(Eucharystia – sakrament jedności, w: Liturgia a wspólnota, Lublin 1996, 45).
Nie sposób przecenić wysiłków zmierzających do tego, aby wszystkie punkty rekolekcyjnego programu miały odniesienie do Eucharystii i aby celebracja Eucharystii każdego
dnia była prawdziwie centralnym wydarzeniem. W jej przygotowaniu szczególną rolę
odgrywa dobrze przeżyty krąg liturgiczny.
b) Szkoła liturgiczna
Choć pogłębienie rozumienia liturgii dokonuje się wieloma drogami, to jednak najbardziej bezpośrednio w świat liturgii wprowadza uczestników rekolekcji, a także
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członków wspólnot parafialnych, konkretne
spotkanie poświęcone tej tematyce. Chodzi
o różne formy szkoły liturgicznej, przeżywanej zarówno w czasie rekolekcji, jak też
w parafii. Dokonuje się tam formacja męskich
i żeńskich zespołów służby liturgicznej i inne
formy parafialnego apostolstwa liturgicznego.
Należy więc dbać o dobre prowadzenie
szkoły liturgicznej na każdym stopniu rekolekcji wakacyjnych, a jej elementy powinny
istnieć także w rekolekcjach specjalistycznych
wyższych stopni formacji oazowej. Istotne
elementy tej szkoły można odnaleźć
w słowach Założyciela Ruchu:
Należy widzieć liturgię w ścisłym powiązaniu z podstawową zasadą ruchu: fos-zoe – światło-życie. Dlatego w naszym
ruchu pielęgnuje się mistagogię, nie tresurę
liturgiczną, nie ćwiczenie ceremonii litur
gicznych; to też gdzieś ma swoje miejsce, ale
wszystko to musi być mistagogią, czyli
wprowadzaniem w misterium. Świat
znaków liturgicznych, zwłaszcza sakramentalnych, to jest właśnie misterium zbawienia. W nie musi człowiek jako osoba
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wejść poprzez rozum i poprzez wolną akceptację, przez posłuszeństwo. Dlatego
w pracy ruchu, od Oazy Dzieci Bożych
poczynając przez wszystkie stopnie formacji
służby liturgicznej, przez wszystkie stopnie
oaz, stopnie formacji deuter okatechumenalnej, wszędzie jest mistagogia –
wprowadzanie w rzeczywistość zbawczą
uobecnioną w Kościele, w liturgii. Cały
proces wychowawczy jest oparty o wiarę,
ale także o prawa osoby ludzkiej, czyli musi
to być proces rozumny, który dopiero
umożliwi wolne zaangażowanie (Referat
Liturgia w świetle tajemnicy Chrystusa
Sługi).
2. Formacja i posługa diakonii
liturgicznej
Aby cały Ruch mógł nieustannie pogłębiać
swoje rozumienie liturgii i rozwijać troskę
o piękną jej celebrację potrzebna jest posługa
mniejszego grona osób wewnątrz Ruchu. Jest
to diakonia liturgiczna w sensie ściślejszym.
Niektórzy włączają się w nią już na etapie
formacji podstawowej. Przeżywają oni
KODAL i podejmują w szerszym zakresie niż
inni odpowiedzialność za przygotowanie liturgii. Jest to świadectwo dojrzewania
w młodych ludziach charyzmatu troski
o piękno liturgii i jej głębokie przeżywanie.
Powinni oni jednak w taki sposób i w takim
zakresie angażować się w formację specjalistyczną, aby nie ucierpiała na tym formacja
podstawowa. Ona bowiem stanowi fundament do późniejszej posługi w diakonii.
Dlatego podana poniżej propozycja formacji
diakonii liturgicznej przeznaczona jest dla
osób, które już ukończyły formację deuterokatechumenalną. Jest to propozycja wymagająca, dlatego nie jest możliwe jej pełne realizowanie równolegle z formacją pod-
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stawową. Powinno tak być, gdyż zadania,
jakie stoją przed animatorem liturgicznym są
wielkie.
a) Animator liturgiczny
Ks. Blachnicki w taki sposób opisał rolę
animatora liturgicznego w artykule Funkcje
dziewcząt w zgromadzeniu liturgicznym jako
punkt wyjścia do pracy wychowawczej (Collectanea Theologica 43 (1973), z. 3, 61-65):
Służba animatora, wspólna chłopcom
i dziewczętom, jest najwyższą i najtrudniejszą formą służby liturgicznej wymagającej odpowiedniej dojrzałości i starannego
przygotowania. Jej istota wyraża się
w trosce o to, aby zgromadzenie liturgiczne
zachowywało i pogłębiało charakter zgromadzenia żywego Kościoła. Negatywnie
oznacza to przeciwdziałanie wszelkim
przejawom bezmyślności i skostnienia
w zgromadzeniu liturgicznym. Formalizm
jest największym zagrożeniem liturgii,
najczęściej pozbawia ją owocności i skuteczności. Rola animatora polega na podejmowaniu stałego wysiłku skoncentrowania
liturgii wokół jednej, jasnej myśli przewodniej, wynikającej z tekstów liturgicznych
i biblijnych, a jednocześnie odpowiadającej
aktualnym problemom życiowym wspólnoty
lokalnej. Tę myśl przewodnią potem wyraża
się w tych elementach liturgii, które w myśl
założeń odnowy liturgii i jasno sformułowanych przepisów liturgicznych powinny
pozostawać żywe i być zmieniane według
wymagań sytuacji i uznania przewodniczącego zgromadzenia. Elementy te to:
dobór śpiewów, czasem i częściowo czytań,
komentarz i tzw. monitiones, formy aktu
pokutnego, częściowo wezwania modlitwy
powszechnej (tzw. intencje lokalne). Tutaj
animatorzy jako zespół pomocniczy celebransa, przewodniczącego zgromadzenia
mają wielkie i odpowiedzialne zadania do
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wykonania - wnoszenie do zgromadzenia
tchnienia życia jako kształtującej go mocy.
Przedstawione powyżej funkcje mają jedną
cechę wspólną, mianowicie posiadają
wszystkie charakter służb wykonywanych
w zgromadzeniu w tym celu, aby pomóc mu
pełniej odnaleźć i zrealizować powołanie
Kościoła-Oblubienicy, która modlitwą
i gestem, wiarą i miłością odpowiada na
głos Chrystusa-Oblubieńca.
Te wysokie wymagania stawiane animatorom liturgicznym domagają się odpowiedniej formacji. Bez niej nie pogłębi się ani
sama duchowa zdolność służenia, ani konieczne umiejętności zewnętrzne.
b) Formacja diakonii liturgicznej
Formacja diakonii liturgicznej Ruchu
Światło-Życie koncentruje się wokół czterech
tematów, stanowiących strukturę programu
Oazy Rekolekcyjnej Diakonii. Są one następujące: Światło-Życie, Nowy Człowiek, Nowa
Wspólnota, Nowa Kultura. Tematy te łączą
się z czterema działami zagadnień liturgicznych, czyli:
1) Fundamentalnymi rzeczywistościami liturgii;
2) Eucharystią;
3) Innymi sakramentami i sakramentaliami;
4) Liturgią godzin i rokiem liturgicznym.
Te dwa rodzaje tematów (ogólne i specjalistyczne) są ze sobą integralnie połączone.
Z tego połączenia powstała propozycja
drogi formacyjnej, w której wyróżnione są
cztery etapy. Etap pierwszy wprowadza
w duchowość Ruchu Światło-Życie oraz
w zagadnienia liturgiki fundamentalnej.
W drugim etapie uczestnicy formacji pogłębiają rozumienie tajemnicy Nowego Człowieka i jego wzrostu w wierze oraz wnikają
w zagadnienia Eucharystii. Następny etap
koncentruje się na problematyce Nowej
Wspólnoty i w tym klimacie rozważane są
75
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zagadnienia sakramentów świętych i sakramenataliów. Wreszcie etap czwarty wprowadza głębiej w temat Nowej Kultury oraz
w ostatni dział liturgiki, czyli liturgię godzin
i rok liturgiczny.
Jak długo te etapy mają trwać? W rekolekcjach ORD każdy ze wspomnianych tematów
rozważany jest w jednym dniu. Nie wydaje
się jednak możliwe sprowadzenie formacji
diakonii liturgicznej do 4 dni. Misterium liturgii jest bowiem niezwykle bogate. Trzeba
je odkrywać systematycznie. Długość trwania
etapów będzie więc w dużym stopniu zależna
od indywidualnej drogi poszczególnych osób.
Dla tych, którzy chcą iść zwyczajną drogą,
formacja będzie trwała 4 lata. Każdemu
z tematów poświęcony będzie jeden rok. Dla
tych, którzy z różnych powodów pójdą drogą
indywidualną czas formacji się skróci (jeśli
np. ktoś skończył w tym okresie studia teologiczne) lub wydłuży (jeśli sytuacja życiowa
nie pozwoli komuś na systematyczną formację w danym roku).
Program ten skierowany jest przede
wszystkim do dorosłych lub wkraczających
w dorosłe życie. Taki jest bowiem najczęściej
stan ludzi po ukończeniu formacji deuterokatechumenalnej. Część tych osób studiuje,
inni pracują, wielu założyło już swoją rodzinę.
Dlatego w programie wskazane są różne
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sposoby przeżywania kolejnych etapów formacji, zależnie od możliwości danej osoby.
Istnieje pewne minimum, które każdy powinien spełnić, gdy chodzi o udział we
wspólnych spotkaniach, rekolekcjach, czy
kursach. Otwarta zaś jest szeroko możliwość
pracy indywidualnej połączonej z uczestnictwem w zwyczajnym życiu wspólnoty
parafialnej.
Bardziej szczegółowo program omówiony
jest w materiałach formacyjnych diakonii
liturgicznej.
c) Posługa diakonii liturgicznej
Szczególne odcinki posługiwania diakonii
liturgicznej to: oaza wakacyjna, spotkania
diecezjalne i rejonowe oraz wspólnota parafialna.
W czasie oaz wakacyjnych
• troszczy się o przygotowanie i piękne przeżycie każdej celebracji liturgicznej (przede
wszystkim Eucharystii, a także liturgii
godzin, stacji Dnia Wspólnoty, Wigilii
modlitewnej, celebracji na rozpoczęcie
godziny jedności, nabożeństw właściwych
dla danego stopnia);
• dba o potrzebne materiały: podręczniki,
modlitewniki, śpiewniki.
• prowadzi szkołę liturgiczną odpowiednią
dla danego stopnia.
W diecezji i rejonie
• podczas dni wspólnoty: troszczy się
o modlitwę liturgiczną (jutrznia, nieszpory), pomaga w przygotowaniu Eucharystii, nabożeństw, adoracji, czuwa
nad doborem śpiewów liturgicznych;
• organizuje kursy oazowe dla animatorów liturgicznych;
• współpracuje z zespołem wychowawczym na rekolekcjach KODA,
KAMUZO, ORD, ORDW, ORAE itp.
W parafii
• podejmuje konkretną posługę w li-
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turgii, przede wszystkim w niedzielnej
Eucharystii,
• współpracuje w formacji liturgicznej
różnych grup parafialnych, szczególnie
w prowadzeniu zespołów służby liturgicznej,
• pomaga w przygotowaniu Eucharystii,
Triduum Paschalnego, odpustu parafialnego i innych celebracji liturgicznych
w parafii,
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• przygotowuje adoracje dla grup deuterokatechumenalnych, nabożeństwa pierwszosobotnie dla członków KWC i inne celebracje we wspólnocie,
• angażuje się w przygotowanie gablotki parafialnej oraz parafialnego czasopisma,
szczególnie w odniesieniu do zagadnień
liturgicznych.
ks. Stanisław Szczepaniec

Opracowanie to ukazało się w zeszycie Nowenna Diakonii przed Wielkim Jubileuszem Roku 2000.
Miesięczne Spotkania Formacyjne Animatorów Ruchu Światło-Życie 1999/2000. Prócz zacytowanego tu
fragmentu były jeszcze propozycje spotkań w grupach, modlitwy, wykaz źródeł. Wciąż pozostaje ono
aktualnym punktem odniesienia. Pewne idee nie doczekały się realizacji albo pozostały tylko w wersji
roboczej, np. podręczniki formacyjne. Są one jednak dostępne u niektórych moderatorów i członków
DL. Same zasady formacji pozostają aktualne. Wszystkie grupy diakonii liturgicznej, o których wiem,
w ten czy inny sposób wciąż korzystają z tych inspiracji.
Komentarz W. Kosmowskiego

Dziś i jutro
Diakonii Liturgicznej

K

ilka miesięcy temu przejąłem odpowiedzialność za Centralną Diakonię
Liturgiczną. Od początku towarzyszą mi pytania: „Gdzie jesteśmy i dokąd
zmierzamy pełniąc diakonię liturgii w Kościele w Polsce?”. „Na czym mamy budować
tę posługę?”. Odpowiedź na nie jest złożona,
ale warunkuje dalsze działania, wskazuje
kierunki formacji.
Po opracowaniu ks. Stanisława Szczepańca, który porządkuje to, czym jest diakonia liturgiczna, jakie są zasady jej formacji
i cel istnienia, warto przyjrzeć się temu, jak
wygląda dzień dzisiejszy, po to, by podać
przykłady zastosowania tych zasad
w obecnym czasie.

Ruch podejmuje diakonię liturgii ad intra,
na rzecz swoich członków, i ad extra, na
rzecz innych wiernych, zwłaszcza w parafii.
Inicjacja liturgiczna prowadzona w Ruchu
dokonuje się zarówno podczas rekolekcji
wakacyjnych, jak i pracy rocznej. W pewnej
mierze jest rzeczywiście mistagogią, wprowadzaniem w misterium liturgii przez animatorów. Czasem jednak pozostaje
uczeniem regułek, często niezrozumiałych
i bez przełożenia na codzienne życie. Owoce
formacji podstawowej w postaci służby
w parafii i działania na rzecz diecezji są
częstokroć bardzo budujące. Szczególnie
owocna jest posługa na rzecz formacji dziecięcych zespołów służby liturgicznej, nie77
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stety – prowadzona systematycznie w niewielu diecezjach. Wielkie i piękne zadanie
stoi przed członkami Domowego Kościoła
– prowadzenie dzieci i rodzin w świat liturgii.
W wielu parafiach Ruch de facto pełni
diakonię liturgiczną. Nie zawsze tak to
nazywa. Nie zawsze jest sformalizowana
grupa, która się tym zajmuje. Dzieło jest
podejmowane, bo trudno wyobrazić sobie
wspólnotę Ruchu, która nie włącza się
w przygotowanie liturgii. Bardzo często
prowadzone są śpiewy, odbywa się procesja
z darami. Przygotowywana jest modlitwa
powszechna, o wiele rzadziej – komentarze
liturgiczne. Panowie, młodzieńcy i chłopcy
podejmują służbę liturgiczną w prezbiterium odbywając formację we wspólnotach
dziecięcych, młodzieżowych, dorosłych
i Domowego Kościoła. Włączają się do grup
ministrantów, lektorów, ceremoniarzy,
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.
W wielu diecezjach działa na szczeblu diecezjalnym diakonia liturgiczna RŚŻ.
Znajduje się ona na różnym etapie rozwoju:
obok okrzepłych, działających od lat kilkunastu diakonii, odbywających często formację z podziałem na rejony z powodu
znacznej liczby uczestników istnieją diakonie dopiero kształtujące się. Już samo
przeglądanie stron internetowych daje wiele
do myślenia; oprócz bardzo rozbudowanych
istnieją też takie, że jest tylko wymieniona
osoba odpowiedzialna za diakonię.
Na podstawie danych uzyskanych na
ostatnim DWDD i „wywiadu” internetowego diecezjalne diakonie liturgiczne
Ruchu istnieją w następujących diecezjach:
białostockiej, bielsko-żywieckiej, bydgoskiej,
częstochowskiej, gdańskiej, gliwickiej, katowickiej, gdańskiej, gliwickiej, katowickiej,
kieleckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, krakowskiej, lubelskiej, pelplińskiej, przemy78
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skiej, radomskiej, rzeszowskiej, sandomierskiej, sosnowieckiej, szczecińsko-kamieńskiej, świdnickiej, tarnowskiej, toruńskiej,
warszawskiej, warszawsko-praskiej, wrocławskiej, zielonogórsko-gorzowskiej.
W diecezjach: drohiczyńskiej oraz łódzkiej
DDL jest „w planach”.
W kolejnych numerach „Oazy” chciałbym,
by diecezjalne diakonie prezentowały swoją
działalność – jak uczyniła to kilkanaście
miesięcy temu diakonia z Wrocławia.
Posługa w parafii
Posługiwanie w parafii może dotyczyć
każdego aspektu życia liturgicznego. Warto
sporządzić roczny plan: w co możemy się
włączyć, co możemy animować. Ten drugi
aspekt jest nawet ważniejszy – nie chodzi
o to, by ludzie Ruchu robili wszystko sami,
ale by swoją posługą wskazywali innym
grupom, ruchom, stowarzyszeniom i wspólnotom drogę. Warto wykorzystać do tego
spotkania Rady Duszpasterskiej. Co zatem
można zaproponować?
Ważne celebracje liturgiczne w parafii
mogą być współprzygotowywane przez
różne grupy. Można poprzydzielać im poszczególne wezwania modlitwy wiernych,
lekcje, procesję z darami, służbę ładu, komentarze (napisanie albo przynajmniej
przeczytanie). Można – zależnie od okoliczności - zaproponować przedtem wspólne
spotkania w formie kręgów liturgicznych,
a co najmniej zaprosić na próby służby liturgicznej. Próby te mogą być one w innym
czasie niż próby dla ministrantów, a gdy już
muszą być w tym samym czasie – powinien
prowadzić je pomocnik ceremoniarza. Jakie
celebracje wybrać? Na pewno odpust parafialny, pasterkę, Triduum Paschalne, Boże
Ciało. Można także inne – zależnie od
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miejscowych zwyczajów (suma parafialna
w każdą niedzielę albo w jedną niedzielę
w miesiącu, jedna z Mszy w Niedzielę
Palmową, w Uroczystość Wszystkich
Świętych).
Zależnie od sytuacji i środków można
wprowadzać nowe śpiewy – także części
stałych. Pomocą mogą być krótkie próby
śpiewu przed liturgią, przygotowywane
slajdy albo śpiewniki czy drukowane na
kartkach teksty śpiewów.
Jeśli jest potrzeba zmiany zwyczajów liturgicznych w parafii, które nie zgadzają się
z obowiązującymi przepisami niezbędny
staje się komentarz liturgiczny lub wprowadzenia mistagogiczne przed liturgią.
Jeśli jest korzystny klimat, najlepiej parafii
zaproponować nowe dzieła: np. Parafialny
Tydzień Eucharystyczny, Celebracje Pojednania w Wielkim Poście, coniedzielną Liturgię Godzin. Cały zestaw pomocy zawiera
podręcznik: S. Szczepaniec, Eucharystia
w domu Ojca. Wielkopostne rekolekcje parafialne, Wydawnictwo Św. Stanisława BM,
Kraków 2004. Książka ta – trochę wbrew
tytułowi – zawiera propozycje nie tylko na
Wielki Post, ale i na Adwent i na tzw. Oktawę
Bożego Ciała. Pewne idee i pomysły duszpasterskie można wykorzystać także
w innym czasie.
Formację najlepiej prowadzić razem,
w rejonie, w diecezji. Można wykorzystać
propozycje zawarte w „Zeszytach Diakonii
Liturgicznej” na poszczególne lata pracy.
Warto, by choć niektórzy uczestnicy parafialnej DL uczestniczyli w rekolekcjach
KODAL, ORDL, ORAL. Wiele można się
nauczyć i przeżyć także uczestnicząc w ogólnopolskich czy filialnych albo diecezjalnych
celebracjach liturgicznych.
Formację można oprzeć na tematach
miesięcznych spotkań dla animatorów,
z których pewne dotyczą Eucharystii. Przy-
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kładowo zamieszczam link do propozycji
Namiotu Spotkania nawiązującego do Eucharystii: http://www.oaza.pl/dokument.
php?id=868
Można – zależnie od przygotowania
wspólnoty – wykorzystywać w celach formacyjnych dokumenty o Eucharystii i liturgii, np. Ogólne Wprowadzenie do Mszału
Rzymskiego, encyklikę „Ecclesia de Eucharystia” O Eucharystii w życiu Kościoła, instrukcję „Redemptionis sacramentum”,
O zachowywaniu i unikaniu pewnych rzeczy
dotyczących Najświętszej Eucharystii, fragmenty Katechizmu Kościoła Katolickiego
dotyczące liturgii itd.
Warto przewidzieć w formacji czas na
wyjaśnianie spornych kwestii dotyczących
liturgii, jej przebiegu i przygotowywania.
Wojciech Kosmowski
kosmowsk@mp.pl
Pomocą w formacji i w szukaniu natchnienia do
znalezienia drogi parafialnej inicjacji liturgicznej
mogą być wybrane strony internetowe poszczególnych diecezji i parafii, organizacji, a także osób
prywatnych:
www.kkbids.episkopat.pl – strona Komisji Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu
Polski, źródło dokumentów liturgicznych i artykułów
www.oaza.pl/cdl – strona Centralnej Diakonii
Liturgicznej, aktualnie w trakcie poważnych zmian
http://www.ddl.org.pl/ – Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
http://ddl-gliwice.pl/ – Diecezja Gliwicka
http://www.liturgia.krakow.pl/ – Archidiecezja
Krakowska
http://www.katowice.oaza.pl/dl/ – Archidiecezja
Katowicka
http://ikaku.fm.interia.pl/pocz.html – czytania
liturgiczne, ze znakami lektorskimi, szkoła czytania (strona Ireny Kucharskiej)
Wojciech Kosmowski
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Środowiska modlitwy
Centralna Diakonia Modlitwy
w teorii i w praktyce

D

iakonia modlitwy jest jedną z diakonii specjalistycznych w Ruchu
Światło-Życie. Powołana została we
wrześniu 1976 roku, aby służyć zainicjowanym wówczas oazom modlitwy oraz by
wyjść naprzeciw sygnalizowanej, zwłaszcza
przez animatorów, potrzebie pogłębienia
życia modlitwy. Jej zadaniem jest troska
o życie modlitewne Ruchu, który, jak podkreślał ks. Franciszek Blachnicki, pragnąc
służyć odnowie Kościoła musi opierać się
na modlitwie. Dbając o modlitwę w Ruchu,
diakonia modlitwy czuwa zatem również
nad ogarnianiem modlitwą jego bieżących
wydarzeń, spraw i potrzeb.
W wymiarze struktury – podobnie do
innych diakonii Ruchu – diakonia modlitwy istnieje na kilku szczeblach: centralnym, diecezjalnym, rejonowym i parafialnym. Zadaniem Centralnej Diakonii
Modlitwy jest formacja, koordynacja i inspiracja działań w dziedzinie modlitwy, co
dokonuje się za pomocą przepływu informacji.
Centralna Diakonia Modlitwy spotyka się
regularnie od ponad piętnastu lat i pragnie
gromadzić przede wszystkim odpowiedzialnych za Diecezjalne Diakonie Modlitwy, a gdy one nie istnieją, odpowiedzialnych za faktyczne środowiska modlitwy w Ruchu, w danej diecezji. Niestety,
nadal nie jest to grono reprezentatywne dla
całości Ruchu. Centralna Diakonia Modlitwy jest więc cały czas otwarta na przedstawicieli nowych środowisk modlitewnych.
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W Centralnej Diakonii Modlitwy wypracowana została w miarę stała forma spotkań.
Jej członkowie gromadzą się dwa razy w roku
i jest to liczba około 50 osób, zarówno dorosłych, małżeństw, jak i młodzieży, reprezentujących około siedmiu środowisk modlitwy.
Spotkanie diakonii to przede wszystkim czas
modlitwy, katechezy, a także czas świętowania wspólnoty i umacniania się świadectwem własnej wiary przy stole Słowa,
Eucharystii i stole agapy. Jednym z owoców
spotkań Centralnej Diakonii Modlitwy jest
niewątpliwie funkcjonujące formalnie od
2008 roku Centrum Duchowości Ruchu
Światlo-Życie Archidiecezji Katowickiej –
ośrodek animacji modlitewnej, usytuowany
na terenie parafii pw. bł. Karoliny w Tychach,
którego działalność modlitewno-formacyjna
jest ukierunkowana na rozwój i pogłębianie
życia duchowego chrześcijan, w tym
zwłaszcza chrześcijańskiej modlitwy, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak
i wspólnotowym. Propozycje programowe
Centrum Duchowości (szczegóły: www.
centrumduchowosci.pl) przyciągają do
Tychów rocznie ponad pięć tysięcy osób,
także spoza terenu Górnego Śląska.
Niezależnie od działalności Centrum
Duchowości, wśród swoich specyficznych
zadań Centralna Diakonia Modlitwy widzi
przede wszystkim czuwanie nad nurtem
modlitewnym Ruchu w całej Polsce, służbę
modlitewną przez kontakt ze wspólnotami
Ruchu Światło-Życie, a także prowadzenie
modlitwy w ramach ogólnopolskich spotkań
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Ruchu (Kongregacja Odpowiedzialnych,
Centralna Oaza Modlitwy) oraz prowadzenie
rekolekcji specjalistycznych (KODA-DM
oraz ORAM). Członkowie Centralnej Diakonii Modlitwy podejmują również posługę
modlitewną przez następujące formy zaangażowania: przygotowanie i prowadzenie
Oaz Modlitwy i Wieczorów Uwielbienia,
spotkania modlitewne, posługa w rekolekcjach, formacja animatorów modlitwy, prowadzenie Seminariów Odnowy Wiary,
współpraca z kapłani egzorcystami, posługa
modlitwą wstawienniczą, prowadzenie szkół
modlitwy, modlitwa nieustanna w powierzanych intencjach. Pomocna w tym
względzie jest strona internetowa Centralnej
Diakonii Modlitwy (www.oaza.pl/cdm),
która proponuje cenne materiały z zakresu
życia duchowego i służy też jako ważny kanał
przepływu informacji.
W tym miejscu należy wspomnieć, że od
1997 r. na łamach Oazy wznowione zostało
redagowanie Listu Do Oaz Modlitwy i Grup
Modlitewnych – Siloe, jako działu diakonii
modlitwy. Zamieszczane tam teksty i materiały służą pomocą w przygotowywaniu
spotkań formacyjnych dla diecezjalnych
i rejonowych diakonii modlitwy oraz in-
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spirują do indywidualnej pracy nad rozwojem i pogłębieniem życia duchowego
W Siloe można również znaleźć informacje
dotyczące spotkań Centralnej Diakonii
Modlitwy.
Spotkania diakonii są otwarte. Pragnąc
zachować jedność ze wszystkimi środowiskami modlitewnymi Ruchu Światlo-Życie
w Polsce, członkowie Centralnej Diakonii
Modlitwy zachęcają do delegowania z każdej
diecezji osoby, która będzie znakiem takiej
jedności, dbając o obecność na spotkaniach
Centralnej Diakonii Modlitwy, a także podejmując konkretną posługę w swojej diecezji. Ze względu na fakt, że diakonie specjalistyczne w Ruchu Światło-Życie są „ponadstanowe” – gromadzą osoby po formacji
podstawowej, zarówno deuterokatechumenatlnej jak i w kręgach Domowego Kościoła
– osobami reprezentującymi poszczególne
diecezje mogą być także małżonkowie Domowego Kościoła. Ważne, aby tego rodzaju
odpowiedzialność podjęły osoby, które tego
pragną, a jednocześnie, aby ich wybór znajdował akceptację i potwierdzenie Moderatora Diecezjalnego.
CDM
www.oaza.pl/cdm
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O sobie

Dorota Domańska
Pod koniec ubiegłego roku została mi powierzona posługa odpowiedzialnej za Centralną Diakonię Modlitwy naszego Ruchu. Cóż mogę
powiedzieć o sobie? Może to, że prowadzę życie dynamiczne, podejmuję
wiele zaangażowań, odpoczywam również w sposób aktywny. Lubię
podróże, nowe miejsca, spotkania z ludźmi i grę w Scrabble. Moje życie
obfitowało w różne doświadczenia, ale najważniejszym wydarzeniem było spotkanie Jezusa jako
Pana i Zbawiciela, co nadało wszystkiemu nowy wymiar.
Urodziłam się w 1963 r. w Łukowie w diecezji siedleckiej. Na swojej pierwszej oazie byłam 32 lata
temu i od tamtej pory moja droga życiowa jest nierozerwalnie związana z Ruchem Światło-Życie.
Odkrycie Ruchu i fascynację nim zawdzięczam śp. ks. Markowi Borucowi, długoletniemu moderatorowi diecezji siedleckiej. Ważny dla mnie był także rok 1984 – wtedy moi rodzice po raz pierwszy
pojechali na rekolekcje oazowe, a ja w tym samym czasie podjęłam decyzję o wstąpieniu do Wspólnoty
Niepokalanej Matki Kościoła, obecnie Instytutu, w którym jestem od 27 lat.
Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki religijnej i społeczno-opiekuńczej w Wyższej Szkole
Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Pracę magisterską pisałam na temat: „Wychowanie do dojrzałości chrześcijańskiej w Ruchu Światło-Życie na przykładzie formacji podstawowej”.
W 1994 r. zamieszkałam w Domu Ruchu w Wiśle Jaworniku, który stał się moim domem na 11
lat. W tym czasie podejmowałam posługę w Diakonii Formacji Diakonii diecezji katowickiej (między
innymi współprowadziłam Szkołę Animatora) oraz uczestniczyłam i również kilkakrotnie podejmowałam posługę w rekolekcjach KODA-DM, które odbywały się właśnie w Wiśle. Równolegle
pracowałam tam jako nauczycielka, katechetka i wychowawca świetlicy w Szkole Podstawowej.
Od 2005 r. mieszkam w Warszawie. Pracuję w Krajowym Biurze Rady Szkół Katolickich w siedzibie
Episkopatu Polski. Przez ostatnie 3 lata byłam przedstawicielką Ruchu Światło-Życie w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich, pełniłam funkcję sekretarza Zespołu Koordynacyjnego Rady.
Powróciłam również do zaangażowania w rodzinnej diecezji siedleckiej – między innymi jako
współodpowiedzialna Diecezjalnej Diakonii Formacji Diakonii.
W mojej nowej posłudze odpowiedzialnej Centralnej Diakonii Modlitwy chciałabym raczej
kontynuować wypracowaną przez lata linię niż wszystko zaczynać od nowa. Chcę poznać osoby
zaangażowane w diecezjalne diakonie modlitwy – w tym celu planuję odwiedzać poszczególne filie
Ruchu na kolejnych Dniach Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. Zapraszam wszystkich na najbliższą
Oazę Modlitwy organizowaną przez CDM, która odbędzie się w dniach od 25 do 27 marca 2011 r.
w Warszawie. Zapraszam także na naszą stronę internetową (www.oaza.pl/cdm), która rozwija się
i stawia sobie za cel, aby być ciekawym, nowoczesnym źródłem informacji i podręcznym kompendium
wiedzy (na razie jesteśmy w drodze, ale pewne plany i zamierzenia już są podejmowane). Cenne dla
mnie jest też doświadczenie internetowej diakonii modlitwy, w którą jestem zaangażowana od
dłuższego czasu.
Siebie i moją posługę polecam waszej modlitwie.
Dorota Domańska
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Gdzie można znaleźć
Jezusa?

ie raz zdarzyło się nam usłyszeć, że
DKS to „dziwna” diakonia. Przy
czym pod słowem „dziwna” różni
ludzie ujmowali zupełnie różne sprawy. Nam
wydaje się po prostu zróżnicowana. Zakres
spraw, którymi się zajmuje, jest bardzo
szeroki. Od działań organizacyjnych
i prawnych, związanych z obsługą serwerów
czy domen, poprzez wszelkie sprawy związane
z redakcjami oazowych dzieł komunikowania
społecznego, usprawnianie przekazu informacji, po formację i budowanie wspólnot
diakonijnych oraz świadomości medialnej
u członków Ruchu (i nie tylko). Trzeba jednak
przyznać, że diakonia w największym stopniu
jest identyfikowana z tymi dwoma pierwszymi obszarami zaangażowania.
Pod wieloma aspektami media oazowe
działają tak jak każde inne media, a jest to
branża dość brutalna – albo jest się dobrym,
albo nie ma się co żalić na brak zainteresowania. Z drugiej jednak strony oczywiste jest,
że nie walczymy o zainteresowanie za wszelką
cenę. Nie badamy gustów, by spełniać oczekiwania jak największej liczby użytkowników.

Nie każdy temat wart jest podjęcia, nawet jeśli
jest ciekawy. Są za to inne, o których nikt nie
chce mówić, a które powinny się pojawić.
Pomimo problemów finansowych wiadomo
też, że nie możemy utrzymywać się działając
na granicy uczciwości i odpowiedzialności.
Nie z każdej propozycji dofinansowania
można i warto skorzystać.
Forpoczta
Są zadania oczywiste, jak na przykład
przekaz informacji. Ogłoszenia, informacje
o rekolekcjach, o spotkaniach. Prezentowanie
różnych dzieł oazowych. Opis codzienności
Ruchu. To są chyba pierwsze podejmowane
działania. Potem pojawia się edukacja: wiedza
o formacji, budowanie świadomości członków
Ruchu (bez świadomości trudno mówić
o tożsamości). I oczywiście świadectwo.
Bardzo mnie ujęła swego czasu definicja
diakonii sformułowana bardzo nieformalnie
przez Agnieszkę z archidiecezji wrocławskiej:
„DKS, czyli Diakonia Komunikowania Spo83
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łecznego, jest czymś, co na ogół ludziom
kojarzy się z «Oazą w mediach». Ale to określenie nie jest wystarczające – my donosimy!
Tak jest, nie przeczytaliście źle, donosimy –
gdzie można znaleźć Jezusa! Gdzie Go spotkano i gdzie można Go szukać! I jeżeli Ruch
Światło-Życie można by porównać do wielkiej
organizacji (obecnie już nawet międzynarodowej!), to DKS na potrzeby tej relacji przyrównam do Agencji Detektywistycznej. Nasza
misja jest jasna: mamy sprawdzić, czy
w owym miejscu można znaleźć Chrystusa”.
Na większości diecezjalnych stron internetowych Ruchu regularnie podawane są informacje: szybko i wyczerpująco. Ale mnie
osobiście najbardziej cieszą te, na których
oprócz tego, gdzie się odbędzie jakieś spotkanie, znajdę też sporo relacji z wydarzeń,
które się odbyły. Coraz częściej w formie
multimedialnej.
To, czego jest jeszcze wciąż za mało, to
tekstów podejmujących refleksję nad sytuacją
Ruchu w poszczególnych miejscach i środowiskach i propozycjami działań czy rozwiązań problemów nie tylko teoretycznych
i ogólnych, ale w odniesieniu do konkretnego
miejsca, ludzi i sytuacji. Te tematy wydają się
być zastrzeżone dla odpowiedzialnych za
Ruch (jest to zrozumiałe), ale ich głos
chciałoby się czasem częściej usłyszeć (medialnie). Jest kilka pytań, na które trzeba
znaleźć odpowiedź. Jak powinna chociażby
wyglądać oazowa publicystyka, dotycząca
naszych własnych, oazowych spraw?
Od samego początku najbardziej w diakonii czułam się związana z jej częścią redakcyjną, dziennikarską. Pewnie dlatego, że
pozwalała mi zaspokajać naturalną ciekawość
i bardzo ubogacała. Pisząc tekst o konkretnym dziele czy diakonii, trzeba najpierw
postarać się zrozumieć specyfikę, poznać
ludzi. Najczęściej od tej najpiękniejszej strony
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– owoców pracy i radości, ale nie zawsze. Po
jakimś czasie taka praca pozwala w naturalny
sposób zobaczyć całość działań Ruchu. Jak
z kawałków puzzli buduje się obraz życia
diecezji (czy kraju, niekoniecznie tylko
Polski). Widać, których fragmentów brakuje,
które są nie na swoim miejscu, a które w ogóle
z innej układanki.
Naszym zadaniem jako diakonii jest dostarczanie kawałków puzzli i układanie obrazka zgodnego ze stanem faktycznym.
Niekiedy z naszego punktu widzenia,
z pewnego dystansu łatwiej jest powiedzieć:
połóżcie ten kawałek po prawej stronie, a ten
z lewej na pewno nie będzie tu pasować. Ale
przede wszystkim mamy dostarczać wiedzę
o życiu i zadaniach Ruchu.
Marka w Internecie
Z całą pokorą musimy przyznać, że jesteśmy bardziej rozwinięci niż na to wygląda,
niż nas na to stać i czasem mam wrażenie, że
bardziej niż byśmy chcieli. Co jakiś czas
trzeba zamawiać serwery o lepszych parametrach (i więcej miejsca na nich przede
wszystkim), stale rośnie tzw. „ruch” i oaza.pl
pojawia się w różnych zestawieniach. Po
prostu jest zauważalna. Składa się na ten efekt
trzynaście lat pracy sporej grupy ludzi –
również wysiłku finansowego. Mało który
serwis może o sobie powiedzieć, że istnieje
w sposób ciągły od tylu lat. Serwis oazowy
miał własnego cms-a, zanim zaczęto rozpowszechniać darmowe wersje typu joomla czy
wordpress. Może dlatego czasem tak trudno
coś zreorganizować. Przypomina to prace
w zabytkowym budynku. Niby łatwiej zbudować od początku, ale efekt nie jest ten sam.
Zasadniczo znaleźliśmy się w takim
punkcie rozwoju, kiedy można zacząć myśleć
o kreowaniu własnej „marki” w Internecie.
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Na markę pracuje zespół ludzi. Chociaż to
serwis oaza.pl jest wizytówką Ruchu w sieci,
na całość tego, co się znajduje w ramach
domeny oaza.pl, składają się wszystkie
serwisy diakonijne i diecezjalne, fora i dzieła
komunikowania społecznego. Te strony
i serwisy są coraz bogatsze, coraz bardziej
komplementarne. Kilka jest naprawdę niezłych.
W jednym z jesiennych badań Megapanel
PBI/Gemius nie padły wprawdzie słowa
o genialności oaza.pl (nie oczekiwaliśmy
ich), ale na parę faktów zwrócono uwagę. Co
prawda chętnie zrezygnujemy z oszczędności
formy i skupiania się wyłącznie na problemach Ruchu, ale zauważenie obszernego
forum użytkowników wokół serwisu to jest
nie tylko wskazanie na potencjał. To jest
zadanie. Na pewno musi w przyszłości powstać ewangelizacyjna część serwisu, mówiąca mniej „slangowym” językiem nie tylko
o tym, czym jest Ruch Światło-Życie. Planujemy również uruchomienie Media.oaza.
pl, gromadzące w jednym miejscu zdjęcia,
filmy i pliki prezentujące i dokumentujące
życie Ruchu. Natomiast z pewnością niezwykłym znakiem w świecie mediów jest
fakt, że serwis utrzymuje się dzięki opiece
diakonatu Ruchu oraz wpłatom internautów
i całkowity brak reklam. Zostało nam to
poczytane za plus.
Testament
Zamiast zakończenia chcę przytoczyć
sprawozdanie ze spotkania w grupie DKS
w czasie jesiennego DWDD w 2009 roku.
Jego autorką jest ś.p. Danka Mielecka, z którą
nie dane mi się było nigdy osobiście spotkać,
ale pod każdym słowem przytoczonym poniżej podpisuję się obiema rękami. Te słowa
zabrzmiały jesienią tego roku jak testament.
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Jak pozyskać ludzi do diakonii?
• Organizować spotkania personalne w rzeczywistości, a nie tylko przez Internet.
• Przygotowywać zaproszenia dla upatrzonych osób, które znamy ze wspólnot
lub spoza nich.
• Uświadamiać wielką potrzebę komunikowania, np. między wspólnotami.
Sposoby rozwijania diakonii:
• Rozwijać w ludziach postawę służby (diakonijności).
• Moderacja wspólnot mogłaby kierować
osoby z odpowiednimi talentami do konkretnej diakonii.
• Przede wszystkim przez (bardzo) konkretną
posługę.
• Służyć informacją na wszystkie sposoby:
relacje, newsy, strony www, gazetki, informatory, radio, zdjęcia.
• Spotkania z osobami związanymi zawodowo
z mediami.
• Organizować kursy dziennikarskie itp.
• Przypominaliśmy myśl o. Franciszka, „aby
używać wiary, a nie tylko rozumu”, podejmować wyzwania większe niż wyliczone
przez nas możliwości.
Jak angażować ludzi z Domowego Kościoła, bez straty dla rodziny?
• W czasie całego spotkania [DWDD] doszliśmy do wniosku, że rodziny, które służą,
najfajniej się rozwijają. Posługa, zdrowa
i szczera, powierzona Panu Bogu, wcale nie
przeszkadza rozwojowi rodziny, a nawet
pomaga.
Myślę, że jeszcze długo będziemy się budzić
ze świadomością, że każdego dnia podejmujemy wyzwania zdecydowanie większe niż
wyliczone przez nas możliwości. Ale jest to
jedyna sensowna droga rozwoju.
Wiola Szepietowska
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Czy Ruch
potrzebuje
radia?
Nieprzypadkowo patronem Internetowego Radia Fos-Zoe jest
święty Maksymilian. Łączy nas z nim chęć wykorzystania
mediów do spotkania się ludzi, dla których Jezus jest kimś więcej
niż postacią historyczną.

R

adio Ruchu Światło-Życie powstało
z inicjatywy informatycznych zapaleńców: Kamila Gałuszki i Tomasza
Ptaka w 2003 roku. Wiele czasu zajęło techniczne dopracowanie systemu nadawania,
jednakże włożona praca procentuje obecnej
Redakcji na każdym kroku. Do listopada
2009 roku, kiedy zostałem poproszony
o skompletowanie zespołu dziennikarskiego,
Radio nadało interaktywne wywiady z ks.
Adamem Wodarczykiem i ks. Ryszardem
Nowakiem. Od marca 2010 regularnie
słuchać można autorskiego pasma: „Poniedziałkowy Ruch w eterze”. I tak przechodzimy od historii do współczesności.
W redakcji jest kilkanaście osób, jednak
większość z nich zajmuje się szeroko pojętym „zapleczem”. Niezwykle ważne zadania wykonuje Ewelina – sekretarz Redakcji – osoba odpowiedzialna za promocję
radia i audycji. Olga zajmuje się sprawami
organizacyjnymi, Monika administruje
stronę internetową. Edyta często, razem
z innymi osobami, opiekuje się chatem.
Oczywiście wiele funkcji łączy się ze sobą,
i tak na przykład nasz ekonom, Agnieszka,
prowadzi audycje dla dzieci i czyta serwisy
informacyjne. Nad jakością programów
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czuwa Paweł, który sam także prowadzi
wiele audycji: od publicystycznej „Oazy
Rozmowy”, aż do kabaretowych „Stu
brzuszków”. Pomaga mu w tym najczęściej
Jacek, nasz specjalista od spraw muzycznych,
któremu zawdzięczamy obecność na antenie
takich zespołów jak ChiliMy, Or Chaim czy
Magdy Anioł. Nadajemy regularnie około
20 audycji, prowadzonych przez 5 redaktorów. Na naszej antenie można było
usłyszeć wywiady z Szymonem Hołownią,
o. Leonem Knabitem, ks. Piotrem Pawlukiewiczem, czy ks. Tomaszem Jaklewiczem.
Wiele z nich zawdzięczamy naszym korespondentom z Krakowa czy Tychów. Nasze
radio to także miejsce spotkania z oazowymi
„sławami”, takimi jak chociażby ks. Henryk
Bolczyk, ale i z ludźmi mniej znanymi:
animatorami, księżmi, rodzinami, dziećmi.
W czasie każdej audycji słuchacze mogą
poprzez oazowy chat rozmawiać z redakcją.
Zachęcamy także do przesyłania nagrań
własnych piosenek, wywiadów, konferencji,
przez co radio staje się jeszcze bardziej interaktywne. Jeśli już o słuchaczach mowa, to
w grudniu 2010 roku słuchało nas 348 osób
(najwięcej ze Śląska, Warszawy i Koszalina).
W pierwszym tygodniu stycznia odnotowa-

Wokół diakonii

liśmy odwiedziny 271 słuchaczy, do czego
z pewnością przyczynili się oazowicze,
którzy na swoich stronach diecezjalnych
umieszczają informacje o radiu.
Planów i pomysłów mamy wiele. Przede
wszystkim marzymy o powstaniu redakcji
regionalnych radia w diecezjach. Pierwszym
etapem tego planu jest szukanie korespondentów. Poza tym chcielibyśmy w sposób
profesjonalny transmitować wydarzenia
ważne dla całego Ruchu, takie jak COM czy
Kongregacje Odpowiedzialnych. Planujemy
także emisję piątkowych audycji formacyjnych dla młodych ludzi, którzy nie mogą
uczestniczyć w swoich cotygodniowych
spotkaniach. Co zatem stoi na przeszkodzie?
Dwie kwestie. Po pierwsze ciągle brakuje
nam sprzętu o wartości około 5000 zł
i miejsca na profesjonalne studio (dziękuję
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w tym miejscu za wsparcie finansowe ze
strony słuchaczy). Wiele planów do swej
realizacji potrzebuje też osób gotowych
służyć swoim głosem i umiejętnościami
dziełu, które tworzymy.
Nie sposób w jednym artykule opisać całej
rzeczywistości, jaką jest Internetowe Radio
Fos-Zoe, nie taki był także mój zamiar.
Pragnąłem jedynie pokazać, że mamy
w rękach narzędzie, które daje ogromne
możliwości w zakresie ewangelizacji, formacji i budowania wspólnoty w ramach
całego Ruchu. Czy je wykorzystamy? Czy
Ruch potrzebuje radia? Odpowiedź pozostawiam w gestii czytelników i słuchaczy,
polecając ich opiece św. Maksymiliana.
Przemysław Cierniak
pcierniak@gmail.com
www.radio.oaza.pl
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Dwa miliony
wolnych ludzi

P

rojekt pod nazwą „Muzeum Wolności” został stworzony przez
Roberta Tekielego, znanego dziennikarza, a także pisarza i reżysera
Andrzeja Horubałę, Mirka Kirczuka z zespołu Full Power Spirit
i Norberta Cesarza z Fundacji Dobra Kultura. Akcja ta ma kilka podstawowych założeń.

Inicjatorzy akcji chcą przede wszystkim przypomnieć o czterech
wielkich kapłanach, dzięki którym Polska odzyskała wolność po latach
komunistycznego zniewolenia. Są to: prymas Stefan kard. Wyszyński,
papież Jan Paweł II, bł. ks. Jerzy Popiełuszko i sługa Boży ks. Franciszek
Blachnicki. Wolną Polskę zawdzięczamy właśnie nim – to oni wytrwale
dążyli do świętości, wywierając silny wpływ na wydarzenia w naszym
kraju w drugiej połowie XX wieku. Jak się wydaje, najmniej znaną postacią
z „wielkiej czwórki” był właśnie założyciel naszego Ruchu. Autorzy
projektu podkreślają swoją fascynację dziełem Oazy, zainspirowanym
przez ks. Blachnickiego i chcą przybliżyć jego osobę szerszemu gronu
odbiorców. To właśnie historii Ruchu i jego założycielowi poświęcono
pierwszą, inauguracyjną odsłonę całego przedsięwzięcia. Twórcy argumentują, że postać ks. Blachnickiego we współczesnej Polsce została
niesłusznie zapomniana.
W tym celu powstało internetowe „Muzeum Wolności”, będące świetnie
zaprojektowaną stroną internetową zawierającą teksty, filmy i teledyski
opowiadające o życiu i posłudze sługi Bożego. W salach wirtualnej placówki można znaleźć wypowiedzi osób znających ks. Blachnickiego
i współpracujących z nim, m.in. obecnego moderatora generalnego ks.
Adama Wodarczyka i p. Stanisława Orła, kierowcy założyciela Oazy. Duże
zainteresowanie zwiedzających budzi także teledysk opowiadający o nim,
przygotowany i zrealizowany przez raperów z grupy Full Power Spirit.
Twórcy „Muzeum Wolności” chcą opowiedzieć także o ruchu oazowym,
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określając go mianem „armii dwóch milionów wolnych ludzi”. Według
szacunkowych obliczeń tyle właśnie osób przewinęło się przez rekolekcje
oazowe. Pomysłodawca projektu Robert Tekieli mówi wyraźnie, że
członkowie Ruchu poprzez swoją formację i działalność tworzyli przestrzeń wolności w Polsce rządzonej przez komunistów. W ten sposób byli
częścią demokratycznej opozycji w czasach PRL i przyczynili się do powstania wolnej, niepodległej Polski po 1989 r. Pojawia się nawet stwierdzenie, że ruch oazowy poprzedził, a potem współtworzył i wspierał
„Solidarność”, z której jako Polacy tak bardzo jesteśmy dumni. Jak się
wydaje, świadomość tego faktu umyka dzisiaj czasem członkom Ruchu,
dlatego przedsięwzięcie to trzeba przyjąć z radością i wdzięcznością.
„Muzeum Wolności” jest projektem, który przypomina nam wszystkim
z jednej strony o wielkości naszego założyciela ks. Franciszka Blachnickiego, a z drugiej – o fenomenie ruchu oazowego, który trwałe zmienił
historię naszej ojczyzny i zapisał się na jej kartach. Powinniśmy pamiętać
o tym stale i być z tego z dumni, że ks. Franciszek był jednym z „ojców
założycieli wolnej Polski”, a Ruch Światło-Życie doprowadził do przemian
społeczno-politycznych na jej terenie. Myślę, że świadomość powyższego
powinna być dla nas swoistym memento także i dzisiaj, na początku XXI
wieku, i mobilizować nas do jeszcze większej gorliwości w służbie Kościołowi i Polsce.
Piotr Niedzielski
„Muzem wolności” jest dostępne pod adresem:
http://www.muzeum.wolnosci.com
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Charyzmat Światło-Życie
Charyzmat Światło-Życie to jedna z kilku najnowszych propozycji
Wydawnictwa Światło-Życie. W swej pracy ks. Blachnicki pisze:
„Trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z charyzmatem,
z darem Ducha Świętego o szczególnym i kluczowym znaczeniu dla
człowieka współczesnego i dla Kościoła, przede wszystkim w Polsce,
ale nie tylko”. Lektura tej książki budzi w czytelniku refleksję nad tym,
w jakim stopniu udało się nam – należącym do Ruchu – zrozumieć
i przyjąć dar Ruchu Światło-Życie. Czy już pojmujemy wielkość
charyzmatu, który został nam dany? W jaki sposób i w jakim stopniu
udaje się nam przekładać doświadczenie tego daru na codzienność,
życie w rodzinie, środowisku koleżeńskim, działanie w parafii.

Exsultate Deo
Najnowsze – dziesiąte już wydanie znakomitego śpiewnika
Exsultate Deo w opracowaniu Gizeli Marii Skop można nabyć
w Księgarni Internetowej Wydawnictwa Światło-Życie.
Śpiewnik uwzględnia najnowsze wskazania dokumentów Stolicy
Apostolskiej na temat liturgii. Organiści, muzycy kościelni
i wszyscy, dla których ważna jest troska o piękno liturgii, znajdą
w nim szeroki wybór melodii części stałych Mszy Świętej, psalmów,
pieśni na poszczególne okresy roku liturgicznego oraz hymny
i pieśni okolicznościowe.
Autorka zwraca uwagę, iż „muzyka powinna jeszcze bardziej podkreślać charakter liturgii,
uwzględniać wrażliwość naszych czasów i tradycje muzyczne poszczególnych regionów”, dlatego
najnowsze wydanie jej śpiewnika zawiera nie tylko najważniejsze wytyczne na temat muzyki
kościelnej, ale również praktyczne porady, w jaki sposób należy dobierać śpiewy na liturgię.

Jedność i diakonia
Jedność i diakonia stanowi wybór wypowiedzi Ks. Franciszka Blachnickiego
na temat posługi na rzecz jedności w człowieku, w Kościele, w świecie. Autor
podejmuje w niej kwestie, które nurtują wierzących wszystkich czasów,
skłaniając czytelnika do próby odpowiedzi na pytania: na czym polega jedność
w Kościele? Czy urząd i charyzmat muszą się wykluczać? Jak szukać dróg
jedności z chrześcijanami innych wyznań?
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Wolni i wyzwalający
Nie naszą rzeczą jest sądzić,
naszą rzeczą jest świadczyć.
świadczyć, tak jak słońce,
o miłości i dobroci Boga,
świadczyć przez prostą i pokorną służbę,
z wykluczeniem własnych interesów,
własnego egoizmu.
Tą bronią jedynie możemy zwyciężyć zło.
[Ks. Franciszek Blachnicki]
Zainicjowana słowami Jana Pawła II Krucjata Wyzwolenia Człowieka, z niegasnącym zapałem
służy wyzwoleniu ludzkich serc: oswobodzeniu człowieka z egoizmu, lęku, zakłamania, braku
szacunku dla podstawowych wartości – ludzkiej godności i życia. Jest wspaniałą, kompletną
odpowiedzią na stawiane przez młodzież pytanie o to, jak żyć? Krucjata to alternatywa na
współczesną modę, by bez wysiłku osiągnąć szczęście.
Aby poznać jej idee, cel i środki działania warto sięgnąć po książkę Wolni i wyzwalający autorstwa ks. Franciszka Blachnickiego. Autor pomaga zrozumieć czytelnikom, czym jest prawdziwa
wolność i odpowiedzialność. Jak pewnie przejść drogę ku wyzwoleniu. Uczy, byśmy nie bali się
ruszyć pod prąd i wyjaśnia, czym jest prawdziwa wyobraźnia miłosierdzia.
Najnowsze wydanie zawiera Abstynenckie Credo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Ponadto,
zostało poszerzone o Rozważania Drogi Krzyżowej opracowane przez ks. Piotra Kulbackiego.

Pan jest Pasterzem moim
Pan jest Pasterzem moim autorstwa ks. Sławomira Ropiaka stanowi zbiór
homilii do wspólnoty osób dorosłych w Ruchu Światło-Życie w Olsztynie
o nazwie Wspólnota Dobrego Pasterza.
Wspólnota, która wyrosła z charyzmatu Ruchu Światło-Życie, powstała
w 1990 roku w Warmińskim Seminarium Duchownym w Olsztynie. Jej
zawiązanie było odpowiedzią na potrzebę dalszej formacji uczestników
wakacyjnych rekolekcji, zarówno alumnów jak i świeckich. Od samego
początku swego istnienia Wspólnota Dobrego Pasterza jest grupą „oazową”,
żyjącą charyzmatem Ruchu Światło-Życie i kierującą się Statutem Diakonii
Ruchu Światło-Życie.
Powszechnym doświadczeniem we Wspólnocie jest odkrycie i doświadczenie miłości
Chrystusa jako Dobrego Pasterza, który za każdego z nas oddał swoje życie. Duchowość
uczestników Wspólnoty wyraża się w ciągłym pogłębianiu osobistej, pełnej miłości relacji do
Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Wzorem i Opiekunką tej relacji jest Niepokalana,
Matka Kościoła.
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Oferujemy:
– druk offsetowy wraz z przygotowalnią,
– usługi introligatorskie (falcowanie, klejenie, szycie, oprawa kalendarzy),
– opracowanie graficzne, skład komputerowy, przygotowanie do druku książek,
broszur, gazetek parafialnych, folderów, informatorów, ulotek reklamowych, kalendarzy,
– przyjmujemy również druk niskonakładowy,
– ceny oraz szczegóły techniczne dotyczące realizacji ustalane są indywidualnie
z klientem.
Gwarantujemy terminowe wykonanie usług!
Kontakt:
Wydawnictwo Światło-Życie
ul. Królowej Jadwigi 148
Kraków
Drukarnia:
ul. Gen. Bolesława Roi 6
Kraków
drukarnia@wydawnictwo-oaza.pl
tel.: 12 425 27 11, 602 718 157
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Rekolekcje w Centrum Ruchu
Światło-Życie
Krościenko nad Dunajcem
Rekolekcje tematyczne
Rekolekcje oazowe
dla seniorów
„Nawet i w starości wydadzą swój
owoc”
2-8 czerwca 2011 r.
Zapewne w naszych środowiskach jest
wielu ludzi, którzy osiągnęli już czas jesieni
życia. Treści oazy rekolekcyjnej i jej
metoda są aktualne na każdym etapie
życia. Szczególnym darem, który nada
kierunek naszym rekolekcyjnym poszukiwaniom jest List Ojca Świętego Jana
Pawła II Do moich Braci i Sióstr – ludzi
w podeszłym wieku.
„Życząc wam w tym duchu, drodzy Bracia
i Siostry w podeszłym wieku, abyście pogodnie przeżywali lata, które Bóg przeznaczył każdemu z was, pragnę zarazem
bardzo otwarcie podzielić się z wami
uczuciami, jakich doznaję u schyłku mego
życia… Mimo ograniczeń mego wieku
bardzo wysoko cenię sobie życie i umiem
się nim cieszyć. Dziękuję za to Bogu!
Pięknie jest służyć aż do końca sprawie
Królestwa Bożego... Pozwól, o Panie życia,
abyśmy to sobie wyraźnie uświadomili
i umieli cieszyć się każdym etapem naszego życia jako darem niosącym bogate
obietnice na przyszłość. Spraw, byśmy
z miłością przyjmowali Twoją wolę, zawierzając się każdego dnia Twoim miłosiernym dłoniom”.
Uczestnicy: osoby ± 60 i więcej

Rekolekcje oazowe dla zakochanych
i narzeczonych
„Jak kochać i być kochanym”
25 czerwca – 2 lipca 2011 r.
Przygotowanie do dojrzałego przeżywania
miłości w sakramencie małżeństwa jest
jedną z najpilniejszych potrzeb czasów,
w których żyjemy. Dlatego warto zachęcić
do udziału w tych rekolekcjach wszystkich
młodych ludzi, którzy w poważny sposób
myślą o przygotowaniu do sakramentu
małżeństwa.
Rekolekcje oazowe o modlitwie
„Umiłować adorację Najświętszego
Sakramentu”
5-11 lipca 2011 r.
„Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak
umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego
piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną
miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo
ma się wyróżniać w naszych czasach przede
wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego
zatrzymania się przed Chrystusem obecnym
w Najświętszym Sakramencie na duchowej
rozmowie, na cichej adoracji w postawie
pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy
Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie.”
Ecclesia de Eucharistia, 25
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Rekolekcje oazowe dla osób prowadzących własne firmy,
pracowników banków
„Zostań wspólnikiem Boga”
5-11 lipca 2011 r.
Przenikanie codziennego życia wiarą
i ewangelicznym myśleniem jest jednym
z głównych charyzmatów naszego Ruchu.
To zasada Światło-Życie. Proponowana
forma rekolekcji może ubogacić uczestników nowymi, biblijnymi inspiracjami,
dotyczącymi pracy w firmie, relacji pracowniczych, chrześcijańskiego podejścia
do finansów, współpracy między firmami,
opartej na zasadzie darmowości i logice
daru.
„ZOSTAŃ WSPÓLNIKIEM BOGA” to
rekolekcje o tym:
jak prowadzenie własnej firmy zobowiązuje przed Bogiem i ludźmi;
• jak prowadzenie własnej firmy wpływa
na życie rodziny, wspólnoty;
• jak prowadzenie firmy domaga się odwagi
wiary;
• jak prowadzenie firmy otwiera na dyspozycyjność wobec Boga, wobec braci oraz
wobec życia.
Uczestnicy: osoby prowadzące własne
firmy; małżeństwa zaangażowane w prowadzenie własnych firm, pracownicy
banków; prowadzący własne firmy i posługujący się znakiem FOS-DZOE; szczególnie z Ruchu Światło-Życie, ale nie tylko.
Oaza Wielka Oaz Specjalistycznych
Oaza Rekolekcyjna Diakonii
16-21 sierpnia 2011 r.
Zadaniem ORD jest ukazanie uczestnikom
całościowej wizji i syntezy Ruchu Światło94

Życie w celu wezwania ich do świadomej
akceptacji programu Ruchu i oddania się
w nim na służbę, stosownie do swoich możliwości.
Ks. F. Blachnicki
Serdecznie zapraszamy:
studentów, dorosłych oraz małżeństwa po
podstawowej formacji deuterokatechumenalnej w Ruchu (3 stopnie oaz i 3 etapy pracy
w grupach pooazowych);
kapłanów, osoby konsekrowane, alumnów
seminariów duchownych, zainteresowanych
Ruchem ze względu na swoje powołanie
w Kościele, dla których ORD może stać się
pierwszą, całościową prezentacją charyzmatu Ruchu Światło-Życie.
Kurs Animatorów
Muzycznych
16-27 sierpnia 2011 r.
KAMUZO przygotowuje do posługi muzycznej we wspólnocie Kościoła, przede
wszystkim w ramach diakonii muzycznej
Ruchu Światło-Życie.
Celem kursu jest wewnętrzna i warsztatowa
formacja animatorów muzycznych, odpowiedzialnych za śpiew i muzykę liturgiczną,
ewangelizacyjną, modlitewną,
W programie: Eucharystia, Liturgia Godzin,
adoracja Najświętszego Sakramentu, spotkania w małych grupach, konferencje,
warsztaty liturgiczno-muzyczne.
Uczestnicy: młodzież i dorośli, zaangażowani w Ruchu Światło-Życie, zasadniczo
po przeżyciu oazy II stopnia, klerycy, osoby
konsekrowane. Wymagane względnie dobre
warunki głosowe i słuchowe.
Diakonia: animatorzy muzyczni Ruchu
Światło-Życie – absolwenci Akademii Muzycznych.
Miejsce: Centrum Światło-Życie – Krościenko n. Dunajcem
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Rekolekcje piętnastodniowe
I turnus 25 czerwca – 11 lipca 2011 r.
OSTIº i OD Iº – dla studentów, kleryków, dorosłych
OST i OD IIº – dla studentów, kleryków, dorosłych po rocznej formacji w małych grupach
ONŻ III0 – Kraków – dla osób po II stopniu oazy, pracy formacyjnej w ciągu roku i Triduum
Paschalnym, przeżytym w formie rekolekcyjnej (młodzież, dorośli, rodziny)
II turnus 13 – 29 lipca 2011 r.
OSTIº i OD Iº – dla studentów, dorosłych
Oaza dla kleryków i kapłanów I0
OST i OD IIº – dla studentów, kleryków, dorosłych po rocznej formacji w małych grupach
ONŻ III0 – Kraków - dla osób po II stopniu oazy, pracy formacyjnej w ciągu roku i Triduum
Paschalnym, przeżytym w formie rekolekcyjnej (młodzież, dorośli, rodziny)
KODA (Kurs oazowy dla animatorów) – dla młodzieży, studentów, kleryków, po III stopniu
oazy
III turnus 30 lipca – 15 sierpnia 2011 r.
OSTIº i OD Iº – dla studentów, kleryków, dorosłych;
OST i OD IIº – dla studentów, kleryków, dorosłych po rocznej formacji w małych grupach;
ONŻ III0 – Kraków – dla osób po II stopniu oazy, pracy formacyjnej w ciągu roku i Triduum
Paschalnym, przeżytym w formie rekolekcyjnej (młodzież, dorośli, rodziny)
Oaza Misyjna
Turnus dodatkowy 1–16 września 2011 r.
OSTIº i OD Iº – dla studentów, kleryków, dorosłych
OST i OD IIº – dla studentów, kleryków, dorosłych po rocznej formacji w małych grupach
ONŻ III0 – dla osób po II stopniu oazy, pracy formacyjnej w ciągu roku i Triduum Paschalnym,
przeżytym w formie rekolekcyjnej (młodzież, dorośli, rodziny)
Zgłoszenia:
Termin: do 25 maja 2011 r.
Karty uczestnictwa – do pobrania na www.oaza.pl (zakładka: REKOLEKCJE)
Kontakt:
Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
(Grażyna Miąsik)
ul. Ks. F. Blachnickiego 2,
34-450 Krościenko n. Dunajcem
tel. 18 262 32 35; 660 447 475
email: cdor@oaza.pl
95

Oaza

Pismo Ruchu Światło-Życie

Rekolekcje Diakonijne
Kurs Oazowy Dla Animatorów
Diakonii Modlitwy
5-15 sierpnia 2011 r.
Rybnik – Chwałowice, S anktuarium
św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Zasadniczym warunkiem uczestnictwa w tych
rekolekcjach jest ukończona formacja podstawowa Ruchu Światło-Życie lub inaczej zdobyta
dojrzałość życia chrześcijańskiego!
Zgłoszenia bezpośrednio przez formularz, który
znajduje się na stronie internetowej, http://www.
katowice.oaza.pl/php/KODA-DM2011).
Koszt rekolekcji: 400 zł (zaliczka 200 zł). Numer
konta znajduje się na ww. stronie.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z ks. Ryszardem Nowakiem (tel.
32 248 13 88; kom. 606 968 309; lub e-mail: xrn@
onet.pl), który udzieli dalszych szczegółowych
informacji.
Oaza Rekolekcyjna Diakonii
Komunikowania Społecznego
29 kwietnia – 3 maja 2011 r.
Wielgolas k. Mińska Mazowieckiego
Będzie to okazja do wspólnotowego przeżywania
radości z beatyfikacji Jana Pawła II. Pierwotnie
chcieliśmy w ten sposób świętować 15-lecie
diakonii, ale Pan Bóg zaplanował coś większego.
Słowa Jana Pawła II o roli mediów we współczesnym świecie od dawna są inspiracją dla podejmowanych przez diakonię działań i będzie to
dobra okazja do ponownego spojrzenia na te
treści.
23-30 lipca 2011 r.
Krnov (Czechy)
Zapraszamy zarówno osoby już związane z tą
diakonią, jak i wszystkich zainteresowanych
problematyką mediów i komunikowania społecznego: oazowych redaktorów lokalnych pism,
twórców stron internetowych (redakcje techniczne i merytoryczne), jak również osoby początkujące w tych dziedzinach.
Informacje i zgłoszenia: ordks@oaza.pl
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29 lipca-7 sierpnia 2011 r.
Zaborówiec k. Leszna
Diakonia Życia zaprasza na Oazę Rekolekcyjną
Diakonii Życia animatorów wspólnot młodzieżowych, dorosłych, pary Domowego Kościoła,
które pragną poznać posługę diakonii lub pogłębić znajomość tematyki, którą zajmuje się
Diakonia Życia.
Szczegółowe tematy poruszane podczas rekolekcji to:
• godność osoby ludzkiej;
• kobiecość i męskość;
• samoakceptacja;
• umiejętność porozumiewania się i budowania
relacji międzyludzkich;
• czystość na każdym etapie życia i w każdym
powołaniu;
• odpowiedzialne rodzicielstwo;
• świętość życia;
• aktualne zagrożenia w dziedzinie obrony
życia, płciowości, miłości.
Warunkiem uczestnictwa jest pełnoletniość
i ukończenie formacji podstawowej Ruchu
(w przypadku rodzin Domowego Kościoła wystarczy przeżycie oazy rodzin I stopnia).
Małżeństwa zapraszamy razem z dziećmi. Zgłoszenia na adres: Dorota i Michał Nalepa, tel: 691
40 22 79, e-mail: michal.nalepa@wp.pl
Diakonia Życia zaprasza również na:
Warsztaty NPR 8-10 kwietnia 2011;
Trudne rozstanie – dla rodziców po stracie
dziecka 15-17 kwietnia 2011;
Rekolekcje dla bezdzietnych małżeństw 6-8 maja
2011;
Konferencja KWC 16-18 września 2011;
Nowy DOM - Rekolekcje dla małżeństw pragnących adoptować dziecko, zostać rodziną zastępczą lub utworzyć rodzinny dom dziecka
30 września-2 października 2011
Warsztaty dot. problematyki skłonności homoseksualnych 11-13 listopada 2011;
kilka serii rekolekcji dla narzeczonych;
Szczegółowe informacje na strona Centralnej
Diakonii Życia: www.oaza.pl/cdz.

W Ruchu

Oaza

Foska w Internecie
Mija właśnie 15 lat od momentu, w którym pojawiła się strona www.oaza.pl. To długa i zajmująca
historia od skromniutkiej strony po portal zawierający ich już setki: diecezjalnych, wspólnot lokalnych, diakonii specjalistycznych czy tematycznych. Jest to także historia sprzętu i jego usytuowania, czasem wyproszonego, czasem odpracowywanego, a teraz utrzymywanego z dobrowolnych ofiar. Bez względu na to, czy znacie się na szczegółach technicznych Internetu i budowy
stron, czy nie, niejeden fragment tej historii by Was poruszył. Może kiedyś da się ją opowiedzieć.
Kilka lat temu skończył się okres, kiedy mogliśmy w zamian za własną pracę utrzymywać obecność
Ruchu w sieci. Potrzeby serwisu, wymagania sprzętowe i ogólnoświatowe standardy zmusiły nas
do poszukania komercyjnego rozwiązania. Od 3 lat serwis oazowy działa na dzierżawionych
serwerach. Jednak takie rozwiązanie pociąga za sobą konieczność nakładów finansowych. Dzięki
kilkudziesięciu osobom prywatnym oraz regularnym darowiznom 6 diecezji udaje nam się płacić
za to, co konieczne.
W roku 2010 mieliśmy pierwszy raz możliwość pozyskiwania środków w ramach 1%. Zebrana
suma 2100zł nie oszałamia, ale rozwiązuje część leżących przed nami wyzwań. Wszystkim tym,
którzy zechcieli w ten sposób wesprzeć nas w ubiegłym roku, serdeczne Bóg zapłać.
Rozpoczynając nowy rok zwracamy się więc do Was wszystkich z gorącą prośbą o wsparcie naszych
wspólnych potrzeb. Można to zrobić tak jak w roku ubiegłym wskazując w odpowiednich rubrykach zeznania rocznego KRS 0000071891, i wpisując jako szczególny cel DKS lub Ośrodek
w Warszawie.
Ciągle istnieje też możliwość wspierania nas bezpośrednimi darowiznami poprzez wpłaty na
konto:
Ośrodek Fundacja „Światło-Życie” w Warszawie
ul. dr. J. Strusia 13A, 04-564 Warszawa
Pekao SA 11 1240 6175 1111 0000 4573 0157z dopiskiem Serwer

Przekaż 1% na misje!
Prowadzenie dzieł misyjnych zależy od Ducha Świętego i naszej modlitwy, ale też
ważne jest posiadanie funduszy pozwalających na zagraniczne wyjazdy ewangelizacyjne czy sfinansowanie rekolekcji dla osób przyjeżdżających do Polski. Dlatego
chcemy Was prosić o wsparcie działań misyjnych Ruchu. Każdy z nas ma do dyspozycji 1% podatku, który od tego roku możemy również przekazać na Diakonię Misyjną,
wystarczy w formularzu PIT wpisać numer KRS 0000071891 Fundacji Światło-Życie,
a w pozycji „Cel szczegółowy 1%” dopisać: Ośrodek Fundacji Światło-Życie Praga w
Warszawie – Misje.
Z góry bardzo dziękujemy za przekazanie 1%!
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Triduum Paschalne - mistagogia
- Triduum Pentakostalne
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