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Oceniany jest poziom techniczny i artystyczny fotografii
oraz ich zestawienie.
Organizatorem konkursu jest Diakonia Komunikowania
Społecznego Archidiecezji Katowickiej, patronat honorowy
objęli moderator generalny ks. Adam Wodarczyk, moderator
Ruchu w archidiecezji katowickiej ks. Ryszard Nowak oraz
Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego.
Patronat medialny: czasopisma „Oaza” i „Wieczernik”, Radio
Fos-Zoe oraz serwis www.oaza.pl.
Zapewniamy kompetentną ocenę prac przez profesjonalnych
fotografików oraz atrakcyjne nagrody.
Regulamin i zasady przesyłania prac są dostępne na stronie
katowice.oaza.pl/konkurs
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Kronika Żywego Kościoła

P

iszę słowa tej kroniki w czasie Pięćdziesiątnicy paschalnej, kiedy to
radujemy się tajemnicą Chrystusa
Zmartwychwstałego, obecnego w naszym
życiu i tajemnicy Kościoła. Wielką radością był dla mnie udział wraz z pielgrzymami z całego świata w uroczystościach beatyfikacyjnych Sługi Bożego Jana
Pawła II, i był to moment o tyle dla nas
radosny, że jako Ruch zyskaliśmy nowego
patrona i orędownika, który będzie nas
inspirował w dziele ewangelizacyjnym
wszędzie tam, gdzie Pan Bóg nas będzie
posyłał.
Chciałbym zwrócić szczególną uwagę
na wymiar międzynarodowy spotkań
i wydarzeń, które stały się moim udziałem
w ciągu ostatnich miesięcy. W lutym,
jeszcze przed Kongregacją Odpowiedzialnych, miałem okazję spotkać się
w Pradze z oazami czeskimi i poznać sytuację Ruchu w tym kraju. W czasie tej
wizyty powołano Krajową Diakonię Jedności, zapadła również decyzja o podjęciu
starań w celu utworzenia diakonii ewangelizacji. Jesienią będziemy się starali
przeprowadzić dla nich Oazę Rekolekcyjną Animatorów Ewangelizacji, by
wzmocnić w nich ducha ewangelizacyjnego i jednocześnie ukierunkować ich
na działania ewangelizacyjne na terenie
Czech. Kolejnym działaniem będzie przeprowadzenie Oazy Rekolekcyjnej Diakonii, aby pokazywać czeskim oazo4

wiczom całościową
wizję Ruchu. Te fakty na
pewno są istotne dla
rozwoju Ruchu w Czechach.
Ważny był czas mojej majowej wizyty na
Ukrainie. W ciągu blisko tygodnia odbyłem wiele spotkań, zarówno ze świeckimi
członkami Ruchu na terenie diecezji kamieniecko-podolskiej i kijowsko-żytomierskiej, jak i z kapłanami. Miałem okazję
być w dwóch seminariach diecezjalnych:
w Worzelu i Gródku. Szczególnym wydarzeniem była prezentacja Ruchu w czasie
posiedzenia Komisji Episkopatu Ukrainy,
kiedy to dano mi możliwość w czasie
prawie godzinnej prelekcji przedstawienia
programu Ruchu i jego dokonań na terenie
Ukrainy (a są to dokonania niemałe).
W wymienionych wyżej dwu diecezjach
istnieje łącznie blisko 140 kręgów, kilkadziesiąt grup młodzieżowych, są kapłani
zaangażowani w pracę Ruchu. Wytyczając
wizję przyszłości Ruchu na Ukrainie podobnie jak w Czechach mówiliśmy o potrzebie powołania krajowej diakonii jedności dla Ukrainy czy diakonii ewangelizacji, przeprowadzenie rekolekcji ORAE
i ORD. Ważnym owocem spotkania z biskupem Leonem Dubrawskim z diecezji
kamieniecko-podolskiej, którego śmiało
można nazwać protektorem naszego
Ruchu, była decyzja o powołaniu studium
pastoralnego dla kapłanów z różnych
ukraińskich diecezji, którego celem będzie
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przybliżanie wizji odnowy Kościoła
w duchu Soboru Watykańskiego II, a także
prezentacja metod formacyjnych Ruchu
Światło-Życie. To temat, który należy polecić szczególnej modlitwie, bo formacja
kapłanów, przybliżanie im wizji żywego
Kościoła, by stawali się rzeczywiście pasterzami dla wspólnot naszego Ruchu, wydaje
się dziś kluczowym tematem.
Kilka dni później w Dreźnie odbyło się
spotkanie z dwoma pastorami z kościoła
ewangelicko-augsburskiego. Okazuje się,
że od czasów ojca Blachnickiego, kiedy to
jeden z pastorów tego kościoła wziął udział
w oazie w Krościenku, Ruch Światło-Życie
rozwija się również na łonie kościoła
ewangelicko-augsburskiego. W czasie
długiego spotkania w kurii drezdeńskiej
rozmawialiśmy o ich sytuacji, jak wygląda
ich program formacyjny i w jaki sposób
możemy ich wspomóc, by to dzieło jeszcze
owocniej się rozwijało. Piękne jest, że w ten
sposób możemy zwracać to, co otrzymaliśmy kiedyś od Ruchu Agape, który uczył
nas działań ewangelizacyjnych.
Fakt, że dzieło Ruchu nabiera w coraz
większym stopniu wymiaru międzynarodowego, pokazuje, iż charyzmat Ruchu jest
żywy i owocny nie tylko dla Polaków, żyjących w Polsce czy w diasporze w różnych
częściach świata, ale że może on również
odnawiać Kościół we wszystkich narodach
czy kulturach, że staje się on podstawą
odnowy eklezjalnej nie tylko na łonie
kościoła rzymskokatolickiego. Pokazuje
też charyzmat jedności i ekumenizmu,
właściwy naszemu Ruchowi. Naszym za-
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daniem jest dołożenie wszelkich starań, by
ten charyzmat ukazać całemu światu, ludziom, którzy odnowieni w Chrystusie
będą przemieniać świat w duchu nowej
kultury.
Jako moderator Ruchu zostałem również
zaproszony do współpracy z powołaną
przez Benedykta XVI Papieską Radą ds.
Krzewienia Nowej Ewangelizacji. To dla
nas wielka radość, że jesteśmy postrzegani
jako ruch związany z nową ewangelizacją,
bardzo konkretnie realizujący to papieskie
wezwanie. W czasie spotkania w Rzymie,
które miało miejsce w maju, a na które
delegowałem ks. Adamiaka, informacja,
że nasz Ruch jest związany z nową ewangelizacją od czasu adhortacji papieskiej
Pawła VI Evangelii nuntiandi, zrobiło spore
wrażenie na uczestnikach, włącznie z przewodniczącym, arcybiskupem Fisichellą.
15-16 października 2011 r. będziemy brać
udział w Rzymie w czuwaniu ruchów
i nowych wspólnot związanych z tematem
nowej ewangelizacji (na które już teraz
wszystkich gorąco zapraszam), w czasie
którego również zostanie udzielone błogosławieństwo misjonarzom nowej ewangelizacji. Trzeba się cieszyć, że rzeczywiście
możemy pokazać nie tylko nasze zaangażowanie, ale też i wskazać konkretne
owoce wielu lat posługi w tej dziedzinie.
Za kilka godzin wyruszę do Stanów
Zjednoczonych, by tam spotkać się ze
wspólnotami Domowego Kościoła
w Chicago, co pozwoli mi jeszcze szerzej
zobaczyć międzynarodowy wymiar
Ruchu. Ruch jest w tej chwili obecny w 25
5
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krajach, przygotowujemy się bardzo konkretnie do służby wobec Chin czy Pakistanu, przeprowadzając dla nich oazy na
terenie Polski czy Chin. Te sprawy mogą
się wydawać po ludzku niewiarygodne.
Czasami sam się zastanawiam, czy to
wszystko jest możliwe, ale coraz wyraźniej
widać, że Bóg odpowiada na tę modlitwę,
którą zanosiliśmy do Ducha Świętego na
placu Piłsudskiego w Warszawie 6 czerwca
2009 r. o to, by stąpił Duch i odnowił oblicze ziemi.
Wypada wspomnieć o spotkaniach na
terenie kraju. Miałem okazję w wielu
miejscach w czasie Wielkiego Postu głosić
Słowo Boże, m. in. w czasie rekolekcji
ewangelizacyjnych w Gdyni, które prowadziłem w parafii ks. Zenona Pipki, gdzie
wraz z członkami Wspólnoty Radości
Paschalnej i innymi świeckimi mogliśmy
dawać świadectwo żywej wiary członkom
tej parafii. Podobnie w Warszawie, w parafii św. Antoniego Marii Zaccarii, który
był założycielem barnabitów, ze Wspólnotą
Misterium Paschalnego miałem okazję
głosić rekolekcje połączone ze świadectwami ludzi świeckich. Po raz kolejny się
przekonywałem, że kiedy mogę głosić
rekolekcje współpracując z ludźmi
świeckimi, mają one o wiele większą moc
i oddziaływanie. Podobnie było w czasie
rekolekcji, które wygłosiłem dla 800
młodych ludzi w Rybniku. Świadectwo
dojrzałych już animatorów, z którymi
kiedyś współpracowałem jako wikariusz,
oddziaływało na serca młodych ludzi.
Chcę również wspomnieć o spotkaniach
6
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ze wspólnotami Ruchu w różnych diecezjach, jak chociażby w diecezji kaliskiej
w Ostrowie Wielkopolskim czy niedawną
wizytę w diecezji zamojsko-lubaczowskiej,
gdzie miałem okazję spotkać się z kilkuset
młodymi ludźmi podczas Dnia Wspólnoty
organizowanego w formie marszu gwiaździstego do jednego z sanktuariów tej
diecezji. W czasie Eucharystii miałem
również okazję spotkać się z kapłanami
pracującymi z młodzieżą tej diecezji.
Mógłbym wymienić wiele spotkań, za
wszystkie dziękuję – jeśli któregoś nie
wymieniłem, to tylko z powodu tego, że
nie da się wszystkich wymienić w ramach
tej kroniki ze względu na ilość miejsca.
Liczą się przede wszystkim piękne chwile,
które przeżywamy w czasie spotkań, że
możemy się budować tym, w jaki sposób
Ruch przyczynia się do przemiany życia
konkretnych ludzi, do odnowy Kościoła
na terenie tych diecezji. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, życzę owocnego
wejścia w czas wakacyjny, przyjęcia darów
Ducha w czasie Zesłania Ducha Świętego.
Zapraszam również na czuwanie organizowane w Warszawie przez Centralną
Diakonię Ewangelizacji w dniach 18-19
czerwca 2011 r. pod hasłem „Nie lękajcie
się!”, abyśmy jeszcze bardziej umacniali się
w wezwaniu do ewangelizacji. Pozdrawiam
wszystkich serdecznie.
Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny
Ruchu Światło-Życie
Katowice, 24 maja 2011 r.

TEMAT ROKU

W

spólnota to są nowi ludzie w Chrystusie, którzy umieją
się wydostać ze swojego kręgu, swojego sposobu myślenia, umieją „smucić się ze smutnymi, a cieszyć
z cieszącymi”, choćby w nich aktualnie było właśnie odwrotnie; którzy
nie kultywują swoich nastrojów, ale umieją wejść we wspólnotę.
Wspólnota najbardziej się sprawdza, gdy widzimy wokół siebie
bliźnich, zwłaszcza na liturgii. Św. Paweł wzywa do takich ofiar, jakimi
są gościnność, dobroczynność i wzajemna więź. A św. Jakub jakże
ostro mówi do tych, którzy na spotkania liturgiczne przychodzą
i lekceważą innych z powodu tego, że są mniej efektowni, że się mniej
rzucają w oczy. Właśnie taki powinien mieć pierwszeństwo, nie tylko
dziecko, ale każdy tak zwany maluczki, bo to jest wspólnota, która
nie tylko zobaczy, ale podniesie człowieka w jego wartości, podnosi
go do godności dziecka Bożego.
Ks. Wojciech Danielski
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Słowo programowe

wygłoszone w czasie 36. Kongregacji Odpowiedzialnych w Częstochowie,
26 lutego 2011 r.
Obecność przedstawicieli wszytkich polskich diecezji oraz kilku
krajów Europy wskazuje na to, że
charyzmat, któremu służymy, zaczyna się w pełni rozwijać w Kościele
i służyć temu, do czego został powołany przez naszego Założyciela,
Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego: odnowie człowieka, Kościoła i przez to odnowie całego
świata. W trzech wielkich katechezach, zostawionych przez niego
– Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota,
Nowa Kultura – został wytyczony
kierunek, w jakim Ruch ŚwiatłoŻycie ma dokonywać wewnętrznej
odnowy ludzkich serc.
8

W tajemnicy Kościoła
Słuchać Pana – mówiliśmy w tym
miejscu w zeszłym roku – to szczególny
przywilej i łaska otrzymana od Boga,
pozwalająca się z Nim spotkać i wsłuchać
w Jego głos, który sprawi, że w naszych
sercach zrodzi się żywa wiara. Inspiracją
tego hasła był synod biskupów z 2008
roku, którego myślą przewodnią było
Słowo Boże w życiu i misji Kościoła.
Wtedy cieszyliśmy się tylko relacją ojców
synodalnych, skierowaną do Kościoła,
dzisiaj otrzymaliśmy adhortację Benedykta XVI Verbum Domini. Mówi ona
o tym, co to znaczy żyć słowem Bożym
na początku XXI wieku.

Pismo Ruchu Światło-Życie

Słuchać Pana to znaczy odkrywać
Jego głos w słowie Bożym, w modlitwie
osobistej (w Ruchu szczególnie przeżywanej w formie Namiotu Spotkania),
w liturgii Kościoła, gdzie Bóg zawsze do
nas najpierw przemawia po to, abyśmy
ożywieni słowem z wiarą spotkali Chrystusa w sakramentalnej rzeczywistości
znaków liturgicznych. Mówiliśmy
również o tym, że Bóg przemawia do
nas w znakach czasu, w tym wszystkim,
co dzieje się w świecie, w którym żyjemy
i odkrywamy obecność Boga nawet
w sytuacjach najbardziej dramatycznych, trudnych, i że Bóg przemawia
przez naszych pasterzy, papieża i biskupów, którzy dają nam zrozumienie
tego, co mówi nam słowo Boże, i odkrycie, w jaki sposób konkretnie
w danym czasie nim żyć. Po rocznej
refleksji pojawiło się przekonanie, że
jest to prawda tak głęboka i nośna, że
warto ten temat kontynuować. Postanowiono tylko rozbudować te słowa,
dodając, że mamy słuchać Pana w Kościele. Uświadomiłem sobie również, że
to wszystko, co zostało powiedziane
dotychczas, znajduje swoje ziszczenie
właśnie w tajemnicy Kościoła, bo
trudno mówić o słuchaniu Pana bez
tego odniesienia.
Któż nam powie, że ta księga, z której
słuchamy słowa Bożego, którą ze czcią
bierzemy do dłoni i otwieramy z szacunkiem, której słowami się modlimy,
jest właśnie słowem Pana? Dlaczego
mamy pewność spotkania ze słowem
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Bożym? O tym mówi nam Kościół
mocą swojego autorytetu, którym obdarzył go Chrystus, zostawiając mu
zadanie kontynuowania misji zbawczej
aż do końca czasów.
Gdzie uczymy się modlitwy osobistej?
Gdzie odkrywamy, że nie jest to technika relaksacyjna, że jest to rzeczywiste
spotkanie z kimś niewidzialnym, do
kogo odnosi się nasze serce, z kim
możemy prowadzić zbawczy dialog? To
Kościół uczy nas modlitwy i daje rozeznanie, w jaki sposób ta modlitwa ma
się rozwijać w naszych sercach i naszym
życiu. Również w Kościele doświadczamy mocy modlitwy, która pokazuje
nam, że gdzie dwóch lub trzech zebranych jest w imię Pana, tam jest on
obecny pomiędzy nimi. Kościół pomaga
nam rozpoznawać rzeczywistość duchowego wsłuchiwania się w głos Pana.
Oczywiste jest również, że nie ma liturgii bez Kościoła. To właśnie ona
objawia i urzeczywistnia światu Kościół.
Tam, gdzie uczniowie i uczennice Pana
zebrani są w mocy Ducha Świętego, pod
przewodnictwem wyznaczonego do tej
posługi pasterza na sprawowaniu
znaków sakramentalnych, tam najpełniej objawia się tajemnica Kościoła,
w którym Bóg przemawia w mocy
swego słowa, i w którym w misteryjnej
obecności ciągle urzeczywistnia się
misterium paschalne Chrystusa.
Podobnie rzeczywistość, w której
żyjemy, każdy może interpretować na
swój własny sposób. Jednak rozezna9
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wanie znaków czasu oparte wyłącznie
na ludzkiej mądrości, czy raczej na
ludzkiej pysze, zadufaniu, szukaniu
siebie w dominacji nad innymi, kończyło się zazwyczaj tragicznie, zarówno
dla fałszywych proroków, jak i dla tych,
którzy za głosem fałszywych proroków
wędrowali. Pozytywną interpretację
nawet dramatycznych wydarzeń, takich
jak ludzkie cierpienie, wojny czy nienawiść, która dzieje się pośród ludzi,
możemy zyskać tylko dzięki rozeznaniu
Kościoła. On uczy nas, aby w to
wszystko, co jest przejawem ludzkiej
słabości, niegodziwości, bezradności,
wprowadzać przestrzeń Bożą, pozwala
nie utracić nadziei w chwili nawet największej próby. Przeżyliśmy to
w ubiegłym roku po katastrofie prezy10
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denckiego samolotu, kiedy to właśnie
doświadczenie wiary przeżywanej
w Kościele, w modlącej się wspólnocie,
pozwalało owocnie odczytać ten bolesny znak czasu. Co jest owocem
działania synów tego świata, widzimy
w różnych formach zamętu powstałego
później.
W tym roku chcemy w sposób szczególny odkrywać piękno i bogactwo
żywego Kościoła, oblubienicy Chrystusa, w który jesteśmy wszczepieni
w sakramencie chrztu świętego, po to,
aby służyć Panu i wypełniać jego wolę.
Lumen gentium – światło narodów
Praca doktorska ks. Franciszka Blachnickiego nosiła tytuł Pośrednictwo
zbawcze Kościoła w ujęciu Franciszka
Ksawerego Arnolda. Na podstawie myśli
teologicznej tymindzkiego pastoralisty
i docierającej już do Polski myśli Soboru
Watykańskiego II, ks. Blachnicki formułuje przemyślenia, które potem
w bardzo konkretny sposób wprowadza
w myśl formacyjną Ruchu. Pokazuje
w tej pracy, że tak jak pierwszym pośrednikiem między Bogiem Ojcem
a człowiekiem staje się Jezus Chrystus,
tak Kościół, Ciało Chrystusa, w które
wszyscy jesteśmy wszczepieni, jest
miejscem, gdzie dalej dokonuje się tajemnica zbawienia.
Człowiek przez wiarę może w Kościele spotkać żywego Boga. Nie idzie
do Boga sobie tylko wiadomymi
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ścieżkami i szlakami, według sobie tylko
wiadomych pomysłów, ale odkrywa
możliwość spotkania się z żywym
Bogiem w tajemnicy Kościoła. Ta idea
była obecna we wszystkich przemyśleniach pastoralnych ojca Franciszka.
W Ruchu pokazywał, że Kościół jest
tym miejscem, gdzie dokonuje się
spotkanie w dwóch wymiarach:
z Bogiem i z ludźmi, z którymi zaczyna
się budować wspólnotę wiary, ożywioną
mocą Ducha Świętego.
Dzisiaj często w badaniach ankietowych dotyczących sfery duchowej,
ludzie nie mówią, że nie wierzą w Boga
(choć jest to raczej bóstwo stworzone
według ich pomysłu i wizji, a nie odkrycie prawdy o Bogu, który sam siebie
objawia w swoim synu, Jezusie Chrystusie). Pytani jednak o swoje miejsce
w Kościele, dają odpowiedź negatywną.
Szczególnie widać to wśród młodego
pokolenia. Często młodzi są zdystansowani wobec tajemnicy Kościoła.
Toczy się również przedziwna walka, bo
trzeba powiedzieć, że świat medialny
zdaje się robić wiele, by patrzeć na
Kościół jako na rzeczywistość socjologiczną, swoisty fenomen ciągle obecny
we wszystkich częściach świata. Najczęściej nie są to działania próbujące dotrzeć w rzetelny sposób do istoty problemu, ale próbujące pokazać słabość,
ludzką, grzeszną stronę, kompromitując
i ośmieszając czasami niedoskonałości
ludzkie jako modelowe dla całej rzeczywistości Kościoła. Chrystus TAK, Ko-

ściół NIE. Ten problem jest obecny
i w Polsce, i w tych częściach Europy,
której reprezentanci są tu dzisiaj obecni.
Drugi dar
Pod koniec życia ojciec Franciszek na
pół roku przed śmiercią pisze testament
– w 44. rocznicę swojego nawrócenia
w celi śmierci, 17 czerwca 1942 roku.
Pisze w nim o czterech wielkich darach
swojego życia. Drugim jest „dar wizji
,,żywego Kościoła” jako wszystko obejmującego programu życia i działania”.
„W ramach tego daru muszę wymienić dar drugich studiów teologicznych – z moimi pracami: licencjacką, doktorską, habilitacyjną. W nich
chodziło nie o zdobywanie wiedzy dla
wiedzy czy stopni naukowych. Była to
okazja, aby zaspokoić potrzebę pogłębienia, skonfrontowania wewnętrznej
wizji dojrzewającej w doświadczeniu,
z kolei stawiającym problemy i pytania.
Nigdy potem nie odczuwałem potrzeby ,,poprawiania”, uzupełniania
wyników tych studiów – ale weszły one
(ich wyniki) do programu realizacji do
końca życia.
Z tym łączy się drugi wielki dar
szczegółowy: Dar II Soboru Watykańskiego i jego wizji Kościoła – Communio. Wchłonięcie tej wizji i położenie
jej u podstaw działania!
Działanie to zamyka się w charyzmacie Ruchu Światło-Życie, ruchu
Żywego Kościoła, eklezjologii Vati11
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canum II zamienionej na język pewnego
ruchu i działania (kard. Karol Wojtyła).
Przynajmniej do roku 1963 (pierwsza
oaza młodzieżowa w Szlachtowej) trwa
we mnie – nie zmieniając się zasadniczo, tylko dojrzewając, rozwijając się
organicznie – ta przedziwna entelechia,
jakby sterująca mną od wewnątrz –
wizja Kościoła – stającego się Kościołem
żywym przez wcielanie się w konkretne
wspólnoty. Lata 1969-1981 to szczególnie okres niezwykłego rozwoju
Ruchu.
Patrząc na jego rozwój, owoce, na tę
rzeczywistość w życiu Kościoła w Polsce
– nie mogę w tym nie widzieć daru –
charyzmatu. To nie zostało przeze mnie
wymyślone, stworzone, ale zostało mi
dane i zadane. Wiele w tym było przymieszki własnych, niedojrzałych pomysłów, przeszkadzałem często jak
mogłem temu dziełu. Ale właśnie fakt,
iż mimo to trwało ono i rozwijało się
według pewnej stałej, wewnętrznej
logiki, świadczy o tym, że jest to dar.
Za ten wielki dar mego życia, za to, że
mogłem stać się narzędziem w tym
dziele - niech będzie chwała Ojcu przez
Syna w Duchu Świętym.
I jeżeli miałbym coś do przekazania
i chciałbym coś przekazać w moim
duchowym testamencie – to właśnie ten
dar – charyzmat Światło-Życie. Zrozumienie, umiłowanie, wierność wobec
tego charyzmatu. Wydaje mi się
bowiem, że ciągle jeszcze mało jest ludzi
– także w Polsce – którzy już otrzymali
12
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łaskę zrozumienia znaczenia tego charyzmatu dla odnowy oblicza Kościoła
– Chrystusowej Oblubienicy – Nowej
Jerozolimy zstępującej z nieba na
ziemię.
Gdyby Pan pozwolił mi jeszcze żyć
i działać, jednego bym tylko pragnął,
abym mógł skuteczniej i owocniej
ukazywać w pośrodku współczesnego
świata piękno i wielkość Tajemnicy
Kościoła – sakramentu, czyli znaku
i narzędzia jedności wszystkich ludzi”.
[Testament]
Swoje nawrócenie Franciszek przeżywał w niezwykłych okolicznościach.
Nie było wokół niego wielkich ewangelizatorów, głoszonej kerygmy, nie był
uczestnikiem nabożeństwa ewangelizacyjnego. Spotykał Pana w okolicznościach – po ludzku – beznadziejnych,
bardziej skłaniających do złorzeczenia.
Jest to nawrócenie bardzo chrystologiczne, chrystocentryczne, które
sprawia, że od tej pory zaczyna chodzić
w światłości. Nawrócenie prowadzi go
do odkrycia tajemnicy Kościoła: w odkryciu powołania życiowego, jakim
stało się kapłaństwo, i w prowadzeniu
tysięcy ludzi do życia w Bogu.
Jesteśmy spadkobiercami charyzmatu
Założyciela, zatem właśnie to zadanie
stoi dzisiaj przed nami. Mówiąc o słuchaniu Pana w Kościele, odkrywamy
piękno tajemnicy Kościoła, które
ukazuje nam obecność Boga żywego.
Jako ludzie Ruchu Światło-Życie
mamy misję wobec świata, która spro-

wadza się nie tylko do
ewangelizacji, do ukazywania ludziom Jezusa
Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela.
Ta rzeczywistość jest
wstępem do dalszej
drogi. Ewangelizując
musimy zawsze prowadzić ludzi do Kościoła jako miejsca,
gdzie najpewniej mogą
usłyszeć głos Pana, rozwinąć się
i uświęcić w doświadczeniu wiary
i jeszcze pełniej zjednoczyć z Bogiem.
Cała formacja została w ten właśnie
sposób ukierunkowana: aby człowiek
dojrzały był prowadzony do żywej
wspólnoty, która się modli, sprawuje
liturgię, świadczy słowem i życiem,
i która służy. Postawa służebna zdaje się
najpełniej uobecniać tajemnicę Chrystusa w ludzkich relacjach. Prowadzi do
odkrycia tajemnicy misterium Kościoła
i diakonii w Kościele.
Słuchać głosu pasterzy
Bóg jest szczególnie obecny w Kościele przez naszych pasterzy. Najpierw
przez Piotra, który stał się opoką Kościoła, któremu została powierzona
misja i charyzmat jednoczenia ludzi.
Ta posługa była przez wiele lat sprawowana przez naszego rodaka, Sługę
Bożego Jana Pawła II, który już za kilka
miesięcy zostanie ogłoszony błogosła-
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wionym. Jego nauczanie w kontekście
beatyfikacji nabiera dla nas nowego
wymiaru.
Papież przeanalizował życie i posługę wszystkich stanów Kościoła.
Wierzymy, że to jest właśnie program,
głos Pana dla współczesnego Kościoła.
Ten głos rozlega się ciągle przez posługę obecnego papieża, Benedykta
XVI. Przez wiele lat był on najbliższym
współpracownikiem Jana Pawła II,
jego refleksja teologiczna i przemyślenia jako prefekta Kongregacji Doktryny Wiary były wsparciem i rozeznaniem dla papieża. To, co mówi
papież Benedykt, pozostaje w ciągłości
z tym, co powiedział Jan Paweł II czy
wcześniej Paweł VI. Pełny wyraz tej
refleksji można odnaleźć w motu
proprio Benedykta XVI Ubicumque et
semper, czyli Wszędzie i zawsze,
w której papież ogłasza swoją decyzję
o powołaniu nowej dykasterii w Kurii
Rzymskiej, jaką jest Papieska Rada
Promocji ds. Nowej Ewangelizacji. Ten
13
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krótki dokument zbiera doświadczenie
i refleksję Kościoła z ostatnich ponad
trzydziestu lat, dotyczącą ewangelizacji. Pokazuje, że jest to najważniejsze
zadanie, jakie zostało nam powierzone
– wszędzie i zawsze głosić orędzie
Chrystusa. Benedykt XVI stwierdza,
że u początku bycia chrześcijaninem
nie ma decyzji etycznej czy wielkiej
idei. Jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu
nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. U korzeni
każdej ewangelizacji leży nie ludzki
plan ekspansji, ale raczej pragnienie
podzielenia się nieocenionym darem,
którym Bóg zechciał nas obdarować,
dając nam udział w jego własnym
życiu.
Benedykt XVI nawiązując do tego,
co o ewangelizacji powiedział Sługa
Boży Paweł VI w adhortacji Evangelii
nuntiandi, która jest również dokumentem programowym naszego
Ruchu, oraz nawiązując do myśli Sługi

14

Pismo Ruchu Światło-Życie

Bożego Jana Pawła II o nowej ewangelizacji, będącej kluczem do zrozumienia jego pontyfikatu, daje nam
praktyczne rozwiązania. W tych miejscach, w których chrześcijanie zaczynają tracić swoją tożsamość, zwłaszcza w Europie, Bóg wzywa nas na
nowo do głoszenia słowa Bożego ludziom, którzy żyją tak, jakby Boga nie
było. Człowiek tracąc odniesienie do
Boga, traci odniesienie do jakiejkolwiek normy etycznej. Wiele dzisiejszych zagrożeń w dziedzinach wydawałoby się podstawowych, przez stulecia niekwestionowanych, jak choćby
wartość i godność chrześcijańskiej
rodziny, życia ludzkiego od momentu
poczęcia aż do naturalnej śmierci,
przekazywania życia w rodzinie, rozumienia tożsamości płciowej człowieka,
wynika ze stawiania siebie w miejscu
Boga.
Jako chrześcijanie musimy się przeciwstawić fali neopogaństwa. Nie
uczynimy tego w krzykliwych kampaniach (bo najbardziej
czytane i oglądane
media nie są w rękach
chrześcijańskich), mamy to uczynić mocą
wiary, modlitwy i Ducha Świętego, który
wzywa nas do osobistego świadectwa. I oto
zdająca się słabnąć armia Pana, nieliczne
wojsko Gedeona, jakim
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zaczynają być świadomi i żyjący Chrystusem chrześcijanie, mocą Pana jest
w stanie przemienić ten świat. Moc
Boga może się w nas objawić, jeżeli
przez modlitwę, powierzenie siebie
i świata Bogu, nie będziemy się lękali
głosić prawdy.
Na ośmieszanie i agresywne ataki nie
można jednak odpowiadać językiem
tego świata. To pokazuje nam również
Piotr naszych czasów, Benedykt XVI,
który jest bardzo spokojny, wręcz
nieśmiały, niezwykle przyjazny ludziom, do których wychodzi ze swoją
misją. Spotyka się z nieprawdopodobnym atakiem, ale jest w tym dla nas
ważne przesłanie: jeżeli jeden człowiek,
który jest Opoką Kościoła, sprawia, że
jest na nim skupiona uwaga największych mediów w oczekiwaniu na najdrobniejsze potknięcie, to znaczy, że
w urzędzie papieskim złożona jest
wielka moc. Ci, którzy dysponują potęgami tego świata, robią wszystko, aby
zneutralizować jego głos. To znaczy, że
ten głos ma swoją moc, i nie jest to głos
walki, nienawiści, ale pokazujący
światu orędzie miłości Boga żywego.
Bóg do nas przemawia nieustannie
w sposobach, jakie ustalił w Kościele.
Rozeznanie słowa Bożego i znaków
czasu daje nam przez pasterzy, których
głosu mamy również słuchać w naszych diecezjach i stawać się pierwszymi, którzy stają u ich boku w misji
odnowy świata i chrześcijaństwa,
wspierając ich modlitwą w procesie

rozeznawania i przekazywania słowa
Pana w Kościele oraz przewodniczenia
wspólnocie ludu Bożego. Pomimo
dostrzeganej czasem przez nas słabości
i niedoskonałości, musimy wiedzieć,
że w nich złożony jest ogromny dar,
łaska i charyzmat sukcesji apostolskiej,
przekazywanej w Kościele od samego
początku. W naszych wspólnotach
mamy odkrywać, że w parafii, we
wspólnocie Ruchu, misja przewodzenia jest przekazywana za sprawą
biskupa jego konkretnym pomocnikom, prezbiterom. Oni przychodzą
do nas jako ci, którzy są współpracownikami biskupów. Mamy się stawać ich
pomocnikami ze świadomością, że we
wspólnocie jest misja przewodniczenia, zawsze jest ten, kto tę posługę
pełni. W parafii jest to proboszcz, we
wspólnocie Ruchu moderator. Jest to
rzeczywistość i zadanie do odkrywania
w Ruchu.
Świadectwo
Obok nowej ewangelizacji trzeba
dzisiaj ukazywać jedyność wydarzenia,
jakim jest przyjście na ziemię Jezusa
Chrystusa. Dlatego papież przypomina
nam deklarację Dominus Iesus, która
mówi, że Jezus jest zbawicielem świata.
W tym dokumencie zostało również
powiedziane, że poza Kościołem nie ma
zbawienia i że Kościół jest ciałem Chrystusa, w którym kontynuowana jest
misja zbawcza.
15
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Mamy podjąć zadanie odważnego
świadectwa chrześcijańskiego, w świecie, w którym toczy się prześladowanie
chrześcijaństwa. Ma ono różne formy:
od świadectwa przelania krwi do wyrafinowanego, ośmieszającego prześladowania w blasku liberalistycznych
mediów, które ma miejsce w Europie,
kiedy to próbuje się na różne sposoby
ograniczać swobodę wyznawania
wiary przez chrześcijan. Ma to być
odważne świadectwo prawdy, opartej
na słowie Pana, mówiące zagubionemu
człowiekowi, jak ma odnajdywać swoje
miejsce w świecie, w którym przychodzi mu żyć, poprzez odniesienie do
Boga żywego.
W tej rzeczywistości Ruch ŚwiatłoŻycie ma do spełnienia określoną
misję. Ojciec Franciszek powiedział, że
naszym zadaniem jest diakonia, służba
według rozpoznanych na drodze formacji darów i charyzmatów. Ta rzeczywistość coraz piękniej rozwija się
w Ruchu. Istnieje coraz więcej diakonii
specjalistycznych, których zadaniem
jest włączanie się we właściwy sobie
sposób w nową ewangelizację poprzez
różne formy świadectwa i służby.
Zadaniem pozostawionym przez
Założyciela jest również plan Ad
Christum Redemptorem. Poprzez coraz
większą liczbę świadomych chrześcijan
zaangażowanych w życie wspólnot
lokalnych możemy służyć dziełu
odnowy Kościoła i ewangelizacji tym,
którzy w Kościele się nie odnajdują czy
16
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są od niego bardzo odlegli. Przygotowując się wraz z całym Kościołem do
Wielkiego Jubileuszu roku 2033 mamy
jak najlepiej przygotować ludzi oddanych służbie w Chrystusowym Kościele. To misja pomnażania uczniów
i uczennic Pana, którzy najpierw mają
być naszymi współpracownikami,
a potem następcami w misji dzisiaj
przez nas pełnionej w Ruchu i Kościele. Taki jest właściwy sposób
przeżywania powołania chrześcijańskiego – przygotowanie następców.
Tak o tym mówi św. Paweł w Drugim
Liście do Tymoteusza: Co usłyszałeś
ode mnie za pośrednictwem wielu
świadków, przekaż zasługującym na
wiarę ludziom, którzy też będą zdolni
nauczać i innych. (2 Tm 2, 2) Tę misję
bardzo wyraźnie odczytywał również
Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki.
Liczba osób obecnych na tej Sali jest
świadectwem, że tę sztukę w Ruchu
posiedliśmy, bo przecież pierwsza
Kongregacja zgromadziła w Krościenku 120 osób. Zaszczepił więc nam
Sługa Boży metodę opartą na słowie
Pana i chodzi o to, byśmy z tej liczby,
którą dzisiaj stanowimy, pomnożyć
jeszcze większą liczbę ludzi zaangażowanych w życie Kościoła. Co niemożliwe jest u ludzi, jest możliwe
u Boga. Jemu powierzamy tę misję
i zadanie.
Ks. Adam Wodarczyk,
Moderator Generalny
Ruchu Światło-Życie

WEZWANIA

W

końcu trzeba wspomnieć o szczególnej diakonii jedności
ustanowionej we wspólnocie Kościoła przez Pana i przekazywanej w sposób sakramentalny. Jest to diakonia
hierarchii: papieża, biskupów, kapłanów i diakonów. Przyjmując
wspólnotę jako obraz przewodni w określaniu Kościoła, Sobór konsekwentnie ujmuje hierarchię w kategoriach diakonii, służby we
wspólnocie i na rzecz wspólnoty. Zadaniem członków hierarchii jest
strzeżenie tego, z istoty Kościoła wspólnoty wynikającego, charakteru
służebnego sprawowanej „władzy”. Postawą pozostałych członków
wspólnot eklezjalnych powinno być chętne otwieranie się w górę, ku
jedności we wspólnocie własnej i ku wspólnotom nadrzędnym w rozumieniu głębokiej, istotnej tożsamości pomiędzy communio a jednością, bowiem sprawcą jednej i drugiej rzeczywistości jest ten sam
Duch.
Ks. Franciszek Blachnicki,
Istotne Cechy Ruchu Eklezjalnego
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Diakonia moderacji
Ks. F. Blachnicki.
Diakonia Jedności Ruchu Światło-Życie.
Projekt statutu z 1981 roku (fragmenty)
Rozdział VII: Diakonia moderacji
66. Diakonia Jedności Ruchu ŚwiatłoŻycie, jak każda społeczność, musi
posiadać ludzi uprawnionych do wydawania decyzji, które są wiążące dla
innych. W społecznościach świeckich
nazywa się tych ludzi „władzą” lub
przełożonymi, w stosunku
do których inni są „podwładnymi”, czyli będącymi
„pod” władzą. W Ruchu
Światło-Życie, opartym na
duchowości Ewangelii,
zgodnie z Mt 20,24-28 nie
mówi się o władzy, ale
o służbie, diakonii. O ile ta
służba łączy się czy polega
na wydawaniu wiążących
decyzji, mówimy o diakonii
moderacji. Słowo moderacja (łac. moderari) wskazuje na sposób sprawowania
tzw. władzy, będący bardziej
dyskretnym inspirowaniem,
koordynowaniem, ukierunkowywaniem niż rządzeniem, rozkazywaniem.
W połączeniu ze słowem
„diakonia” określenie to
wiernie oddaje ducha,
18

w jakim ma być w ruchu wykonywana
tzw. władza. Troska o to, aby diakonia
moderacji nie przekształciła się w sprawowanie władzy w duchu świeckim,
powinna przenikać całą Diakonię Jedności Ruchu, bo od tego zależy
w głównej mierze osiągnięcie celu tej
diakonii – mianowicie jedności.
67. Jeżeli chodzi o ustanowienie Diakonii Moderacji
w ruchu (czyli o źródło
uprawnień, „władzy”), to nie
dokonuje się to ani na
drodze demokratycznej,
czyli wyborów na zasadzie
większości (źródło władzy
– lud), ani na zasadzie
prostej desygnacji czy nominacji przez władzę nadrzędną (droga hierarchiczna), ale na drodze
charyzmatycznej. Oznacza
to, że zakłada się udzielenie
przez Ducha Świętego odpowiednich darów, czyli charyzmatów uzdalniających
do wykonania takiej czy
innej funkcji i do przyjęcia
takiej czy innej odpowie-
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dzialności. Duch Święty jest więc właściwym źródłem „władzy” i On desygnuje i powołuje przez udzielenie
darów. Zadaniem wspólnoty natomiast
jest rozpoznanie tych darów oraz ich
uznanie, zaakceptowanie. Zdolność do
rozpoznawania i przyjmowania charyzmatów jest podstawową funkcją
wspólnoty, zdolność ta jest zarazem
kryterium jej autentyczności (czyli
faktycznego powołania przez Ducha
Świętego) oraz dojrzałości.
68. Sprawą doświadczenia i pewnej
tradycji jest ustalenie dla konkretnej
wspólnoty sposobu rozpoznawania
i akceptowania tych charyzmatów,
czyli wyznaczania odpowiedniej diakonii, szczególnie diakonii moderacji.
Powinno to znaleźć wyraz w spisanych
konstytucjach czy statutach. Z drugiej
strony w samym Kościele, który jest
rzeczywistością charyzmatyczną, istnieje urząd, partycypujący w charyzmatycznej naturze Kościoła, którego
właściwym zadaniem jest wydawanie
sądów o autentyczności charyzmatów
i o właściwym wprowadzaniu ich
w czyn, i jest on szczególnie powołany
by nie gasić Ducha, lecz doświadczać
wszystkiego i zachowywać to, co dobre
(KK 12). Z tego względu Ruch ŚwiatłoŻycie i jego Diakonia Jedności, właśnie
dlatego że jest to rzeczywistość charyzmatyczną, uznaje zasadniczo autorytet hierarchii, poddając się jej szczególnie w sprawach dotyczących zatwierdzenia statutów i praw rządzących
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życiem ruchu oraz ustanawiania w nim
bądź zatwierdzania Diakonii Moderacji.
69. Ruch Światło-Życie jest ruchem
laikatu w Kościele i dlatego sprawowanie diakonii w nim, nie wyłączając
diakonii moderacji, jest zasadniczo
sprawą ludzi świeckich. Ich uprawnienia w zakresie diakonii wynikają
z samej przynależności do Kościoła,
czyli z ich związku z Chrystusem Głową
Kościoła oraz z otrzymanego namaszczenia Duchem Świętym, szczególnie
w sakramencie chrztu i bierzmowania.
Należy przyjąć za podstawę w określaniu tych uprawnień wszystko to, co
zostało sformułowane w soborowej
Konstytucji o Kościele oraz w Dekrecie
o apostolstwie świeckich.
70. Kapłani w ruchu zasadniczo,
zgodnie ze swoją sakramentalną funkcją
w Kościele, spełniają diakonię moderacji na różnych szczeblach i w różnych
zakresach odpowiedzialności, i do nich
stosuje się określenia moderator (w odniesieniu do świeckich partycypujących
w diakonii moderacji używa się określenia odpowiedzialny). Zgodnie z postanowieniami dokumentów soborowych oraz prawa kanonicznego
i z przyjętą tradycją powinni swoją
funkcję wypełniać jako tzw. asystenci
kościelni, starając się jak najwięcej inicjatywy pozostawiać ludziom świeckim.
Z natury rzeczy początkowo, zanim
świeccy osiągną właściwą dojrzałość,
rola kapłana moderatora będzie
19
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większa, nieraz do niego tylko będzie
należało wydawanie wiążących decyzji.
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.
71. Do Diakonii Moderacji należą
przede wszystkim kapłani moderatorzy
na wszystkich szczeblach struktury terenowej Diakonii Jedności Ruchu. Istnieje więc moderator krajowy, moderatorzy filii, subfilii, moderatorzy diece20
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zjalni, rejonowi i lokalni. Ustanowienie
moderatorów jest sprawą episkopatu
(na szczeblu krajowym) lub poszczególnych biskupów ordynariuszy. Diakonia Jedności Ruchu właściwego
szczebla powinna mieć jednak prawo
prezentowania kandydatów lub określania warunków, jakie powinien
spełnić moderator, aby mógł być zaakceptowany przez ruch. Szczegółowy
sposób postępowania przy ustanawianiu moderatorów określą osobne
przepisy, o ile nie wynikają one
z ogólnych przepisów prawa kościelnego.
72. Diakonię świeckich na poszczególnych szczeblach organizacji terenowej ustanawia moderator na podstawie osądu czy desygnacji wspólnoty
diakonii, w poczet której ma wejść nowy
członek. Szczegółowy skład osobowy
poszczególnych diakonii oraz sposób
postępowania przy wprowadzaniu
nowych członków diakonii określi
osobny regulamin. Na ogół jednak
zawsze będzie wymagana jakaś aprobata
diakonii stopnia wyższego, a przy niektórych określonych funkcjach aprobata
diakonii centralnej. Zawsze muszą być
respektowane uprawnienia biskupów
ordynariuszy, jeżeli chodzi o członków
Diakonii Moderacji, także w wypadku,
gdy wykonują ją ludzie świeccy. (…)
Jasna Góra, 1 marca 1981,
VI Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie
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Ten, który prowadzi
O posłudze moderatora diecezjalnego
Podstawowym zadaniem Moderatora
Diecezjalnego, wynikającym z faktu pełnienia funkcji moderatora, jest diakonia
jedności. Dotyczy to zarówno relacji do
Centrum Ruchu, jak i własnej diecezji. To
zadanie wiąże się z odpowiedzialnością za
wierne przekazywanie charyzmatu oazy,
zgodnie z wizją Założyciela Ruchu.
Ks. F. Blachnicki
Pasterz i doradca
Rolę prezbiterów w Kościele określają
dokumenty kościelne. Można mówić
o trzech głównych kierunkach podejmowania posługi i odpowiedzialności:
prezbiter jest tym, który głosi słowo,
tym, który pełni posługę sakramentalną
i tym, który jest przewodnikiem życia
wspólnoty Kościoła – jest pasterzem.
Najłatwiej to zaobserwować na przestrzeni życia parafialnego, ale bardzo
podobnie dzieje się w innych wspólnotach, także w Ruchu Światło-Życie.
Ci, którzy na płaszczyźnie diecezji
otrzymują od swojego biskupa mandat
bycia moderatorem diecezjalnym,
otrzymują tym samym mandat bycia
pasterzami dla wspólnot Ruchu na terenie diecezji. Mają troszczyć się
o przekaz słowa Bożego, życie sakra-

mentalne tych wspólnot i przede
wszystkim mają być pasterzami: pełnią
funkcję pasterską wobec wiernych
świeckich i wobec innych kapłanów,
którzy na różny sposób, przez podejmowanie konkretnych odpowiedzialności, uczestniczą w życiu Ruchu.
Bardzo wyraźnie to określają statuty
Stowarzyszenia, które mówią o roli
przewodniczenia moderatora diecezjalnego dla wszystkich wspólnot
Ruchu istniejących na terenie diecezji
(patrz Statut Stowarzyszenia „Diakonia
Ruchu Światło-Życie”, §23 p.1).
Podobnie dzieje się na płaszczyźnie
rejonu czy wspólnoty parafialnej.
W niektórych diecezjach mandat biskupa otrzymują również moderatorzy
rejonowi, gdzie indziej jest to bardziej
oddolne działanie, ale rola kapłana –
moderatora – jest wtedy podobna: jest
21
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pasterzem dla wspólnot w rejonie czy
danej parafii.
Rola asystenta, doradcy duchowego,
rozwinęła się w Ruchu Światło-Życie
przede wszystkim w kręgach Domowego Kościoła. Na wszystkich
innych poziomach wiekowych – dzieci,
młodzieży czy dorosłych – nie przewiduje się w ramach pracy małej grupy
bezpośredniej obecności księży. Animatorem małej grupy jest zazwyczaj
osoba świecka, w przypadku kręgów
Domowego Kościoła tę rolę pełni małżeństwo, które odpowiada za formację
członków kręgu, za przygotowanie
spotkania. Należy jednak podkreślić,
ma być Kapłan w ciągu pracy rocznej
kręgu przede wszystkim asystentem
duchowym pary animatorskiej. Jego
podstawowym zadaniem jest troska
o to, by treści teologiczne były zgodne
z nauczaniem Kościoła, jest doradcą
w sprawach duchowych, towarzyszy
rozwojowi duchowemu małżonków.
22
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(Zupełnie inaczej jest
już w czasie rekolekcji
formacyjnych, za które zawsze bierze odpowiedzialność kapłan,
otrzymujący na ich
czas misję od biskupa
diecezji, a para odpowiedzialna za rekolekcje z nim współpracuje).
Ta podwójna rola
prezbiterów szczególnie przejawia się w sytuacji, kiedy doradcą duchowym kręgu
jest ktoś, kto jest równocześnie proboszczem parafii. Na spotkaniu jest on
wtedy doradcą, asystentem, ale jednocześnie na każdej innej płaszczyźnie
– zarówno dla pary animatorskiej, jak
i dla uczestników kręgu – jest on pasterzem z racji bycia proboszczem.
Tym, który podejmuje decyzje dotyczące całej wspólnoty parafialnej. Ta
sytuacja pokazuje nam, jak funkcjonuje Kościół. W Kościele jest zawsze
tak, że na końcu odpowiedzialności
jest pasterz, osoba wyróżniona przez
sakrament święceń – czy to będzie
proboszcz, czy jak w przypadku naszego Ruchu moderator. Ostateczne
decyzje zawsze podejmuje kapłan
odpowiedzialny za daną wspólnotę czy
zgromadzenie.
Obecnie w kilku diecezjach w Polsce
mamy do czynienia z sytuacją łączenia
posługi moderatora diecezjalnego
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Ruchu i moderatora diecezjalnego
Domowego Kościoła i wygląda na to,
że jakoś sobie i pary diecezjalne, i sami
moderatorzy radzą w takiej sytuacji.
Najczęstszą praktyką jest wprawdzie
rozdzielanie tych funkcji, ale sytuacja
łączenia posług jest dopuszczalna ze
względu na pomocniczą, doradczą rolę
moderatora diecezjalnego Domowego
Kościoła dla tych, którzy są odpowiedzialni za Domowy Kościół na terenie
danej diecezji. Z drugiej strony podobna sytuacja sprzyja rozwojowi relacji pary diecezjalnej z moderatorem
diecezjalnym Ruchu, który jest ich
przewodnikiem i wobec którego
przyjmują rolę służebną jako tego,
który odpowiada za cały Ruch ŚwiatłoŻycie w diecezji.
Musimy mieć świadomość, że te
decyzje zostały podjęte w określonych
warunkach. Trzeba też pamiętać, że
ostateczną decyzję podejmuje zawsze
biskup danej diecezji. Jeśli takie sytuacje akceptuje, z pewnością ma ku
temu jakieś powody. W dwóch przypadkach te decyzje zostały podjęte na
prośbę samych par diecezjalnych, które
zwróciły się do aktualnego moderatora
diecezjalnego Ruchu Światło-Życie
z prośbą o podjęcie tej posługi wobec
Domowego Kościoła. Takie było ich
rozeznanie i te decyzje należy szanować.
Wydaje mi się, że tam, gdzie istnieje
dobra świadomość eklezjalna w świeckich, w małżonkach, którzy wiedzą, że

są w relacji służebnej wobec moderatora diecezjalnego Ruchu, to wtedy
rozdzielenie tych funkcji, powołanie
dodatkowego asystenta dla Domowego
Kościoła, jest idealnym układem. Natomiast należy dbać o to, żeby ta
świadomość podwójnej roli kapłanów
i wagi odpowiedzialności moderatora
diecezjalnego była wśród świeckich
należycie rozwijana. To jest szczególne
zadanie par odpowiedzialnych w Domowym Kościele.
Na wzór parafii
Ks. Blachnicki tworzył Ruch ŚwiatłoŻycie jako rzeczywistość mającą wspomagać rzeczywistość parafialną, przyczyniać się do jej odnowienia, dlatego
struktura odpowiedzialności w Ruchu
jest podobna do struktury parafialnej.
Na czele parafii stoi proboszcz, posłany przez swojego biskupa do tego, by
był pasterzem konkretnej wspólnoty
parafialnej. Tak samo jest w naszym
Ruchu. Trzeba wciąż w członkach
Ruchu budować świadomość (jeżeli
przygotowujemy ich do zaangażowania
w życiu parafii), że ostateczna odpowiedzialność spoczywa zawsze na prezbiterze mającym mandat do posługi
moderatora. Kościół jest bowiem rzeczywistością hierarchiczną. Odkrywamy oczywiście całe bogactwo
darów, charyzmatów, którymi jesteśmy
obdarzeni, ale na czele stoją zawsze ci,
którym zostało to zlecone przez Kościół
23
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– jak już zostało powiedziane, w przypadku Ruchu Światło-Życie na poziomie diecezji jest to moderator diecezjalny Ruchu.
Zależności między świeckimi odpowiedzialnymi za diakonie a prezbiterami najłatwiej chyba pokazać
również na przykładzie parafii. Wyobraźmy sobie Radę Parafialną, na czele
której stoi proboszcz, zasiadają w niej
– obok pomocniczych prezbiterów
w parafii – ludzie świeccy, odpowiedzialni za grupy parafialne czy wspólnoty, za troskę o formację zespołu liturgicznego czy redakcję gazetki parafialnej. Wszyscy członkowie Rady
podlegają proboszczowi, wykonując
zadania, które im zostały powierzone.
Miejscem, które gromadzi odpowiedzialnych za różne rzeczywistości
Ruchu, jest Diakonia Jedności. Na jej
czele zawsze stoi prezbiter – moderator.
Za diakonie mogą być odpowiedzialni
ludzie świeccy lub prezbiterzy, to zależy
od zwyczajów przyjętych w danej diecezji.
Trzeba przy tym pamiętać, że w przypadku osób świeckich partycypujących
w diakonii moderacji, używa się określenia odpowiedzialny, a nie moderator.
Ks. F. Blachnicki bardzo wyraźnie
podkreślał to rozróżnienie w projekcie
Statutu Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie z 1981 roku (p. 70). Powtórzył
to również w statutach carlsberskich
z 1983 roku (rozdział IX punkt 5).
Z kolei w międzydykasterialnej in24
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strukcji watykańskiej o niektórych
aspektach współpracy świeckich i duchownych Ecclesia de mysterio napisano
o tym w rozporządzeniach praktycznych (artykuł 1 punkt 3) – „Wiernym
nie mającym święceń nie wolno używać
tytułów: moderator, pasterz, kapelan,
koordynator ani innych tego typu
określeń, które by powodowały pomieszanie ich funkcji z funkcją pasterza,
jakim jest tylko biskup i prezbiter”.
Należy również uwzględniać prostą
zasadę: nie ma podwójnego przewodnictwa. Odpowiedzialność za diakonię
na poziomie diecezji musi podejmować
jedna osoba (jeżeli jest to małżeństwo,
to ono w określonym sensie stanowi
jedność dwu osób). Ta odpowiedzialność musi być wyraźnie określona
przez moderatora diecezjalnego, który
wyznacza osobę podejmującą odpowiedzialność. W sytuacji, kiedy członkiem
jakiejś diakonii jest prezbiter, ale odpowiedzialność za nią podejmuje osoba
świecka, wtedy prezbiter jest po prostu
członkiem diakonii, ewentualnie może
być podobnie jak to ma miejsce w Domowym Kościele, doradcą osoby (czy
małżeństwa) podejmującej odpowiedzialność za diakonię.
Ojciec Franciszek podkreślał także, że
diakonia ma być sprawowana kolegialnie. Czasem odnoszę wrażenie, że
interpretowane jest to jako podejmowanie decyzji na sposób demokratyczny, tzn. większością głosów. Owszem, na przykład w czasie Kongregacji
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niektóre uchwały podejmuje się większością
głosów, są takie sytuacje przewidziane
w Statucie Stowarzyszenia, w pracy Centralnej czy Diecezjalnej
Diakonii Jedności, ale
są one ściśle określone
(np. związane z wybieraniem kandydatów na
moderatora diecezjalnego). Sama kolegialność oznacza, że
diakonia nie jest sprawowana indywidualnie, że diakonia składa się przynajmniej z kilku osób, spośród których
wybrana jest osoba odpowiedzialna za
jej rozwój, mająca mandat do podejmowania decyzji. Odpowiedzialny za daną
diakonię powinien oczywiście liczyć się
z głosem pozostałych członków, ale
ostateczne decyzje są podejmowane
przez niego. Tak to funkcjonuje w Kościele.
Moderator diecezjalny powinien
podejmować działania w celu powołania odpowiedzialnych za wszystkie
istniejące diakonie w diecezji, troszczyć
się o powstanie tych, których jeszcze nie
ma. Ważna jest w jego pracy zasada
pomocniczości, która mówi, że nie
powinno się przenosić na szczebel
wyższy tego, co może być zrobione na
niższym, ale działa to też odwrotnie.
Jeżeli na szczeblu niższym nie ma
jeszcze wystarczającej dojrzałości czy
możliwości poradzenia sobie w danej

sytuacji, to wtedy na tyle, na ile jest to
możliwe, ktoś ze szczebla centralnego
niesie pomoc i doprowadza do usamodzielnienia się. Nie raz zdarza się tak,
że moderator diecezjalny czy rejonowy
pełni posługi w diakoniach specjalistycznych, ponosi odpowiedzialność za
dojrzewające diakonie. Musi tak uformować ludzi, aby mogli oni działać
samodzielnie, doprowadzić do sytuacji,
w której jest on pasterzem, przewodnikiem wspólnoty, tym który przede
wszystkim odpowiada za Diecezjalną
Diakonię Jedności.
Droga rozwoju wspólnoty
Na początku za wszystkie rzeczywistości Ruchu odpowiadał moderator
krajowy (bo tak go wtedy nazywano),
czyli ks. Franciszek Blachnicki, a potem
ks. Wojciech Danielski. Oni byli odpowiedzialni za prawie wszystkie sprawy.
Stopniowo, powoli pojawiały się osoby
wspomagające, jak np. moderator
25
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Centralnej Diakonii Ewangelizacji, ks.
Leszek Irek powołany w 1980 r.
W którymś momencie powołano
również moderatora krajowego Domowego Kościoła, zmarłego niedawno
ks. Patryasa.
Potem Ruch zaczął się rozwijać ku
diakoniom, już nie tylko na poziomie
ewangelizacji czy deuterokatechumenatu. Diakonie przestawały być
bytem papierowym, pojawiali się ludzie,
którzy chcieli się konkretnymi sprawami
zajmować, w końcu wyłaniano spośród
nich odpowiedzialnych. Początkowo
byli to przede wszystkim prezbiterzy,
później osoby świeckie. Taki jest kierunek rozwoju Ruchu Światło-Życie.
Podjęte przeze mnie ostatnio decyzje
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pokazują, że za diakonie mogą i powinni odpowiadać ludzie świeccy. Tak
to widział założyciel naszego Ruchu, ks.
F. Blachnicki. Jeżeli Ruch ma się rozwijać, trzeba uznać za naturalne i pożądane, że prezbiterzy czy to na poziomie diecezji, czy rejonu lub parafii,
będą przygotowywać ludzi świeckich
do podejmowania odpowiedzialności
za rozwój Ruchu, także w diakonii
moderacji. Jest to przejaw dojrzewania
wspólnoty, odpowiedzialności prezbiterów (patrz Diakonia Jedności Ruchu
Światło-Życie. Projekt statutu z 1981
roku, p. 69-72).
ks. dr Adam Wodarczyk
Moderator Generalny
Ruchu Światło-Życie

W ostatnich latach pojawiła się w kilku diecezjach sytuacja łączenia posługi
moderatora diecezjalnego Ruchu i moderatora diecezjalnego Domowego
Kościoła (obecnie ma to miejsce w pięciu diecezjach). Historycznie nie jest
to nowa sytuacja – ostatecznie tę posługę łączyli zarówno Sługa Boży ks.
Franciszek Blachnicki, jak i ks. Wojciech Danielski. We wrześniu 2008 r. na
prośbę siedleckiego księdza biskupa te dwie posługi jednocześnie podjął
ks. Marek Andrzejuk. O swoich zadaniach mówi tak: „Ruch Światło-Życie
jest ruchem eklezjalnym, więc wydaje mi się, że w ten sposób łatwiej jednoczyć wszystkie gałęzie – czuję się jak zwornik, który pomaga budować
wspólnotę z różnych elementów. Bardzo trudne jest jednak balansowanie
między zakresem odpowiedzialności moderatora diecezjalnego Ruchu
a byciem doradcą pary diecezjalnej, kiedy wymaga tego posługa moderatora
DK. Dwie osoby w jednym ciele”. Księdzu Markowi doświadczenie bycia
moderatorem diecezjalnym pozwala na odkrywanie charyzmatu Ruchu
Światło-Życie jako charyzmatu swojego życia, sposobu bycia w Kościele
jako kapłan. „Pomaga mi w tym List z Boliwii ks. Franciszka Blachnickiego
26
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i spotkania wspólnoty kapłańskiej. Uczę się, że posługę pełni się kolegialnie
– nawet jako moderator, że nie musze być specem od wszystkiego, że Pan
posługuje się ludźmi, wspólnotą, że nie muszę być gwiazdą :-)”.
O swoim doświadczeniu tak pisze ks. Daniel Trojnar, moderator diecezjalny archidiecezji przemyskiej: „Dzięki tej posłudze zauważyłem, że
małżonkowie stają się coraz bardziej wyczuleni na potrzeby dzieci i młodzieży, ci zaś z kolei czerpią bardzo wiele z doświadczeń dorosłych. Właściwy
obraz rodziny formującej się w DK jest bardzo często dla młodych (niejednokrotnie poranionych przez własnych rodziców) nadzieją, że można dzięki
formacji zbudować piękny, chrześcijański dom. Wzajemna troska sprawia,
że małżonkowie wychowują kolejne zastępy pięknych małżeństw Domowego
Kościoła, a jednocześnie ukazuje się Ruch jako drogę, która nie jest zarezerwowana tylko dla jakiejś konkretnej grupy. Należymy do ruchu, w których
jest miejsce i droga formacji dla wszystkich stanów w Kościele. Moją troską
w pełnieniu obecnej, połączonej posługi moderatora diecezjalnego jest
właśnie pomoc w zrozumieniu tego wszystkim tym, którzy się formują
w charyzmacie Światło-Życie. Nie spełnimy naszego zadania, jeśli nie będziemy się czuli odpowiedzialni za siebie nawzajem”.
Ta „unia personalna” bardzo mocno podkreśla jedność Ruchu, sprawia,
że przemawia jednym głosem, nie ma już miejsca na „my i wy”. Jest to także
dodatkowa zachęta dla małżonków do wzięcia odpowiedzialności za cały
Ruch, a nie tylko jego wycinek. Ks. Daniel dodaje: „W naszej archidiecezji
istnieją wspólne diakonie, w których ciężar odpowiedzialności spada na
małżonków DK, zaś młodzież służy pomocą. Zauważam, że coraz częściej
wszyscy potrzebują siebie nawzajem, zwłaszcza podczas organizacji czy
przeprowadzenia różnego rodzaju rekolekcji, a szczególną radością, która
jest owocem piątego już Seminarium Odnowy Wiary, jest troska o powstawanie Oaz Dorosłych i wyczulenie na formację dzieci i młodzieży ze strony
małżeństw Domowego Kościoła. Dziękuję Bogu, że ofiarował Ruchowi
w naszej archidiecezji takie doświadczenie, co ufam przyniesie jeszcze
większe owoce w posłudze moich następców”.
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Zakonni,
ale „nasi”
Już niedługo rozpoczną się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej – Euro
2012. Wiele reprezentacji będzie brało
udział w tych zawodach. Jak wiemy,
piłka nożna to gra zespołowa, co zakłada, że nie można wygrać meczu
w pojedynkę, ale konieczna jest współpraca między zawodnikami.
Św. Paweł przyrównuje nasze życie do
zawodów, które mają się zakończyć
zdobyciem wieńca zwycięstwa. Przez
chrzest wszyscy należymy do Pana,
a tym bardziej ci, którzy chcą poprzez
formację deuterokatechumenalną
w Ruchu Światło-Życie na nowo, dojrzale i świadomie przyjąć tę łaskę i nią
żyć. Możemy powiedzieć, że jako oazowicze gramy w jednej drużynie. Jesteśmy więc w Ruchu po to, aby nawzajem sobie pomagać i się wspierać,
by wspólnie dojść do zwycięstwa –
czyli zbawienia.
Kiedy zostałem moderatorem
wspólnoty oazowej w klasztorze Braci
Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie
Małopolskim, nie za bardzo się orientowałem, o co w tym Ruchu chodzi.
Powoli jednak poznawałem go coraz
bardziej i byłem zachwycony mądrze
„ustawioną” przez sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego formacją uczest28

ników. Zastanawiałem się jednak
trochę, czy wspólnota oazowa, jaka
istnieje w naszym klasztorze, nie powinna jakoś bardziej wejść w struktury
parafialne, bo przecież Oaza powstała
również po to, aby ożywić Kościół lokalny – parafię. Pan jednak sam się
zatroszczył i poprowadził ku temu, aby
wejść w większą jedność z oazą diecezjalną.
Zaczęło się od tego, że kilku z naszych
uczestników nie mogło pojechać na
rekolekcje letnie organizowane przez
Oazę Prowincjalną, bo nie odpowiadały
im terminy. Szukaliśmy więc sposobu,
jak wybrnąć z problemu. Pomyśleliśmy,
że mogą pojechać na rekolekcje organizowane przez Oazę Diecezji Rzeszowskiej, bo odbywały się w innych terminach. Pomysł wcieliliśmy w życie
i udało się. To był pierwszy krok ku
współpracy i większej jedności. Odkąd
zostałem moderatorem prowincjalnym,
współpraca rozwija się coraz bardziej.
Nasza wspólnota przyklasztorna została
wpisana do spisu wspólnot oazowych
diecezji rzeszowskiej na jej stronie internetowej. To owoc spotkania na
jednym z Dni Wspólnoty Diakonii
Diecezjalnych z moderatorem strony,
ks. Janem Kobakiem. Z pewnością
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właśnie wzajemne kontakty osobiste
przyczyniają się do zacieśnienia współpracy między zaangażowanymi w oazie
prowincjalnej i diecezjalnej. Dzięki
temu, że poznaliśmy wiele miłych
i zaangażowanych osób w Oazie Rzeszowskiej, bariery zaczęły się przełamywać. Kolejnym elementem, który
pomógł nam zobaczyć, że gramy dla
Jezusa w jednej drużynie, było zaproszenie mnie na spotkanie kolegium
moderatorów diecezji. To z pewnością
ważny element, który poleciłbym
wszystkim moderatorom zakonnym.
Spotkania te bardzo ubogacają duchowo i …gastronomicznie, gdyż gospodarz zawsze raczy moderatorów
smakowitym poczęstunkiem.
Owocem tego otwarcia jest również
włączenie się wspólnoty przyklasztornej
w obecność na celebracjach kroków ku
dojrzałości chrześcijańskiej, organizowanych dla rejonu rzeszowskiego. Te
wspólne celebracje otwierają oczy na to,
że można je przeżyć w o wiele szerszym
gronie - co zawsze dla wszystkich jest
bardzo budujące - nie zamykając się
w ciasnych ramach własnej wspólnotki.
Te inicjatywy utwierdzają w nas przekonanie, że żadna wspólnota nie jest
samotną wyspą, ale należy do archipelagu Ruchu Światło-Życie na powszechnej mapie Kościoła.
Na pewno to dopiero początek współpracy oazy diecezjalnej i prowincjalnej,
ale jakże bardzo obiecujący. Tym bardziej, iż żaden z członków wspólnoty
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w sędziszowskim klasztorze nie czuł się
zmuszony do spotkań z oazą diecezjalną. Potwierdzeniem tego jest oddolne zaangażowanie się członków
wspólnoty w spotkania Diecezjalnej
Diakonii Modlitwy. Właśnie w tym
czasie również kilka wspólnot oazowych z Sędziszowa Małopolskiego
i okolic zaangażowało się wspólnie
w tworzenie dzieła koncertu ewangelizacyjnego, dedykowanego bł. Janowi
Pawłowi II, który ma odbyć się 20
sierpnia 2011 r. w pobliżu kościoła
Bożego Miłosierdzia. Myślę, że właśnie
takie przedsięwzięcia, podejmowane
wspólnie własnymi siłami, bardzo jednoczą i umacniają wiarę, a przede
wszystkim są dla innych świadectwem
żywego Kościoła. Choć to wszystko, co
się tworzy razem, przysparza wiele
trudu, to przynosi jednak niesamowitą
radość.
Współpraca oazy prowincjalnej
i diecezjalnej opiera się głównie na
coraz większym pragnieniu bycia,
tworzenia i przeżywania razem ważnych momentów w życiu wspólnot. To
wszystko napawa nadzieją na to, że
pomimo odrębnych struktur współpraca będzie się nieustannie rozwijać
ku coraz większej jedności.
Moderator Prowincjalny
Ruchu Światło-Życie
Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów
o. Piotr Ferfecki OFMCap
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Domowy Kościół
– ruch świeckich
Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele,
działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie
i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END),
tworząc właściwą dla siebie drogę.
„Zasady Domowego Kościoła”, pkt 2
Kiedyś usłyszeliśmy takie zdanie, że
Domowy Kościół to miejsce spotkania
dwóch sakramentów: małżeństwa
i kapłaństwa. Biorąc poprawkę na
mocno skrótowy charakter tego sformułowania, trudno mu nie przyznać
racji. Rzeczywiście, współpraca małżonków i kapłanów ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu formacji
w Domowym Kościele, którym jest
odnowa małżeństwa i rodziny. Z faktem
tym wiąże się jednak pytanie o charakter relacji między kapłanem-moderatorem i małżeństwami. Kto ponosi
główną odpowiedzialność za formację
i sprawy organizacyjne wspólnoty?
Odpowiedź jest… No cóż… Dla niektórych zaskakująca, dla innych oczywista; dla jednych stanowi kamień
obrazy, dla drugich chleb powszedni.
Jest prosta, a zarazem wymagająca,
niewygodna.
Główna odpowiedzialność spoczywa
na świeckich, na małżonkach!
30

Wizja Sługi Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego
Przyjrzyjmy się temu, co w tej kwestii
miał do powiedzenia nasz Założyciel.
Jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że
jednoznaczne wypowiedzi na ten temat
znajdujemy w „Domowym Kościele.
Liście do wspólnot rodzinnych”. Biorąc
pod uwagę fakt, że ks. Franciszek Blachnicki był odpowiedzialny za redakcję
pierwszych 25 numerów „Listu”, należy
uznać, iż w ten sposób uzyskujemy wgląd
w wizję Założyciela na ten temat.
Zacznijmy od uwag na temat relacji
kapłanów i małżeństw podejmujących
odpowiedzialność w kręgach DK, zawartych w 9. numerze „Listu”, wydanym
na Wielki Post i Wielkanoc 1977 r.
Ruch wspólnoty rodzinnej rozwijający
się w Polsce w ramach posoborowego
ruchu odnowy Światło-Życie jest ruchem
charyzmatycznym w szerszym tego słowa
znaczeniu, tzn. ruchem inspirowanym,
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jak ufamy, „oddolnie”,
przez Ducha Świętego,
rozwijającym się na
sposób żywych organizmów przez partycypację (uczestnictwo)
w charyzmacie, przez
żywe osobiste kontakty
i przeżycia, przez dzielenie się wspólnot istniejących na podobieństwo dzielenia się
żywej komórki oraz poprzez świadectwo.
Określając ten stan rzeczy od strony negatywnej trzeba powiedzieć, że nie jest to
ruch „odgórnie” organizowany na podstawie pewnych informacji i pisemnych
materiałów względnie instrukcji. Jest to
sprawa bardzo ważna, aby to podkreślić,
bo spotykamy się już tu i tam z próbami
takiego „organizowania” kręgów rodzinnych na zasadzie odgórnego autorytetu kapłana – duszpasterza obejmującego kierownictwo tych grup w oparciu
o swój autorytet duszpasterski pojęty
tradycyjnie. W tym wypadku można
mówić o pewnej akcji duszpasterskiej –
opierającej się nawet o program i materiały formacyjne ruchu – ale faktycznie
pozbawionej istotnych znamion ruchu
i nie partycypującej w nim.
Ukazaną różnicę uświadomimy sobie
w pełni, gdy zrozumiemy rolę kapłana –
moderatora w kręgu rodzinnym w relacji
do tzw. pary odpowiedzialnej. Ruch
wspólnoty rodzinnej jest bowiem
ruchem świeckich w Kościele, tzw. laikatu, który ponosi za niego pełną od-
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powiedzialność i ma w swoim ręku
inicjatywę. Rola kapłana natomiast,
chociaż uważana za konieczną i w pełni
dowartościowaną, leży jednak na płaszczyźnie kierownictwa duchowego i jest
rolą doradcy duchowego.
W naszych warunkach jest to sytuacja
zupełnie nowa, chociaż w pełni zgodna
z duchem Kościoła i wskazaniami II
Soboru Watykańskiego.
A teraz przeanalizujmy uważnie fragmenty dokumentu pt. „Diakonia par
animatorskich”, zawartego w 17. numerze
„Listu Domowego Kościoła” z grudnia
1978 r. Opracowanie to przedstawiało
w pięciu rozdziałach ogólną strukturę
ruchu wspólnoty rodzinnej w ramach
Ruchu Światło-Życie, obowiązki par
animatorskich poszczególnych kręgów,
par animatorskich rejonowych i diecezjalnych wreszcie relację par animatorskich do kapłanów – moderatorów
w ruchu. Pod wieloma względami należy
je uznać za pierwszą redakcję „Zasad
Domowego Kościoła”. Nas szczególnie
interesuje fragment ukazujący relację
świeckich do kapłanów–moderatorów.
31
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1. Rozwój kręgów rodzinnych ruchu
„Domowy Kościół” w ramach ruchu
Światło-Życie jest w dużej mierze uzależniony od tego, w jaki sposób para animatorska wraz z kapłanem-moderatorem
podejmą swoją odpowiedzialność. Dotyczy to szczególnie kręgów młodych,
w pierwszych miesiącach ich istnienia
i pracy.
Współpraca kapłana z parą małżeńską
podjęta wspólnie w celu rozwoju życia
duchowego wspólnot małżeńskich,
w ramach kręgu naszego ruchu – jest
w Polsce czymś zupełnie nowym. Podane
niżej wskazówki, oparte są z jednej strony
na kilkuletnim już doświadczeniu,
a z drugiej – na wytycznych Synodu Biskupów z października 1971 r. oraz na
wskazaniach II Soboru Watykańskiego.
2. Współpraca kapłanów-moderatorów
z parami animatorskimi powinna więc
układać się w myśl zasad następujących:
„Niechaj kapłani liczą się ze zdaniem
dojrzałego laikatu zwłaszcza w dziedzinach jego specyficznej kompetencji”.
Ruch wspólnot rodzinnych jest ruchem
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laickim. Odpowiedzialności powierzone są osobom świeckim i to nie tylko
w planie organizacji, ożywiania, ale
przede wszystkim w dziedzinie tej
„przygody duchowej”, którą razem chcą
przeżywać. Moderator, który pełni
funkcje doradcy duchowego, musi uznać
tę odpowiedzialność pary animatorskiej
za życie duchowe grupy. Winien on jednak
– nie wchodząc w jej kompetencje – służyć
jej zawsze swoją radą, zachętą, kierować
ku celom istotnym, naprostowywać, gdy
zajdzie potrzeba. Jego pomoc w dążeniu
do Boga musi być jak najbardziej braterska, nieraz jednak i wymagająca.
„Urząd kapłański uobecnia we wspólnocie chrześcijańskiej Chrystusa jako
Głowę. Chrystusa, który wypełnia Swe
zbawcze dzieło i jednocześnie oddaje Bogu
chwałę doskonałą (1 par. nr 4).
Kapłan jest w sposób uprzywilejowany
przedstawicielem Chrystusa. „W sposób
sakramentalny uobecnia Chrystusa –
Zbawiciela”. Przez swe uczestnictwo na
spotkaniach zapewnia każdemu kręgowi
zarówno szczególną obecność Chrystusa
jak i Jego Kościoła,
a w ten sposób skierowuje całą wspólnotę do
pogłębiania się i do życia
w największym swym
wymiarze: w świadomości, że jest ona komórką Kościoła, Ciała
Mistycznego, którego
Głową jest Chrystus.
Ksiądz moderator służyć
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ma kręgowi swoją wiedzą doktrynalną,
doświadczeniem duszpasterskim, ale
przede wszystkim – ma przez swoje kapłaństwo – wprowadzać Chrystusa,
uświadamiając wszystkim sens powstania
kręgu i cel, w jakim spotykają się jego
uczestnicy.
3. Rola kapłana w naszych wspólnotach
musi więc być oceniana jako najważniejsza i musi być spełniana dyskretnie.
Najważniejsza – ponieważ doświadczenie
wykazało, że tylko tam powstają nowe
kręgi wspólnot rodzinnych, a utrzymują
się i pogłębiają dawniej powstałe, gdzie
znajduje się kapłan, który poświęca swoje
zainteresowanie, serce i trochę czasu (3
godziny miesięcznie).
Rola kapłana jest dyskretna, ponieważ
nie występuje on tutaj jako organizator
i kierujący, ale jako doradca duchowy.
Odpowiedzialność za pracę w kręgu, za
formację duchową członków kręgu mają
pary animatorskie (ruch laikatu). Jednak
bez ciągłego czuwania, pomocy, zachęty,
rady, naprostowania, ukierunkowywania,
a nawet obecności fizycznej kapłana
w czasie spotkań miesięcznych – pary
animatorskie obowiązków swoich nie
potrafią wypełnić.
Stan dzisiejszy
W aktualnych „Zasadach Domowego
Kościoła”, zatwierdzonych przez Konferencję Episkopatu Polski w 2006 r., powyższe kwestie zostały uregulowane
w sposób następujący:
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Pkt 14. Za krąg odpowiada jedno
z należących do niego małżeństw, zwane
parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za
jego życie duchowe, za przebieg spotkań
formacyjno-modlitewnych. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego.
Pkt 23. Odpowiedzialność za DK spoczywa na Diakonii Domowego Kościoła
(DDK), która na poszczególnych szczeblach struktury (kręgu, rejonu, diecezji,
filii, kraju) podejmuje posługę na rzecz
zachowania charyzmatu i jedności DK
oraz odpowiada za formację. Małżeństwa są odpowiedzialne za sprawy
organizacyjne i pracę duchową. Parom
odpowiedzialnym niezbędna jest
jednak zawsze pomoc księży moderatorów, którzy pełnią ważną rolę doradców duchowych. Księża moderatorzy
DK gwarantują wierność nauce Kościoła
oraz łączność z Kościołem hierarchicznym.
Dziś sformułowania te nabierają
szczególnego znaczenia. Dotyczą
bowiem wspólnoty, do której należy
ponad 13 tysięcy małżeństw, skupionych
w prawie 3 tysiącach kręgów, obecnych
we wszystkich polskich diecezjach.
Wspólnoty, która na razie nieśmiało, ale
systematycznie przekracza granice
Polski i jest już obecna w kilkunastu
krajach świata. Wspólnoty, na rzecz
której służy, ostrożnie szacując, co najmniej około dwóch tysięcy kapłanów.
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Przy takim rozwoju liczebnym jest
niesłychanie ważną rzeczą, abyśmy mieli
właściwą wizję współpracy świeckich
i kapłanów. Dobrze wiemy, w czym posługa tych drugich jest nie do zastąpienia.
Wydaje się natomiast, że jeśli coś domaga
się uwydatnienia, to świadomość nas,
świeckich, że jesteśmy odpowiedzialni
za Kościół w tym miejscu, w którym
postawił nas Pan Bóg: przede wszystkim
w wymiarze rodziny, ale również w wymiarze Ruchu Światło-Życie, a zwłaszcza
w jego gałęzi małżeńsko-rodzinnej.
Trzeba to sobie jasno powiedzieć: tam,
gdzie odpowiedzialność małżonków jest
pomniejszana lub kiedy oni sami – z nieświadomości? z niedojrzałości? z duchowego lenistwa? – rezygnują z podjęcia odpowiedzialności za swoją formację, tam wizja ks. Franciszka pozostaje
niezrealizowana.
A zatem – Domowy Kościele: nie bój
się stawać tym, do czego wezwał cię twój
Założyciel!
Zamiast zakończenia
Nie mamy księdza, który by się nami
zaopiekował; Księża nie mają serca dla
ruchu; Bez księdza wszystko się „rozłazi”;
Dopóki był z nami ksiądz X, to jakoś to
szło, ale potem go przenieśli i wszystko się
rozsypało. Ileż razy słyszymy takie słowa,
które mają usprawiedliwić to, że coś nam,
„kręgowcom” nie wyszło...
Trudno się z nimi tak do końca
zgodzić.
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Domowy Kościół to ruch świeckich.
Kapłani pełnią w nim rolę doradców
duchowych, a nie opiekunów, inspiratorów, „sprężyn” (język łaciński ma na
to piękne określenie: „spiritus movens”)
od których zależy, czy cokolwiek będzie
się „kręcić”. Ich zadaniem jest patrzeć,
byśmy nie zeszli na manowce wiary, a nie
organizować życie wspólnotowe, dostarczać i realizować pomysły, a mówiąc
dosadnie – „niańczyć” nas.
Jesteśmy dorośli. Wypełniamy bez
szemrania, na czas i do joty różne obowiązki zawodowe, dając piękne świadectwo odpowiedzialności za zlecone
nam zadania. Domowy Kościół również
jest takim zadaniem, powierzonym nam
– głęboko w to wierzymy – przez samego
Chrystusa.
Niech wyraźnym znakiem będą też dla
nas decyzje Moderatora Generalnego
Ruchu Światło-Życie, który w ostatnich
latach, przełamując dotychczasową tradycję, powierzył świeckim odpowiedzialność za większość diakonii centralnych.
Czy czujemy się odpowiedzialni za
naszą wspólnotę? A może preferujemy
tylko ten układ, w którym przychodzimy
„na gotowe”? Jeśli tak, to pamiętajmy, że
nasz Założyciel, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, czerpiąc swoje idee
z nauczania Soboru Watykańskiego II,
widział te sprawy zupełnie inaczej.
Beata i Tomasz Strużanowscy
Para krajowa Domowego Kościoła

LUDZIE I DZIEŁA

D

la szatana i dla tych, którzy uzależniają człowieka, czy to będą
działacze laicyzacji, czy wykładowcy ateizmu, czy to będą
zwykli gorszyciele, czy to będą szydercy i cynicy, co wychichoczą każdego chcącego żyć moralnie, dla takich ludzi straszny jest
człowiek, który się oderwał, który jest wyzwolony przez Chrystusa
i dla samego tego, żeby trwać w wyzwoleniu, żeby się od nich oderwać,
staje solidarnie przy słabszych. (…) Życie nie jest niszczeniem zła. Tak
jak w sobie – nie tylko niszczysz grzech, ale budujesz dobro, i wiesz
nawet o swoich pokusach i roztargnieniach, że jeżeli się nimi zajmujesz,
to ciągle nie masz spokoju. Jak się zajmiesz naprawdę Panem Bogiem,
jak się zajmiesz naprawdę dobrem, jak się zajmiesz naprawdę tym, co
jest istotne, tym, co jest prawdziwe i dobre – nie ma na tamto głowy
zupełnie. I tak jest zawsze lepiej. Buduj dobro, a zło po prostu nie będzie
miało miejsca.
Ks. Wojciech Danielski
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Światło
przemieniał w życie

Warto włożyć trud w poznanie duchowości ks. Wojciecha, kapłana zakochanego Kościele i jego liturgii. Warto poznać tego, o którym powiedział ks.
Henryk Bolczyk: „O ile ks. Blachnicki jest Abrahamem Ruchu, tak ks. Wojciech
– Mojżeszem. I jak ks. Blachnicki jest Piotrem Ruchu, tak ks. Wojciech jest Janem.
Liturg pięknej liturgii niebiańskiej na ziemi”.
Wojciech Leon Danielski
urodził się 10 kwietnia 1935
roku w Milanówku k. Warszawy. Program szkoły podstawowej przerabiał początkowo w domu, w Zalesiu Górnym k. Piaseczna.
Kiedy w 1945 roku cała rodzina przeniosła się do Warszawy, Wojciech rozpoczął
naukę w VI klasie szkoły
podstawowej. Od 1947 roku
uczęszczał do Gimnazjum
fundacji Górskich pod wezwaniem św. Wojciecha
w Warszawie, tam też uzyskał świadectwo dojrzałości
w 1951 roku.
Wychowany w głęboko
wierzącej rodzinie, przez
przykład życia rodziców
i wspólnego dzieciństwa
z czwórką rodzeństwa, odkrywa i rozwija w sobie ka36
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płańskie powołanie. W domu
rodzinnym rozpoczęła się
również jego formacja liturgiczna. Pierwszy raz służył do
Mszy Świętej w uroczystość
św. Józefa 19 marca 1942 r.,
z zachęty ojca, ale już od
najmłodszych lat przejawiał
miłość do liturgii. Od samego
początku bycia ministrantem
wykonywał czynności liturgiczne z wielką powagą i przejęciem.
Widoczne to było w gestach i słowach,
a także w skupieniu modlitewnym. „Pan
Bóg bogaci człowieka charyzmatami od
jego poczęcia, od początku jego życia.
Trzy podstawowe środowiska były tym
miejscem, gdzie Duch Święty stale
wkładał w serce, w umysł, w charakter,
w ciało, w duszę, w psychikę ks. Wojciecha swoje dary. – wspomina ks.
Henryk Bolczyk. – To
był dom, szeroko pojęty,
uczelnia, czyli Katolicki
Uniwersytet Lubelski,
i to wszystko, co kojarzymy z Krościenkiem
od początku lat 60., jest
to miejsce rodzącego się
Ży w eg o Ko ś c i o ł a ,
z czasem zwanego Ruchem Światło-Życie.
Duch Święty przekazywał Wojciechowi
char yzmaty prz ez
święty dom, przez
świętą matkę. Cha-
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ryzmat domu to język, kultura, bycie ze
sobą, wrażliwość na to, co jest Polską,
ziemią ojczystą, wrażliwość na ideały, na
bohaterów narodowych. To wszystko
nosił w sobie Wojciech”.
Po maturze, zgodnie ze swoim pragnieniem, Wojciech Danielski wstąpił
do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył
w 1956 r., zdobywając równocześnie
absolutorium na Kursie Niższym Wydziału Teologicznego
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Z powodu niepełnego
wieku kanonicznego wymaganego do przyjęcia
święceń kapłańskich,
Władza Archidiecezjalna skierowała W. Danielskiego na dalsze studia
specjalistyczne w zakresie historii Kościoła
w średniowieczu na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Odtąd pozostawał pod naukową
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opieką ks. prof. Mariana Rechowicza,
zaś w zakresie specjalizacji fachową
kuratelę nad ks. Danielskim sprawował
ks. prof. Wacław Schenk. W okresie
swoich studiów w KUL otrzymał dnia
29 czerwca 1958 roku święcenia kapłańskie w macierzystej Archidiecezji
Warszawskiej z rąk ks. bpa Zygmunta
Choromańskiego.
W czerwcu 1960 r. ks. Danielski
przedłożył pracę magistersko-licencjacką pt. „Przedtrydenckie księgi liturgiczne diecezji polskich jako źródło do
dziejów kultu św. Wojciecha. Studium
źródłoznawczo-liturgiczne”. Po studiach licencjackich (licencjat kanoniczny to stopień naukowy nadawany
na wydziałach teologii katolickiej
uczelni wyższych działających na
prawie papieskim, wyższy od tytułu
zawodowego magistra teologii, a niższy
od stopnia doktora; jest warunkiem
umożliwiającym rozpoczęcie przewodu
doktorskiego), w latach 1960-63 ks.
Danielski był wikariuszem w parafii
Najczystszego Serca Najświętszej Maryi
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Panny w Warszawie na
Grochowie, przy Placu
Szembeka, a od l lipca
1963 r. kapelanem sióstr
Niepokalanek w Warszawie na Mokotowie.
Od l października
1964 r. Kuria Metropolitalna w Warszawie wyraziła zgodę na podjęcie
przez ks. Danielskiego
pracy naukowej na KUL-u na stanowisku asystenta przy Katedrze Historii
Kościoła w Średniowieczu. Tam przedłożył pracę doktorską napisaną pod
kierunkiem ks. prof. Rechowicza: „Kult
św. Wojciecha na ziemiach polskich
w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych. Studium historyczno-liturgiczne”. – „Doktorat jego został uznany
za grubo przekraczający wymagane
normy, za niezmiernie bogaty. Jednak do
końca życia nie zdążył się habilitować.
Powód tego był właściwie jeden - że
swojej obecności na KUL nigdy nie
traktował jako tylko zdobywania wiedzy,
tytułów i stanowisk na katedrze – wyjaśnia ks. Henryk Bolczyk. – Młodzież
szukała go jako ojca duchownego, spowiednika. Miał zawsze długą kolejkę do
spowiedzi, do poradnictwa duchowego.
Ta miłość przejawiała się w wielkim
stopniu właśnie w jego ukrytych posługach spowiednika na KUL. Niektóry
zapamiętali go jako celebransa godziny
11. Wtedy sprawowano Eucharystię
niedzielną, której przewodniczył. Li-
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turgia musiała być bardzo
piękna, bo prof. Hryniewicz
nazwał go Homo Paschalis”.
Rada Wydziału Teologicznego
KUL nadała ks. Wojciechowi
31 maja 1967 r. stopień doktora
teologii w zakresie historii
Kościoła, zaś w dniu 24 czerwca 1968 r. powołała go na
stanowisko adiunkta przy
Sekcji Pastoralnej Wydziału
Teologicznego KUL. Już
wcześniej, bo 21 czerwca 1968 r. powierzono ks. Danielskiemu obowiązki
wicedyrektora Konwiktu Księży Studentów KUL, na którym to stanowisku pozostawał do l września
1975 r.
W Instytucie Teologii Pastoralnej
spotkał się ks. Danielski z o. Franciszkiem Blachnickim. Zafascynowany
jego wizją odnowy Kościoła, najwięcej
sił i czasu poświęcił zagadnieniu
odnowy liturgii w duchu Soboru Watykańskiego II. W tym samym okresie był
współorganizatorem, wraz z o. F. Blachnickim, sympozjów pastoralno-liturgicznych w Krościenku n. Dunajcem,
a z ks. W. Schenkiem dorocznych
spotkań naukowych dla Wykładowców
Liturgiki Zakładów Teologicznych
w Polsce. W ramach upowszechnienia
idei odnowy liturgii Soboru Watykańskiego II wygłosił znaczną liczbę referatów dla duchowieństwa zakonnego
i księży diecezjalnych wszystkich diecezji Polski.
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Osobną kartę zapisał ks. Danielski
w dziejach Krajowego Duszpasterstwa
Służby Liturgicznej oraz Ruchu ŚwiatłoŻycie, najpierw jako współpracownik o.
Franciszka Blachnickiego, Krajowego
Duszpasterza Służby Liturgicznej i założyciela Ruchu, potem jako odpowiedzialny za te dziedziny życia Kościoła.
– Jego obecność w ruchu oazowym wypływała z jego przekonania, że jeśli dostępuje światła wiary, światła wiedzy,
mądrości, to ta mądrość, wiara, wiedza
sprawdza się w życiu. Myślę, że to było
głównym motywem, który go przekonał,
żeby stanąć obok o. Franciszka –
wspomina ks. Henryk Bolczyk. – Myślę,
że dla tak wrażliwej duszy, jaką miał
Wojciech, było oczywistym zaangażowanie się w tym rodzącym się ośrodku
odnowy liturgicznej, pastoralnej, biblijnej,
ekumenicznej. Rozumiał, że światło wiary,
światło wiedzy, które nie ma wpływu na
życie, jest zmarnowaną łaską. Stanął więc
szybko w tych pierwszych szeregach współpracowników o. Franciszka.
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Wspomagając o. Blachnickiego podejmował co roku posługę w oazach
podczas wakacji, z radością służył swoją
wiedzą studentom, księżom moderatorom odbywającym specjalizację pastoralno-liturgiczną przy Instytucie
Teologii Pastoralnej KUL. Również
z myślą o księżach uczestnikach tego
studium, wybudował dom w Lublinie
przekazując go do dyspozycji Krajowemu Duszpasterstwu Służby Liturgicznej i Ruchowi Światło-Życie – dom
na Sławinku.
Ks. dr Danielski był – obok ks. bpa
Tadeusza Błaszkiewicza, o. prof. Augustyna Jankowskiego OSB i ks. prof.
Stanisława Nagyego SCJ – członkiem
Komisji Teologicznej Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, zatwierdzającej podręczniki formacyjne Ruchu.
Opracowywał też przy współudziale
Ireny Kucharskiej teksty liturgiczne,
którymi posługują się członkowie
Ruchu (np. „Modlitwa codzienna
służby liturgicznej”, Lublin 1979,
„Triduum Paschalne. Modlitwa godzin”.
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Wyd. 2. Lublin 1979, „Centralna Oaza
Matka. Wigilia Zesłania Ducha
Świętego, Niedziela Zesłania Ducha
Świętego, Święto Maryi, Matki Kościoła.
Modlitwa godzin”. Lublin 1977). Teksty
te zawierają także tłumaczenia hymnów,
pieśni i psalmów ks. Wojciecha Danielskiego (np. „Przybądź, Duchu Święty”,
„Głoś imię Pana”, „Niechaj będzie
uwielbiony Bóg nasz Pan nad pany”,
„Duchem całym wielbię Pana” i wiele
psalmów). Przygotowywał również
zestaw części zmiennych do Jutrzni i do
Nieszporów na cały rok, aby grupy
Ruchu modlące się codziennie tekstami
Liturgii Godzin miały zapewnione
tłumaczenia tych części, których nie
zawierały „Psalmy i kantyki” M. Skwarnickiego i P. Galińskiego.
Z ogromną troską i pieczołowitością
przygotowywał liturgię Wielkiego Tygodnia, której sam później przewodniczył. Przygotowywał także komentarze liturgiczne wprowadzające w Misterium Paschalne. Chciał, aby
ukazywały one tajemnicę męki i śmierci Chrystusa w nowym
świetle, świetle pełniejszym. Szczególnie umiłował nabożeństwo do
Chrystusa cierpiącego na
krzyżu.
W r. 1982 na prośbę ks.
bpa T. Błaszkiewicza, Delegata Episkopatu Polski
do spraw Krajowego
Duszpasterstwa Służby
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Liturgicznej i Ruchu ŚwiatłoŻycie ks. Wojciech Danielski
przejął odpowiedzialność za
Ruch i KDSL jako pełniący
obowiązki moderatora krajowego (o. Blachnicki z racji
Stanu Wojennego, będąc na
liście osób przeznaczonych do
aresztowania, przebywał poza
granicami Polski i nie mógł
wrócić). Nominację Krajowego
Duszpasterza Służby Liturgicznej
otrzymał 2 maja 1984 roku. Wypełniając tę posługę, ks. W. Danielski nie
wprowadzał nowych treści formacyjnych, lecz uczył zgłębiać charyzmat
Ruchu i zachowywać go wiernie.
Wszystkie bieżące pomoce i materiały
ukazujące się w Ruchu były przez niego
wnikliwie przeglądane, dokładnie
czytane zanim uzyskały aprobatę.
Był moderatorem Ruchu w latach, gdy
praca formacyjna przebiegała pod hasłami: Ecciesia Mater - Mater Ecciesiae
(1982), Nowy Człowiek (1983), Nowa
Wspólnota (1984), Nowa Kultura
(1985). Kolejne hasła lat 1983-85 sam
zaproponował do rozważenia (w porozumieniu oczywiście z założycielem
Ruchu, o. F. Blachnickim). W swoich
konferencjach i homiliach wygłoszonych podczas rekolekcji i innych
spotkań Ruchu, a także w komunikatach na Dni Wspólnoty członków
Ruchu, ukazywał bogatą treść tych
pojęć, uczył, co znaczy realizować je
w codziennym życiu, jak być nowym
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człowiekiem tworzącym nową wspólnotę promieniującą nową kulturą.
Otwarty na każdego człowieka, szczególną troską otaczał kapłanów, alumnów
i diakonię w Ruchu. Przeprowadził dla
tych grup wiele rekolekcji - uczył odpowiedzialności wypływającej z miłości.
Podczas wakacji letnich był moderatorem oazy wielkiej Nowa Jerozolima
(z siedzibą w Krościenku n. Dunajcem),
sprawując równocześnie opiekę duchową nad grupami rekolekcyjnymi
kapłanów, alumnów, diakonii wychowawczej, dorosłych. W te dni poza realizacją programu rekolekcji (przewodniczył nabożeństwom, głosił konferencje) wiele czasu poświęcał na
rozmowy indywidualne z uczestnikami
i na spowiadanie. Całą swoją postawą
uczył szacunku dla najświętszych tajemnic naszej wiary, przy każdej okazji
tłumacząc wymowę gestów i znaków
liturgicznych dla pogłębienia przeżycia
misteriów przez uczestników rekolekcji.
Często zapraszany do różnych oaz rekolekcyjnych, dawał się w nich poznać
jako ojciec i brat. Jako moderator działał
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na rzecz jedności charyzmatu Ruchu.
Szczególne miejsce w formacji ks.
Wojciecha zajmował ideał dojrzałego
chrześcijanina, który podał kiedyś
klerykom i który realizował w swoim
życiu. Składał się on z pięciu etapów tj.
syn, uczeń, brat, sługa i ojciec. Pełnienie
posługi moderatora krajowego przez ks.
Wojciecha Danielskiego przerwała jego
ciężka choroba. Był to nowotwór kręgosłupa. Do końca swoich dni wierny
był Chrystusowi i Ruchowi. Będąc już
zmęczony chorobą i bólem mówił: ,,Te
cierpienia, które dzisiaj ponoszę przy
odprawianiu Mszy Świętej, ofiaruję za
ruch oazowy”.
Zmarł w Warszawie 24 grudnia 1985
roku. Uroczystości pogrzebowe, w atmosferze paschalnej nadziei, przy
śpiewie „Zmartwychwstał Pan” i zapalonych świecach, odbyły się 30 grudnia
w Archikatedrze Warszawskiej. We
wprowadzeniu do Mszy świętej ks.
Kard. Józef Glemp powiedział: „Żegnamy kapłana o głębokiej, żywej wierze,
jaką nam za swego życia ukazywał
i której znaki mogliśmy wszyscy obserwować. Żywa wiara Księdza Wojciecha
opierała się na duchowości św. Benedykta. To przez wiarę tak gorliwie służył
młodzieży. Tą troską wiary ogarniał
również kapłanów. Był człowiekiem gorącej modlitwy w życiu całego Kościoła”.
Czytania były wybrane przez ks. Danielskiego: Pierwsze czytanie „nikt nie żyje
dla siebie i nikt nie umiera dla siebie”
(Rz 14, 7-9.10b-12) oraz Ewangelia „aby
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byli jedno i ja do Ciebie idę, Ojcze” (J
17, 20-26). Homilię wygłosił ks. abp.
Bronisław Dąbrowski, mówiąc między
innymi: „Ks. Wojciech na serio traktował
swoje kapłaństwo, które bez reszty spożytkował dla braci, szczególnie dla tych
najmłodszych, dla tych najbardziej potrzebujących.” Pochowany został na
Powązkach w grobowcu kapłanów
Archidiecezji Warszawskiej (kwatera
153).
Zapamiętany został jako mistagog.
Często zapraszany do różnych oaz rekolekcyjnych, dawał się w nich poznać
jako ojciec i brat. Stawał w obronie
Ruchu i oazowiczów – niejednokrotnie
osobiście spotykał się z biskupami, aby
interweniowali wobec poczynań władzy
komunistycznej (choć i w kręgach kościelnych często pojawiało się „niezrozumienie”).
Homo Paschalis (człowiek paschalny)
– zakochany w liturgii, człowiek modlitwy – te słowa przewijają się we
wspomnieniach o nim. Tak jawił się
osobom, które miały szczęście go znać,
z nim współpracować i korzystać z jego
posługi kapłańskiej. Kochał modlitwę
i zachęcał do niej, często podsuwając
swoje ulubione modlitwy. Były to teksty
przez niego układane bądź tłumaczone.
Za genialny i piękny przykład może tu
służyć „modlitwa przed Mszą św. poranną” i „modlitwa całkowita” oraz
„Codzienne zjednoczenie się kapłana
z Chrystusem Sługą”, które odmawiał
codziennie rano. Przebija z nich głęboka
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duchowość człowieka żyjącego tajemnicą Paschy Jezusa, tajemnicą Eucharystii. Celebrowana przez niego
Msza św. była zawsze starannie przygotowana i wcześniej przemodlona.
Osobiście bardzo chciał być benedyktynem i za o. prof. Augustynem Jankowskim, który był jego prefektem
w seminarium, iść do Tyńca. Sam należał do grupy 60 kapłanów-oblatów
Archidiecezji Warszawskiej i bywał
w Tyńcu najczęściej. Niestety, obowiązki, jakie podjął (Uczelnia, Ruch,
Komisje, itp.) ciągle oddalały jego decyzję i zgodę biskupa na poświęcenie
się życiu mniszemu. Bardzo z tego
powodu cierpiał.
Nie przestawał być kapłanem ani na
chwilę. Umiał być serdeczny i bezpośredni, nigdy poufały. Czas spotkania
z nim chciało się zawsze przedłużyć – tak
wspominają go ci, z którymi wyjeżdżał
na wspólne urlopy. Dla większości
z nich był spowiednikiem i doradcą,
powiernikiem i trochę nauczycielem
i w bardzo szczególny sposób przyjacielem. Nie był mówcą porywającym
czy wyciskającym łzy. „Na wyjazdach
wstawał o 5 rano, by odmówić brewiarz
i przygotować homilię. Starał się mówić
spokojnie i prosto, unikał patosu, dramatycznych gestów i nadużywania wielkich
słów. W homiliach pojawiały się liczne
dygresje, ale potrafił trzymać się tematu
wyznaczonego przez czytania. Z drugiej
strony homilie były mocno zakorzenione
w naszych doświadczeniach, w realiach
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i trudnościach codziennego życia. Charakterystyczną cechą Jego homilii,
szczególnie w małym gronie, było to, że
zawierały one przegląd Jego obserwacji
z ostatnich tygodni, i nie tylko. Nawiązywał do drobnych wydarzeń czy spostrzeżeń, spotkań z różnymi ludźmi, nie
po to, żeby pokazać, z kim się spotkał albo
gdzie bywał, ale po to, by ukazać ludzką
słabość i wielkość, dobroć i zło. Nie były
to przykłady wyśnione, ale wzięte prosto
z życia, bez upiększeń. Dlatego silnie
przemawiały do ludzi. I dlatego sporo
(choć pewnie i tak za mało) z tego, co
próbował nam tłumaczyć, wsiąkło
w nas.” – wspomina Marek Pękała. Był
pięknym i budującym przykładem kapłana, który jest cały dla ludzi, do
których został posłany. Nie poprzestawał na powierzchowności, ale każdy
był dla niego równie ważny i wyjątkowy.
Powodowało to czasem dziwne sytuacje, bo kiedy np. jakiś student miał
problemy z magisterką, szedł do Danielskiego, bo ten nigdy nie odmawiał. Sam
zaś nie miał czasu dokończyć swojej
habilitacji.
Ruch Światło-Życie od kilku lat zabiegał o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Wojciecha Danielskiego,
drugiego moderatora krajowego naszego Ruchu. Na początku stycznia br.
do kard. Kazimierza Nycza, metropolity
warszawskiego, Moderator Generalny
w imieniu moderatorów i odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie wystosował pismo z prośbą o rozpoczęcie
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procesu beatyfikacyjnego ks. Wojciecha. Do pisma tego zostało dołączone obszerne uzasadnienie oraz
świadectwa świadków życia ks. Danielskiego i materiały z sympozjum poświęconego ks. Wojciechowi, które odbyło
się na KUL jesienią 2010 r.
Kardynał Kazimierz Nycz, po rozpatrzeniu sprawy zgodnie z przepisami
art.7 Instrukcji Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych Sanctorum Mater,
w tym po zasięgnięciu opinii kapłanów
z archidiecezji warszawskiej, na
obecnym etapie rozeznania prośby
o rozpoczęcie procesu pozostaje powściągliwy. Głównym motywem takiego stanowiska jest „fakt, że nie ma
ścisłej łączności pomiędzy sławą świętości i autentyczną opinią znaków”.
Decyzja ta jednak, według kard. Nycza,
nie przesądza sprawy na przyszłość.
Wskazane jest pielęgnowanie pamięci
o ks. Wojciechu i gromadzenie o nim
aktualnych materiałów, przede
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wszystkim związanych z autentyczną i rozpowszechnioną opinią znaków.
Warto włożyć trud w poznanie duchowości ks. Wojciecha, kapłana zakochanego
Kościele i jego liturgii. Warto
poznać tego, o którym powiedział ks. Henryk Bolczyk:
„O ile ks. Blachnicki jest
Abrahamem Ruchu, tak ks.
Wojciech – Mojżeszem. I jak
ks. Blachnicki jest Piotrem
Ruchu, tak ks. Wojciech jest Janem.
Liturg pięknej liturgii niebiańskiej na
ziemi”.
Agnieszka Dzięgielewska

Korzystałam z:
•

•

•

•
•

Życie uczynił liturgią. Ks. Wojciech
Danielski 10 IV 1935 - 24 XII 1985,
Lublin 1995;
Wspomnienie o ks. W. Danielskim
wygłoszone przez ks. Henryka
Bolczyka na XXX Kongregacji
Odpowiedzialnych;
Referaty z sympozjum „Życie
uczynił liturgią” (18.11.2010,
Lublin);
List Jedności – komunikat Moderatora Generalnego nr 3-2010/2011;
Tyle spraw zaledwie rozpocząłem...
M. Cocyk, Krościenko 2003; http://
www.tmoch.net/autor/danielski.
htm, http://www.danielski.oaza.pl
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Ukazywać
Owoce Ducha
Dwaj tylko z apostołów zasłużyli
u Pana Jezusa na żartobliwy przydomek. Byli to bracia: Jan i Jakub. Nie
pierwszy i nie jedyny raz im się zdarzył
nietakt. Drugi raz było szukanie protekcji własnej mamy, żeby prześcignąć
pozostałych. Za pierwszym razem
(przypominacie sobie?), kiedy wracali
z wyprawy misyjnej i powiedzieli Panu
o mieście, które nie chciało ich przyjąć:
„Chcesz Panie, a pomodlimy się i ogień
spadnie na nich z nieba na ziemię”.
Pozostał potem przydomek: „Synowie
gromu”. Przypuszczam, że musiał
w jakiejś takiej tonacji Pan Jezus ich
nazwać, w takim dużym cudzysłowie:
„gromu im się chce”.
Ale pozostało ważniejsze zdanie i ja
dla tego zdania całą sprawę ich mówię:
„Nie wiecie, czyjego ducha jesteście...”.
„Nie wiecie, czyjego ducha jesteście...”. Bo tak: „jeżeli mamy życie od
Ducha, to do Ducha mamy się stosować”. I w całej wielkiej sprawie wyzwolenia człowieka powinniśmy
ukazywać owoce Ducha, powinno
z nas być widać, czyjego ducha jesteśmy. O, wiedzą to wszyscy, którzy
dla dobrej sprawy o jeden decybel za
głośno wołali i o szczyptę goryczy lub

soli doprawili swoją mowę – jak im się
wszystko rozwalało... Bo stary znajomy
z raju, ojciec nienawiści, jeżeli pozna
choćby troszeczkę nienawiści w walce
o najlepszą sprawę w nas, znajduje coś
swojego i wchodzi... I dostaje się! Tą
szczeliną się dostaje! To są otwarte dla
niego drzwi, szpara! Zaraz but wsadza
(już nie mówimy o innych zakończeniach nóg). I zdaje się, że jeżeli
człowiek, który chce wyzwolenia, choć
trochę użyje języka przemocy czy
języka nienawiści (ja pamiętam stalinowskie czasy), gdzie się dał ponieść
emocji, ale już nie Bożemu Duchowi,
wtedy się zaczyna „wielki taniec”
z nim, ze Złym.
W tych dniach przebiegł nade mną
na konfrontacjach filmowych w Lublinie film o Gandhim (wszyscy
mówili: trzeba koniecznie pójść. Cóż,
kiedy nie można, nie dało się znaleźć
na niego czasu: przebiegł). Człowiek,
który objawiał owoce Ducha... I to, co
czynił, było drogą pewności, bo wiedział, że o dobro zabiega, czy nawet
walczy, sposobami dobrymi, niewątpliwie dobrymi. A że „nie od razu
Kraków zbudowano”? Niecierpliwość,
pośpiech? Nie! To też nie jest z Ducha
Bożego! Bo gdzieś tam, gdzie się nie
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postępuje według Ducha, prędzej,
później, przy najszlachetniejszej
sprawie, doplączą się pożądania, niekoniecznie zaraz te jedne, o których
najłatwiej mówić, jako o pożądaniach:
zanieczyszcza się intencja! I to jest
dużo gorzej!
„Owocem Ducha jest miłość, radość,
pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”! To może być najtrudniejsze!
A wiecie, czego one wszystkie są wyrazem? Nadziei, długomyślności, że
Duch Święty i tak swoje zrobi, że
zwycięstwo Pana Jezusa jest pewne, że
ja nie potrzebuję, taki maleńki żołnierzyk ołowiany, potrząsać swoją
szabelką, nie potrzebuję! Nie potrzebuję robić hałasu wokół dzieła
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Bożego, bo Boży plan posuwa się naprzód, to nie jest plan, który można
„zawalić”. To nie jest plan, który trzeba
„rewidować”. To jest plan, który się
nieodwołalnie realizuje! Nieodwołalnie dla tych, którzy nie chcą, niezawodnie dla tych, którzy na niego
czekają. (...)
To jest wyraz wiary i nadziei, jeżeli
człowiek nawet wobec człowieka złego
i zło czyniącego zachowuje pokój
i takt. Nie zapomnijmy o wielkim
człowieku (kard. Stefana Wyszyńskiego – przyp. redakcji), o którym nie
przypadkiem zacząłem mówić w tej
homilii, który nigdy w sprawach
narodu i swoich osobistych krzywdach
nie podnosił głosu i nie przekroczył
nigdy granicy chrześcijańskiej kultury.
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Nigdy nie dał się ponieść takim emocjom,
które by sprawę Bożą
nie tylko wystawiły
na śmiech Złego, ale
dałyby jakiekolwiek
w nią dojście jemu:
Złemu.
Jakim językiem,
jakim taktem, jaką
kulturą cechuje się
nasz spowiednik, żeśmy do niego przylgnęli? Czy dlatego, że na nas krzyczy
i nami rządzi? Jakim taktem, jaką
kulturą, jakim szacunkiem dla naszej
godności, i nawet dla naszych nieudolności, cechuje się nasz moderator, nasz
animator, żeśmy nie odeszli z grupy
przez to, że jest awanturnik, że nami
rządzi, że nas ustawia? Że trwamy,
nawet pod kierownictwem, które
zawsze, jak każde posłuszeństwo, może
być niełatwe. Owoce Ducha u ludzi
diakonii – moderatorów, animatorów,
przewodników duchowych, muszą być
widoczne. I jeśli ktoś nie tylko, że nie
jest od tego wolny, tylko jeszcze „syna
gromu” odstawia, to się módlmy
wszyscy o jego też wyzwolenie. Wyzwolenie. Jeśli jednak widać, że człowiek
wielkiej pasji, człowiek wielkiej gorliwości, człowiek, któremu się śpieszy,
człowiek, który by wszystko chciał jak
najlepiej – mocuje się z tymi emocjami
swoimi i chce je uciszyć w sobie, i umie
dziękować Panu Bogu nawet za małe
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kroczki ludzi, których prowadzi, i sam
im pokazuje, że w swojej niecierpliwości
robi chociaż niewielkie postępy, żeby
nad nią panować – to jest między nimi
porozumienie w Duchu Świętym. To
wtedy i ci, którzy w Duchu Świętym
prowadzą, i ci, którzy są prowadzeni,
postępują według Ducha. I możemy
ufać i wierzyć, że życie od Ducha będzie
w nich przez owoce Ducha widoczne.
Za rok programem szczególnie zaakcentowanym w Ruchu Światło – Życie
będzie Nowa Kultura.
Kochani! Żebyśmy w ogóle mogli
o niej za rok mówić, niechaj te trochę
kultury, może nie zaraz nowej, ale
„staroświeckiej”, bo od Ducha Świętego
i w naszym chrześcijańskim, polskim
obyczaju jeszcze żyje, te trochę kultury
już niech każdy Nowy Człowiek
w Nowej Wspólnocie okazuje.
Ks. Wojciech Danielski
8 czerwca 1984
Krościenko nad Dunajcem,
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Nowa kultura
Osoba ks. Wojciecha Danielskiego
kojarzy mi się przede wszystkim z liturgią. Jest to jednak rys jego osobowości i twórczości, o którym stosunkowo wiele się mówi. Chciałabym
jednak podzielić się moim odkryciem
dotyczącym spojrzenia ks. Wojciecha
na zagadnienie nowej kultury.
Na etapie formacji podstawowej dostałam od animatorki kserokopię tekstu
„Promieniować nową kulturą” autorstwa ks. Wojciecha. Nie wiem, skąd
ten tekst pochodzi, ale wtedy mnie nie
zainteresował. Przeczytałam go ponownie kilka lat temu, kiedy już byłam
stosunkowo okrzepłym w posłudze
animatorem, i wtedy mnie zachwycił.
Wcześniej sądziłam, że nowa kultura to
tylko kwestia spódnicy odpowiedniej
długości i niepicia alkoholu. Tymczasem ks. Danielski ukazuje znacznie
szerszą perspektywę. Choć tekst ukazał
się już dawno temu, mam wrażenie, że
jest nieustannie aktualny, a nawet, że
z biegiem czasu staje się coraz bardziej
aktualny.
Ks. Wojciech ukazał nową kulturę
w aspekcie m.in. panowania nad swoim
czasem wolnym i czasem pracy. Zwracał
uwagę na to, że zadaniem nowego
człowieka i nowej wspólnoty jest określone przez Papieża Jana Pawła II czuwanie przy bliźnim słabym w sumieniu,
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stawanie się dla niego ostoją, czyli
wszystkim dla wszystkich, aby za
wszelką cenę uratować choćby niektórych. Tymczasem coraz więcej jest
nadużyć w kwestii pracy zawodowej,
dotyczących uczciwego rozliczania
godzin pracy, wykorzystywania sprzętu
i materiałów firmowych, kultury słowa,
kultury ciszy i dźwięku. Może są to
drobne sprawy, ale to w wierności
drobnym sprawom jesteśmy sprawdzani. To również sprawa pozostawienia pierwszego miejsca dla Boga
i modlitwy. Ks. Wojciech był sam świadectwem tego, jak ważne jest znajdowanie czasu dla Boga. Słuchałam jego
konferencji, w której z mocą mówił, że
nie ma tak ważnej sprawy, dla której
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mielibyśmy przekładać godzinę modlitwy. A mnie tak łatwo przychodzi
stawianie innych „ważnych” dzieł przed
modlitwą…
Inna sprawa to kultura ładu w miejscu
zamieszkania i w miejscu pracy, znalezienie miejsca dla Boga tam, gdzie jako
chrześcijanin jestem stale, i gdzie to ode
mnie zależy. Nie przypuszczałam wcześniej, że utrzymywanie porządku może
być zadaniem i obowiązkiem chrześcijanina. Z czasem zrozumiałam, o co
chodzi w budowaniu harmonii, pokoju
oraz przestrzeni dla Boga w miejscu
nauki, pracy czy we własnym domu.
Kolejna kwestia to ta „liturgiczna
spódniczka”. To nie chodzi o wymysł
liturgistów. To cała dziedzina odpowiedzialności za mowę ciała, za to, jak jest
odbierane moje zachowanie. To odpowiedź na pytanie, jak mnie się postrzega ze względu na strój. Czy wyrażam tym szacunek, czy żądam szacunku dla siebie samej i szacunku dla
osoby, która ze mną przebywa (nawet
czy dbam o to, bym ja sama szanowała
tych, którzy ze mną przebywają). To
kwestia rozsądnej miłości do samego
siebie jako Bożego stworzenia. Dbania
o higienę snu, odpoczynku, przy jednoczesnej dbałości o kształtowanie
w sobie i otoczeniu takich wartości jak
takt, szlachetność, uczynność, poświęcenie, niezawodność, wierność, umiejętność dotrzymywania danego słowa
i trwania przy kimś, gdy zdawałoby się
po ludzku, że nie warto.
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Ks. Wojciech uczy także kultury
spotkania. „Jakże potrzebne są wzorce
spotkań bezalkoholowych i pomysłowych zabaw, wzbogacających, nikogo
nie poniżających – pisze ks. Wojciech.
– Bawmy się nie czyimś kosztem, nie
kosztem czyjejś godności, tylko tak, jak
nakazują dawne wzorce harcerskie. Nie
powinno być tak: dajmy młodzieży to,
co młodzież lubi. Młodzież jeszcze nie
wie, co ma lubić! Nie dlatego, że my
lepiej wiemy, tylko że niektóre rzeczy,
które łatwo się lubi, czy ktoś podsuwa,
żeby lubić – szkodzą. Dlatego występujemy w imię godności człowieka: zbyt
ciebie szanuję, by pozwolić, żebyś brał
to, co dają, jak leci”. Potrzebowałam
dojrzeć do tej prawdy, że w młodości
nie wiemy jeszcze, co dla nas dobre i co
mamy lubić – w sensie: co jest warte
polubienia, korzystne, mądre. To
również kwestia odpowiedzialnego
wychowywania dzieci – mądrych wyborów, co można im dać, na co pozwolić, co promować.
Kolejna dziedzina, o której rzadko się
myśli w kontekście nowej kultury, to
kultura słowa, o którą usilnie prosił ks.
Wojciech. „W rozmowach – proszę
o szacunek dla języka polskiego, o poprawność gramatyczną wypowiedzi,
właściwe akcentowanie wyrazów, dystans wobec nowomowy lub obcych
słów, zwłaszcza angielskich. Unikanie
tego, o czym mówi List do Efezjan
w czwartym rozdziale, wiersze 29-32:
mowa szkodliwa, mowa zgorzkniała,
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nieprzyzwoite słowa, niech między wami
nie będą nawet wspomniane. Konieczne
jest unikanie śliskich, dwuznacznych
dowcipów czy jędrnych wyrażeń,
żartów z Pisma świętego. Powiedzmy to
jeszcze raz: diabelska karykatura kultury
biblijnej, która może pojawiać się na
oazach, na pogodnych wieczorach,
może nam zagrażać – uważajmy!
Właśnie na oazie powinno się służyć
kulturze słowa. Staranne przygotowanie
czytania Pisma Świętego w kościele
(lektorzy) i śpiewu (chór, schola), właściwy dobór śpiewów podczas Mszy
Świętej – to przecież jest tak bliskie
naszemu charyzmatowi. Kultura słowa
– to także to, co czytamy. Czy sięgamy
po prasę katolicką, czy umiemy zacytować z pamięci fragmenty klasyki narodowej?”. Zadziwiające. Początkowo
myśl, że znajomość „Inwokacji” ma
cokolwiek wspólnego z nową kulturą,
wydaje się co najmniej dziwna. Po
głębszym zastanowieniu, w obliczy
kryzysu patriotyzmu i zachwytu
wszystkim, co zagraniczne, staje się
sensowna i potrzebna. I nie chodzi tylko
o „Inwokację”. Chodzi o wszystko, co
nazywamy Polską, polskością, dumą
narodową, tożsamością.
I wreszcie kultura artystyczna.
„Poziom tego, co przyjmujemy, i czym
się dzielimy. Od KAMUZO (Kurs
Oazowy dla Animatorów Muzycznych)
– jakie piosenki tam śpiewamy? Kto
czuwa nad tym, co się rozpowszechnia
do śpiewania? Mądre? Głębokie?
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Ładne? Od znaku oazy, symbolu, proporca (NIE TOTEMU!) na dzień
wspólnoty, po nagrodę daną przez
moderatora. Od tego, co umiem dać
jako występ artystyczny (prezentacja
grupy) w imieniu mojej oazy średniej
na dniu wspólnoty – do tego, czym się
popisuję gdziekolwiek mówiąc kawał
czy wierszyk” – nawołuje ks. Danielski.
Ten wymiar nowej kultury staje się dla
mnie szczególnie ważny teraz, kiedy
jestem animatorem. Kiedy to ja decyduję lub współdecyduję o kształcie
pogodnych wieczorów, kiedy to ja daję
nagrody czy prezenty na zakończenie
formacji swoim uczestnikom. Co im
przez to przekazuję? Jakie wzorce
stawiam im przed oczy?
Moja realizacja drogowskazu nowa
kultura to odpowiedzialność już nie
tylko za siebie, pilnowanie swojego
zachowania – jak w uproszczeniu myślałam kilka lat temu. To odpowiedzialność za moje otoczenie, za domowników, za współpracowników, uczestników, za wszystkich, z którymi się
spotykam, znajomych i nieznajomych.
W takim rozumieniu nowa kultura nie
jest już prostym „niepiciem i właściwym ubieraniem się”. Jest zadaniem
na całe życie. I to zadaniem wcale niełatwym. Jednak jego realizacji można
się uczyć wpatrując się w przykład ks.
Wojciecha – przykład, który zostawił
w swoich tekstach i który pokazał
swoim życiem.
Agnieszka Dzięgielewska
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Animator – człowiek miłości
Anima - znaczy dusza. Czym dusza
w ciele, tym w świecie są chrześcijanie. Czym dusza w ciele, tym we
wspólnocie powinni być animatorzy.
Animator nie jedynie sam odpowiada za formację człowieka. Nie
prowadzi sam jeden człowieka do
Chrystusa. W imieniu Chrystusa
duszę tego człowieka prowadzi (już
trzeba by to w ciągu rekolekcji oazowych zaraz na pierwszym stopniu
wyraźnie zacząć stawiać) jego stały
spowiednik. I też nie wszystko rozstrzygnie! Wiele rzeczy musi człowiek
wymodlić sobie u Pana i czekać cierpliwie. Nie wszystko będzie rozwiązane, nie wszystko będzie jasne...
Tak i animator - duszy tego człowieka
nie może dojść do dna. I w związku
z tym też nie może mu wszystkiego
w jego życiu rozstrzygnąć.
Kim więc jest? Jest przede wszystkim
bratem i siostrą, o trochę „starszym”,
choć nieraz przecież młodszym,
wspomożycielem. Nikim więcej, ale
też nikim mniej... A więc nie jest egzekutorem, który ma tylko sprawdzić,
czy w notatniku jest wszystko wypełnione i odfajkować, że załatwione. To
nie jest kontroler formacji! Animator
to nie jest także taki napominacz, taki
mentor, który cały czas jest tylko od
sztorcowania: „to zrobiłeś, tego nie

zrobiłeś, tak się po oazowemu nie
chodzi”... To nie jest ktoś taki!
Animator przekazuje to, co sam
przeszedł. Ktoś przeszedł pierwszy
stopień, przyjął Jezusa Chrystusa jako
swego Pana i Zbawiciela, ożywił łaski
chrztu świętego w sobie i pogłębił
swoje przyjmowanie Chrystusa w Eucharystii. Pojął, kim jest dla niego Jezus
Chrystus w sakramencie pojednania
i dlatego postarał się o stałego spowiednika, bo wie, że ten ktoś wspomaga
jego drogę, odpowiada za niego przed
Panem. Nie rozstrzyga on sam w sobie
i nie straszy coraz to nowego księdza
swoimi problemami. Przeszedł
„dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej”, przeszedł formację wprowadzającą go w tajemnicę Przymierza
i to Przymierze przeżył streszczone
w znakach liturgii, odbywających się
ciągle, ale streszczonych w tej przedziwnej syntezie, jaką stanowi Triduum
Paschalne, gdzie i stół Pański na nowo
widzimy, i krzyż nad nim intronizowany na nowo widzimy i tabernakulum jako nasz Namiot Spotkania na
nowo widzimy (przynajmniej do
jednej godziny czuwania z Nim wzywa
pan Jezus). I światło na nowo widzimy,
i wodę! I siebie wkoło tych tajemnic
i w tych tajemnicach na nowo widzimy
jako wspólnotę jednego Wieczernika,
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w którym Pan spożywał wieczerzę
z apostołami. I Zmartwychwstały daje
się spotkać co niedziela w łamaniu
chleba, i dopiero wtedy się Go w pełni
rozpoznaje, w sakramencie Eucharystii. Jak z tymi z Emaus... Na kursie
dla animatorów przygotowuje się do
swoich zadań, zaczyna widzieć formację deuterokatechumenalną Ruchu
Światło-Życie w całości. Wreszcie poznaje Tajemnicę Kościoła żywego,
wychodzącego od Rzymu, Apostołów
i Męczenników, Kościoła żyjącego
także i na naszej ziemi w świętych miejscach. Wszędzie jest Pan
Jezus obecny w swoim Kościele,
w swo-im ludzie, który, choćby się pod
gołym niebem zebrał, jest ludem
Bożym.
Wspólnota ustanawia animatora jak
w pierwotnym Kościele. Wspólnota
musi być przekonana o tym, że tego
kogoś można wyznaczyć do dzieła.
Wyznacza mu już konkretne zadanie.
Nie jest „animatorem w ogóle”, nie jest
„komórką do wynajęcia”. Animator jest
w tej wspólnocie i z tym moderatorem:
wie, do którego rejonu należy, kto jest
jego moderatorem, kto go wysyła
i odbiera.
Animator jest człowiekiem, który
położy rękę miłości i pokoju na
ludzkich sprawach, pomoże człowiekowi rosnąć ku Chrystusowi, ku
dojrzałości chrześcijańskiej prawdziwej, „abyście już nie byli dziećmi
miotanymi jakimkolwiek podmu52
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chem” nie tylko cudzej nauki, ale jakimkolwiek podmuchem waszych
uczuć. Żeby tu stawał człowiek pełny,
dojrzały, szczęśliwy.
Nasza odpowiedzialność, nasza
diakonia musi płynąć z naszego
wnętrza, o ile przychodzimy, spragnieni ciągle, do Jezusa, aby czerpać
ustawicznie „ze zdrojów Zbawienia”.
Człowiek, który uznał, że jego formacja jest zakończona, że skrypty ma
doskonale obkute, animatorem już był
tyle lat, że nic się przygotowywać nie
potrzebuje, jest skończony, wysechł!
Człowiek nowy, który ma budować
wspólnotę nową, który ma tworzyć
wokół wspólnoty nowej kulturę nową,
ten człowiek przynosi Panu nie zarozumiałą pewność siebie, że „jestem
lepszy i że ja za nich odpowiadam,
a oni są przedmiotem mojego apostolstwa”, ale pokorną, wdzięczną
miłość za to, co przebaczono i za to, że
stoję i trwam, i gotowość ciągłą na to,
by Pan mi pokazał, za kogo konkretnie
jestem odpowiedzialny – nie za masę,
nie za naród jako całość, nawet nie za
moje miasto i nawet nie wiem, czy za
moją szkołę czy miejsce pracy. Nie
„las” moi kochani! Są „drzewa” konkretne, są ludzie, jest człowiek do ratowania! I ty możesz raz w życiu przez
parę minut minąć tego człowieka, dla
którego miałeś być ratunkiem – ty, nie
kto inny! I minąć ci nie wolno, jeśli
miłujesz.
Ks. Wojciech Danielski
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Modlitwa całkowita
- Modlitwa przygotowująca
do współofiary we Mszy świętej

Weź, o Panie, mnie całego ...
(usiąść równo, odprężyć się, uspokoić,
uciszyć)
Weź, o Panie, mnie całego, wszystko,
co mam, i wszystko, czym jestem.
Niechaj Twój Duch oczyści i wydoskonali, i przemieni w ofiarę dla Ciebie
całego mnie, ze wszystkimi władzami
mego ciała i duszy, ze wszystkimi
mocami i słabościami, z którymi mam
stać się święty, Tobie poświęcony całkowicie i doskonale.
(wpatrzeć się w ołtarz lub krzyż, oblicze Chrystusa, krótko rozejrzeć się
wokoło - i znów)
1. Weź moje OCZY, które najpierw
ujrzały tylko dobro rodziców i piękno
świata i ludzi, zanim ujrzały i zaciekawiły się złem, zanim nauczyły się
patrzeć źle: oczyść je, Duchu Pański,
i przemień, by we wszystkim widziały
Ciebie, Stwórcę i Odnowiciela świata,
by w obliczu każdego człowieka ujrzały
Twoje odbicie, może zniszczone czy
zatarte - i by je miłowały ze względu na
Ciebie; by się zachwycały pięknem ze
względu na Ciebie; by już w zadatku
oglądały nowy świat odmieniony

i wspólnotę świętych z tych ludzi, którzy
teraz chodzą po ziemi - i w zadatku
widziały Twoje Oblicze, które nasyci
moją ciekawość na wieki.
(zasłonić uszy, następnie przyłożyć ręce
do uszu nasłuchując)
2. Weź moje USZY, które najpierw
usłyszały słowa troskliwej rodzicielskiej
miłości, które najpierw zaczęły przyswajać umysłowi umiejętność rozmowy
z Tobą i poznanie Twojego świata zanim usłyszały słowa gorszące, wypaczony obraz świata, zanim je uświadomiono o możliwościach grzechu i złości
ludzi. Oczyść je, Duchu Pański, i przemień w Ofiarę, na Służbę dla Ciebie, aby
pozostały wyczulone na głos dobra, aby
w dźwiękach mowy ludzkiej wychwytywały tonację życzliwą, czy wołanie
o pomoc, abym umiał cierpliwie wysłuchiwać do końca, zanim będę mówił; aby
w ciszy, muzyce natury i ludzkiej twórczości szukały harmonii i pokoju, którym
bym mógł się z innymi dzielić.
(ucałować Oblicze Chrystusa, krzyż
lub ołtarz, potem starannie bardzo to
mówić)
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3. Weź moje USTA, które najpierw
otworzyły się, by przyjmować pokarm
dobry, wzięty z życia Matki, i najpierw
otworzyły się ze słowem najcieplejszej
i ufnej miłości (rodzinnej) dziecięcej zanim zaczęły pragnąć i przyjmować to,
co szkodzi ciału i duchowi, i zanim
zaczęły wypowiadać słowa wbrew miłości: krzywdzące, wyśmiewające, złośliwe, a może kłamliwe i brudne.
Oczyść moje usta, Duchu Przenajświętszy, i poświęć na ofiarę, by otworzyły się Da Twoje Życie w Eucharystycznym Posiłku, aby otworzyły się
ochoczo ze słowem modlitwy do Ciebie,
i słowem miłości, i życzliwości, i dobrej
braterskiej rady ku bliźniemu; aby powstały niestrudzone, abym nie żałował,
ale i nie tracił nimi czasu, który jest
Twój.
(złożyć ręce, na końcu podać rękę sąsiadowi)
4. Weź moje RĘCE, które najpierw
dotykały czysto i szczerze, z prawdziwą
miłością, swoich najbliższych, obejmując i tuląc do siebie - zanim dowiedziałem się, że to może znaczyć coś
złego; oczyszczaj je, Duchu Mocny,
niech nigdy nie użyję tych rąk do zła,
do jakiegokolwiek znieważenia drugiego człowieka, ale niech tak samo
czysto i szczerze dotykam nimi Najświętszych Postaci Eucharystycznej
Obecności Pana mojego, Twojego Ołtarza,. Ewangelii, Krzyża i Oblicza - jak
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każdego bliskiego w Tobie człowieka,
lub tego, kto potrzebuje, by go podnieść
lub wesprzeć.
(wstać i stać prosto)
5. Weź moje NOGI, które najpierw
zaczęły wędrować do Twojego Ołtarza,
zanim zaczęły zbaczać na zbędne, zatrzymujące w drodze zainteresowania;
oczyść je i przemień, żebym biegł
ochoczo do każdego, kto oczekuje
Twojej Ewangelii, żebym się angażował
tylko tam, gdzie Tobie jestem potrzebny.
(uklęknąć ze złożonymi [w górę nieco]
rękoma)
6. Weź przeto całe moje siły ciała
i ducha, moje zdrowie, mój wygląd,
mój głos i moje ruchy, nawet nieświadome - weź wszystkie pomysły,
plany i zamiary i całą moją fantazję
i wyobraźnię, wszystkie zdolności
i możliwości - weź i to, co przyjąłem
jako spełnianie Twojej woli lub dźwiganie z Tobą krzyża - oczyść, abym
uznał, że wykonam wszystko tylko
przez Ciebie i w Tobie, to znaczy, że Ty
tego dokonasz we mnie, i że moja
ograniczoność, słabość i skłonność do
złego nie tylko nie stanie na przeszkodzie Twemu dziełu we mnie
i przeze mnie, ale to, w czym jestem
słaby, da dostęp Twojej nieskończonej
mocy i doprowadzi mnie kiedyś do
pełni wielkiej doskonałości Twojej,
Jezu Chryste, mój Panie i Królu. Amen.

WOKÓŁ DIAKONII

W

Eucharystii buduje się wspólnota. W Eucharystii przecież
stajemy się razem uczniami Jezusa Chrystusa, gdy razem
przyjmujemy w myśl, na usta i do serca słowa Jego Ewangelii. W Eucharystii musimy przecież wspólnie powiedzieć Ojcze nasz
i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy, zanim przystąpimy
do jednego Ciała Jezusa Chrystusa. W Eucharystii przecież, przez
wielorakość posług i zadań najpełniej wyrażającą cały Kościół, objawia
się nasza diakonia: na ile potrafimy sobie wzajemnie służyć. W Eucharystii staje się wspólnota, ale też w Eucharystii weryfikują się ostatecznie
nasze postawy, bo Eucharystia jest szczytem budowania wspólnoty.
W Eucharystii wzrasta Kościół przez ofiarę z siebie każdego z nas
z Jezusem Chrystusem, przez ofiarę z tego, że nie będę miał swoich
wybranych, nie będę miał nad nikim władzy i nikt nie będzie mnie
łatwo słuchał, że stanę się ubogi w duchu właśnie przez redukowanie
moich duchowych zapotrzebowań i wymagań od ludzi. Bo tylko do
takich należeć będzie – o ile więcej niż to, czego by dusza pragnęła – całe
królestwo niebieskie.
Ks. Wojciech Danielski
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SILOE

List do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych Nr 66 (XCVI)
Witajcie!
Cieszę się, że w nowej wersji pisma „Oaza” nadal pozostało
miejsce dla „Siloe” – Listu do Grup Modlitewnych i Oaz Modlitwy.
Tym razem zamieszczamy w nim konferencję kapucyna,
o. Waldemara Korby, wygłoszoną podczas Oazy Modlitwy Centralna Diakonia Modlitwy w marcu br., na temat: „Słuchać Pana
w Kościele”. Dla mnie osobiście jest to tekst bardzo cenny. Pokazuje
on obrazowo, jak powinna wyglądać moja relacja do Słowa Bożego, rozeznawania
duchowego i nauczania w Kościele. Zachęcam do uważnej lektury. Zamieszczamy
w nim również tekst do medytacji Słowa, który niechaj stanie się inspiracją do pełniejszego i coraz głębszego spotykania się z Panem i Jego Słowem w naszej codzienności.
Kontynuując dotychczasowy kształt działu Siloe, aktualnie rozeznajemy jego formę
w kontekście wezwań, które jako Centralna Diakonia Modlitwy odczytujemy
w ostatnim czasie.
Już dziś chcemy zaprosić na spotkanie CDM w ramach jesiennej Oazy Modlitwy,
która odbędzie się w dniach 21-23 października 2011 r. Tym razem będziemy gościć
w Katowicach, w Ośrodku im. Ks. Blachnickiego na Brynowie. Całość tego spotkania
poprowadzą osoby z Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie w Tychach. W ramach
tej OM, będziemy uczestniczyć w Tyskim Wieczorze Uwielbienia (informacje na temat
takich wieczorów można znaleźć na stronie: http://www.centrumduchowosci.pl/twu.
php).
Bardzo się cieszę, że w ostatnim czasie udało się odświeżyć naszą stronę internetową
- www.oaza.pl/cdm. Można tam znaleźć wiele nowych informacji, m.in. teksty do
wykorzystania w diecezji – z naszej ostatniej Oazy Modlitwy, wiele poprzednich listów
Siloe, itp. Poprzez tę stronę zapraszamy także do włączenia się w Internetową Diakonię
Modlitwy, aby służyć bliźnim swoim wstawiennictwem przed Panem, co zazwyczaj
równocześnie owocuje ogromnym obdarowaniem tego, który się modli (to znam
z praktyki osobistej, bo tego właśnie doświadczam).
Serdecznie wszystkich Was pozdrawiam, ufając, że z wieloma osobami uda nam się
spotkać na wakacyjnym szlaku rekolekcyjnym, a nawet jeśli nie, to trwajmy w łączności
modlitewnej.
Dorota Domańska
Odpowiedzialna za Centralną Diakonię Modlitwy
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Słuchać Pana w Kościele
Staję przy pulpicie trochę z drżeniem,
bo mam za plecami ikonę Krzyża San
Damiano, z którego Ukrzyżowany
przemówił do św. Franciszka, zlecając
mu następujące zadanie: Franciszku, idź
i odbuduj mój Kościół, bo chyli się ku
upadkowi. Jest to przejmujące słowo
Ukrzyżowanego, które Franciszek
z Asyżu przyjął i wypełnił do końca. Ów
krzyż, wiszący w kaplicy, w której zebraliśmy się dzisiaj na modlitwę i słuchanie słowa, jest dla mnie znakiem
i zaproszeniem (myślę, że dla was też)
do tego, aby słuchać Pana w Kościele.
Nieustannie i na różne sposoby Bóg
przemawiał i nadal przemawia do ludzi.
Trzeba być zawsze gotowym, aby
w owym „dzisiaj” usłyszeć głos Pana
i nie zatwardzić swojego serca.
A możemy „dzisiaj” usłyszeć Pana
mówiącego, ponieważ żyjemy w Kościele.

i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa (Iz 55, 10-11).
Ileż to razy medytowałem nad tym
słowem z Proroka Izajasza: Skoro słowo
Boże jest takie skuteczne, to dlaczego
wydaje się pozostawać często bez-

Przestrzeń dla Słowa
Rozpocznę od Bożego słowa: Zaiste,
podobnie jak ulewa i śnieg spadają
z nieba i tam nie powracają, dopóki nie
nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie
zapewnią urodzaju, tak, iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego,
tak słowo, które wychodzi z ust moich,
nie wraca do Mnie bezowocne, zanim
wpierw nie dokona tego, co chciałem,

owocne? Gdzie ono jest, kiedy już zostanie wypowiedziane przez Boga? Jak
znajduje swoją ziemię, w której może
się zakorzenić, wydać plon?
Gdy bierzemy do ręki Stary Testament, widzimy, że Bóg nigdy nie
przemawia w próżnię. Miejscem dla
Słowa, ową ziemią, jest Izrael. Słowo
Boga było kierowane do Narodu Wy57

Oaza

branego i dokonywało się to, co Bóg
zamierzył, wypowiadając je. Było słuchane przez ten lud, nawet jeśli przez
wielu nie było przyjęte. Bóg zawsze
znajduje rozmówcę, znajduje kogoś, kto
to słowo przyjmie, znajduje kogoś, kto
się na to słowo otworzy i potrafi na nie
dać odpowiedź. Zawsze znajdowali się
mężowie: patriarchowie, prorocy
i ubodzy Izraela, próbujący słuchać
słowa Boga, które wtedy rzeczywiście
wzrastało, nabierało mocy i wydawało
plony. Nawet jeśli początkowo było
tylko jakieś pączkowanie, kiełkowanie
ziarna, to w pewnym momencie słowo
trafiło na tę jedyną Córę Izraela, błogosławioną Maryję. W niej Słowo znalazło
partnera, ziemię żyzną, w której mogło
wydać owoc błogosławiony, którym jest
nasz Pan, Jezus Chrystus.
Natomiast w Nowym Testamencie to
Kościół – Nowy Lud Boży – jest glebą
dla Słowa. Jezus powołuje Nowy Lud,
aby ten mógł przechowywać słowo;
powołuje Kościół, aby lud mógł prowadzić dialog z Bogiem, by słowo
wydało plony, aby było żywe. Najpierw
Izrael był przestrzenią dla słowa Bożego,
potem Kościół stał się tą przestrzenią
dla Słowa Wcielonego, którym jest Jezus
Chrystus. Bóg w Jezusie wypowiedział
się całkowicie, Bóg nie może więcej
powiedzieć o sobie. Ale to totalne Słowo
Boga musi w historii zbawienia znajdować rozmówcę – i wtedy jest żywe
i przynosi owoc zamierzony przez Ojca,
gdy rozbrzmiewa w przestrzeni Ko58
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ścioła i jest przyjmowane przez wierzących.
Kościół przechowuje i aktualizuje
Słowo
Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie
możemy dostrzec taką zależność: gdy
jest głoszone i przyjmowane słowo
Boże, jednocześnie rozszerza się, rozprzestrzenia się Kościół. Od samego
początku widzimy, że Kościół jest przestrzenią, w której dokonuje się zbawienie, ponieważ w nim Słowo zbawienia jest przechowywane, głoszone,
przyjmowane i rzeczywiście może
wydać owoc zamierzony przez Ojca,
który je wypowiada.
Słowu jest też potrzebna przestrzeń
Kościoła, ponieważ nie jest tylko literą,
nawet jeśli dla nas jest spisane w Księdze
Starego i Nowego Testamentu. Poprzez
Kościół litera słowa staje się żywym
słowem. W Kościele sam Pan, Wcielone
Słowo, przemawia do nas dzisiaj. To
słowo jest aktualne, nie jest tylko
martwym zbiorem prawd, ono żyje,
rozbrzmiewa jako słowo życia. Kościół
ten apostolski depozyt przechowuje, ale
również głosi i sprawia, że to słowo
przekazane przez Tradycję jest dzisiaj
rzeczywiście słowem zbawienia.
Kościół daje nam niezachwiane przekonanie, pewność, że słowo Pisma jest
słowem Boga. Skąd moglibyśmy wiedzieć, że to, co słyszymy, pochodzi od
Boga? Skąd to przekonanie, że te akurat,
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a nie inne pisma od starożytności przechowywane, są akurat słowami wypowiedzianymi przez Boga? To może
potwierdzić tylko Kościół!
Najpierw Izrael, Naród Wybrany,
przechował tradycję Starego Testamentu, dlatego możemy być pewni, że
to i tylko to Pismo jest słowem Boga.
Gdybyśmy wzięli tego odbiorcę słowa
poza nawias, wszystko stałoby się
dla nas względne i nie bylibyśmy pewni, czy akurat
jakieś inne pismo, które
zachowało się od starożytności, nie jest
słowem Boga, np.
pi s m a A r y s t o telesa. Dlaczego?
Przecież mógłby
się ktoś o to spierać!
Zresztą dzisiaj stawia się inne pisma na
równi Biblią, analizując je w ten sam
sposób, tzn. co najwyżej
jako dziedzictwo kultury starożytnej. Kto nie przyjmuje Kościoła, nie
może także wiedzieć, że to co czyta, co
słucha, co głosi jest rzeczywiście słowem
Bożym. Kościół jest tu pewnym gwarantem!
Współcześnie kontestuje się Urząd
Nauczycielski Kościoła, który potwierdza autentyczność Słowa Boga.
Każdy chce tłumaczyć je po swojemu,
przyjmować tylko to, co chce, rozumieć
Boga tak, jak chce. Wyraża to chociażby
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słynne już adagium: Chrystus – tak,
Kościół – nie. Jest to już rozpowszechnione w mentalności, w myśleniu
współczesnych. Obecnie może nie
mamy za wielu ateistów (bo takich
przekonanych ateistów jest naprawdę
niewielu na świecie), prawie każdy jakoś
tam wierzy. Tylko pytanie: w jakiego
Boga wierzy? W Boga stworzonego na
swój obraz i podobieństwo?
W parafii w Wołczynie
tegoroczne rekolekcje
wielkopostne głosił
Misjonarz Świętej
R o d z i ny. P r a k tycznie cały rok jest
na rekolekcjach lub
misjach, z czego
kilkanaście głosi
zazwyczaj w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.
Mówił, że w Ameryce
nie trzeba tak jak w Europie kryć ze słowem „Bóg”
w przestrzeni publicznej. Tam
Bóg jest na afiszach, w reklamach,
w Kongresie, nawet na niektórych dolarówkach. Tylko, gdy zaczął szukać
Boga, który byłby Bogiem głoszonym
przez Kościół, Bogiem Ewangelii, to nie
znalazł Go nigdzie. Mimo, że jest na
ustach wszystkich, to każdy ma swojego
wymyślonego Boga, po swojemu go
rozumie i interpretuje. Tamtejszy Bóg
jest na obraz i podobieństwo głoszącego
go człowieka.
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Kiedy odrzuci się Kościół, w którym
autentyczne słowo Boże jest przechowywane i strzeżone, to człowiek tworzy
Boga na swój obraz i podobieństwo, tak
jak mu się podoba. Wtedy już nie ma
Boga objawionego, lecz bożek stworzony przez człowieka. Dlatego potrzebujemy Kościoła, z tym wszystkim, w co
Pan Jezus go wyposażył, żeby dzisiaj
mieć pewność, że orędzie, które słyszymy, jest autentycznym słowem Boga,
słowem, które zbawia „dzisiaj”.
W związku z tym widzimy, jak niezwykle ważne jest posłuszeństwo Magisterium Ecclesiae – temu Piotrowemu
aspektowi Kościoła – wszystkiemu, co
dotyczy nauczania, hierarchii, gdyż to
nam daje pewność. Mamy pewność, że
słyszymy słowo Boga, i że jest ono aktualne dzisiaj, wypowiadane w obecnym
czasie przez Boga, zrozumiałe w tej
kulturze, w tym kontekście społecznym,
w którym żyjemy. Dzięki charyzmatowi,
który nosi w sobie Piotr i jego następcy,
a także Apostołowie i ich następcy oraz
w jakimś stopniu ich pomocnicy prezbiterzy, dokonuje się rozeznanie
znaków czasu, diagnoza kultur i w ten
sposób potwierdzana jest nieustannie
aktualność słowa Bożego.
Nowe ruchy w Kościele
Ruchy, wspólnoty odkrywają rzeczywistości wyrażające współczesny im
Kościół. Widzimy także, iż Słowo Boże
stoi u początków tzw. nowych ruchów
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i wspólnot, które pojawiły się po Soborze Watykańskim II. Słowo Boże stoi
także u początków Ruchu Światło-Życie
jako podstawa, baza, na której dzisiaj
można odnowić Kościół, tak jak to się
stało za czasów św. Franciszka. Odkrywamy, iż powrót do Słowa Bożego,
jego rozważanie, pogłębianie, daje
niezwykłą świeżość, pozwala właściwie
odczytać misję Kościoła we współczesnym świecie. Ów zmysł wiary Ludu
Bożego, owo rozeznanie, które dokonuje się w ruchach – w Ruchu Światło-Życie także – jest słuchane przez
Ojca Świętego. Tego „sensus fidei”
słuchał Jan Paweł II, a teraz Benedykt
XVI, który zwołał w 2008 roku Synod
Biskupów o Słowie Bożym. Tym samym
przypomina, potwierdza, daje pieczęć,
że to jest trafne rozeznanie na dzisiaj,
że trzeba zacząć od Słowa Bożego. Od
przyjęcia Słowa rozpoczynali wszyscy
święci, którzy w historii odnawiali
Kościół: słuchali słowa jako Słowa
żywego, za którym trzeba pójść w posłuszeństwie wiary. Posynodalna adhortacja Verbum Domini stawia apostolską
pieczęć na tym rozeznaniu.
Obecnie jest przygotowywany Synod
Biskupów na temat nowej ewangelizacji,
który odbędzie się w Rzymie w 2012
roku. O nowej ewangelizacji mówił
przez cały swój pontyfikat bł. Jan Paweł
II. Od dawna istnieje przekonanie
w ruchach i nowych wspólnotach, że
nie ma życia bez ewangelizacji. Kościół
to rozeznanie potwierdza, daje pieczęć.
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W Ruchu Światło-Życie mieliśmy zainicjowany przez Sługę Bożego ks.
Franciszka Blachnickiego plan Wielkiej
Ewangelizacji Ad Christum Redemptorem, a teraz mamy ACR II. To, co
przeczuwaliśmy, co rozeznawaliśmy,
jest rzeczywiście słowem Pana, bo
zostaje potwierdzone przez Piotra
naszych czasów: przez stworzenie
Dykasterii ds. Nowej Ewangelizacji
i zwołanie Synodu na rok 2012.
W świecie zamętu, niepewności,
możemy mieć pewność, że jesteśmy
w domu i że dobrze słyszymy głos
Pana.
Podobną misję spełniają wobec nas
biskupi, a także moderatorzy. W czasie
niedawnej peregrynacji kopii obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej w naszej
wołczyńskiej parafii gościliśmy biskupa pomocniczego z Kalisza, Teofila
Wilskiego. Na przywitanie cudownego
Obrazu jako proboszcz opowiedziałem
Matce Bożej o tej parafii, o jej potrzebach, zdiagnozowałem sytuację
obecną, i przedstawiłem wizję jej
rozwoju. Biskup rozwinął tę samą myśl,
chociaż nie umawialiśmy się, a homilię
miał przygotowaną i spisaną na kartce.
Ucieszyłem się niezmiernie: biskup
przyjeżdża i potwierdza moje osobiste
rozeznanie. Rodzi się taka radość
i pewność – tak, to jest słowo Pana.
Dlatego tak ważne jest posłuszeństwo
hierarchii i słuchanie się wzajemne.
Dzięki temu mamy pewność, iż jesteśmy w słowie Bożym, a nie wymy-
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ślamy sobie jakiegoś słowa i czegoś,
czego Bóg nie mówił.
Tajemnica Oblubienicy Słowa
Sądzę, że to jeszcze nie wystarczy, aby
dogłębnie słuchać Pana. Posłuszeństwo
papieżowi, biskupowi, proboszczowi,
moderatorowi, daje nam pewność, że
jesteśmy w Kościele. Jednak jeszcze nie
gwarantuje, iż jesteśmy żywym Kościołem. Żeby to zrozumieć, trzeba
sięgnąć do bogactwa charyzmatu
Ruchu Światło-Życie i odkryć tajemnicę Kościoła-Matki i Matki-Kościoła, odkryć ów oblubieńczy związek
Maryi Niepokalanej ze Słowem. Dopiero w ten sposób wydobędziemy na
światło tajemnicę żywego Kościoła.
Maryja wchodzi w oblubieńczy
związek ze słowem Bożym, dlatego
staje się płodna i wydaje na świat samo
Słowo – Zbawiciela. Najpierw wchodzi
w oblubieńczy związek ze Słowem,
a w konsekwencji wydaje na świat
błogosławiony owoc, naszego Pana
Jezusa Chrystusa. Ks. Franciszek
Blachnicki w zrozumieniu tej tajemnicy widział odkrycie i doświadczenie żywego Kościoła. Wtedy dopiero możemy podjąć diakonię, jeśli
najpierw wejdziemy w oblubieńczy
związek ze Słowem. Nie chodzi o samo
słuchanie słowa Bożego, o to, by sobie
wybrać niektóre sprawy jako przykazania czy rady z Ewangelii, i na tej bazie
zbudować kodeks postępowania. To
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nie tak! Dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście otworzę się na oblubieńczy
związek ze Słowem, kiedy słowo Boże
będzie dla mnie osobą, gdy jest dla mnie
Jezusem Chrystusem, w którego wierzę
i z którym chcę się zjednoczyć, mogę
marzyć o odkryciu Kościoła żywego.
Ten związek ze Słowem, jak małżeństwo, ma być trwały i nierozerwalny!
W czasie Oazy Modlitwy w Wołczynie – o słuchaniu Pana i diakonii –
słowem przewodnim, które wcześniej
otwarliśmy na modlitwie, było słowo
Pana o nierozerwalności małżeństwa
z 10 rozdziału Ewangelii Marka. I to jest
właśnie to! Nierozerwalność małżeństwa jest ikoną tego, co ma się dziać,
dokonywać między mną a Chrystusem
– to ma być związek nierozerwalny,
oblubieńczy. Fakt to znamienny, że
w Ewangelii św. Marka owa perykopa
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stanowi początek drogi Jezusa do Jerozolimy, a więc Jego ostatecznej drogi.
U końca drogi człowiek wypowiada
rzeczy najważniejsze. Jezus mówi
o małżeńskim przymierzu. Oddaję się
Słowu całkowicie, tak jak Słowo mi się
oddaje całkowicie. Z tego dopiero może
wyniknąć owa płodność w Ludzie
Bożym. Ja żyję ze Słowem i Kościół staje
się żywy, ponieważ ja się mu oddaję tak,
jak żona się oddaje mężowi, a mąż
żonie. W tym współżyciu ze Słowem nie
ma miejsca na antykoncepcję, na stawianie Słowu barier. To słowo ma mnie
zapłodnić, bym stał się rzeczywiście
żywym członkiem Kościoła. Tak też się
rodzą diakonie – z wejścia w oblubieńczy, nierozerwalny związek ze
Słowem. Jeśli diakonie rodzą się w ten
sposób, że ktoś wskazuje palcem: „Ty
będziesz robił to! A ty to!”, to nic z nich

Pismo Ruchu Światło-Życie

nie będzie, rozlecą się, nie przetrwają.
Diakonia rodzi się wtedy, kiedy zaczynamy słuchać słowa Bożego i wchodzimy z oblubieńczy związek z nim.
Choćby było najciężej na świecie,
związek ten jest nierozerwalny. Nawet
jakbyś szedł do Jerozolimy, czyli na
krzyż, trwaj! Wtedy mogą być dopiero
płodni ludzie Kościoła, wtedy diakonia
będzie autentyczna, pełna, ponieważ
będzie zakorzeniona w Słowie i w Krzyżu – to jest tajemnica żywego Kościoła.
Dlatego musimy być wciąż zapatrzeni
na Maryję, bo tylko w zjednoczeniu
z Nią, tak jak czytamy w akcie konstytutywnym Ruchu, możemy być rzeczywiście płodni, tylko w zjednoczeniu
z Nią możemy przynosić owoce nowego
życia. Ks. Blachnicki wiedział, że
człowiek nie jest zdolny do takiego
słuchania, do takiego pełnego związku
ze Słowem, aby tak mocno się związać
i być wiernym. Maryja jako jedyna
potrafiła dać Słowu odpowiedź całkowitą, bez zastrzeżeń. I to jest tajemnica ciągle jeszcze w Ruchu nieodkryta: diakonia nie wynika z tego, że my
coś potrafimy zrobić, tylko z oblubieńczego zaślubienia Słowu, w zjednoczeniu z Maryją.
Propozycje dla diakonii
Jeśli mogę dać jakieś wskazania, rady
dla Diakonii Modlitwy, powiem krótko: Uczmy się od Niepokalanej za-
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ślubin ze słowem Bożym. Mamy do
tego sposobność w codziennym Namiocie Spotkania, w modlitwie osobistej, w lectio divina. O lectio divina
przypomina Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini, bardzo mocno
podkreśla tę formę modlitwy, istniejącą w tradycji Kościoła niemal od
początku. Lectio divina daje możliwość modlitewnego rozważania
słowa Bożego, głębokiego rozumienia
słowa, żeby tego słowa posłuchać, dać
mu wybrzmieć, wejść z nim w rezonans umysłu i serca.
Najczęściej słuchamy słowa Bożego
bardzo pobieżnie. Bierzemy Biblię,
przebiegamy po tekście oczami, bo
przecież to i tamto czytałem już wiele
razy, znam na pamięć całe perykopy.
Dlatego rzadko wchodzimy w głąb
słowa. Trzeba posiedzieć przynajmniej
godzinę nad danym fragmentem Biblii
i z dobrym komentarzem, powoli
przeczytać, przemodlić, aby każde
słowo mogło wybrzmieć, dotrzeć do
uszu, odcisnąć się w sercu! Inaczej
Słowo nie zostaje przyjęte albo przyjęte
bardzo pobieżnie i nie ma realnego
wpływu na nasze życie. Dlatego też
mamy odkryć lectio divina jako modlitewne zgłębianie Słowa Bożego,
żeby wejść z nim w realny związek,
zaprzyjaźnić się z nim, odkryć oblubieńczą miłość.
Słowu trzeba poświęcić czas. Jeśli
mąż przychodzi do żony i chce „załatwić” pożycie małżeńskie w kilka
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minut, to z pewnością żona nie będzie
szczęśliwa z tego powodu. Takie stawianie sprawy bynajmniej nie będzie
umacniało na dłuższą metę ich miłości.
A jeśli jest spokojne przygotowanie,
nawet cały dzień, do pożycia seksualnego, to później rzeczywiście jest
radość dla obydwojga, z tego, że weszli
w prawdziwą jedność ze sobą. Podobnie dzieje się z nami i ze Słowem,
jeśli Namiot Spotkania chcemy załatwić w kilka minut.
Wybaczcie mi to porównanie, ale nie
ja je wymyśliłem, lecz Pan Bóg je zostawił – pożycie małżeńskie jest naturalną ikoną tego, o czym mówimy. Ze
Słowem trzeba chodzić cały dzień:
lectio divina zaczynam wieczorem
dnia poprzedniego i kończę wieczorem
następnego dnia. W ciągu dnia czytam,
medytuję, modlę się, kontempluję
i cały czas to samo słowo przenika
różne momenty moich zajęć i odpoczynku. Wtedy tym słowem się żyje,
ono się pogłębia we mnie, zakorzenia
się, bierze mnie w posiadanie.
I jeszcze jedno. Kiedy spotykamy się
razem, trzeba tym słowem dzielić się
z innymi. Jest to tzw. „collatio“. Dobrze
nam się kojarzy z kolacją – trzeba
spożyć wspólnie to, co każdy odkrył
w osobistym lectio. W ten sposób
Słowo może być przyjęte i rozumiane
jeszcze głębiej. I nie jest to po prostu
suma tego, co każdy zrozumiał na
osobistej medytacji. Podobnie jak
Kościół nie jest prostą sumą poszcze64
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gólnych członków, tak dzielenie się
słowem Bożym nie jest tylko sumą
rozważań poszczególnych osób. Dokonuje się w tej przestrzeni jeszcze coś
nowego, nowa jakość słuchania. Także
we wspólnym słuchaniu Słowa należy
słuchać głęboko, pozwolić się dotknąć
słowu, zgłębić je, wsłuchać się w rozważanie braci i w komentarze. Jeżeli
nie ma przynajmniej ze dwóch godzin
porządnego rozważania w małej
grupie, to tak naprawdę nic nie zrobiliśmy z tym Słowem. Jeśli na spotkaniu
spogląda się nieustannie na zegarek
i czeka, aż się wreszcie skończy, nie
dajemy możliwości i czasu Słowu, aby
nas wzięło w posiadanie, aby nas
przemieniło.
Kościół wzywa nas do słuchania
słowa Bożego, Kościół tak rozeznaje
dzisiaj. Ze słuchania słowa buduje się
Kościół żywy. Musimy znaleźć na to
czas. Nie wyobrażam sobie, aby w Ruchu diakonie funkcjonowały inaczej.
Od oblubieńczego zjednoczenia ze
Słowem na wzór Maryi i w zjednoczeniu z Nią możemy budować żywy
Kościół. Trzeba iść na całość, mamy
oddać całych siebie Bogu, ponieważ
Słowo, które stało się ciałem, oddało
nam się całkowicie. Amen.
br. Waldemar Korba OFMCap.
Konferencja wygłoszona w czasie
OM-CDM w Warszawie (2011 r.)
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„Nie bądźcie słuchaczami
oszukującymi samych siebie”
Refleksja: Jk 1, 2-27
Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, dlaczego – jak Ci się wydaje – Pan nie
błogosławi Ci w życiu? Najlepszymi rozwiązaniami są te najprostsze. A św. Jakub
przychodzi nam z pomocą i daje konkretną i jednoznaczną odpowiedź: „Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie słuchaczami oszukującymi samych
siebie”.
Myślisz: jak to oszukuję siebie, przecież często, a nawet codziennie, modlę się
żarliwie Słowem Bożym i praktykuję wiarę, angażuję się w wiele przedsięwzięć,
posług, naprawdę ze szczerego serca.
Niby wszystko w porządku. Niby… Iluzja ma to do siebie, że zniekształca
postrzeganie rzeczywistości, także i tej duchowej. Jednak po pewnym czasie,
mimo pozornego „wszystko w porządku”, grzęźniesz w błoto, które stwarza iluzję
głębi, i nie potrafisz zlokalizować źródła tego stanu rzeczy. Zdarzyło Ci się tak?
A św. Jakub drąży dalej: „Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie
wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne
odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był”. Tu warto
poszukać źródeł braku doświadczania w swoim życiu błogosławieństwa Bożego.
Dlaczego łaska, jaką otrzymujemy na modlitwie, nie przepływa swobodnie do
naszego życia i nie przynosi w nim konkretnych owoców? Jakub także daje
odpowiedź na te pytania. Mówi dalej wprost i jednoznacznie: „Odrzućcie przeto
wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie słowo, które ma moc
zbawić dusze wasze”. Innymi słowy: odrzućcie, czyli odetnijcie się od tego
wszystkiego, co zatruwa dusze Wasze (nie wchodźcie w kompromisy ze złem);
od tego wszystkiego, co prowadzi was do oddalenia od Boga (nawet jeśli pozornie
jawi się jako dobre i wydaje się, że nie narobi większej szkody); od tego, co
sprawia, że zwodzi was i na nowo wikła w grzechach, w słabościach. Przepracowujcie wasze słabości, opierając się na Słowie Boga; uchwyćcie się Jego obietnic
w Słowie, które mają moc zbawczą i umacniają w chwilach prób wiary, pokus.
Jest to wezwanie do uczynienia serca czujnym, aby przestawiło się na Boże
częstotliwości odbioru, a odrzucało to, co może ją zakłócić.
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Zatem stań przed Panem i w Duchu Prawdy zrób wgląd w swoje serce. Zobacz,
co sprawia, że masz trudności we wprowadzaniu Słowa w życie?
czy pielęgnujesz w sobie jakąś urazę, gniew, nieustanne rozżalenie i nie potrafisz
wprowadzić w czyn przebaczenia, do którego Jezus wzywa każdego, kto chce
czynić Królestwo Boże na ziemi?
• czy masz nieuporządkowane sytuacje, relacje międzyludzkie, które przyczyniają się do Twojego oddalenia się od Boga?
• czy potrafisz powiedzieć „nie”, kiedy czujesz wewnętrzny dyskomfort
i potrzebujesz czasu, aby rozeznać właściwy kierunek otrzymanej propozycji (czy jest mi aż tak niezbędna do szczęścia, czy nie niszczy ważnych
dla mnie relacji, a zwłaszcza czy nie oddala mnie od Boga)? Albo masz
poczucie, że coś zmierza w niewłaściwym kierunku?
• czy wystarczająco czasu poświęcasz dla Pana i troski o Jego Królestwo?
Swoją refleksję zakończ modlitwą Ojcze nasz.

66

Beata Bassa
beata.bassa@gmail.com

Oaza

Pismo Ruchu Światło-Życie

DIAKONIA WYZWOLENIA

Czy animatorzy
muszą być w Krucjacie?
Animatorzy przygotowujący
się do przyjęcia krzyża animatorskiego zostają postawieni
przed obowiązkiem włączenia
się do Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka. Bardzo często ten
fakt budzi wiele kontrowersji,
buntu, pytań. Kandydaci na
animatorów czują się zmuszani
do Krucjaty. Wielu przyjmuje krzyż nie
utożsamiając się z ideałami Krucjaty,
wyrażając to zarówno w postawie życiowej (sięganie po alkohol), jak i w formowaniu nowych członków Ruchu
Światło-Życie.
A tymczasem...
Pytanie o Krucjatę i związane z nią
zadania kandydat na animatora powinien mieć już za sobą. Włączenie się
do KWC jest bowiem naturalną konsekwencją przyjęcia charyzmatu naszego
Ruchu, w wewnętrznej wolności. Ruch
Światło-Życie od samego początku
wychowywał swoich uczestników do
przyjęcia całkowitej abstynencji od alkoholu jako drogi osobistej wolności
i świadectwa dla innych. Z chwilą powołania do istnienia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka cały Ruch podjął diakonię na rzecz wyzwolenia. Ten cha-

ryzmat diakonii wyzwolenia
ma swoje źródło w miłości
Agape i w drodze życiowej
swojego Założyciela.
Sługa Boży ks. Franciszek
Blachnicki w swojej młodości
realizował ideały harcerskie,
które kształtowały jego osobowość i charakter. W okresie
przedwojennym bardzo poważnie traktowano 10. punkt Prawa Harcerskiego:
„Harcerz jest czysty w myśli, w mowie
i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije
napojów alkoholowych”. Do dzisiaj żyją
ludzie, którzy bardzo odpowiedzialnie
potraktowali prawo harcerskie i są mu
wierni, i mając osiemdziesiąt i więcej lat
nie znają smaku alkoholu.
Doświadczenie, jakie przeżył Założyciel Ruchu w gestapowskim więzieniu,
kiedy to czekał na wykonanie wyroku
śmierci, pomogło mu uświadomić sobie,
że przyjęcie światła Ewangelii musi się
wiązać z życiem. Wiara musi mieć
wpływ na życie człowieka. Żywa wiara
w Jezusa i odpowiedź na Jego wezwanie
doprowadziły go do kapłaństwa. Ta sama,
konsekwentna wiara, jak również głos
Kościoła w Polsce, wyrażony w Ślubach
Jasnogórskich, przyczyniły się do zaini67
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cjowania w 1957 roku Krucjaty Wstrzemięźliwości. W tym dynamicznym od
samego początku ruchu społecznym
Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki
zmobilizował do modlitwy i całkowitej
abstynencji 100 tysięcy dorosłych ludzi,
również wiele młodych i gorliwych
w apostolstwie dzieci. Krucjata Wstrzemięźliwości przez władze komunistyczne była odbierana jako zagrożenie
dla socjalistycznego państwa i została
brutalnie zniszczona przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w 1960 roku. Sługa
Boży, ks. Franciszek Blachnicki, dyrektor
Krucjaty, dzień jej zamknięcia odczytał
jako objawienie się zwycięstwa Niepokalanej i w duchu wiary oczekiwał tego,
co Ona dalej przygotowała. Nie czekał
jednak biernie. Zaraz po wyjściu z więzienia, motywowany wiarą i posłuszny
Bożemu prowadzeniu, zaczął organi68
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zować rekolekcje dla dziewcząt i chłopców, które dały początek Ruchowi
Światło-Życie. Tak abstynencja jako
idea czy zasada życiowa weszła do
Ruchu Światło-Życie od samego jego
początku.
Charyzmat Ruchu wyraża się w znaku Fos-Dzoe. Przyjęcie światła Bożego,
które dokonuje się przez formację
w Ruchu, ma prowadzić do lepszego
życia, do większego dobra, do większej
wolności i do służby. Podporządkowanie życia światłu Ewangelii jest
równoznaczne z odrzuceniem tego
wszystkiego, co nas zniewala, ogranicza, nie pozwala bardziej kochać
i może stanowić zagrożenie dla wolności osobistej.
Pod wpływem Słowa kształtuje się
Nowy Człowiek, a nowi ludzie tworzą
środowisko Nowej Kultury. Wyraża się
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to w 9. Drogowskazie Nowego Człowieka: „Nowa Kultura polega na
uwolnieniu człowieka od wszystkiego,
co poniża jego godność, oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we
wszystkich dziedzinach życia; jest ona
dzisiaj bardzo potrzebną formą świadectwa i ewangelizacji; moim świadectwem w tej dziedzinie będzie więc
ofiara całkowitej abstynencji od alkoholu, odrzucenie tytoniu i wszelkich
narkotyków oraz szerzenie kultury
czystości i skromności jako wyrazu
szacunku do osoby”.
Wymagania tego Drogowskazu są
jasne i bardzo precyzyjne. Tymczasem
ciągle znajdują się ludzie, którzy dość
dowolnie chcą go interpretować,
zwłaszcza gdy chodzi o abstynencję.
Brak decyzji na abstynencję jest równoznaczny z nie przyjęciem 9. Drogowskazu. Sługa Boży ks. Franciszek
Blachnicki napisał o KWC, że jest
„prawdziwym testem weryfikującym
dla Ruchu Światło-Życie. Jest sprawdzianem, czy Ruch poważnie traktuje
swój najgłębszy charyzmat wyrażony
w znaku Fos-Dzoe – Światło-Życie.
Jestem głęboko przeświadczony, że
jeżeli Ruch Światło-Życie nie podejmie z głębokim przekonaniem
i wielką gorliwością wezwania do
służby wyzwolenia poprzez dzieło
KWC, nie odpowie na skierowane do
niego w obecnej chwili wezwanie
Boże, nie odczyta należycie znaków
czas, nie spełni oczekiwań Papieża,
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Kościoła polskiego i narodu” (Charyzmat i wierność, s.202).
Jawi się tutaj ogromne znaczenie odpowiedzialnej pracy w ciągu roku.
Przyjęcie Drogowskazów jest utożsamieniem się z charyzmatem Ruchu.
Wzrastanie w tym charyzmacie powinno doprowadzić do podjęcia konkretnej służby, diakonii. Zewnętrznym
wyrazem tej decyzji jest między innymi
przyjęcie krzyża animatorskiego. Kandydaci na animatorów lepiej poznają
metody pracy Ruchu, realizują głębiej
jego charyzmat, pytają o swoje talenty
i zastanawiają się nad rodzajem diakonii,
którą mają podjąć. Przyjęcie krzyża
animatorskiego nie jest zatem ukończeniem formacji, ale jest decyzją
o podjęciu służby, o dawaniu siebie
braciom i siostrom.
W tym duchu należy patrzeć na obowiązek przynależności do KWC. W momencie, gdy bł. Jan Paweł II wezwał
Polaków, „aby przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności
i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać
jego egzystencji”, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki jeszcze wyraźniej
uświadomił sobie, że jednym z podstawowych charyzmatów Ruchu jest charyzmat ewangelizacji i wyzwolenia.
I dlatego w odpowiedzi na słowo papieskie ogłosił powołanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jako konkretnej
realizacji tego charyzmatu. Uważał, że
cały Ruch ma podjąć dzieło Krucjaty
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i twierdził, że włączenie się do KWC
powinno się dokonywać jako owoc
przeżycia II° oazy, równolegle z poznaniem i przyjęciem Drogowskazów.
Nowego Człowieka.
Wierna realizacja myśli Sługi Bożego
Ks. Franciszka i coraz głębiej poznawanego charyzmatu Ruchu Światło –
Życie, eliminuje zupełnie problem
„dlaczego animator ma być w Krucjacie”.
Można jednak jeszcze wskazać inne
argumenty zobowiązujące animatorów
do posługi w Krucjacie. Animator
Ruchu ma ewangelizować, ma dawać
świadectwo, ma być znakiem sprzeciwu. Jego życie ma wskazywać, że
pod wpływem Słowa Bożego w spotkaniu z Jezusem dokonała się w nim
konkretna przemiana. Postawa abs-
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tynencji jest takim znakiem dla współczesnego świata, a równocześnie może
stanowić punkt wyjścia do rozmowy
ewangelizacyjnej. Animator to ten,
który wybrał Jezusa i Go naśladuje, a to
oznacza chodzenie drogami miłości.
Istotnym motywem bycia w Krucjacie
jest miłość Boga i bliźniego oraz odpowiedzialność za drugiego człowieka
i za cały naród.
Dobrze jest pytającym (nie tylko
młodym) „czy animatorzy muszą być
w Krucjacie?” odpowiadać: „nie
muszą”, ale „mają przywilej” należenia
do niej, stawania w pierwszym szeregu,
co oczywiście musi oznaczać większą
odpowiedzialność i rodzić większą
radość!
Stanisława Orzeł
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Uczestniczę w czymś więcej
niż abstynencja...
czyli Nowa Kultura = Nowa Jakość
O swojej pasji, działaniu dla idei i o tym, jak ideały można przekuć na codzienność opowiada Monika Borczon – wodzirej zabaw bezalkoholowych,
związana z ruchem Światło-Życie.
Monika, podejmujesz na co dzień
pracę zawodową w ministerstwie, ale to
nie jest jedyna strona Twojego życia.
Jesteś też wodzirejem zabaw bezalkoholowych. Czy to rodzaj hobby?
B. – Po części tak. Ale to na pewno
też rodzaj pracy, usługi, takiej związanej
z moimi studiami pedagogicznymi.
A zarazem także posługa, służba innym
swoim talentem. Połączenie tych rzeczy
jest bardzo ważne, daje mi możliwość
realizowania siebie i zarazem działania
dla idei, dla jakiegoś wyższego dobra.
A tak na marginesie wodzirejowanie nie
stanowi całości mojego życia. Bo jestem
też managerem LA PALLOTINY - zespołu grającego chrześcijański rock,
którego liderem jest k. Andrzej Daniewicz SAC (www.lapallotina.com)
Skąd pomysł na zostanie wodzirejem? Planowałaś to dużo wcześniej
czy coś Cię do tego zainspirowało?
B. – Wszystko zaczęło się od warsztatów w ośrodku profilaktycznoszkoleniowym w Katowicach, na które

pojechałam tak po prostu, nie myśląc
zupełnie o zostaniu wodzirejem. Na
warsztatach było bardzo miło, dużo
naprawdę radosnych, wartościowych
ludzi, jednak po powrocie powiedziałam sobie, że ja na pewno żadnej
takiej zabawy nie poprowadzę. W tym
postanowieniu wytrwałam kilka miesięcy. Ale potem znajomi poprosili mnie
o poprowadzenie prymicji jednego
księdza. Nie od razu chciałam się
zgodzić, ale potem pomyślałam, że to
Pan Bóg mnie wzywa. Podeszłam do
tego jak do posługi. Okazało się, że
wszystko się udało, goście byli naprawdę zadowoleni. Niedługo potem
dostałam zamówienie na wesele od
pary, która była na tej prymicji. No i tak
zaczęło się to kręcić.
I kręci się do tej pory całkiem nieźle.
W dalszym ciągu opierasz się na poleceniach znajomych czy reklamujesz się
w jakikolwiek sposób?
B. – Najlepszą i jedyną reklamą jest
dla mnie polecenie kogoś, kto korzystał
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z moich usług i był zadowolony. Wiadomości rozchodzą się na zasadzie
echa, przez pośrednictwo znajomych.
Pracy i tak jest wystarczająco :-)
A co, według Ciebie, skłania ludzi do
organizowania zabaw bezalkoholowych? Jakie są ich motywacje?
B. – Częstą motywacją jest to, że narzeczeni sami są abstynentami i chcą
promować taki styl życia zgodny z tym,
co w Ruchu nazywamy Nową Kulturą.
Inna sytuacja jest wtedy, gdy młodzi
zasadniczo nie są abstynentami, ale
w bliskiej rodzinie jest problem alkoholowy, np. ojca czy matki, i takie wesele
to jedyny sposób, żeby ci rodzice
przeżyli je świadomie i rzeczywiście się
na nim bawili. Wreszcie jest też motyw
finansowy – imprezy bezalkoholowe są
po prostu sporo tańsze. Natomiast dla
mnie osobiście ważne jest, aby te motywacje miały jakąś głębię, żeby nie były
płytkie. Kiedyś np. przyszła do mnie
para, która chciała mieć wesele bezalkoholowe, ponieważ oboje lubili
wzbudzać zainteresowanie i chcieli być
kontrowersyjni. Słynęli przy tym z zamiłowania do hucznych, alkoholowych
imprez. Doszli więc do wniosku, że
zabawa bezalkoholowa będzie największym zaskoczeniem dla gości,
wywoła pożądaną burzę. Nie zamierzali
też uprzedzić gości o swojej decyzji. Nie
zgodziłam się na ich propozycję. Dla
mnie ta motywacja była zbyt płytka.
Poza tym nie chciałam też brać na siebie
całego oporu ze strony gości, którzy
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byliby nastawieni na tzw. mocną imprezę. Jednak zgadzam się nieraz na
poprowadzenie zabaw alkoholowych,
np. tylko z winem. Często osoby
z Odnowy w Duchu Świętym o to proszą.
I jest to też kulturalne, motywacja najczęściej dobra, więc nie widzę przeszkód. Ale właśnie ważniejsza jest dla
mnie ta głębia motywacji, przyświecająca idea niż konkretny sposób realizacji.
Co jest dla Ciebie tą ideą? Jakie korzyści, wymierne bądź nie, mogą płynąć
z bezalkoholowego wesela?
B. – Dobrze pamiętam wesele, na
które przyszedł mężczyzna – alkoholik.
Przyszedł chyba tylko dlatego, że wypadało, bo to była bliska rodzina. Ale
od początku był bardzo zbuntowany
przeciwko tej formie zabawy, siedział
obrażony i głośno mówił swoje uwagi.
Tymczasem my zaczęliśmy poloneza.
Jeszcze w trakcie tańca zachęcałam
pozostałych do przyłączenia się. I widziałam, jak w tym panu coś topnieje.
Wreszcie nie wytrzymał… Dołączył się.
A jak już raz w nim to pękło, to potem
nie patrzył na nic, tylko tańczył i bawił
się do samego rana jak nikt inny. Rodzina była w szoku. Nie spodziewali się,
że on w ogóle umie tańczyć, bo nigdy
tego nie robił, a koło północy był już
zazwyczaj nieprzytomny. Byli bardzo
szczęśliwi, dziękowali, bo pierwszy raz
coś takiego przeżyli. A ten pan też był
zadowolony, wszyscy mu mówili, że
świetnie tańczy. To jest właśnie ta idea,
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to najwyższe dobro – czyli ludzka
godność, która może zostać ocalona
albo przywrócona. Takie wesele uszlachetnia. Uszczęśliwia całe rodziny, daje
im bezcenną chwilę czystej radości –
bez martwienia się, myślenia, oglądania. I bez sztucznych wspomagaczy.
Dla mnie jest to piękne, bo sama tego
doświadczyłam. Pozostaje tylko pytanie, czy wszyscy rozumieją tę ideę
i czy chcą w ogóle ocalenia swojej
godności. Spotykasz się czasem
z oporem ze strony ludzi, kiedy prowadzisz taką imprezę?
B. – Na początku ludzie są zazwyczaj
bardzo skostniali, nastawieni z góry
sceptycznie, często zamknięci. Taka
forma zabawy po prostu nie mieści im
się w głowie. Są czasem zbuntowani, bo
myślą, że ktoś im coś zabiera, a narzuca
na siłę coś innego. Ale zwykle potem
stopniowo zaczynają się przełamywać,
otwierać, zauważać, że to są jednak fajne
rzeczy, ciekawe, inteligentne zabawy.
Najpierw myślą, że coś im ukradziono,
a potem czują się obdarowani.
Mówisz o tym tak zwyczajnie, a zapewne wymaga to sporego wysiłku
z Twojej strony… Masz jakieś swoje
metody, za pomocą których osiągasz
taki efekt?
B. – Po pierwsze trzeba lubić ludzi.
A ja ich lubię :-) Oni to czują. Natomiast
ważne lub najważniejsze jest pierwsze
wyjście do gości, a zarazem też najtrudniejsze. Od niego dużo zależy. Potem
jest już łatwiej. Do akcji wkraczają
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młodzi, jest dzielenie się chlebem,
propozycja wspólnego zdjęcia, pierwszy
taniec – i stres stopniowo się łamie, lody
topnieją po obu stronach. Jeśli chodzi
o ten pierwszy taniec, to według mnie
najlepszy na początek jest polonez.
Nieskomplikowany, płynny, rytmiczny,
z prostymi krokami – każdy może go
tańczyć. A to bardzo integruje. Na sto
kilka imprez, które prowadziłam, właściwie we wszystkich do poloneza
stawała ogromna większość zaproszonych gości. Przy stołach pozostawali
bardzo nieliczni. To jest zawsze wspaniały początek. Potem dochodzą jeszcze
inne zabawy. Ważne jest, żeby wszystkie
były na odpowiednim poziomie kultury,
przez co oczywiście wcale nie tracą na
atrakcyjności. Na przykład oczepiny –
wielu kojarzą się z jakimiś niesmacznymi
zabawami. A ja często lubię robić
oczepiny z przesłaniem (proszę nie
mylić z wróżbiarstwem!). Młodym to
się bardzo podoba. Nie rzadko sama
wymyślam zabawy, dostosowane do
okoliczności, i widzę, że to się sprawdza.
A więc dobry wodzirej jest kreatywny
i ma poczucie humoru? Czy to cała
recepta?
B. – To jest bardzo ważne, ale też
zawsze trzeba pamiętać, że wodzirej jest
cieniem, dobrym duchem, proponuje
coś, ale też czuwa, czy idzie to w dobrą
stronę – jednym słowem: nie robi niczego na siłę. Jest integratorem, a nie
gwiazdą wesela. Jego głównym zadaniem jest wskazywanie na młodych.
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No i oczywiście absolutną podstawą jest
uśmiech. Trzeba wychodzić do ludzi
z uśmiechem, z radością. To daje im
dobrą energię i nastawia na pozytywne
myślenie. Nie mniej ważne jest, żeby
mówić do wszystkich, a nie tylko do
wybranych, aby każdy czuł się ważny.
Natomiast z całą pewnością wodzirej
nie jest żandarmem, nie biega po zakamarkach i nie sprawdza, czy czasem
ktoś gdzieś nie pije. Zawsze też młodych
zachęcam, żeby tego nie robili i zbytnio
się nie przejmowali, jeśli kogoś takiego
zauważą. Niektórzy ludzie nie dają rady
bawić się bez alkoholu i nie da się ich
wychować do trzeźwej zabawy na jednej
imprezie – a szkoda z tego powodu psuć
sobie i innym całą zabawę.
Czy ma jakieś znaczenie dla bycia
wodzirejem to, że jesteś kobietą? Czy
masz np. dzięki temu inne podejście do
jakichś spraw?
B. – Kobieta-wodzirej to mimo
wszystko rzadkość, w tym zawodzie
więcej jest mężczyzn. Jednak dla mnie
nie ma to wielkiego znaczenia, czuję się
w tej działalności jak ryba w wodzie,
wiem, że to jest moje miejsce. Ale żeby
jednak trochę „zabezpieczyć się” od
męskiej strony, stworzyliśmy z kolegami
żywy, męski zespół o nazwie Valcover.
Jest gitara, klawisze, no i oczywiście
męski wokal. To wszystko plus ja równa
się żywiołowa energia. Niewielu wodzirejów prowadzi zabawy z zespołem. A ja
widzę, że to był naprawdę strzał w dziesiątkę. Ludzie się przy tym świetnie
74

Pismo Ruchu Światło-Życie

bawią. Muzyka jest dobierana naprawdę
dla każdego, jest takim łącznikiem
międzypokoleniowym – każdy znajdzie
coś dla siebie. Często po jakiejś piosence
ludzie stają i biją brawo zespołowi – jak
na koncercie. To niezwykłe wrażenie.
Życie według zasad Nowej Kultury
nie jest popularne, bo też nie jest łatwe.
Co ono daje Tobie?
B. – Nowa Kultura daje Nowe Życie,
Nową Jakość i Sens tego, co robię, nie
tylko w pracy zawodowej i wodzirejskiej. Serce rośnie, bo wiem, że uczestniczę w czymś o wiele większym niż
moja abstynencja. A jeśli przez to pomagam jeszcze innym ludziom to tylko
CHWAŁA PANU! :-)
Wywiad przeprowadziła
mgr Dorota Tobiasz
Eleuteria 78 (2/2009)
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Radykalizm
a nie skrajność
Kongregacja Odpowiedzialnych
bodajże A.D. 1998. Wieczorem –
pokaz mody. Trochę może nietypowy,
bo mamy przykłady na plus i na
minus, pozytywne i negatywne –
celem pokazu nie jest szokowanie
kreacjami, a skłonienie widzów do
myślenia. Z tego wydarzenia zapadła
nam w pamięć szczególnie jedna para:
on w poszarpanych, spranych dżinsach i powyciąganym swetrze, ona
z włosami w strąkach, spódnicy do
kostek i starym blezerze. Komentator
opisuje: „Ci oazowicze właśnie wrócili
z rekolekcji. Tak bardzo kochają Pana
Jezusa, że nie mają czasu zajmować
się swoim wyglądem”.
No i jak to jest? Czy zajmowanie się
swoim wyglądem sprzeciwia się miłości do Pana Jezusa? Czy człowiek,
który przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela może nie dbać o siebie, o to
jak wygląda, jak pachnie, jakie uczucia
i poruszenia budzi w innych? Czy ma
być abnegatem używającym ewentualnie wody i mydła oraz noszącym
byle jakie ciuchy?

Rzecz jasna jest i druga strona.
Czy zajmowanie się swoim wyglądem może sprzeciwiać się miłości
do Pana Jezusa? Czy człowiek, który
przyjął Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela może interesować się przede
wszystkim swoim wyglądem, strojami,
maseczkami, masażami i cenami zabiegów kosmetycznych?
Mam nadzieję, że odpowiedź na
postawione pytania jest oczywista.
Ale...
No właśnie, jest pewne ale.
Dar od Boga
Przyjęło się, że kwestie ubierania się
i w ogóle dbania o wygląd dotyczą
wyłącznie kobiet i dziewczyn, czyli
płci zwanej czasem piękną. Niewątpliwie panie przywiązują (statystycznie rzecz biorąc) większą uwagę
do wyglądu – swojego i cudzego – niż
panowie. Ale tak naprawdę dbać
o swoje ciało – w tym o to, jak się
wygląda – powinien każdy. Dlaczego?
Dlatego, że nasze ciało jest darem od
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Pana Boga, jest świątynią Ducha
Świętego.
Co to znaczy dbać o swoje ciało?
Dbać o swoje zdrowie i dbać o swój
wygląd. Po co? Aby być wiarygodnym
świadkiem Jezusa Chrystusa. Jak to
robić? Używając rozumu i cnoty
roztropności, z poszanowaniem dla
godności wynikającej z faktu, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże.
Kwestia dbania o zdrowie jest chyba
prostsza – zdrowe odżywianie się (to
co jemy i jak jemy), sport, ubiór dostosowany do pogody itd. To jest to,
czego przeważnie uczymy się od
dzieciństwa, co czasem wymuszają na
nas rodzice („Masz czapkę? A rękawiczki?”), zanim zaczniemy i w tej
kwestii używać rozumu. Może być
jednak i tak, że przesadzimy nie tylko
w stronę z definicji złą, ale i w dobrą
(która wówczas okaże się równie zła).
Wtedy dbałość o właściwe odżywianie
stanie się obsesją liczenia kalorii,
wtedy sport czy poczucie fizycznej
sprawności zajmie pierwsze miejsce
przed Panem Bogiem. Człowiek potrafi źle użyć każdej dobrej rzeczy.
A dbanie o swój wygląd? Okazywanie szacunku innym? To sprawy
z początku niby oczywiste (co nie
znaczy, że łatwo jest nauczyć je
dzieci): inaczej ubieramy się do
szkoły, inaczej na podwórko, inaczej
na wyprawę w góry czy na żagle,
inaczej do teatru czy na uroczystą
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kolację itd. Żeby nie zniszczyć lepszych ubrań, żeby okazać szacunek,
żeby było wygodnie, żeby nie zrobić
sobie czy komuś innemu krzywdy.
Dbanie o wygląd to też kwestia czystości, doboru kosmetyków, u pań
makijażu, wizyt u kosmetyczki czy
dermatologa. Dbanie o wygląd to
również elegancja, gustowny strój,
dostosowany do sylwetki i wieku (co
dotyczy i pań, i panów). Podobnie jak
w kwestiach zdrowotnych można i tu
przesadzić i uczynić z własnego wyglądu bożka. Mamy wtedy do czynienia z parodią elegancji, wysztafirowaniem, z obsesyjnym popra-
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wianiem urody, pogonią za wieczną
młodością (i też może to dotyczyć
i pań, i panów).
Zawsze warto pamiętać, że sam fakt,
iż jakiegoś narzędzia czy gestu (bądź
zachowania) można użyć w sposób
niewłaściwy, nie przesądza jeszcze
o tym, że samo narzędzie (gest, zachowanie) jest złe. Młotkiem można wbić
gwóźdź albo dać komuś po głowie,
pocałunek może być gestem czystej
miłości, ale może też być wyrazem
samolubnej żądzy, makijaż może delikatnie poprawić czy uwypuklić
urodę, ale może też mieć czysto wulgarne przesłanie.
Dlaczego piszę o tym w piśmie oazowym skierowanym do diakonii
Ruchu? Dlatego, że dostrzegam
w naszym patrzeniu na kwestie cielesności i dbania o wygląd postawy
skrajne. Dotyczą one przede wszystkim patrzenia na strój, wygląd
kobiet. Z jednej strony mamy osoby
widzące zło (albo brak samoakceptacji) w cienkiej warstwie lakieru na
paznokciach i każdym muśnięciu
różem czy cieniem do powiek,
z drugiej całkiem spore grono histerycznie reagujące na najdrobniejszą
wzmiankę o godności stroju („Mamy
nosić golfy z długimi rękawami
i suknie do ziemi?!”). Tymczasem
prawda oczywiście leży pośrodku.
Makijaż tuszujący niedoskonałości
cery czy podkreślający urodę sam
z siebie nie jest niczym złym, tak samo

jak nie jest niczym złym sam fakt
założenia przez kobietę spodni.
Zawsze pozostaje pytanie jaki to jest
makijaż i jakie są to spodnie (i bynajmniej nie chodzi o markę) oraz
z jakiej okazji założone. Podobnie
zresztą sam fakt założenia spódnicy
czy sukienki nie „załatwia sprawy”. Bo
wiele zależy od tego jaka jest ta sukienka czy spódnica.
Chrześcijanin - ubrany
czy rozebrany?
Strój, ubranie – jak sama nazwa
wskazuje – ma stroić i ubierać. Chodzi
więc o to, by zakryć to, co powinno
pozostać zakryte, i by ozdobić ciało
człowieka. Czemu zakr yć? Ano
dlatego, że piękno ciała ludzkiego ma
pewną określoną funkcję – jest elementem wzajemnego obdarowania
małżonków. Nie jest przeznaczone do
wystawiania na pokaz. Nie jest przeznaczone do budzenia pragnień seksualnych tam, gdzie nie powinny mieć
one miejsca. Stąd zapewne ta szczególna uwaga przywiązywana – niestety, nie przez wszystkich przyznających się do Jezusa – do tego, by
panie (jako że wzrokowcami są tu
przede wszystkim panowie) były
ubrane, a nie rozebrane. Kobieta,
dziewczyna, która wybrała Jezusa
stanie się antyświadectwem, jeśli
będzie epatować kuszącymi głębiami
dekoltu, krótką spódniczką (albo
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długą, ale porozcinaną), strojem sugestywnie opinającym rozmaite krągłości, bielizną wystającą spod bluzki
(czy – o zgrozo – ze spodni), podkoszulką zamiast bluzki, przezroczystościami na różnych poziomach figury
itp., itd. Czy rezygnacja z wymienionych cech stroju naprawdę oznacza
wbijanie się w przysłowiowe już golfy?
Oczywiście nie! Przecież skromność
nie oznacza rezygnacji z dbania o to,
by ładnie wyglądać, czy braku elegancji. Ale ile oazowiczek jest gotowe
kruszyć kopie o „prawo” do noszenia
spódniczek do pół uda i bielizny
w charakterze „bluzek na ramiączkach”?
Uświadomiłam sobie niedawno, że
najbardziej atakowane i wyśmiewane
(= najtrudniejsze do przyjęcia) są dwa
przejawy Nowej Kultury: rezygnacja
z alkoholu i rezygnacja z nieskromnych czy mniej lub bardziej prowokujących strojów. Czasem zaś trudność
sprawia nawet uznanie, że strojem
kobiety jest przede wszystkim spódnica czy sukienka, szczególnie na
Eucharystii. Czy dzieje się tak dlatego,
że tu bardzo wyraźnie chodzi o konkret? Że czasem trzeba zrezygnować
z czegoś, do czego się już przyzwyczailiśmy? Że boimy się reakcji otoczenia
(które w naszym przekonaniu oczywiście tylko czeka na to, by nas wyśmiać)? Jak to jest, że chrześcijanin/
chrześcijanka bez mrugnięcia okiem
będzie zachowywać wymagania co do
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stroju stawiane przez pracodawcę
(tzw. dress code), ba, nawet uzna je za
ochronę przed niestosownymi spojrzeniami czy uwagami ze strony
klientów, ale będzie oburzać się na
prośby o godny strój w kościele,
o godny strój na rekolekcjach i gdzie
indziej?
Być może problem leży częściowo
w niemówieniu o pewnych rzeczach
albo w niewłaściwym o nich mówieniu. Bo wychowywanie nastolatka
i wychowywanie człowieka dorosłego
(przecież problemy te tak samo dotyczą osób z Domowego Kościoła) to
nie jest kwestia narzucania swojej
woli czy wymagań, to nie jest kwestia
wymuszania określonych zachowań.
Raczej potrzebne jest pokazanie dlaczego na pewne rzeczy zwracamy
uwagę. Rzeczowe wyjaśnienie i przekonująca argumentacja (odwołująca
się do faktów) z pewnością przyniesie
lepsze skutki. Opowiadała mi w ubiegłym roku uczestniczka oazy
I stopnia (na której ksiądz zakazał
noszenia „bluzek” na ramiączkach),
że bunt trwał do momentu, gdy jeden
z animatorów (chłopak!) zapytał
„A czy wiecie, dlaczego stawiane są
takie wymagania?” i po uzyskaniu
odpowiedzi negatywnej spokojnie
rzecz w yjaśnił, nie obwiniając
dziewczyn o nic. Podobnie było na
ostatniej z prowadzonych przez nas
oaz rodzin – tu kapłan podzielił się
refleksjami na temat sposobu ubie-
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rania się pań i swoim odbiorem –
rzeczowo i bez oskarżania. Być może,
gdyby panowie częściej zwracali
z miłością i troską uwagę na to, co
wkładają na siebie ich żony i córki
i nie bali się mówić, że pewne stroje
nie wzbudzają szacunku, a wręcz
przeciwnie, nie byłoby problemów
z ubieraniem się na rekolekcjach (i nie
tylko tam). I nie byłoby sytuacji, kiedy
przyjeżdżających na oazę gości wita
ksiądz i niewiasta w kiecce do pół uda.
Styl życia
Czasem niewłaściwy sposób stawiania wymagań w kwestii stroju na
oazie przynosi dość groteskowe
efekty. Kończy się na tym, że mamy
do czynienia ze swoistą schizofrenią
– ludzie mają kilka specjalnych „oazowych” kreacji na „oazowe” okazje,
a poza tymi okazjami ubierają się
zupełnie inaczej, nie przejmując się za
bardzo skromnością. Pytałam parę lat
temu dziewczyny zakładające przed
Eucharystią długie, zamiatające ulice
spódnice, czy takie same spódnice
noszą na co dzień czy choćby na
imieniny do cioci. Patrzyły na mnie
z kompletnym niezrozumieniem,
powtarzając, że na Eucharystii ma być
strój godny. No, jak najbardziej
słusznie, a le czy p oza Eucharystią strój już może nie być godny?
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Jeżeli tym godnym strojem jest (była)
w ich rozumieniu kiecka do samej
ziemi, to dlaczego nie noszą jej non
stop? Jak tu mówić o jedności światła
i życia, gdy obowiązek zachowania
godności stroju zawężamy tylko do
Eucharystii? A przecież strój ma być
godny i na plaży, i w szkole, i na wycieczce w górach, i na studniówce. I to
dotyczy zarówno pań, jak i panów –
męskie obcisłości, rozchełstania
i negliże też do godnego stroju się nie
zaliczają.
Jak więc stawiać wymagania? Z miłością i roztropnością. „Bardzo często
popełniają tutaj duszpasterze i wychowawcy ten błąd, że usiłują rzutować własne przeżycia i trudności na
przeżycia dziewcząt. Przeżywając
trudności z opanowaniem własnego
popędu seksualnego, podchodzą do
dziewcząt z pretensjami, że przez
swoją nieskromność prowokują te
trudności. Wtedy padają gromy upomnień na dziewczęta i kobiety
z powodu ich bezwstydu, podczas gdy
one w swoim sumieniu i w swojej
świadomości do niczego się nie poczuwają” 1. Trzeba więc spokojnie
tłumaczyć, prosząc, a nie grożąc.
Wyjaśniając przyczyny i unikając
pozoru, że stawiamy zakaz dla zakazu
czy nakaz dla samego nakazu. Bez
ośmieszania, obwiniania i bez manipulacji („Malujesz się – to znaczy, że

1 Ks. Franciszek Blachnicki, Czystość i wstydliwość w świetle wartości osoby, „Oaza Nowego Życia stopnia
podstawowego”, teksty pomocnicze, cz. I, s. 36–37.
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nie akceptujesz siebie” – owszem,
czasem może tak być, ale naprawdę
nie musi).
Ks. Blachnicki tak mówił: „W dziedzinie seksualnej wstyd ma szczególnie ważną, subtelną rolę do spełnienia, bo kobieta czy dziewczyna
poprzez wstyd, który nakazuje jej
oczywiście pewne zachowania zewnętrzne (tu już chodzi o dziedzinę
tak zwanej skromności w sposobie
ubierania się czy zachowania), broni
się przed tym, żeby nie była traktowana przez mężczyznę jako przedmiot użycia. Kiedy zaś eksponuje ona
te wartości ciała, które drażnią pociąg
seksualny mężczyzny, to sama mówi:
jestem przedmiotem do wzięcia.
I sama siebie robi niewolnicą”2. Warto,
by te słowa poznały uczestniczki zarówno oaz młodzieżowych, jak i oaz
rodzin czy oaz dorosłych.
Żyjemy w takiej a nie innej kulturze,
jesteśmy zewsząd atakowani już nie
tyko brakiem skromności czy brakiem
gustu, ale brakiem wszelkich zahamowań. Niech nasze piękno zewnętrzne, będące odbiciem i wyrazem
piękna wewnętrznego, stanie się
świadectwem wolności. Chrześcijanin
ma być radykalny w swej drodze za
Jezusem – ale radykalizm nie oznacza
postaw skrajnych ani fanatyzmu.
Służba Jezusowi ma być rozumna
(por. Rz 12, 1). I pamiętajmy – naj-
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pierw przyprowadzamy ludzi do Jezusa, dopiero potem stawiamy konkretne wymagania na drodze za Nim.
Agata Jankowiak
z mężem Krzysztofem odpowiedzialna za Centralną Diakonię Życia

Warto też przeczytać:
•

Oprócz cytowanych artykułów ks.
Franciszka Blachnickiego artykuł
Krystyny Dudzis Kobietę najlepiej
ubiera miłość oraz artykuł Macieja Tabora Wstydliwość w cywilizacji negliżu: http://www.oaza.
pl/cdz/moda

2 Ks. Franciszek Blachnicki, Miłość, seks, eros, agape, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2011,
s. 14.
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DIAKONIA MISYJNA

Dla kogo misje?
Na ostatnim spotkaniu Diecezjalnej
Diakonii Jedności na warszawskiej
Pradze przetoczyła się dyskusja z cyklu:
co zrobić, żeby było lepiej. Myślę, że
każdy z nas wielokrotnie uczestniczył
w takich rozmowach, trudno mi
zliczyć, ile wieczorów i nocy zarwałem
przez te kilkanaście lat bycia w Oazie
na takich tematach. Są to raczej znane,
standardowe pytania: w jaki sposób
ożywić wspólnoty Ruchu, jak zachęcić
do aktywności w diakoniach, co zrobić,
żeby animatorzy przykładali się do
formacji, a małżeństwa chciały jeździć
na rekolekcje. Tak naprawdę pytamy:
jaki jest stan naszej wiary, dlaczego
naszemu zaangażowaniu w sprawy

Ruchu, w działania Kościoła brakuje
dynamiki?
Jan Paweł II pisał w misyjnej encyklice: „Misje są sprawą wiary, są dokładnym wskaźnikiem naszej wiary
w Chrystusa i w Jego miłość ku nam”
(RM11). Następnie Ojciec Święty
rozwija tę myśl w orędziu na Światowy
Dzień Misyjny: „Wiara i misja idą
w parze: im silniejsza i głębsza jest
wiara, tym mocniej odczuwamy potrzebę przekazywania jej, dzielenia się
nią, dawania o niej świadectwa. I odwrotnie – gdy wiara słabnie, wygasa
też zapał misyjny i zanika zdolność
dawania świadectwa. Tak było zawsze
w historii Kościoła: utrata żywotności
81

Oaza

i ducha misyjnego była każdorazowo
symptomem kryzysu wiary”. Błogosławiony przyjaciel oaz podpowiada nam,
że najlepszym rozwiązaniem, albo jak
sam mówi „najskuteczniejszym antidotum” na kryzys wiary, jest działalność misyjna.
Często brakuje nam przekonania, że
„wiara umacnia się, gdy jest przekazywana” (RM2). To musi być głębokie
przekonanie, stale obecne w świadomości animatorów i rodziców. Wciąż
musimy się uczyć dosłownego rozumienia nauczania Kościoła, gdyż nie
ma alternatywy. Jeśli rzeczywiście
pragniemy życia pełnego radości, entuzjazmu, jeśli chcemy iść drogą
jeszcze bardziej ewangeliczną, to jedynie głoszenie Chrystusa i dawanie
o Nim świadectwa daje nam taką
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możliwość. Ojciec Święty podsumowuje orędzie słowami: „Poprzez
pracę misyjną każdy członek Ludu
Bożego na nowo rozbudza w sobie
poczucie swojej tożsamości i głębiej
sobie uświadamia, że nie można być
pr awd z iw y m ch r z e ś c ij an i ne m ,
jeżeli się nie jest świadkiem”. Teraz
możemy powrócić do początkowego
pytania „Dla kogo misje?”. Z jednej
strony wskazuje ono na powołanych,
czyli każdego z nas, z drugiej zaś
pytamy o to, kto „korzysta” na misjach.
Oczywiście ci, do których jesteśmy
posłani, ale też my sami otrzymujemy
życie i nowy zapał, a co za tym idzie
nasze wspólnoty, kręgi, diakonie.
Marcin Skłodowski
Odpowiedzialny za Centralną
Diakonię Misyjną
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Dobro rodzi dobro
Osoby prowadzące adopcję
na odległość w ramach Diakonii Misyjnej utrzymują
kontakt z polską misjonarką,
siostrą Alicją Kaszczuk, która
kwalifikując dzieci do programu adopcyjnego przesyła
opisy dzieci, ich sytuację rodzinną, materialną. W jednym z listów opisała sytuację
rodziny, żyjącej w bardzo
trudnych warunkach materialnych – jej członkowie żyli
w małej lepiance zrobionej z patyków,
gliny i krowiego łajna. W izbie znajdowało się jedno łóżko, sklecone z kilku
patyków, na którym spali rodzice z najmłodszym dzieckiem. Reszta dzieci
spała na skrawku ziemi. W lepiance nie
było żadnego okna, a więc światło
dzienne docierało tam ewentualnie
przez otwarte drzwi. Postanowiono
pomóc im w budowie nowego domu.
Efekty przeprowadzonej zbiórki pozwoliły na realizację tych planów.
O tym, jak wygląda obecnie sytuacja
w Laare i jakie są dodatkowe owoce tej
akcji, można przeczytać w listach
siostry Alicji, zamieszczonych poniżej.
Dom gotowy, dzieci przeszczęśliwe,
rodzice wdzięczni ogromnie, a i ja
patrzę na wszystko z radością i ogromną wdzięcznością, ogarniając modlitwą wszystkich naszych darczyńców.

Nawet babcia pojawiła się wczoraj ze
łzami w oczach, by podziękować, uściskała nas i obiecała modlitwę. Trochę
było zamieszania w tym tygodniu, bo
w ostatnim momencie zmieniliśmy
plany. Budując dom nie pomyślałam, że
mały James dorasta i za lat kilka stanie
się mężczyzną. Tutaj chłopcy w wieku
15 – 16 lat przechodzą obrzęd obrzezania i stają się wojownikami. Choć
realia są dziś zupełnie inne i chłopcy
zamiast rozpoczynać polowania i poszukiwania żony, chodzą do szkoły,
tradycje w wiosce nie zmieniły się. Po
obrzezaniu chłopiec nie może już
mieszkać w tej samej chacie ze swoim
rodzeństwem. Kiedyś matka musiała
wybudować dla niego oddzielną chatę,
dziś w biednych rodzinach wystarczy
pokój z oddzielnym wejściem. My, by
uniknąć problemów za kilka lat, zmieniliśmy troszkę plany wstawiając dwie
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pary drzwi i dwa okna. Na razie będzie
to jedna duża izba z dwoma łóżkami,
w tym jednym piętrowym, a za kilka lat
wystarczy postawić ścianę z desek
i będą dwa mieszkania. Dziś planujemy
jechać do miasta po zakupy, zostały
nam bowiem do nabycia tylko materace
i koce, i już niedługo dzieci będą mogły
przenieść się z brudnych, starych
worków rozłożonych na klepisku, by po
raz pierwszy w życiu spać w łóżkach.
Emocji moc! Codziennie po szkole
cała gromadka pędzi do domu, by zobaczyć, jak posuwają się prace, dzieciaki
już nie mogą się doczekać przeprowadzki! Pozdrawiam raz jeszcze i z całego serca dziękuję!
Nowy dom – początek nowego życia
Zdążyliśmy przed porą deszczową
i mogę spać spokojnie, bo choć jedna
rodzina więcej ma zapewniony dach
nad głową. Po ostatniej wizycie i obdarowaniu dzieci kocami byłam pewna,
że to już koniec historii, a dziś nowa
niespodzianka. Dobro rodzi dobro!
Ktoś zaglądając na waszą stronę, zainspirowany waszą otwartością serc, zadzwonił do mnie i powiedział: Siostro,
szukaj nowej rodziny, co domu potrzebuje! My też pomożemy!
Szukać nie musiałam, bo znam wiele
rodzin objętych projektem, którym
błoto odpada ze ścian i dach przecieka.
Stąd w czwartek zaczynamy kolejną
budowę! Kolejnym niesamowitym
doświadczeniem było dla mnie to, że
w niedzielę po mszy świętej cała ro84
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dzinka, której daliście w prezencie dom,
przyszła do mnie z prośbą. Mama tłumaczyła, że dziś wszyscy modlili się za
sponsorów z Polski, ale czują jeszcze
potrzebę, by to wyrazić na piśmie.
Problemem jest jednak to, że mama nie
zna angielskiego, a w plemiennym
języku to pewnie na nic się jej podziękowanie by zdało. Stąd wszystkich zaprosiliśmy do nas na niedzielny obiad,
a po nim jedna z sióstr pisała dyktowane
przez mamę słowa i tłumaczyła je na
angielski, później mama dzielnie skopiowała literki i wyszedł wspaniały list
dla was! Dzieci w tym czasie rysowały
rysunki dla was, James namalował
nowy dom i kazał przekazać, że jak
będzie duży, to zostanie stolarzem, by
też innym pomagać!
No i największa radość spotkała mnie
dziś rano. Tata rodziny przyszedł do
misji, by podziękować. Przyniósł dwie
kanki mleka dla naszych biednych
dzieci, długo stał i przyglądał się
pracom, (bo ciągle coś remontujemy,
w chwili obecnej rozbudowujemy
kuchnię dla dzieci objętych projektem
dożywiania) a po dłuższej chwili powiedział: siostro, nie potrafię się odwdzięczyć
za to, co zrobiliście dla nas, ale może
popracowałbym tutaj z robotnikami,
byście mieli i z nas jakiś pożytek. Kochani, to dobro, które zrodziło się
z waszej dobroci, będzie jeszcze długo
owocować, czuję to! Dziękujemy!
s. Alicja Kaszczuk
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Życie liturgią

Fot. Wojciech Porczyk

Przewodniczący liturgii,
animator liturgiczny, ceremoniarz

Tematem wiodącym tego numeru
„Oazy” jest posługa moderatora, diakonii moderacji, bycia liderem. Warto
zatem przyjrzeć się, jak to jest realizowane przez wspólnoty Ruchu w liturgii. Wyróżnione funkcje we wspólnocie z bezpośrednim odniesieniem do
liturgii to: moderator - celebrans, ceremoniarz, animator (para animatorska).
Na początku kilka uwag terminologicznych. Lider to pojęcie raczej psychologiczne czy socjologiczne, które
oznacza osobę przewodzącą, stojącą na

czele grupy, podczas gdy inne osoby
poddają się jego przywództwu. W teologii natomiast, w odniesieniu do ludu
Bożego, bardziej adekwatne są inne
sformułowania, by wyrazić hierarchiczną strukturę Kościoła. Kościół
bowiem jest mistycznym ciałem Chrystusa i jego działanie nie ogranicza się
tylko do wywierania wpływu psychologicznego czy socjologicznego. Zadaniem Kościoła jest prowadzenie ludzi
do zbawienia – pośrednictwo zbawcze,
a w liturgii – uobecnianie tego dzieła.
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Już tu widać, że realizacja takiego posłannictwa wymaga
szczególnego sposobu postępowania – otwarcia się na Ducha
Świętego, na Boże prowadzenie
i na siebie nawzajem. Każdy ma
swoją rolę, przez każdego przemawia Duch Boży. Kapłan –
moderator rozeznaje te poruszenia duchowe i kieruje sprawowaniem liturgii, ceremoniarz
dba o stronę obrzędową, animator
o formację do liturgii i przez liturgię.
Tutaj chciałbym poruszyć głównie
wątek ich współpracy i podać pewne
praktyczne wskazówki, wychodząc od
podstawowych faktów teologicznych.
„Każdą celebrację liturgiczną należy
starannie przygotować przy zgodnym
współudziale wszystkich zainteresowanych oraz przy użyciu mszału i innych ksiąg liturgicznych, tak co do
strony obrzędowej, jak i spraw duszpasterskich czy muzyki. Dokonuje się tego
pod kierunkiem rektora kościoła,
uwzględniając także zdanie wiernych
w sprawach, które ich bezpośrednio
dotyczą. Kapłanowi zaś przewodniczącemu celebracji przysługuje zawsze
prawo decydowania o tym, co należy
do jego zadań” (OWMR 111).
Diakonia liturgiczna polega nie tylko
na tym, by dobrze przebiegła dana celebracja, ale i na tym, by dobrze celebrację przygotować podczas spotkania
w grupach, podczas próby służby liturgicznej, by zadbać o właściwe jej owo86
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cowanie w codziennym życiu. Okazją
do dzielenia się tym ostatnim będzie
spotkanie w grupach, podczas którego
można takie tematy poruszać. W sposób
szczególnie rozbudowany dokonuje się
to w czasie kręgów liturgicznych.
Zgodnie z OWMR każdy z uczestników liturgii winien wykonywać tylko
to wszystko, co do niego należy. W ten
sposób w samym porządku akcji liturgicznej ukaże się Kościół, ze swą zwartą
i hierarchiczną strukturą (nr 71).
Niewątpliwie najważniejszą rolę ma
kapłan przewodniczący liturgii – on jest
zastępcą Chrystusa i z Jego mandatu ją
sprawuje. Są liczne specjalne opracowania na ten temat – czy to artykuły
w podręcznikach liturgiki czy nawet
monografie. Wybrane z nich zamieściłem na końcu tego opracowania.
Oczywiście warto sięgać także do
„Krótkich pomocy liturgicznych” wydawanych przez „Wieczernik” (np.
„Ceremoniarz”, „Koncelebransi”).
„Kapłan przewodniczy zgromadzeniu
zastępując osobę Chrystusa” (KL 33).
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Fot. Wojciech Porczyk

Jest znakiem Najwyższego Kapłana –
Chrystusa. Pełni funkcje służebną
wobec zgromadzenia – kieruje modlitwami, zanosi je do Boga w imieniu
wiernych, składa ofiarę za nich i za
siebie. Jego modlitw, które odmawia
głośno lub śpiewa, powinni wszyscy
słuchać pobożnie, ponieważ zanosi je
w imieniu ludu Bożego. Na jego modlitwy i śpiewy nie powinny nakładać
się śpiewy ludu, gra organowa. Posługujący powinni tak spełniać swoje
funkcje, by nie zasłaniać celebransa
(dotyczy to np. podawania mikrofonu
i mszału do miejsca przewodniczenia).
Sam przewodniczący powinien tak
spełniać swoje czynności, by nie wyrażać przede wszystkim jego pobożności, ale by prowadziły uczestników
liturgii do włączania się w akcję liturgiczną. Celebrans powinien dawać wzór
szacunku do liturgii, do przepisów liturgicznych. Powinien budzić szacunek
do rzeczy świętych. Już samo pobożne
przygotowanie do liturgii, doglądnięcie
w miarę możliwości, czy wszystko jest

Oaza

przygotowane, złożenie dziękczynienia
po Mszy św., są niezwykle wiele mówiącymi przykładami, które pociągają
do naśladownictwa. Godne polecenia
są wspólne modlitwy przed i po liturgii
celebransa wraz ze służbą liturgiczną.
W szczególności nie powinien zmieniać
treści modlitwy eucharystycznej, odpowiedzi wiernych czy gra organowa
może następować tylko w ściśle przepisanych miejscach.
Kapłan nie powinien zlecać wykonania homilii świeckiemu, choćby ten
ostatni miał wykształcenie teologiczne.
Nie powinni świeccy czy nawet diakoni
wykonywać części modlitwy eucharystycznej. Inne osoby mogą włączać się
tylko w śpiew aklamacji przewidzianych
w danej modlitwie eucharystycznej.
„Wypada, aby przynajmniej w katedrach i w większych kościołach był
odpowiednio przygotowany mistrz
ceremonii, który by się troszczył o należytą organizację czynności liturgicznych oraz o wykonywanie ich przez
wyświęconych szafarzy i przez wiernych
świe ckich w sp os ób
godny, w należytym por z ą d ku i p o b o ż n i e”
(OWMR 106).
Warto dodać, zgodnie
z Ceremoniałem biskupim (nr 34-36), że ceremoniarz winien się troszczyć
także i o piękno sprawowanej liturgii. Winien także dbać o to, by przyniosła
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ona możliwie największy pożytek duchowy wiernym. Winien działać spokojnie, z największą dyskrecją.
Ceremoniarz prowadzi próby przed
liturgią, a na liturgii troszczy się o to, by
celebracja przebiegała w sposób niezakłócony.
Animatorzy (pary animatorskie) prowadzą małe grupy, dają świadectwo,
wprowadzają w misterium. Nie są zatem
nauczycielami, ale świadkami wiary. To
świadectwo winno obejmować także
życie liturgią, podejmowanie na niej
posług i prowadzenie do podejmowania
posług przez uczestników. Animatorzy
nie powinni ograniczyć się do delegowania uczestników do podejmowania
posług podczas liturgii, ale przede
wszystkim sami to robić – w pewnych
przypadkach nawet wyłącznie. Ta
ostatnia sytuacja dotyczy formujących
się grup, gdy uczestnicy są słabiej przygotowani. Później należy unikać antyświadectwa: „ja już dość się nasłużyłem
– teraz kolej na was”. Taka postawa odstręcza od odkrywania swojego miejsca
w posługach liturgicznych i pokazuje, że
to jest tylko elementem przejściowym
– takim, jak przeżycie określonego
spotkania formacyjnego. Animator we
współpracy z celebransem i ceremoniarzem powinien zarekomendować
odpowiednio przygotowane osoby do
podjęcia posług liturgicznych na danej
celebracji, a także – jeśli jest taki zwyczaj
– w odpowiedni sposób ustalić tzw.
dyżury liturgiczne, by ich częstotliwość
88
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i rodzaj przydzielonych grupie funkcji
odpowiadał możliwościom. Lepiej zlecać
mniej zadań, ale regularnie i dbać nie
tylko o formalnie dobre ich przygotowania, ale i duchowe przeżycie. Wiele
osób trwa latami we wspólnotach i podejmuje chętnym sercem rożne funkcje
liturgiczne właśnie dzięki mądrej inicjacji w ich wykonywanie.
Harmonijna współpraca kapłanów
– moderatorów, animatorów we wspólnocie i ceremoniarzy pomaga ukształtować piękną liturgię: animować ją dla
dobra wszystkich.
Wojciech Kosmowski
Odpowiedzialny za Centralną
Diakonię Liturgiczną

To warto przeczytać:
•
•
•

•
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Diecezjalna Diakonia Liturgiczna
w filii krakowskiej

Diecezjalne Diakonie Liturgiczne działają w 24 diecezjach, w kolejnych 3 podejmowane są pierwsze kroki w tworzeniu diakonii, w 11 nie ma DDL, brak informacji
z 3 diecezji (załączona mapka).
W czasie wiosennego DWDD zebrano informacje od przedstawicieli DDL.
Moderator filii – ks. Jerzy Serwin
Sekretarka filii – Jolanta Pitek

Archidiecezja krakowska

ks. Stanisław Mieszczak SCJ – stanmie@kki.net.pl
Michał Wsiołkowski – michal.wsiolkowski@liturgia.krakow.pl
Strona internetowa: www.liturgia.krakow.pl (w trakcie przebudowy)
spotkania: pierwszy poniedziałek miesiąca, w drugi poniedziałek – adoracja
Spotkanie rozpoczyna się celebracją Nieszporów, następnie „zbieramy okruszyny”
czyli dzielimy się doświadczeniem Boga w przeżytej celebracji, później spotkanie
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tematyczne – wybrana osoba przygotowuje spotkanie na podstawie własnego
studium, weryfikuje lub uzupełnia ks. Moderator.
TRIDUUM – członkowie DDL pomagają w przygotowaniach we własnych parafiach.
DDL co roku przygotowuje jedną OM – zazwyczaj w Wielkim Poście. Tegoroczny
temat: Sakrament Małżeństwa (razem z DMuz). 1-2 razy w roku DL przeżywa
wewnętrzny dzień skupienia; członkowie DL angażują się w czasie KODALu w Bystrej i Triduum Paschalnego w Bystrej.
PLANY: Rekolekcje Liturgiczne dla fili krakowskiej (9 -11 wrzesień 2011 r. w Niechobrzu k/Rzeszowa). Cel organizacyjno – formacyjny. W ramach tych rekolekcji
prośba o spotkanie odpowiedzialnych z DDL filii krakowskiej z przedstawicielami
CDL.

Archidiecezja przemyska

Fot. Wojciech Porczyk

ks. Maciej Kandefer – mkandefer@przemysl.oaza.org.pl
Grzegorz Mroczka – goryl023@parafiasarzyna.pl
Dawid Bigas - dawidb24@gmail.com
DK - Grażyna i Stanisław Czepińscy - stachu@czepinski.com
Strona internetowa: www.oaza.przemyska.pl/index.php/liturgii - polecamy Biuletyn
formacyjny „AMEN” w wersji pdf. do druku
Spotkania odbywają się dwa razy w roku (36-40 osób) – zagadnienia: formacja liturgiczna ogólna diakonii (posługi liturgiczne, celebracje liturgiczne, znaki i symbole
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w liturgii, postawy i gesty, księgi liturgiczne), przygotowanie do przeprowadzenia
formacji liturgicznej w rejonach (SPL dla animatorów kręgów, formacja liturgiczna
na Rejonowych Dniach Wspólnoty: krótkie 4-5 minutowe konferencje w/g tematów
ustalonych na bieżący rok formacyjny), dzielenie się przebiegiem formacji w rejonach (szkoła posług liturgicznych – jako temat formacyjny jednego z kręgów
rejonowych, formacja liturgiczna w czasie Rejonowych Dni Wspólnoty - do wykorzystania proponowane tematy i materiały w „AMEN”)
Materiały: OWMR, WEP, Zeszyty Liturgiczne, dokumenty KKBiDS, Ceremoniał
posług liturgicznych, materiały własne SPL.
Rekolekcje: organizujemy Ewangelizacyjne Rekolekcje Eucharystyczne - ewangelizacja przez liturgię - Rekolekcje przeznaczone dla wspólnot parafialnych pozwalające
lepiej zrozumieć i przeżywać Eucharystię.

Diecezja kielecka

ks. Krzysztof Dziurzyński – dziurkacz@kielce.org.pl
Iwona Migas - imigas@op.pl
diakonia liczy 4 osoby, spotkania odbywają się tylko w ramach bieżących potrzeb;
wcześniejsze tematy: liturgia w parafiach wg SW II;
Materiały: OWMR, Exultate Deo, pisma Ojców Kościoła o Liturgii, konspekty ks.
Stanisława Szczepańca

Diecezja rzeszowska

ks. Krzysztof Kałamaszek - kkalamaszek@gmail.com
strona internetowa: www.rzeszow.oaza.pl/sekcja.php?id=57 – tylko opis DL
spotkania: co miesiąc w jednej z rzeszowskich parafii, grupa ok.10 osób. Głównym
przedmiotem spotkań są sakramenty. Omawiamy je koncentrując się na wyjaśnieniach znaków liturgicznych – w historii i obecnie. Przedstawiona jest też strona
moralna danego sakramentu.
Materiały: Głównie korzystamy z obrzędów do danego sakramentu i ich ogólnych
wprowadzeń. Dodatkowe informacje zdobywamy z lektury podręczników związanych z danym sakramentem.

Diecezja tarnowska

ks. Jan Majocha - j.majocha@interia.pl
http://www.tarnow.oaza.pl/ - na stronie w zakładce „Forum” jest świadectwo z tegorocznego Triduum przeżywanego w formie rekolekcyjnej, a w zakładce „Galeria”
– zdjęcia z Triduum.
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Czy wiesz, że…
Mam pytanie dotyczące śpiewania Pasji wg św. Jana w Wielki Piątek. Otóż prowadzę śpiewy chóru w tym dniu i mam przygotować ludzi do śpiewu wg pewnego
śpiewnika, melodie wydają się kiczowate, ale to wybór celebransa. W tej Pasji po
słowach mówiących o śmierci Pana Jezusa i po chwili milczenia, chór powinien
zaśpiewać „Miserere”. Po zakończeniu tego utworu, śpiewanie Pasji jest kontynuowane do końca. Czy są jakieś przeciwwskazania co do przerywania Pasji takim
śpiewem? Wydaje mi się, że tak – jest to nienaturalne i zaburza jedność tekstu
i czytania.
Jak rozumiem sprawa dotyczy celebracji liturgii Męki Pańskiej, a nie jakiegoś nabożeństwa sprawowanego
w tym dniu.
Generalnie wszystkie czytania liturgiczne (w tym oczywiście Ewangelia)
powinny być brane tylko z zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską lekcjonarza - WLM 112 (http://www.
kkbids.episkopat.pl/anamnesis/30/3.
htm ).
Nie jest zatem dopuszczalna sytuacja,
w której do zatwierdzonych tekstów
dodajemy skądinąd pobożne śpiewy czy
inne treści.
Sposób czytania (śpiewu) powinien
być wyraźny – WLM 14
Co zaś do melodii – musi odpowiadać
godności liturgii. Melodie powinny
pochodzić z zatwierdzonych przez
władzę duchowną śpiewników liturgicznych (WLM 14).
Sposób wykonania Męki Pańskiej jest
ściśle określony:
http://www.kkbids.episkopat.pl/do92

kumentypovii/listoosp/5.htm (List
Okólny 66, zob. 33):
„Opowiadanie o Męce Pańskiej przysługuje szczególnie uroczysty charakter.
Radzi się, aby było śpiewane lub czytane
w tradycyjny sposób, to znaczy przez
trzech, którzy dzielą między siebie rolę
Chrystusa, narratora i ludu. Pasję niech
wykonują diakoni albo prezbiterzy, lub
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ma mowy o tym, że czytanie wykonuje
w całości schola (cała czy kantorzy) ani
o tym, że robi to lud. Spotyka się czasem
inscenizacje, że słowa tłumu mówi (czy
wręcz krzyczy) wiele osób. Taki sposób
wykonania zbliża liturgię do świeckiego
przedstawienia i nie licuje z jej duchem.
Szerzej o funkcjach liturgicznych
traktuje http://www.kkbids.episkopat.
pl/wprowadzeniedoksiag/owmrpopr/3.
htm (OWMR 91-111, szczególnie
sposobu proklamacji ewangelii
w Wielki Piątek dotyczy nr 109).
Należy podkreślić, że proklamacja
Męki Pańskiej to sposób wykonania
czytania liturgicznego a nie rodzaj
śpiewu w liturgii.
Większa swoboda jest przy nabożeństwach paraliturgicznych, misteriach
Męki Pańskiej, generalnie we wszystkim
tym, co należy do pobożności ludowej.
Wojciech Kosmowski

Fot. Adam Baltyn

w ich braku - lektorzy; w tym przypadku
rola Chrystusa winna być zarezerwowana kapłanowi.
Ta proklamacja Męki odbywa się bez
użycia świeczników i kadzidła, bez
pozdrowienia ludu i bez wykonania
znaku krzyża na księdze. Jedynie diakoni proszą o błogosławieństwo kapłana, jak zwykle przed Ewangelią.
Wypada, aby dla duchowego dobra
wiernych opowiadanie o Męce było
czytane w całości i aby nie były opuszczane poprzedzające je czytania)”.
A zatem: rolę Chrystusa zawsze czyta
kapłan albo diakon, inne – lektor
(w przypadku braku diakona czy prezbitera) – przy czym zawsze 1 osoba
wypowiada daną kwestię (wykonujący
mówią czy śpiewają jeden po drugim ,
a nie jeden wraz z drugim) – nie robi
się tego chóralnie (to właśnie oznacza
podział czytania na role w liturgii). Nie
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DIAKONIA FORMACJI DIAKONII

O diakonii formacji diakonii
- centralnej i nie tylko

Diakonia Formacji Diakonii jest
diakonią ad intra, tzn. posługuje na
rzecz Ruchu Światło-Życie. Jak sama
nazwa wskazuje – zajmuje się osobami,
które ukończyły formację podstawową
i podejmują diakonię na rzecz Kościoła
(jak to się przejawia? – o tym będzie
dalej). Według określenia Założyciela
(w podręczniku ORD) diakonia formacji diakonii jest odpowiednikiem

działu kadr w świeckich instytucjach,
a jej szczególnym zadaniem jest organizowanie ORD, czyli rekolekcji, które
wprowadzają członków Ruchu do diakonii.
Diakonia formacji diakonii ma swoje
„struktury terenowe” i w zależności od
nich, różne są zadania, które podejmuje.
Najpierw omówimy diakonię na poziomie centralnym:

CENTRALNA DIAKONIA FORMACJI DIAKONII
Grono jest ściśle określone: tworzą
je moderatorzy filii i sekretarki filii,
mianowani przez Moderatora Generalnego. Czym są filie? Zostały one
utworzone dla usprawnienia działania
diakonii, przepływu informacji „góra-dół” pomiędzy diecezjami a odpowiedzialnymi za cały Ruch. Na każdą
z filii składa się kilka diecezji (od 5 do
9). Ze strony Domowego Kościoła
wybierana jest także para filialna, która
utrzymuje więzi z parami diecezjalnymi w ramach filii i troszczy się
o przypływ informacji, współpracuje
też z moderatorem i sekretarką, szczególnie przy organizowaniu Dni
Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych.
94

Mamy w tej chwili sześć filii w Polsce.
W nawiasie podane jest nazwisko
moderatora i sekretarki filii:
Filia krakowska (Ks. Jerzy Serwin,
Jolanta Pitek)
Filia lubelska (ks. Marek Urban,
Monika Wiatrowska)
Filia pelplińska (Ks. Zenon Pipka,
Katarzyna Bublewicz)
Filia poznańska (Ks. Maciej Krulak,
Urszula Pohl)
Filia śląska (Ks. Mariusz Foltyński,
Anna Szot)
Filia warszawska (Ks. Andrzej
Pawlak, Anna Pełka)
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Mapka (dostępna na stronach www
serwisu oaza.pl) podaje przynależność
poszczególnych diecezji do filii. Jak
widać – objęty jest tylko teren Polski.
A Ruch jest obecny także poza granicami Polski – i to jest na pewno zadanie na przyszłość dla CDFD, aby
podjąć współpracę także z odpowiedzialnymi za diakonie w poszczególnych krajach, gdzie Ruch się rozwija
i posiada struktury diakonijne.
http://www.oaza.pl/dokument.
php?id=1932
Jak pracuje Centralna Diakonia
Formacji Diakonii? Najważniejsze
zadania to organizowanie w ramach
filii ORD (Oaz Rekolekcyjnych Diakonii) oraz DWDD (Dni Wspólnoty
Diakonii Diecezjalnych).
ORD
W różnych miejscach Polski, najczęściej w czasie ferii zimowych, wakacji,
wolnych dni w okolicach 1-3 maja i 11
listopada organizowane są Oazy Rekolekcyjne Diakonii. To krótka i intensywna synteza tego, czym jest Ruch
Światło-Życie. Rekolekcje te wprowadzają też uczestników do etapu diakonii. Jak ważne są te rekolekcje, pisał
w podręczniku ORD ks. Franciszek
Blachnicki:
„Zadaniem ORD jest ukazanie
uczestnikom całościowej wizji i syntezy
Ruchu Światło-Życie w celu wezwania
ich do świadomej akceptacji programu
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Ruchu do oddania się w nim na służbę,
stosownie do swoich możliwości. ORD
stanowi więc przejście do członkostwa
w Ruchu. Członkostwo - zgodnie
z istotnymi założeniami Ruchu - jest
równoznaczne z diakonią, czyli przyjęciem odpowiedniej służby. ORD
stanowi moment ogólnego zdecydowania się na tę służbę. (...)
Jest to równoznaczne z decyzją
przyjęcia odpowiedzialności diakonii
Ruchu. Do Ruchu można bowiem
należeć tylko na zasadzie uczestnictwa w proponowanym przez niego
programie formacyjnym oraz na
zasadzie partycypacji w jego charyzmacie i misji na rzecz wspólnot lokalnych. Nie ma więc możliwości
biernego należenia do Ruchu dla
osiągnięcia pewnych osobistych korzyści czy zadowolenia, tak jak się
należy do różnych stowarzyszeń. Być
członkiem Ruchu Światło-Życie to
znaczy przyjąć odpowiedzialność
diakonii w nim.(...)
Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD),
czyli czterodniowe rekolekcje będące
szczytem formacji oazowej, poświęcone są syntetycznemu przedstawieniu ideałów i duchowości Ruchu
Światło-Życie, skoncentrowane są
wokół tematów:
Światło-życie
Nowy Człowiek
Nowa Wspólnota
Nowa Kultura
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Rekolekcje mają za zadanie osobom
po formacji ukazać miejsce posługiwania w Kościele i pomóc podjąć decyzję o konkretnym zaangażowaniu.
Pozwalają też jakby „z lotu ptaka” zobaczyć przeżytą do tej pory formację,
sens poszczególnych elementów,
czasem dostrzec jej braki i możliwość
jej uzupełnienia. Są również okazją do
odnowienia w sobie pierwotnej oazowej gorliwości.
DWDD
Dwa razy w roku, na wiosnę i na
jesieni, w ramach filii organizowane są
Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. Gromadzą one odpowiedzialnych za Ruch na poziomie diecezji
(moderatorów diecezjalnych, pary
diecezjalne DK, moderatorów diecezjalnych DK, odpowiedzialnych za
diakonie diecezjalne). Głównym celem
jest wymiana doświadczeń, wspólna
modlitwa, dawanie świadectwa. Jest to
również możliwość kontaktu i przekazywanie informacji z Centrum. Niezwykle ważnym punktem DWDD są
spotkania w grupach diakonijnych,
prowadzone przez delegatów diakonii
centralnych.
Terminy DWDD ogłaszane są
z dużym wyprzedzeniem (podaje je
zawsze kalendarz pracy rocznej). Jeśli
ktoś pełni posługę odpowiedzialnego
za jakąś diakonię w swojej diecezji,
powinien tak zaplanować sobie czas,
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aby wziąć udział dwa razy w roku
w DWDD.
Inne zadania CDFD to organizowanie błogosławienia animatorów
w czasie COM, weryfikowanie kandydatów do Stowarzyszenia Diakonia,
org an i z ow an i e b ł o go s ł aw i e n i a
członków Stowarzyszenia Diakonia (3
razy w roku: na KO, COM i podsumowaniu oaz wakacyjnych), prowadzenie
dokumentacji Stowarzyszenia.
W DIECEZJI
Diakonie formacji diakonii działają
także na poziomie diecezji. Są to
wszystkie zespoły odpowiedzialne za
Szkołę Animatora, organizowanie dni
wspólnoty animatorów i diakonii,
KODA, ORAR II stopnia, wszystkie
działania wspierające formację osób
podejmujących diakonię, pomagające
w podejmowaniu posługi animatora,
pary pilotującej itd. Nawet, jeśli w diecezji formalnie nie ma struktur diakonii formacji diakonii (zespołu ludzi
działających pod taką nazwą), to na
pewno są podejmowane wymienione
wyżej zadania, czyli jest pełniona
diakonia formacji diakonii.
Anna Pełka
odpowiedzialna za Centralną
Diakonię Formacji Diakonii
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DIAKONIA WYCHOWAWCZA

Dookoła diakonii wychowania,
czyli pokusa pułapkę podstępem pogania

Wbrew pozorom diakonia wychowawcza nie jest prosta i niewinna.
Drzemią w niej potężne pokłady pokus
i podstępów. Kryje się w niej, po prostu,
pułapka za pułapką! Jakby tego było
mało, diakonia wychowawcza jakiś czas
temu chyba postanowiła ukryć się
gdzieś razem ze swoimi pokusami.
Pewnie biedaczka się wstydzi, że wciąż
im ulega. Jeśli tak, to najwyższa pora
zdemaskować te pułapki. Może wtedy
diakonia wychowawcza też się pokaże…
Pułapka 1 – Wychowanie jest
wrodzoną umiejętnością każdego
człowieka.

Przede wszystkim zaś, jest wrodzonym darem: dziewczyn z Oazy,
praktykantek z pedagogiki i dzieci
Domowego Kościoła. W związku
z tym nie trzeba pytać owych osób
przed przyjazdem na rekolekcje o doświadczenie, wiedzę i umiejętności.
Zaproponowanie im odbycia kursu
przygotowującego do posługi byłoby
nietaktem. Zorganizowanie takowego
dla przyszłych cioć nikomu się w głowie nie mieści.
W związku z powyższym można też
przywieźć na Oazę Rodzin znienacka
swojego piętnastoletniego syna lub
czternastoletnią córkę i oznajmić
zgromadzonym, że będzie w diakonii
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wychowawczej. No bo, cóż to znowu
trudnego…
Pułapka 2 – Spokój rodziców jest
dobrem nadrzędnym.
Celem diakonii wychowawczej jest
zatem „zagospodarowanie” maksymalnej liczby dzieci przez maksymalną
liczbę godzin. Im więcej swobody dla
rodziców, tym lepsze rekolekcje. Już
pierwszego dnia bierzemy wszystkie
pociechy pod skrzydła i organizujemy
żłobek (dla niemowląt) i szkołę przetrwania (dla nadaktywnych nastolatków). Pozostałe dzieci są w normie
(3-12 lat), więc pewnie same sobą się
zajmą przy użyciu piłki. Dajemy piłkę,
zamykamy bramę i ruszamy na ratunek
niemowlętom, które czegoś od nas chcą
oraz wszystkim zaatakowanym przez
nadaktywnych nastolatków.
Osoby tkwiące w pułapce nr 2 dostatecznie długo, prowadzą żłobek i szkołę
przetrwania nawet w swoim czasie
wolnym (czyli w czasie dla rodzin), bo
dzieci demolują dom, a rodzice właśnie
dyskutują na pobożne tematy, więc
trzeba pomóc.
Pułapka 3 – Jakoś to będzie.
Dzieci w normie (3-12 lat) są kreatywne, więc zabawy sobie same wymyślają. Niemowlęta się karmi, nosi i zabawia, więc to nic trudnego. Nastolatkowie to żywioł, więc nawet, jeśli ktoś
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by chciał, to i tak nie upilnuje. Zatem
po prostu zabierzmy ich na dwór i…
jakoś to będzie.
Osoby w pułapce nr 3 poznajemy
m.in. po tym, że nie umieją odpowiedzieć na pytania: Co będziemy robić
z dziećmi pojutrze? Jaki jest cel pracy
z dziećmi na tych rekolekcjach? Gdzie
jest konspekt?
Podzielenie się pracą przed rekolekcjami, zakup materiałów i podzielenie
dzieci na grupy to zbyteczna fatyga, bo
zawsze jakoś to było. Nie ma też po co
prosić rodziców o jakiekolwiek informacje o ich dzieciach, bo przecież dzieci
to dzieci. A do tego, jak już wiemy,
wychowywać dzieci każdy potrafi.
Pułapka 4 – Dzieci są słodkie,
rodzice wspaniali, a Oaza Rodzin to
prawdziwe wakacje.
W związku z tym, diakonia wychowawcza powinna być wdzięczna, że ma
możliwość spędzenia dwóch tygodni
w tak wspaniałym środowisku. A sporo
jesteśmy cudowni, to możemy się
spóźniać na zajęcia, zostawiać dzieci
„po godzinach”, wymagać od diakonii
wychowawczej realizacji wszystkich
zachcianek i decydować, jak ma wyglądać jej praca.
W tę pułapkę wpadają też niekiedy
ciocie i wujkowie spodziewający się
procesji wdzięcznych i słodkich dzieci,
które rano i wieczorem chcą okazać
diakonii wychowawczej swoją miłość
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i przywiązanie poprzez uściski, pocałunki oraz laurki i pieśni pełne wdzięczności. Ciocie i wujkowie są pewni pełnej
współpracy ze strony rodziców i tego,
że ich dzieci to arcydzieła wychowania.
W wersji „hard” diakonia wychowawcza jest też przekonana, że na Oazie
Rodzin przeżyje własne rekolekcje.
Pułapka nr 4 jest zdecydowanie bardziej popularna wśród rodziców niż
wśród osób z diakonii wychowawczej.
Te drugie, jeśli już w nią wpadną, to
tylko jednorazowo. Jest to jednak
bardzo groźne, bo oznacza szok porównywalny z odkryciem, że wróżki nie
istnieją.
Pułapka 5 – Po zakończeniu Oazy
Rodzin prawdopodobnie nastąpi
koniec świata.
Skoro nastąpi, to nie warto się przejmować tym, co wykracza poza datę zakończenia rekolekcji. Dzieci należy
przygotować na spotkanie z Panem poprzez: praktyki pokutne (codzienny rachunek sumienia, pół dnia przygotowania do drogi krzyżowej, kolorowanie
konfesjonału); ożywianie życia modlitwy
(wdrożenie do praktyki Namiotu Spotkania od trzeciego roku życia, codzienna
katecheza o modlitwie, kolorowanie tajemnic różańcowych); przeżycie treści
Oaz Nowego Życia (codzienna katecheza
o temacie dnia, spotkania w grupach
według konspektów rodziców, kolorowanie ornatów).
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Perspektywa końca świata oznacza
też, że dzieci mają kontakt z Ruchem
„Światło-Życie” tylko tu i teraz, wiec
trzeba w nie wtłoczyć jak najwięcej
treści. Szkoda by było zmarnować tak
genialny program formacyjny. Poza
tym, powinny rozpoznać w Niebie ks.
Blachnickiego i być w stanie z nim
mądrze porozmawiać.
To są nasze pułapki. Rozpanoszyły się
przez brak organizacji, refleksyjnego
planowania oraz na skutek wielu niedopowiedzeń. Pobożne życzenia i marzenia
stały się zasadami pracy, które niestety
nijak nie przystają do rzeczywistości. Na
szczęście, nie wszędzie panuje mrok
i anarchia, ale chyba zdanie, które niedawno usłyszałam od pewnego małżeństwa, oddaje dość dobrze sytuację:
„Magda, my byśmy Ci chętnie podali
namiary na ciocie, które z nami wyjeżdżały na rekolekcje, ale mamy takie doświadczenie, że po Oazie Rodzin ludzie
są tak zmęczeni, że nie chcą już słyszeć
o Domowym Kościele i o diakonii wychowawczej”.
Jest kiepsko. A jak powinno być? I – co
najważniejsze – jak to osiągnąć? Na łonie
Archidiecezji Warszawskiej wyrosło parę
pomysłów, które pomagają nam omijać
te pułapki i nawet nam się to udaje.
Idea 1 – Wychowania można się
nauczyć.
Praca Diecezjalnej Diakonii Wychowawczej to przede wszystkim formacja
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osób, które zamierzają podjąć posługę
na Oazach Rodzin. Odbywają się spotkania formacyjne (uwzględniające
zarówno sferę duchową, jak i psychologiczną) oraz Kurs Oazowy Cioć
(i Wujków). KOC jest kursem weekendowym, który przedstawia zasady pracy
diakonii wychowawczej i porusza podstawowe zagadnienia pedagogiczne.
Diecezjalna Diakonia Wychowawcza
jest też wspólnotą, w której możemy się
wymieniać pomysłami, korygować
błędy oraz nawiązywać współpracę
z osobami odpowiedzialnymi za
Domowy Kościół w diecezji. Niestety,
taki rodzaj pracy jest możliwy tylko
wtedy, gdy małżonkowie i osoby odpowiedzialne za diakonię nie ulegną pokusie potraktowania jej jak agencji
opiekunek. Jasno i wyraźnie trzeba
powiedzieć, że Diecezjalne Diakonie
Wychowawcze powinny zajmować się
jakością pracy cioć i wujków, a nie ich
ilością. Ośmielam się twierdzić, że ilość
pójdzie w ślad za jakością, a dotychczasowe nastawienie „ilościowe” powoduje spadek obu wskaźników.
Idea 2 – Dobro dzieci jest dobrem
nadrzędnym.
Przedmiotem działania diakonii
wychowawczej jest wychowanie. NIE
opieka, NIE formacja, NIE resocjalizacja. Wychowanie (w ścisłym tego
słowa znaczeniu) jest możliwe do zaaplikowania dzieciom, które nie wy100
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magają ciągłej opieki, czyli posiadają
podstawowe umiejętności samoobsługowe. Poza tym, na oazach wychowujemy poprzez udział w grupie, czyli
dzieci muszą być gotowe do funkcjonowania w zbiorowości.
Z drugiej strony, dla starszych dzieci
Ruch „Światło-Życie” przewiduje stosowną formację. Jest ona naturalną
konsekwencją udanego procesu wychowania. Osoba dojrzewająca musi mieć
możliwość podjęcia samowychowania,
bo inaczej zacznie cofać się w rozwoju
emocjonalnym i moralnym. To jest
właśnie formacja – kierowanie samowychowaniem.
Wniosek jest prosty: diakonii wychowawczej podlegają dzieci w wieku 3-12
lat. Jeśli rodzice chcą powierzyć komuś
na oazie dzieci starsze i młodsze, to
prowadzący rekolekcje powinni zatroszczyć się o osobny zespół kompetentnych wychowawców (zaproszone
nianie, babcie, animatorzy Ruchu Światło-Życie). Można powołać oddzielną
diakonię opiekuńczą dla niemowląt
i najmniejszych dzieci (1 ciocia na 2
maluchów).
Prawie zawsze pozostawianie pod
opieką diakonii wychowawczej młodszych dzieci lub zbuntowanych nastolatków oznacza obniżenie pracy tej
diakonii. Czyli (w dalszej perspektywie)
kolejne grupy dzieci nie będą gotowe
do podjęcia formacji, bo proces wychowania nie odbył się prawidłowo! Tak się
dzieje, niestety. Niezwykle często prace
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grup na Oazach Dzieci Bożych rozkładają uczestnicy mający za sobą
przeszłość w Oazie Rodzin.
I jeszcze jedno… Nie mogę się powstrzymać, by nie posłać w Polskę
wezwania: Rodzice, nie zabierajcie na
Oazy Rodzin swoich dzieci za karę! Co
Wam złego zrobiła diakonia wychowawcza, że też obrywa?
Idea 3 – „Jakoś” znaczy zawsze „byle
jak”.
Nie będzie „jakoś” tylko dokładnie tak,
jak to zrobimy. Aby prowadzić dobre
zajęcia dla dzieci trzeba je zaplanować,
trzeba wyznaczyć prowadzących, trzeba
mieć do nich stosowne materiały. Inaczej
się po prostu nie da. Spontanicznie
można zapełniać dziury w programie lub
modyfikować plan, ale nie da się spontanicznie poprowadzić piętnastodniowych rekolekcji. Dlatego tworzymy
nowe konspekty do pracy z dziećmi oraz
Podręcznik Diakonii Wychowawczej.
Spotkanie cioć i wujków przed wy-
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jazdem na Oazę jest konieczne.
Stworzenie programu pracy
wraz z podziałem obowiązków
także musi się odbyć przed rekolekcjami. Trzeba podzielić
dzieci na grupy (według wieku
oraz według płci w przypadku
dzieci starszych) i wyznaczyć
każdemu wychowawcy jego
gromadkę. Za zespół wychowawczy powinna odpowiadać
jedna osoba, która ściśle współpracuje z prowadzącymi rekolekcje.
Idea 4 – Służba to nie odpoczynek.
TA służba na pewno nie jest odpoczynkiem. Oczywiście muszą w ciągu
Oazy Rodzin nastąpić chwile wytchnienia, ale do domu i tak wrócimy
wyczerpani. Trzeba też pogodzić się
z faktem, że intensywność przeżyć
duchowych będzie raczej niska. Będą
dzieci niegrzeczne i nieposłuszne.
Będą rodzice, z którymi nie da się
dogadać. Będą potknięcia i konflikty.
Nie oznacza to, że diakonia wychowawcza to orka na ugorze i męczeństwo za życia. Nie. To bardzo
satysfakcjonująca i radosna forma
służby, która daje liczne owoce,
zwłaszcza dla rozwoju osobowości.
Nie jest jednak łatwa i z tym trzeba się
liczyć, by nie doświadczyć wypalenia
zawodowego po dwóch dniach Oazy.
Odpowiednie przygotowanie cioć
i wujków do wyjazdu to zadanie
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Diecezjalnej Diakonii Wychowawczej.
Dobrze przygotowana pod
tym względem ciocia lub
wujek: nie posługuje w swoim
czasie wolnym; nie przyjmuje
na siebie dodatkowych obowiązków, które ją zbytnio obciążają (np. dekoracje w ośrodku); dba o odpoczynek;
potrafi wyrazić swoje potrzeby
i uwagi wobec rodziców; rozmawia
i modli się wraz z całą diakonią; buduje
jedność z całą wspólnotą.
Idea 5 – Oaza Rodzin jest etapem.
Koniec świata raczej nie nastąpi w dniu
wyjazdu z rekolekcji. Dlatego nie musimy
wtłoczyć w dzieci wszystkich wartościowych treści, jakie nam przyjdą do
głowy.
Po pierwsze, zaakceptujmy fakt, że dla
większości dzieci jest za wcześnie na
wiele różnych praktyk religijnych. Najlepsze, co możemy im dać, to przekonanie, że „Jest Pan Bóg, jest fajnie”. Niestety 15 min. modlitwy w ciszy nie jest
fajne. Różaniec nie jest fajny. Siedzenie
i słuchanie katechez też raczej nie jest
fajne. Wiarę przekazujemy zawsze
w formie dostosowanej do wieku, atrakcyjnej, zabawowej. Nasze świadectwo ma
tutaj kluczowe znaczenie. Musimy przemyśleć, ile treści uda nam się skutecznie
przekazać i jak to zrobić, by odbiorcy byli
zachwyceni tym przekazem.
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Po drugie, uczestnictwo w Oazie
Rodzin ma przygotowywać dzieci do
podjęcia własnej formacji i wyjazdu na
„swoje” rekolekcje. Sprawą najbardziej
podstawową jest zatem, niepodejmowanie tematów i form pracy, które pojawią się na dalszych etapach formacji.
Nie robimy Namiotu Spotkania, szkoły
liturgicznej, spotkań w grupach na
według konspektów Oazy Nowego
Życia. Dzięki temu dzieci mają szansę
nie umrzeć z nudów na własnych rekolekcjach i naprawdę skorzystać z genialnego programu formacyjnego.
Przedstawiłam tutaj tylko pewne inspiracje. Zagadnień wartych poruszenia
jest ogromna ilość. Myślę, że nadszedł
czas, by uczciwie zastanowić się nad
funkcjonowaniem diakonii wychowawczej i opracować dobry system jej
pracy. Wszelkie uwagi, pomysły, pytania mile widziane. Może znacie jakieś
inne pułapki?
Magdalena Leczkowska
diako.wycho@gmail.com

Z ŻYCIA RUCHU

Oaza

Pismo Ruchu Światło-Życie

Ojciec Franciszek
od Chrystusa Sługi
90-ta rocznica urodzin Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego
– sylwetka duchowa i łaski otrzymywane za wstawiennictwem
Ojca Franciszka
Referat wygłoszony 27 lutego 2011 r. w czasie XXXVI Kongregacji
Odpowiedzialnych w Częstochowie
Dziś jest dzień szczególny, bo dokładnie dzisiaj mijają 24 lata od momentu, gdy Ojciec Franciszek przeszedł do wieczności. Około godziny
16.10 Pan odwołał go z naszej spo-
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łeczności do społeczności niebiańskiej, co dokonało się w Carlsbergu,
w czasie, gdy na Jasnej Górze rozpoczynała się XII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie.
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Do końca życia nie zapomnę tej
atmosfery, gdy na jutrzni została
podana owa informacja i setki członków Ruchu stały w milczeniu i zadumie wobec tego zaskakującego
znaku śmierci Ojca Franciszka. Pamiętam też Eucharystię celebrowaną
w sobotę przed Obrazem Jasnogórskim, kiedy w miejsce homilii
odtwarzano z taśmy słowo Ojca skierowane do uczestników Kongregacji
– o liturgii w świetle Chrystusa Sługi.
Wówczas, na rok przed pójściem do
s eminarium, nie myślałem, że
przyjdzie mi kiedyś pisać o Ojcu Franciszku, być jego postulatorem,
a w końcu też moderatorem generalnym Ruchu. Przez te wszystkie lata
Ojciec był obecny w moim życiu,
w moim sercu. Pomimo, że nie
znałem go osobiście, to myślę, że
przeżywam swoistą formę przyjaźni
z nim, i że jest mi człowiekiem bardzo
bliskim, którego obecność widzę
w moim życiu.
Druga data, która musi nas prowadzić, to 24 marca tego roku, kiedy
będziemy obchodzili 90-te urodziny
Ojca Franciszka i będziemy dziękowali Bogu za jego życie. Ojciec
przyszedł na świat dokładnie w wigilię uroczystości Zwiastowania Pańskiego i ten rys jego życia był charakterystyczny – zwiastowanie Boga,
który narodził się w jego sercu w pamiętnej chwili nawrócenia w celi
śmierci 17 czerwca 1942 roku.
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Przebieg procesu beatyfikacyjnego
Rozpoczął się on 7grudnia 1995
roku, osiem lat po śmierci Ojca. Był
owocem dojrzewania świadomości,
która istniała od samego początku, że
jego życie było święte, że jest warte
ukazania wspólnocie Kościoła przez
akt beatyfikacji. Ta praca dokonywała
się najpierw przez refleksję i sympozja
poświęcone Ojcu Franciszkowi,
później przez modlitwę w intencji
rozpoczęcia procesu i w końcu przez
decyzję biskupa katowickiego, że
podejmie się prowadzenia tego
procesu (Ojciec Franciszek do końca
swojego życia był kapłanem archidiecezji katowickiej).
Proces w pierwszej fazie – diecezjalnej – trwał 6 lat. W tym czasie
przesłuchano kilkudziesięciu świadków, zebrano bogatą dokumentację
życia Ojca w postaci jego osobistych
pism, pamiętników, listów, spuścizny
literackiej, duchowej i naukowej. Pod
koniec 2001r. zakończyła się faza
diecezjalna przygotowaniem transumptu, czyli tłumaczenia akt procesowych na język włoski oraz przygotowaniem dwóch kopii. Całość w kilkudziesięciu paczkach zawieźliśmy
pod koniec stycznia 2002 roku do
Rzymu. Członkami delegacji byli
ksiądz Henryk Bolczyk (który jako
moderator generalny do końca 2001
r. był postulatorem procesu), ja (jako
postulator od 24 listopada 2001 r.)
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oraz ksiądz prałat Franciszek Chowaniec.
Przylecieliśmy w sobotę i zaraz
z lotniska udaliśmy się do kongregacji, by dokonać pierwszego formalnego aktu złożenia dokumentów.
Kilka dni później wyznaczono nam
spotkanie z ówczesnym sekretarzem
Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych – arcybiskupem Nowakiem.
W towarzystwie jeszcze kilku osób
uczestniczyliśmy w akcie otwarcia,
rozpoznania tych dokumentów, czy
wszystko jest opieczętowane zgodnie
z procedurami, czy zachowane są
wszystkie wymogi. Było to połączone
ze świadectwem arcybiskupa Edwarda
Nowaka, który dzielił się swoim doświadczeniem spotkań z oazami
i księdzem Blachnickim.
Potem rozpoczęła się żmudna procedura sprawdzania akt, która trwała
półtorej roku. To pokazuje, jak bogata
była ta dokumentacja. Została ona
później wydana według procedur
Kongregacji jako kopia publiczna
procesu w dwóch egzemplarzach po
27 tomów oraz cała literatura książkowa dołączona do akt procesowych.
Po zatwierdzeniu tego procesu diecezjalnego został wyznaczony relator –
jezuita, ojciec Hieronim Fokciński.
Powiedział mi wtedy: „My tu w Kongregacji mamy swój czas i on płynie
w sposób Bogu wiadomy – może my
to razem skończymy, może to inni
będą kończyć, to już jest tajemnica
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Bożych planów wobec tej sprawy.
Jedno jest pewne – to miejsce, Kongregacja, jest po to, żeby jeśli nie my,
to następne pokolenie tę sprawę zakończyło”. I zaczął długą opowieść
o przykładach procesów, które trwały
dziesiątki, a nawet setki lat. Oczywiście przyjmowałem bez większego
entuzjazmu wyznania tego doświadczonego kapłana. Dzisiaj, po dziesięciu latach bycia postulatorem, dużo
bardziej je rozumiem, choćby przez
fakt, że jest już nowy relator, franciszkanin konwentualny, o. Zdzisław
Kijas.
Gdzieś w połowie 2003 roku rozpoczęła się współpraca z ojcem Hieronimem przy opracowywaniu pozycji
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o heroiczności cnót. Trwało to do
mojego powrotu do Polski, czyli 2007
roku. Wtedy, w surowej wersji, pozycja ta była już zrobiona. Następnie
był czas jej dopracowywania, częściowo korespondencyjnie, i tłumaczenia na język włoski nieprzetłumaczonych jeszcze części. W połowie
2010 roku o. Zdzisławowi przekazywałem wersję elektroniczną, a dosłownie w tym tygodniu za sprawą
bliskiego nam wszystkim oazowicza,
który pracuje w Kongregacji Doktryny Wiary, księdza Alberta Warso,
została ojcu Zdzisławowi przekazana
drukowana, skończona pełna wersja
pozycji. Teraz od lektury ojca Zdzisława i jego końcowej oceny zależeć
będzie, czy oddamy tę wersję do
druku, czy trzeba będzie coś poprawić. Ale pozycja jest już złożona
w kongregacji i czekamy, co będzie
z nią dalej. W tym momencie warto
prosić Pana Boga, żeby tekst został
zatwierdzony w najbliższym czasie
i można go było drukować.
Druga sfera procesu to czekanie na
cud. Na razie nie rozpoczęliśmy
żadnego procesu o cudzie za wstawiennictwem Ojca i o to trzeba się
bardzo modlić. Szczególnie, jeśli
spotykacie się z ciężkimi sytuacjami
życiowymi, nieuleczalnymi chorobami, które nawet zmierzają ku
śmierci, to usilnie proszę o wytrwałą
modlitwę za wstawiennictwem Ojca
Franciszka. Jest kilka takich spraw,

dwie, trzy, co do których będziemy
musieli podjąć decyzję, czy jest to już
moment, żeby wobec którejś z nich
rozpocząć proces. To też polecam
waszej modlitwie.
Sylwetka duchowa Ojca
Mamy wiele publikacji pokazujących wymiar życia duchowego Ojca.
Zauważyłem, że gdy spotykając się
z członkami Ruchu mówię o sylwetce
duchowej Ojca, to jest to zawsze wydarzenie fascynujące. On naprawdę
porywa swoim życiem, świadectwem,
swoją osobowością i musi być przez
nas jeszcze głębiej odczytywany.
Odczytywanie tego char yzmatu
wpływa na nas, zachęca nas do świętego życia, oddanego całkowicie
Bogu.
Pracując przy procesie byłem zobowiązany, by zaprezentować sylwetkę
duchową ojca Franciszka. Można tu
zauważyć kilka istotnych elementów
– o Ojcu mówi się, że to gorliwy
apostoł głębokiego nawrócenia – tak
go nazwał w telegramie kondolencyjnym Jan Paweł II. – świadek wiary
konsekwentnej, wzór chrześcijańskiego wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Ojciec Franciszek
jest pedagogiem, którego możemy
zrozumieć w pojęciu, które nam zostawił jako testament swojego życia:
fos-dzoe, w znaku, który wskazuje na
jedność pomiędzy przyjętym świa107
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tłem, a tym jak żyjemy. Nazywany jest
także mistagogiem rozmiłowanym
w liturgii oraz apostołem odnowy
liturgicznej. Nasz Ruch rozpoczynał
się od pracy z ministrantami i fascynacji Ojca liturgią. Życie Ojca zakończyło się też wokół tego znaku, bo
ostanie słowo, które skierował do nas,
to było rozważanie o liturgii w świetle
Chrystusa Sługi. Jest prorokiem życia
Słowem B oży m – s z c z e gól n i e
w pierwszym stopniu oazy Ojciec
pokazuje, że wiara rodzi się z tego, co
się słyszy, według nauczania świętego
Pawła. Myślę, że nikt w powojennej
Polsce nie zrobił tak wiele, by włożyć
– szczególnie świeckim ludziom –
w ręce Pismo Święte, żeby mogli
usłyszeć te słowa, które usłyszał
święty Augustyn – bierz i czytaj.
108

Pismo Ruchu Światło-Życie

Ojciec jest człowiekiem głębokiej
modlitwy wewnętrznej, czcicielem
i naśladowcą Najświętszej Maryi
Panny. Jego osobista maryjność przekłada się na całą mariologiczną duchowość naszego Ruchu, który jak to
Ojciec określał, jest dziełem Niepokalanej. Jako pionier nowej ewangelizacji ksiądz Blachnicki zorganizował
w 1976 roku pierwsze rekolekcje
ewangelizacyjne w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łodzi. Ta
forma rekolekcji jest odpowiedzią
z jednej strony na Evangelii nuntiandii
Pawła VI, ale też zapowiedzią ery
nowej ewangelizacji, o której zacznie
nam mówić w swoim pontyfikacie
Sługa Boży Jan Paweł II. Będąc
również apostołem jedności i praktycznej ekumenii, Ojciec wprowadza
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pojęcie jedności jako klucz dla zrozumienia duchowości naszego Ruchu
i całej teologii, którą nam zostawił
w charyzmacie tego Ruchu. Uczył,
jako duszpasterz życia rodzinnego,
że katechumenat rodzinny ma być
miejscem formacji dzieci w rodzinach
chrześcijańskich. Mówimy też o Ojcu,
że staje się patronem odnowy teologii, bo był wyśmienitym teologiem,
pastoralistą, katechetykiem, liturgistą
– pozostawił ogromną ilość publikacji. Jego badania naukowe były
połączone z autentycznym zaangażowaniem apostolskim. Ojciec pokazuje
wszystkim teologom, że od teologii
trzeba przechodzić do życia, do zastosowania refleksji teologicznej w życiu
Kościoła. Program, który Ojciec
stworzył w naszym Ruchu, jest głę-
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bokim odczytaniem teologii Soboru
Watykańskiego II. Tym samym stał się
twórcą nowej szkoły formacji laikatu
i duchowieństwa.
By ł ap o sto ł em we w n ę tr z n e j
odnowy człowieka i narodów. Miał
wizję – wiedział, że skoro komunizm
upadnie, to musimy przygotować
Europę na nowy, duchowy ład, który
nastanie na początku lat 90-tych. To
będzie ład pojałtański, który musi
spotkać się z ofensywą poewangelizacyjną. Niezwykłe jest to, że ten
człowiek pisał to w 1982/83 roku,
kiedy nikomu w snach nie pojawiało
się przekonanie, że komunizm może
się tak szybko zawalić i upaść.
Nie można również zapomnieć, że
jako Ojciec Duchowy, był założycielem wspólnot życia konsekro-
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wanego – Wspólnoty Niepokalanej
Matki Kościoła, czy też na różny
sposób inspirujący dla wspólnot
Chrystusa Sługi. Jest to ojcostwo
duchowe, pokazujące, że wiara prowadzi zawsze do zrodzenia w tej
wierze now ych synów i córek.
W końcu Ojciec jest też tym, który
uczył nas nabożeństwa do Chrystusa
Sługi – mówimy tutaj szczególnie
o kapłanach, ale myślimy też o nas
wszystkich.
Łaski otrzymywane za wstawiennictwem Ojca Franciszka
Wchodzimy tu w przedziwną przestrzeń odkrywania działania Boga
w życiu ludzi za wstawiennictwem
osób, które są już w wieczności. Przy110
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toczę tutaj tylko kilka przykładów.
Alojzy pisze o wysłuchanej modlitwie do Boga za wstawiennictwem
Sługi Bożego, którą zanosił prosząc
o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej. Modlitwy te zanosił w 1996
roku, kiedy zachorował na nowotwór
jelita grubego. W 1998 roku, kiedy
pisał list, był po poważnej operacji
i jak to nazwał: „rekonwalescencja
pr zebie gał a, mogę p ow i e dz ie ć
z czystym sumieniem, w sposób cudowny”. Lekarze zrobili wszystko, co
w ich mocy, ale nawet sami podkreślali, że działanie łaski Bożej w jego
przypadku było szczególnie widoczne.
Marta napisała do centrum naszego
Ruchu w 2000 roku, prosząc o modlitwę za wstawiennictwem Sługi
Bożego w intencji Macieja, chorego
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na chorobę nowotworową. Stan zdrowia chorego był bardzo poważny,
wręcz beznadziejny. Rozpoczęła się
modlitwa w intencji stanu zdrowia
chorego, która zaowocowała poprawą
stanu zdrowia.
Kazimierz w 1997 roku napisał, że
dzięki modlitwom za wstawiennictwem Ojca, które zanosił w 1994
roku, jego 23-letnia córka Bożena,
chora na padaczkę, wróciła do pełni
zdrowia. Bolesław, który pamiętał
Sługę Bożego z lat przedwojennych,
opisuje łaskę wyzdrowienia w 1996
roku z rozległej niszy wrzodowej oraz
choroby nowotworowej. Pisze: „mam
skończone 73 lata życia i oto doświadczam pełni zdrowia za wstawiennictwem Ojca Franciszka”.
Maria opisała wyzdrowienie swojego męża Kazimierza, który w 1995
roku spadł z kilkumetrowej drabiny.
Diagnoza lekarska brzmiała następująco: bezwład prawostronny, złamanie czaszki, rozerwany mózg,
krwiak, zachłystowe zapalenie płuc.
Kazimierz walczył ze śmiercią, po
operacji stan był krytyczny. Lekarze
nie dawali nadziei na dalsze życie,
ponieważ pacjent nie słyszał, nie rozumiał, nie mówił, nie mógł przyjmować posiłków. Żona zaczęła się
modlić za wstawiennictwem Sługi
Bożego i pisze: „mówiłam – Panie,
niech nie moja, lecz Twoja wola się
spełnia. Jeśli chcesz, by Twój Sługa
Franciszek był wyniesiony na ołtarze,
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to uzdrów Kazika za jego przyczyną”.
I owocem tych modlitw wstawienniczych jest doświadczenie szczególnego uzdrowienia. Kazik zaczyna
mówić pierwsze słowa, potem zaczyna stawiać pierwsze kroki, w końcu
lekarz patrzący na całą tę sytuację
zaczyna powtarzać słowa: on zmartwychwstał. „Gdy dziękowałam lekarzowi powiedział: nie mnie, ale Bogu
dziękujcie”. W 1996 r. pod koniec
lutego wypisano Kazika ze szpitala.
Wrócił do domu, bez pomocy wszedł
na czwarte piętro, przez całe lato
pracował na działce, jeździ rowerem,
mówi, rozumie, chociaż jeszcze nie
wszystko. Dziękujemy Bogu, Duchowi Świętem i Ojcu Franciszkowi
za to, co się stało.
Małżeństwo Alina i Krzysztof nie
mogli mieć dzieci, adoptowali dwójkę
dzieci. W 2000 roku, co już uważali
za cudowną łaskę, poczęli dziecko,
które urodziło się pod koniec lipca
2001 roku. Tuż po urodzeniu okazało
się, że stan dziecka był poważny,
d z i e c ko n i e m o g ł o o d dyc h a ć .
W końcu zachorowało na sepsę i właściwie jego stan był krytyczny. Rodzice usłyszeli od lekarki takie słowa:
pozostaje Wam już tylko modlitwa
o cud. Wówczas Alina dzwoni do
Krościenka, prosi o modlitwę i słyszy
zapewnienie, że będzie modlitwa za
wstawiennictwem księdza Blachnickiego. Kiedy zaczyna się ta modlitwa,
w niedługim czasie dziecko powraca
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do zdrowia, do życia. Dzisiaj to
dziecko ma 10 lat, w ubiegłym roku
zdobyło tytuł mistrza Polski młodszych juniorów w pływaniu. Jest to
jeden z większych znaków, które się
dokonały.
Barbara, matka pięciorga dzieci,
dziękuje Bogu za łaskę wyzdrowienia,
dzięki modlitwie zanoszonej do Boga
za wstawiennictwem księdza Blachnickiego, ze stanów lękowych i psychozy poporodowej. Stwierdziła, że
wyzdrowienie orzeczone przez lekarza nastąpiło w tak krótkim okresie
czasu, kiedy nie używała żadnych
przepisanych przez lekarza leków.
Można by tych przykładów podawać jeszcze bardzo dużo. Kolejne
łaski dotyczą działania Boga w różnych doświadczeniach życiowych.
Krzysztof uważa, że Bóg ocalił jego
życie, gdy znalazł się w depresji spowodowanej bankructwem i chciał
popełnić samobójstwo niedaleko
Kopiej Górki – chciał skoczyć z Sokolicy. Uważa, że tak się nie stało za
przyczyną Ojca Franciszka. Wiele
osób zanosi dziękczynienie do Pana
Boga za wyzwolenie z choroby alkoholowej, za łaskę przejrzenia w sytuacji, gdy wszyscy inni już ich przekreślili. Znajdują się też podziękowania za tak zwane łaski duchowe
– na przykład pojednania w małżeństwie, łaski nawrócenia, które dokonywało się, gdy była zanoszona modlitwa przez rodziców za dorastające
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dzieci, które wcześniej utraciły wiarę.
Jeżeli widzicie takie łaski, warto
o nich pisać bezpośrednio do mnie
czy do Krościenka, można wpisywać
w księgę znajdującą się przy grobie
Ojca w Krościenku.
Dokumentacja tych łask, które
myślę, że można czasami nazywać
cudami, to dwa potężne tomy, które
ciągle się dzieją. Jeśli to wypowiadam,
to dlatego, że mam taki obowiązek
względem Was. Moja wiara buduje
się, kiedy to czytam, kiedy jestem
świadkiem naprawdę niesamowitych
spraw. I mam nadzieję, że wasza wiara
będzie się również budować. Wypowiadam to po to, by dać świadectwo,
że Bóg jest żywy, że działa i ma niesamowitą moc w życiu ludzi. Jeżeli
z wiarą się modlimy i włączamy też
do tej modlitwy świętych i naszego
założyciela Ojca Franciszka, to naprawdę dzieją się rzeczy niezwykłe.
Zachęcam, żeby to była bardzo konkretna modlitwa, także za nasz Ruch,
bo jeśli mamy spełnić swoje zadanie,
to on jest pierwszym, który nam dopomoże, by te cuda dokonywały się
w przestrzeni dla niego najdroższej
– nawrócenia człowieka, odnowy
Kościoła i odnowy świata.
Ks. dr Adam Wodarczyk
Moderator Generalny
Ruchu Światło-Życie
awodarczyk@oaza.pl
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Wielkich dzieł Boga
nie zapominajcie
Doskonale pamiętamy dzień pogrzebu Jana Pawła II, kiedy to zgromadzeni
na Placu św. Piotra wołali „Santo subito”. Wkrótce ruszył jego proces beatyfikacyjny, który właśnie dobiegł końca – Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym.
mógł pozwolić sobie na taką pielgrzymkę, dlatego też w różnych miejscach powstawały inicjatywy pomagające przeżywać we wspólnocie ten
szczególny czas. Jednym z takich wydarzeń było trwające trzy dni dzięk-

Fot. Aneta Pogorzelska

Miliony ludzi na całym świecie
oczekiwały z niecierpliwością dnia 1
maja 2011 roku. Wielu z nich dotarło
do Rzymu, by bezpośrednio uczestniczyć w największej beatyfikacji
w historii Kościoła. Nie każdy jednak
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Fot. Aneta Pogorzelska
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Fot. Aneta Pogorzelska

czynienie za dar beatyfikacji Jana
Pawła II w Centrum Ruchu ŚwiatłoŻycie w Krościenku, którego hasłem
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przewodnim były słowa Psalmu 78:
„Wielkich dzieł Boga nie zapominajcie”.
Wspólne przeżywanie uroczystości
rozpoczęliśmy w sobotę 30 kwietnia
wyprawą na Błyszcz – szczyt znany
wśród oazowiczów jako Góra Tabor.
W tym szczególnym miejscu sprawowaliśmy Eucharystyczną Ofiarę, tak jak
przed laty kard. Karol Wojtyła.
W sobotę zgromadziło się na niej
blisko 500 osób, głównie z Krościenka,
Tylmanowej, Obidzy oraz innych pobliskich miejscowości. W homilii ks.
Maciej Krulak podkreślał szczególną
rolę dzieł, jakich Bóg dokonał przez
osobę Jana Pawła II oraz tego, byśmy
potrafili dziękować za działanie Boga
w każdym człowieku. Wieczorem
spotkaliśmy się w Wieczerniku Jana

Fot. Aneta Pogorzelska

Pawła II na Kopiej
Górce, by tam w wigilię święta Bożego
Miłosierdzia dziękować Panu za łaskę
Jego miłości wobec
każdego z nas.
Dzień 1 maja rozpoczęliśmy uroczystą
Eucharystią, po której
udaliśmy się do kościoła parafialnego
p.w. Dobrego Pasterza w Krościenku,
by we wspólnocie parafialnej oglądać
i przeżywać razem transmisję Mszy
beatyfikacyjnej z Rzymu. Chwile
wzruszenia i radości, jaka towarzyszyła oglądaniu, mogliśmy przedłużyć
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podczas festynu parafialnego, który
– mimo deszczowej pogody – zgromadził licznie parafian z Krościenka,
turystów oraz oazowiczów. Prowadził
go Piotr Idęć, animator z Krakowa.
Jedną z głównych atrakcji był Biały
Bieg, w którym główną nagrodą była
haftowana szarfa z wszytym fragmentem sutanny błogosławionego
Jana Pawła II. Pozostałymi atrakcjami,
które towarzyszyły festynowi, był
pięknie przygotowany występ dzieci
z ochronki prowadzonej przez siostry
służebniczki z Krościenka, trwający
przez trzy dni Festiwal Dobrych
Filmów, oraz liczne licytacje. Zebrane
podczas festynu pieniądze zostały
pr z e k a z an e n a bu d owę n owe j
ochronki przy parafii w Krościenku.
Dzień beatyfikacji zakończyliśmy
radosnym dziękczynieniem w Namiocie Światła. Uwielbialiśmy Boga
modlitwą, śpiewem i tańcem, dziękując Mu za dar nowego błogosławionego.
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Fot. Aneta Pogorzelska
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Ostatni dzień naszego dziękczynienia to przede wszystkim spotkanie
w Kluszkowacach. W tej miejscowości,
u stóp góry Wdżar, w Wąwozie Papieskim, kard. Karol Wojtyła po raz
ostatni sprawował Eucharystię z oazowiczami podczas Dnia Wspólnoty
w roku 1978. Na znak dziękczynienia
i uwielbienia również i my przeżyliśmy
Mszę Świętą w tym niezwykłym
i pięknym miejscu. Wieczorem ponownie zgromadziliśmy się na Kopiej
Górce na nabożeństwo Odpowiedzialności i Misji, by w sposób szczególny
dziękować za dar Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, proklamowanej podczas
pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do
Polski.
Dla wszystkich uczestniczących
w tym dziękczynieniu – zarówno
mieszkańców Krościenka i pobliskich
miejscowości, jak też członków Ruchu
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Światło-Życie z całej Polski – był to
czas radosnego dziękowania za postać
nowego błogosławionego. Mogliśmy
zostać w domu, usiąść przed telewizorem i tak spędzić ten czas. Zapragnęliśmy jednak być we wspólnocie,
w której mogliśmy razem się modlić,
zgłębiać nauczanie papieża, spędzać
czas, a także podążać szlakami i dotykać miejsc związanych z naszym
błogosławionym rodakiem. Miejmy
nadzieję, że gotowość do wypłynięcia
na głębię codzienności, będzie nam
towarzyszyła każdego dnia naszego
życia, by – jak nauczał bł. Jan Paweł II
– „nasza droga była wspólna, nasza
modlitwa pokorna; nasza miłość by
była potężna; by nasza nadzieja była
większa od tego, co się tej nadziei może
sprzeciwiać”.
Magdalena Hajduk
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XVII Parresia 2011
Międzynarodowe spotkanie
Ruchu Światło-Życie

Przepowiadanie ożywione jest wiarą, która budzi w misjonarzu entuzjazm i żarliwość. Dzieje Apostolskie (...)
określają taką postawę słowem „parresia”, które oznacza
głoszenie z otwartością i odwagą.
Jan Paweł II, Redemptoris Missio 45
Już po raz siedemnasty odbyło się
w Częstochowie, w parafii p.w. św.
Józefa, w dniach 24-25 lutego 2011 r.,
międzynarodowe spotkanie Parresia.
Odbywa się ono tradycyjnie przed
Kongregacją Odpowiedzialnych i gromadzi przedstawicieli Ruchu spoza
granic Polski. Jego celem jest wymiana
doświadczeń pracy Ruchu ŚwiatłoŻycie w różnych krajach, pogłębienie
kontaktów, pomoc w rozeznawaniu
kształtowania struktur krajowych i inspirowanie głoszenia Ewangelii przez
Ruch „aż po krańce ziemi”.
Inicjatorem tych spotkań jest ks.
Ireneusz Kopacz z Carlsbergu. W tym
roku zgromadzili się przedstawiciele
sześciu krajów: Niemiec, Słowacji,
Czech, Ukrainy, Białorusi i Polski
(w podsumowaniu, w niedzielę uczestniczył także przedstawiciel Diakonii
z Belgii). Można powiedzieć, że było to
spotkanie nie tylko międzynarodowe,
ale również ekumeniczne, gdyż
z Niemiec, z Saksonii, dotarło dwóch

pastorów luterańskich oraz młody
Lukas, który uczestniczył w oazie
w Krościenku. Znajomość z braćmi
ewangelikami trwa już od lat siedemdziesiątych, kiedy to Ojciec Franciszek
Blachnicki spotkał się z nimi i zachęcił
do tej drogi. (…)
Referatem wiodącym było słowo
Moderatora Generalnego na temat
Nowej Ewangelizacji. Ks. Adam Wodarczyk pokazał, w jaki sposób Benedykt XVI podejmuje i kontynuuje
dzieło Soboru Watykańskiego II i poprzednich Papieży. Jako Ruch ŚwiatłoŻycie podejmowaliśmy wielokrotnie
refleksję nad tym, co o ewangelizacji
zostało powiedziane od Soboru Watykańskiego II, przez Papieża Pawła VI
w adhortacji Evangelii nuntiandi oraz
przez Jana Pawła II w całym jego nauczaniu i posłudze, a zwłaszcza w adhortacji Christifideles Laici i encyklice
Redemptoris Missio. W swoim nauczaniu Jan Paweł II wskazał zadania
realizacji nowej ewangelizacji, którą
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mają podjąć biskupi, kapłani, osoby
konsekrowane, ludzie świeccy. Cały
czas przygotowań do Jubileuszu roku
2000 był w myśli Jana Pawła II budzeniem Kościoła do tej właśnie misji,
której tak bardzo potrzebuje dzisiejszy
świat, a w szczególności Europa. (…)
Był czas także na spotkania w grupach,
w których dzieliliśmy się tym, jak w naszych krajach rozwija się ewangelizacja,
jak nam się udaje w naszych parafiach
i ośrodkach realizować zachęty Papieży.
Kapłani mieli osobną grupę; z kolei ks.
Jacek z Niemiec, Ojciec Jan z Czech oraz
pastor luterański Falk poproszeni przez
proboszcza poszli do pobliskiej szkoły,
gdzie spotkali się z nauczycielami oraz
opowiedzieli, jak rozwija się wiara
w sąsiednich krajach.
Wspólnotowej Eucharystii przewodniczył moderator Międzynarodowego
Centrum Ewangelizacji Marianum
w Carlsbergu, ks. Jacek Herma. Celebrans wskazał na to, jak odczytywać
głos Kościoła zawarty w tekstach liturgicznych. Formularz zaproponowany
przez ks. Jacka nosi tytuł: Za tych, którzy
nas trapią; w nim Kościół przypomina
nam słowa Pana i zaprasza nas do wypełnienia przykazania Jezusa dotyczącego miłości nieprzyjaciół. Mamy
naśladować Jezusa, który umiłował nas,
gdyśmy jeszcze byli nieprzyjaciółmi
Boga. Mamy od Niego uczyć się miłości
służebnej i dać swoje życie za braci. (…)
Po zakończeniu Kongregacji Odpowiedzialnych, w niedzielę 27 lutego,
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część uczestników Parresii spotkała się,
by podzielić się przeżyciem Kongregacji. W czasie Krajowego Kolegium
Moderatorów, w poniedziałek 28 lutego,
przedstawiono wobec zgromadzonych
relację z Parresii. W imieniu uczestników wyrażona została także gotowość
przygotowania na przyszłoroczną
Kongregację relacji z życia i pracy
cen-rów Ruchu w Niemczech, na Ukrainie i Słowacji. Wskazano także na potrzebę refleksji, jak pogłębiać świadomość i zaangażowanie misyjne polskich oazowiczów, a także postulowano,
aby znak powszechności Kościoła wyraził się w czasie liturgii np. w przygotowaniu Ewangelii w kilku językach (na
wzór liturgii w Sanktuarium w Fatimie),
intencji próśb czy też przynajmniej jakiejś pieśni.
Barbara Mazur

Fot. Paweł Kudas
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XXXVI Kongregacja Odpowiedzialnych

Fot. Paweł Kudas
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W dniach 25-28 lutego 2011 r. na
Jasnej Górze odbyła się XXXVI Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu
Światło-Życie.
Specjalnym gościem kongregacji był
abp Józef Michalik, Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski. Wygłosił on referat pt. Czego oczekuje od
Ruchu Światło-Życie Kościół w Polsce,
w kontekście aktualnych znaków
i wyzwań czasu AD 2011. Już w pierwszym zdaniu arcybiskup powiedział:
„Czego Kościół oczekuje od Ruchu
Światło-Życie? Macie być wierni charyzmatowi, wierni sobie. Bo wizji ks.
Blachnickiego nie da się oderwać od
Kościoła”. Członkowie Ruchu na wzór
Niepokalanej powinni przeciwstawiać

się duchowości, zgodnie z którą Bogu
mówi się TAK, a Kościołowi NIE; nie
milczeć wobec zła, bo to będzie
oznaczać akceptację tego zła w świecie;
dawać czytelne, wyraźne świadectwo
i stawiać wszystko na Chrystusa. Ruch
Światło-Życie powinna cechować także
umiejętność poszanowania innych
wspólnot.
W swoim referacie arcybiskup podjął
dobrze znany temat: nie ma zbawienia
poza Kościołem – zdanie to nic nie
straciło na znaczeniu, różne są dziś jedynie sposoby interpretowania tej
przynależności do Kościoła. Przypomniał on także wizję Ojca Franciszka:
ruchy w Kościele nigdy nie powinny być
zalążkami nowych kościołów, lecz po119

Fot. Wojciech Porczyk
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winny być elementami Kościoła. Na
koniec dodał, że szczególnym darem
Ruchu jest ukierunkowanie jego pracy
na parafię, zadaniem zaś – dobre formowanie człowieczeństwa.
W czasie Eucharystii w kaplicy Matki
Bożej, której przewodniczył abp Józef
Michalik, w kontekście słów Ewangelii,
w których Chrystus domaga się, by
pozwolono dzieciom przychodzić do
Niego, celebrans pokazał, za co Jezus
tak ceni dzieci. Poza częstymi kaprysami, słabościami, humorami towarzyszy im też jednak proces dojrzewania, wzrostu – właśnie w tym mamy
być do nich podobni. Arcybiskup
podjął też problem rodziny oraz siły
prawdziwej wiary.
W czasie Kongregacji miała również
miejsce dokonana przez Krzysztofa
Jankowiaka prezentacja dokumentu
przyjętego w październiku 2010 r. na V
Kongregacji Stowarzyszenia DIAKONIA, pt. Diakonia miejscem formacji
i posługi w Ruchu Światło-Życie i po120

Pismo Ruchu Światło-Życie

przez Ruch Światło-Życie.
Zostały również zaprezentowane diakonie istniejące na szczeblu centralnym: Centralna Diakonia Modlitwy, Centralna Diakonia Ewangel i z a c j i, C e nt r a l na
Diakonia Wyzwolenia,
Centralna Diakonia Życia, Centralna Diakonia
Misyjna (najmłodsza
wśród oficjalnie uznanych diakonii
specjalistycznych Ruchu na szczeblu
centralnym), Centralna Diakonia Liturgiczna, Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego, Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych oraz Centralna Diakonia Formacji Diakonii.
Wśród prelegentów znaleźli się
również ks. dr Tomasz Jaklewicz, dr
hab. Krzysztof Leśniewski oraz ks. dr
hab. Grzegorz Ryś.
Ks. dr Tomasz Jaklewicz przedstawił
referat pt. Co mówi Bóg współczesnemu
Kościołowi przez Papieża Benedykta
XVI? Rozpoczął od przypomnienia, iż
duży wpływ na dzisiejszą naukę Papieża
miał kard. Newman, zwłaszcza
w kwestii papiestwa i sumienia. Sumienie odzwierciedla prawdę pochodzenia człowieka od Boga, a Papież
rozwija chrześcijańską pamięć wiary
i broni jej. Przypomniał słowa kard.
Ratzingera, który stwierdził kiedyś, że
Papież jest jak wał obronny przed samowolą, bowiem widzi dramat świata

Fot. Wojciech Porczyk

z perspektywy Boga. Dlatego może
postawić obiektywną diagnozę oraz
zaproponować lekarstwo. Ks. Tomasz
przedstawił także najważniejsze aspekty
papieskiego nauczania: prymat Boga
w świecie, troska o właściwy obraz/
wizerunek Boga, chrystocentryzm,
podkreślanie ważności prawdy oraz
synteza wiary i rozumu (wiara bez
rozumu będzie zawsze narażona na
liczne niebezpieczeństwa, jak np. sekty).
Jednym zaś z wielu cytatów z Benedykta
XVI były słowa: „Nie potrzebujemy
Kościoła bardziej ludzkiego, ale bardziej
Bożego – bo tylko wtedy będzie on
bardziej ludzki”.
Referat pt. Ks. Wojciech Danielski jako
charyzmatyczny kapłan został wygłoszony przez dr hab. Krzysztofa Leśniewskiego. Prelegent poznał ks. Wojciecha
30 lat temu, a ostatnie dwa lata życia
księdza miał okazję mieszkać z nim
w jednym domu. Jego wystąpienie
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miało więc charakter nie tylko przedstawienia postaci ks. Danielskiego,
pojawiły się także elementy osobistego
(i nie tylko) świadectwa.
Wystąpienie ks. dr hab. Grzegorza
Rysia zostało zatytułowane: Wyzwania
i inspiracje wynikające z beatyfikacji
czcigodnego sługi Bożego Jana Pawła II.
Stwierdził on, że Papieża
można śmiało określić
mianem przewodnika,
który idzie na czele, ale nie
szuka siebie – on pokazuje
na coś poza sobą. Gdy Jan
Paweł II zaczął chorować,
także katolicy nie potrafili
odeprzeć ataków na Ojca
Świętego, lecz chowali się za
wciąż przypominanym jego
wizerunkiem osoby
młodszej, silniejszej. Dopiero z czasem nauczyli się
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przyjmować jego słabość
i rozumieć jej znaczenie.
Kiedy zaś po śmierci Jana
Pawła II cały świat czekał na
jego testament, niektórzy
spodziewali się usłyszeć
konkretne wskazówki i zalecenia. Tymczasem wszystkich uderza do dziś, w jakiej wolności Papież zostawił Kościół. Ojciec Święty
zawsze dziękował za dar Soboru Watykańskiego II, czuł się jego dłużnikiem – zostawił nam więc ów dar
jako dziedzictwo w Kościele. Nie swoje
własne. Ks. Grzegorz dodał na koniec,
iż można się zastanawiać, czym Jan
Paweł II się inspirował. A nim kierowała po prostu troska o zbawienie
człowieka.
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Fot. Paweł Kudas
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W XXXVI Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie uczestniczyło około 1100 osób ze wszystkich
polskich diecezji (najliczniej przybyli
przedstawiciele diecezji warszawskiej
– 72 osoby). Zjawili się także reprezentanci Ruchu z Ukrainy, Białorusi,
Niemiec, Czech, Belgii i Austrii. Błogosławieństwo do DIAKONII przyjęło 38
osób z 19 diecezji.
W poniedziałek odbyło się jeszcze
spotkanie Kolegium Moderatorów
Ruchu Światło-Życie, a ks. prof. KUL dr
hab. Zbigniew Wit przedstawił duchową sylwetkę ks. Wojciecha Danielskiego – na podstawie „Pamiętnika ks.
Wojciecha”.
Agnieszka Wałkiewicz
Referaty wygłoszone w czasie Kongregacji Odpowiedzialnych przez Moderatora Generalnego Ruchu ŚwiatłoŻycie, ks. Adama Wodarczyka, zostały
w całości zamieszczone w tym numerze
Oazy.
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Obchody 24. rocznicy odejścia
do Pana ks. F. Blachnickiego
Dnia 5 marca 2011 r. w Krościenku
obchodzono 24. rocznicę odejścia do
Pana Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. W uroczystościach brali
udział oazowicze oraz przedstawiciele
szkół noszących jego imię.
Spotkanie rozpoczęło się w auli Zespołu Szkół Zawodowych – podczas
godzinnego spotkania nastąpiła prezentacja szkół im. Ks. Franciszka Blachnickiego oraz wspólnot oazowych przybyłych do Krościenka wraz z moderatorami: o. Tomaszem Maślanką OCD
z Kluszkowiec oraz ks. Wojciechem
Karpielem ze Szczawnicy. Dla oazowiczów spotkanie to było jednocześnie
Rejonowym Dniem Wspólnoty.
W południe rozpoczął się najważniejszy punkt tego dnia – Msza Święta,
odprawiona w dolnym kościele parafialnym, przy grobie ks. Franciszka.
Przewodniczył jej ks. Marek
Krulak (Moderator Centrum
w Krościenku), który wygłosił także homilię. Mówił
w niej o tym, jak cudowną
rzeczą jest zobaczyć Kościółwspólnotę. Zaznaczył także,
że Bóg zaprasza nas do szukania prawdziwej mądrości
chrześcijańskiej oraz wskazał
pięć źródeł światła do niej

prowadzących: rozum, sumienie, Słowo
Boże, Jezus Chrystus i Kościół. Życzył,
abyśmy kierowali się wiarą i rozumem,
i nie zmarnowali szansy, jaką daje nam
Bóg.
W koncelebrze uczestniczyli także
moderatorzy wspólnot oazowych
z Kluszkowiec i Szczawnicy, ks. Jan
Mikulski (Moderator Stowarzyszenia
„Unia Kapłanów Chrystusa Sługi”) oraz
ks. Józef Bąk, który na Mszę Św. przybył
wraz z Diakonią Życia diec. tarnowskiej,
przeżywającą w tym czasie rekolekcje
w Szczawnicy.
Na zakończenie wspólnoty zgromadziły się przy grobie Sługi Bożego ks.
Franciszka Blachnickiego, aby modlić
się o jego szybką beatyfikację. Następnie
na Kopiej Górce pielgrzymi mogli posilić się obiadem oraz zwiedzić Centrum
w Krościenku.
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90. urodziny
Gwałtownika Bożego
Z okazji 90. rocznicy urodzin ks.
Franciszka Blachnickiego 23 marca
2011 r. (w przeddzień rocznicy), w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku,
odbyły się uroczystości upamiętniające
założyciela Ruchu Światło-Życie. Udział
w nich wzięli m.in. arcybiskup Damian
Zimoń, moderator generalny Ruchu
Światło-Życie, ks. Adam Wodarczyk,
moderator diecezjalny Domowego
Kościoła, ks. Teodor Suchoń, prorektor
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. Robert Tomanek, zastępca
prezydenta miasta pani Joanna Kryszczyszyn, twórca filmu „Gwałtownik
Boży – rzecz o Franciszku Blachnickim”
Adam Kraśnicki oraz studenci, kapłani
i rodziny należące do Domowego Kościoła.
Obchody rozpoczęły się projekcją
filmu „Gwałtownik Boży...”. Następnie
odbył się wykład ks. Adama Wodarczyka poświęcony życiu i posłudze ks.
Blachnickiego, w którym został on
przedstawiony jako człowiek, kapłan,
który potrafił zmieniać świat, który całe
życie szedł pod prąd. Ks. Adam przytoczył kilka mało znanych faktów
z życia ks. Franciszka (w dzieciństwie
kilkakrotnie znajdował się w sytuacjach
zagrożenia życia, z których udawało mu
się wyjść bez szwanku, walczył z własną
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nieśmiałością i lękami). Doświadczenia
te pomogły mu w późniejszym życiu,
w harcerstwie i były przygotowaniem
do wojennej konspiracji i obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Właśnie
tam ks. Franciszek przeżywał swoje
nawrócenie. Później nie poddając się,
pomimo szykan ze strony władzy,
więzienia, niezrozumienia, kontynuował Boże Dzieło, jakim jest Ruch
Światło Życie.
Po wystąpieniu ks. Wodarczyka nastąpiło odsłonięcie przez arcybiskupa
Damiana Zimonia tablicy poświęconej
ks. Franciszkowi Blachnickiemu, zawieszonej na budynku, który był miejscem
narodzin ks. Franciszka (obecnie część
Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku).
Odśpiewano hymn KWC „Serce wielkie
nam daj” , a po błogosławieństwie ks.
arcybiskupa, w kościele pw. Matki Bożej
Bolesnej, w którym ks. Blachnicki został
ochrzczony, została odprawiona Msza
Święta, celebrowana przez arcybiskupa.
W tym samym kościele naukę wygłosił
także ks. Piotr Pawlukiewicz, który
apelowała do obecnych: „Albo będziesz
świętym, albo będziesz nikim”.
Pier wszy dzień obchodów 90.
rocznicy urodzin ks. Franciszka Blachnickiego zakończyła agapa, zorganizowana w domu parafialnym.
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Obchody urodzin ks. Franciszka
Blachnickiego w Tarnowskich Górach
24 marca 2011r w Tarnowskich
Górach, podobnie jak w wielu innych
miastach naszego kraju, odbyły się
uroczyste obchody 90. rocznicy
urodzin Sługi Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego. Tarnowskie Góry to
miasto, z którym ks. Franciszek był
szczególnie związany (tutaj się uczył),
dlatego też dzień rocznicy jego urodzin
miał szczególnie uroczysty charakter.
Obchody rozpoczęły się wernisażem
„Ślady- Nadzieje- Prawda- Wyzwolenie 1970 – 1980 – 2011” w Muzeum
Tarnogórskim, następnie w Sali Ratuszowej goście mieli szansę usłyszeć
wykłady ks. Adama Wodarczyka oraz
mgr Andrzeja Sznajdera (IPN Katowice) na temat życia, działalności
i nauki ks. Blachnickiego oraz obejrzeć
fragmenty filmu Adama Kraśnickiego
„Gwałtownik Boży”. Kulminacją tego
„urodzinowego spotkania” była Eucharystia w kościele św. Piotra i Pawła,
odprawiona w intencji rychłej beatyfikacji założyciela Ruchu ŚwiatłoŻycie.
Poniżej prezentujemy refleksje
z przeżywania 90. Rocznicy urodzin
ks. Franciszka Blachnickiego, napisane
przez pana Damiana Stadlera, członka
pierwszego składu redakcyjnego czasopisma „Oaza”.

Ksiądz Franciszek Blachnicki jest już
w domu Ojca. My tam dopiero idziemy.
A po drodze spotykamy ciekawych
ludzi, słuchamy mądr ych słów,
czytamy ważne myśli zapisane w książkach. A czasem bywamy na spotkaniach, np. urodzinowych. Bywa to interesujące.
Kiedy wiele lat temu przeżywałem
swoje pierwsze kontakty z ruchem
Światło-Życie nie myślałem, że mógłbym kiedykolwiek uczestniczyć w spotkaniu z okazji urodzin jego Założyciela. A oto 24 marca, wraz z Diakonią
Ruchu Światło-Życie, Urząd Miejski
w Tarnowskich Górach zorganizował
niezwykłe obchody 90. rocznicy jego
urodzin. Byli tam samorządowcy,
moderatorzy Ruchu, naukowcy, a także
członkowie rodziny księdza Blachnickiego. Uroczystość piękna i „bogata”
– otwarto wystawę malarstwa kolegi
Jubilata, były referaty o nietuzinkowej
osobowości, ale i rozważania na temat
idei wolności w tekstach i projektach
księdza Blachnickiego. A potem jeszcze
film. No i oczywiście Eucharystia.
Tyle myśli i słów. A ja zastanawiam się,
co to wszystko dla mnie znaczy? Kiedy
śpiewaliśmy podczas Mszy św. przypominałem sobie, jak zawsze ważna była
dla mnie w Oazie muzyka. Chyba po125
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dobnie jak dla Jubilata. I z wielką radością śpiewałem. Bo oaza jest nam
potrzebna, by znaleźć radość, by znaleźć
swoje miejsce na pustyni. Pustyni prozy
codzienności, trudności w szkole, pracy,
trudnych spraw w rodzinie, wśród znajomych. Dzięki Bogu oraz pracy i pomysłowości księdza Blachnickiego mamy
oazę. Miejsce wytchnienia, miejsce
spokoju, swoje miejsce.
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Tak, myślę, że o to chodzi. Odnaleźć
swoją oazę. Po ponad 20 latach znów ją
znalazłem, właśnie na urodzinach
księdza Blachnickiego.
chwila oczekiwania
jak kropla drążąca skałę
nadzieja na pustyni
Damian Stadler

Medal PTT dla ks. Franciszka Chowańca
Dnia 23 lutego 2011 roku ks. prałat
Franciszek Chowaniec został nagrodzony medalem „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego”.
Medal ten jest przyznawany przez PTT
osobom szczególnie zasłużonym w
ukazywaniu wartości nauk teologicznych w życiu Kościoła i społeczeństwa. Nagroda dla ks. Chowańca

jest szczególnym wydarzeniem dla
wspólnoty Ruchu Światło-Życie, ponieważ to właśnie on budował struktury
Ruchu w Archidiecezji Krakowskiej,
zajmując się przede wszystkim duszpasterstwem młodych i Duszpasterstwem
Służby Liturgicznej, wprowadzając
jednocześnie w życie myśl posoborowej
reformy Kościoła.

Ewa Kusz przewodniczącą Światowej
Konferencji Instytutów Świeckich
Ewa Kusz, była odpowiedzialna
główna Instytutu Niepokalanej Matki
Kościoła, została wybrana przewodniczącą Światowej Konferencji Instytutów
Świeckich. Funkcję tę pełnić będzie do
lipca 2012 r. Poprzednim razem pełniła
tę funkcję w latach 2004- 2008.
Światowa Konferencja Instytutów
Świeckich (CMIS) składa się ze 185
126

instytutów z całego świata, do których
należy ok. 33 tys. kobiet i mężczyzn.
W Polsce istnieje ok. 40 takich instytutów i zrzeszają one ok. 1200 członków.
Do zadań nowej przewodniczącej
będzie należało m. in. przygotowanie
Zgromadzenia Generalnego Konferencji oraz Międzynarodowego Kongresu „Szukanie Boga w bruzdach hi-

Oaza

Pismo Ruchu Światło-Życie

storii – co świeckość mówi konsekracji?”. Wydarzenia te zaplanowane są
na rok 2012 i mają odbyć się w Asyżu.
Ewa Kusz jest psychologiem i seksuologiem, absolwentką Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. W Katowicach prowadzi prywatny gabinet.
Należy do Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, Stowarzyszenia
Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

oraz Laboratorium WIĘZI – Instytutu
Analiz Społecznych i Dialogu.
W roku 2008 jako świecka audytorka
brała udział w obradach Synodu Biskupów poświęconego Słowu Bożemu.
Pisała wtedy bloga, na którym zamieszczała swoje wrażenia z obrad.
Funkcję odpowiedzialnej INMK
pełniła od 2004 do 2010 r., kiedy to
nową odpowiedzialną została wybrana
Jolanta Szpilarewicz.

Odeszli do Pana:
W dniu 21 lutego 2011 roku
w Gdyni, w wieku 81 lat, odszedł do
Pana o. Czesław Chabielski SJ, który
swoje życie kapłańskie związał
przede wszystkim z młodzieżą
Ruchu Światło-Życie. Pierwsze oazy
prowadził u boku ks. Franciszka
Blachnickiego, a otrzymane w darze
gospodarstwo w Suchej na Pomorzu przekształcił w prężnie
działający ośrodek oazowy. Był
także opiekunem Klubu Inteligencji
Katolickiej w Bydgoszczy, moderatorem Odnowy w Duchu Świętym
oraz duszpasterzem więźniów.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 25 lutego 2011. Następnego
dnia została odprawiona Msza
Święta pogrzebowa kościele oo.
Jezuitów w Bydgoszczy, po której miały miejsce uroczystości na Cmentarzu Nowofarnym.
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Dnia 26 marca 2011 r. w Szczecinie
zmarł, po ciężkim zawale, ks. Kazimierz
Lewandowski, salezjanin. Miał 63 lata,
z czego 43 przeżył w stanie zakonnym, a 36
w kapłaństwie.
W 1978 r. został duszpasterzem w Dębnie Lubuskim, gdzie założył pierwszą
grupę oazową. Ks. Kazimierz, nazywany
przez znajomych „Czarnym”, dał się poznać
jako niestrudzony pracownik na rzecz
przyszłości świata, jaką jest młodzież. Był
związany z Ruchem Światło-Życie oraz
współpracował z ks. Blachnickim.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 31
marca w kościele p.w. Świętej Rodziny
w Pile (rodzinnej parafii ks. Lewandowskiego). Rozpoczęły się o godz. 11.00
czuwaniem przygotowanym przez młodzież oazową oraz modlitwą różańcową.
O 12.00 odprawiono Mszę Św., której
przewodniczył ks. biskup Edward Dajczak,
ordynariusz diec. koszalińsko- kołobrzeskiej, którą koncelebrowało ponad 200
kapłanów z Polski i zagranicy. Homilię
wygłosił ks. Henryk Boguszewski – wieloletni przyjaciel ks. Lewandowskiego. Po
odprawieniu Mszy Św. kondukt żałobny
udał się na Cmentarz Komunalny, gdzie
ciało ks. Kazimierza Lewandowskiego
zostało złożone w grobowcu Salezjanów.
Na cmentarzu w pewnym momencie
wierni wyciągnęli krzyże (małe, duże, od
różańca), unieśli je w górę i zaśpiewali
pieśń „Nie zdejmę krzyża z mojej ściany,
(...) nie zdejmę krzyża z mego serca...”.
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***
W sobotę 16 kwietnia 2011 r. zmarł ks.
kanonik Stefan Patryas - pierwszy moderator krajowy Domowego Kościoła.
Ks. Patryas przeżył w kapłaństwie 61 lat
i w tym czasie zdziałał bardzo wiele dla
całej wspólnoty Kościoła i dla Oazy.
W latach 70. prowadził on oazy studenckie, a od 1973 r. – na prośbę ks.
Franciszka Blachnickiego – rozpoczął
prowadzenie oaz rodzin w Krościenku.
Dziesięć lat później, w 1983 r., ks. Wojciech Danielski (moderator krajowy
Ruchu) mianował go moderatorem
krajowym Domowego Kościoła. Funkcję
tę pełnił do 1989 r. , kiedy jego ordynariusz polecił mu całkowicie zająć się
pracą w swojej diecezji. Ks. Patryas od
1974 do 1997 r. był proboszczem parafii
św. Jana Bosko w Luboniu, gdzie, już jako
emerytowany proboszcz, został nagrodzony medalem „Zasłużony dla Miasta
Lubonia”. Ostatnie14 lat swojego życia
spędził w Domu Księży Emerytów
w Poznaniu.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się
19 kwietnia w lubońskim kościele parafialnym, a Mszę Św. odprawił ks. bp
Marek Jędraszewski. W ostatniej drodze
ks. Patryasowi towarzyszyli licznie zebrani duchowni, władze miasta, dawni
parafianie oraz członkowie Domowego
Kościoła. Został pochowany na cmentarzu komunalnym należącym do parafii
św. Jana Bosko, zgodnie ze swoją ostatnią
wolą.
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Boży gwałtownik
i jego oaza

Zamiast metodycznego opisu proponuję wędrówkę do miejsc, wspólnot,
na wakacyjne rekolekcje, czyli do tych wszystkich rzeczywistości, gdzie duch
i wizja Założyciela oazy formują kolejne pokolenia ludzi wiary konsekwentnej.
Zaproponowany tytuł szkicu nie jest
mającym zwiększyć atrakcyjność tekstu
dziennikarskim zabiegiem. Tak
o Słudze Bożym Księdzu Franciszku
Blachnickim napisał w pośmiertnym
telegramie inny Sługa Boży – Jan Paweł
II. Nazwał go również apostołem nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka, wielkim duszpasterzem mło130

dzieży, twórcą specyficznego kształtu
życia oazowego na polskiej ziemi,
osobowością obdarzoną szczególnym
charyzmatem, licznymi talentami serca
i umysłu, oddanymi sprawie budowy
Królestwa Bożego. Bogactwo osobowości i wielkość dzieła są z jednej strony
zachętą, by nad osobistym doświadczeniem i wizją Księdza Blachnickiego
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zatrzymać się i do jego inspiracji
wracać. Z drugiej stanowią dla autora
swoistą trudność. Bowiem próba jakiejkolwiek syntezy w jednym, w dodatku
popularnym tekście, z góry musi być
skazana na porażkę. Dlatego zamiast
metodycznego opisu proponuję wędrówkę do miejsc, wspólnot, na wakacyjne rekolekcje, czyli do tych
wszystkich rzeczywistości, gdzie duch
i wizja Założyciela oazy formują kolejne
pokolenia ludzi wiary konsekwentnej.
Dwa doświadczenia
Zaglądamy do parafii w średniej
wielkości miasteczku powiatowym. Jest
Wielki Post. Przy stole na plebanii toczy
się burzliwa dyskusja o rekolekcjach dla
młodzieży. Zaproszony zakonnik
usiłuje przekonać miejscowych duszpasterzy do zmiany planu, przewidującego na czwartkowy wieczór nieszpory. Jest przekonany, że ta liturgia
będzie jednym wielkim niewypałem.
Po interwencji proboszcza wyraża
zgodę, ale samym projektem nie jest
zachwycony. Dopiero wyrecytowane
z iście benedyktyńskim pietyzmem
wersety psalmów sprawiają, że na
twarzy rekolekcjonisty pojawia się
najpierw niedowierzanie, potem zachwyt. Jak wy to zrobiliście? – zapyta
późnym wieczorem. Ojcze – odpowiada jeden z wikariuszy – dla większości z nich to chleb powszedni. Nauczyli się tego na rekolekcjach oa-

zowych i przekazali tę umiejętność
swoim kolegom i koleżankom w parafii.
Zresztą nie tylko swoim rówieśnikom.
Dwa tygodnie później, w Wielką Sobotę,
ta sama grupa będzie odmawiać przy
Bożym Grobie modlitwę w ciągu dnia.
Zwykle święconce towarzyszy harmider, szum i brak skupienia. Tym
razem wchodzący milkną, usłyszawszy
kilka wersetów psalmu. Dla większości
jest to pierwszy kontakt z Liturgią
Godzin. Nikt nie pyta co się dzieje,
a wielu przysiada się do młodych i prosi
o teksty, spontanicznie włączając się do
modlitwy. Ta Wielka Sobota – powie
ktoś potem – do końca życia pozostanie
w mojej pamięci. Jeszcze nigdy nie
słyszałem, żeby ktoś tak pięknie się
modlił.
Te dwie krótkie relacje nie są wyjątkiem. Bez większych trudności odnajdziemy wiele świadectw, ukazujących jak wyniesione z oazy doświadczenie Boga i Kościoła promieniuje na
konkretne wspólnoty parafialne.
Musimy zatem zapytać co składa się na
owe doświadczenie Boga i wspólnoty,
że ma aż tak wielką moc promieniowania? Odpowiedź jak zwykle jest
złożona. Jedno nie ulega wątpliwości
– na początku było…
…spotkanie
Jak to w sierpniowe przedpołudnie,
w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych. W grupie młodych wspinałem
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się po kolejnych stopniach schodów,
wiodących na Kopią Górkę. Czekający
przed domem ksiądz nie wyglądał na
charyzmatycznego przywódcę, aczkolwiek twarz zdradzała człowieka
pokoju i dobroci. Mówił w sposób mało
porywający. Ale to, co usłyszeliśmy
nasze myślenie o wierze wywracało do
góry nogami. Choć nie robiłem
żadnych notatek, jestem po latach
w stanie odtworzyć z pamięci niemal
całą konferencję. Mówca skupił się na
trzech punktach.
1. Religijność tradycyjna i wiara
z wyboru. Jak to się dzieje – pytał
Ksiądz Blachnicki, że ludzie deklarujący przywiązanie do Boga i Kościoła
(dziadkowie wierzyli, rodzice wierzyli
i ja wierzę), zmieniają miejsce zamieszkania, wyjeżdżają do dużego miasta
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i zrywają więź z Bogiem, i dokonują
życiowych wyborów jakby byli zupełnie
niewierzący? Bo dla większości z nas
– kontynuował – religia nie jest osobistym wyborem Boga, ale sumą
otrzymanych w darze od rodziców
obrzędów, które wypada praktykować.
W chwili, gdy ktoś zrywa więzy ze
środowiskiem swojej młodości, pozbywa się tego wszystkiego co jego
zdaniem może być kojarzone z prowincjonalizmem i zacofaniem.
2. Polskiemu chrześcijaństwu brakuje
elit. Duszpasterstwo nastawione jest na
masy i wielkie, zbiorowe przeżycia. Ma
wielu siewców i niewielu ogrodników.
Pierwsi są potrzebni, ale bez drugich
ich praca nie przyniesie efektów.
Ogrodnik troszczy się o wzrost i owoce.
To jest zadanie dla szeroko rozu-
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mianych elit, czyli ludzi już uformowanych, którzy staną się aktywnymi
współpracownikami duszpasterzy, nie
tylko docierając tam, gdzie ksiądz nie
jest w stanie dotrzeć, ale także biorąc
na siebie odpowiedzialność za konkretne dzieła. Aby ich uaktywnić trzeba
zmienić całą strukturę duszpasterstwa
i model kierowania parafią. Przejść od
relacji jednokierunkowych do relacji
dwukierunkowych. Od stylu autorytarnego do wsłuchiwania się w to, co
Duch mówi do Kościoła.
3. Pozostanie na poziomie religijności tradycyjnej i brak elit sprawi, że
zakonserwuje się duchowość żaby.
(Pamiętam ten rozlegający się nad
Kopią Górką śmiech.) Istotą wiary
rozumianej jako wybór Boga jest
trwanie w łasce uświęcającej. Tymczasem większość z nas jak żaba przez
cały rok siedzi w błocie, na krótki czas,
w okresie wielkanocnym, obmywa się
z niego i czeka, kiedy skończą się
święta, by znów można było wrócić do
normalności, czyli do błota. Dlatego
rekolekcje oazowe nie kończą się spowiedzią, ale od niej zaczynają. By pokazać, że wszystko buduje się na łasce.
Jadąc do Krościenka śpiewaliśmy
w autobusie piosenkę roku. „W krąg,
przez cały świat, kroczy potężna rewolucja…” Nikt z nas nie zdawał sobie
sprawy, że tę prawdziwą rewolucję zapowiada wysłuchana konferencja
Księdza Blachnickiego. Wtedy jeszcze
go nie rozumieliśmy. Przyjechaliśmy

z parafii, gdzie kościoły były przepełnione, ksiądz miał autorytet, a jedynym
zagrożeniem byli „oni” z drugiej strony
barykady. Innych niebezpieczeństw być
nie mogło, skoro Msza po staremu się
odprawiała. Potrzebna była najpierw
cała droga formacji podstawowej, dwa
lata studiów w stworzonym przez
Księdza Blachnickiego Instytucie Pastoralno-Liturgicznym, wreszcie przemiany po roku 1989, by przekonać się
jak bardzo wyprzedzał swój czas. A wyprzedził go znacznie wcześniej niż
opisywane wyżej spotkanie.
Korzenie
Pierwsze Oazy Dzieci Bożych, Krucjata Wstrzemięźliwości i Kopia Górka
były owocami czegoś, co nastąpiło
wcześniej. U podstaw wiary rozumianej jako osobisty wybór było doświadczenie spotkania z Bogiem w celi
śmierci katowickiego więzienia. Na
krótko przed śmiercią napisał w testamencie: „otrzymałem w swoim życiu
cztery niezwykłe dary, które uważam,
według mojej obecnej zdolności rozeznania, za największe. Dar pierwszy to
dar wiary, który jako nowa, nadprzyrodzona rzeczywistość została mi
wlana w jednym momencie w owym
pamiętnym dniu (17.06.1942 r. –
przyp. xwl) – jako zupełnie nowe, nie
ludzką mocą zapalone światło, które
świeci nawet wtedy, gdy nie pada
jeszcze na żaden przedmiot i trwa
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cicho, nieporuszenie jak gwiazda,
świecąc w ciemnościach i sama będąc
ciemnością. Ta rzeczywistość wiary –
od tamtej chwili, bez przerwy, przez 44
lata – określa całą dynamikę mego
życia i jest we mnie ‘źródłem wody
tryskającej ku życiu wiecznemu’”
(fragment testamentu, spisanego
17.06.1986 r.). To najważniejsze doświadczenie życia wpisywało się
w trwające od wczesnej młodości poszukiwanie środowisk nacechowanych
autentyzmem, tętniących życiem
i owocnych, i towarzyszące mu kryzysy.
„Obóz koncentracyjny przyniósł załamanie się wiary w człowieka (…),
wreszcie, już po wojnie, z doświadczeń
pobytu w seminarium, trzeba wspomnieć to przeżycie, towarzyszące przez
cały okres pobytu w seminarium, polegające na tym, że istotne dla wewnętrznego wzrostu okazywały się nie
tyle oficjalne programy, co małe kółka
zainteresowań, rozwijające własną
twórczość (…) Po opuszczeniu Seminarium Duchownego i wejściu w pracę
duszpasterską wnet ten sam problem
stanął przede mną i to w podwójnym
sformułowaniu jako: elita i masa
w duszpasterstwie, i jako: duszpasterstwo a wychowanie” (Referat
przesłany na VIII Krajową Kongregację Odpowiedzialnych na Jasnej
Górze).
Mamy zatem naszkicowany duchowy kontekst, w jakim rodził się
fenomen znany dziś jako Ruch Światło134
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Życie. Zatrzymanie się w tym miejscu
było ważne z jednego powodu. Często
można spotkać się z zarzutem, że droga
formacji oazowej to bardzo nieżyciowa, sucha teologia. Przywołane
doświadczenia przeczą tym twierdzeniom. W myśli Księdza Blachnickiego ważne były późniejsze studia,
badania naukowe, a zwłaszcza eklezjologia Soboru Watykańskiego II. Ale
punktem wyjścia i zarazem odniesienia zawsze był ów dzień nawrócenia
oraz pytania, towarzyszące mu w seminarium i w zetknięciu się z konkretnymi problemami duszpasterskimi. Oaza nie rodziła się za biurkiem
teologa. Oaza rodziła się na kolanach.
Rozwijaj się i podejmuj kolejne
decyzje
Poznanie drogi, prowadzącej od
pierwszych rekolekcji dla ministrantów
w Bibieli do dzisiejszych rekolekcji
oazowych nie nastręcza większych
trudności. Obfitość literatury, podręczników i pomocy, stron internetowych,
a przede wszystkim samych pism
Księdza Blachnickiego, może wielu
zaskoczyć, ale i zniechęcić. Jak przebrnąć przez dziesiątki podręczników
rekolekcji wakacyjnych, tomy konspektów spotkań w grupach, nie uroniwszy niczego, zwłaszcza że wszystko
jest ważne? Do lektury nie zachęcam.
Bo i Księdzu Blachnickiemu nie chodziło o zaliczenie treści kolejnego
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podręcznika, lecz o przejście określonej drogi duchowej, przez samych
oazowiczów umownie nazywanej kolejnym stopniem, choć Słudze Bożemu
zależało, by mówić o etapach formacji.
Dlatego w dalszej części refleksji
skupimy się na tych momentach rekolekcji, w których od ich uczestnika
oczekuje się podjęcia pierwszej i następnych decyzji, otwierających przed
nim drogę zarówno do kolejnego etapu
rozwoju jak i pełniejszego, bardziej
odpowiedzialnego zaangażowania
w życie Kościoła lokalnego i konkretnej wspólnoty.
Wybierz Jezusa
Wracam do sierpniowych dni sprzed
lat. Po konferencji na szczycie Kopiej
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Górki wróciliśmy do stojącej przy
domu figury Niepokalanej Matki Kościoła. Ojciec – bo tak go wielu nazywało – znów zaskoczył. Najpierw
opowiedział słynną historię o okienku
i wizycie kardynała Wojtyły, a potem
zauważył, że wzorem dla chrześcijanina nie jest Jezus. Bo chrześcijaństwo to przyjęcie Jezusa jako Pana
i Zbawiciela. Dlatego naszym wzorem
jest Niepokalana. Ona uczy jak przyjmować Jezusa. Trzeba było jeszcze
kilku lat, kolejnych inspiracji, między
innymi adhortacji Pawła VI Evangelii
nuntiandi i encykliki Jana Pawła II
Redemtor hominis, by Ruch zaproponował Kościołowi w Polsce projekt
wielkiej ewangelizacji. Co nowego
wnosi on w dotychczasowe doświadczenie duszpasterskie Kościoła?
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1. Sprowadzenie treści przesłania po
czterech prawd podstawowych: Bóg
mnie miłuje i ma wobec mnie plan
pełen miłości; człowiek jest oddzielony
od Boga, od Jego planu zbawienia
przez grzech; Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem
a człowiekiem; nie wystarczy ogólna
znajomość prawd Ewangelii, ale trzeba
przyjąć Chrystusa w sposób osobisty,
trzeba uwierzyć w Jezusa jako swojego
Pana i Zbawiciela. „Ta decyzja jest
wynikiem procesu ewangelizacji. Do
niej prowadzi człowieka ewangelizacja” (Ewangelizacja w procesie budowania nowej parafii).
2. Wzbogacenie treści przesłania
o tak zwane świadectwo. „Przed dzisiejszym człowiekiem musi stanąć ktoś
kto mu powie, że Chrystus nie jest
tylko postacią historyczną, ale Kimś
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żyjącym, Kto wchodzi w życie człowieka (…) Jeżeli zbiegną się dwa
świadectwa: najpierw młody człowiek
usłyszy od swoich rówieśników, że
Chrystus jest Kimś żywym, Kimś, Kto
przemienił ich życie i nadał jemu sens;
a potem kapłan głosi orędzie ewangelizacyjne, autentyczną Ewangelię, to
wtedy rodzi się siła, jakaś moc, która
nawraca człowieka” (tamże).
3. Propozycja włączenia się do małej
grupy. „Wtedy utrwala się decyzja
przyjęcia Chrystusa i zaczyna się
droga, która prowadzi do katechumenatu, podczas którego katechumen
dojrzewa we wspólnocie w życiu wiary
w oparciu o pierwszą decyzję osobistego przyjęcia Jezusa” (tamże).
Ktoś zauważy, że właściwie Ksiądz
Blachnicki nie proponuje nic nowego,
bo Kościół miał wypracowaną metodę
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misji ludowych i rekolekcji parafialnych. Zgadza się. On sam napisze,
że „pojęcie ewangelizacja staje się odpowiednikiem pojęcia misje ludowe
lub rekolekcje, ma mniej więcej to
samo znaczenie. Stosuje się tu jednak
pewne nowe metody, nowy sposób
działania, ale w istocie ewangelizacja
jest tym samym, co misja ludowa czy
rekolekcje parafialne” (tamże).
Mała grupa
1. Wizja założyciela. „Mała wspólnota
umożliwia wzrost Nowego Człowieka
również w warunkach codziennego
życia. Rytm tygodniowy przy tym
umożliwia kumulowanie się bodźców
wychowawczych, zapewnia ciągłość
procesu wychowawczego. Małe grupy
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staną się środowiskiem formacyjnym
Nowego Człowieka, jednakże tylko
pod tym warunkiem, że nie będą
grupami zamkniętymi, ale służebnie
otwartymi i zaangażowanymi w stosunku do nadrzędnej społeczności
parafialnej czy innej, w ramach której
one działają” (Referat przesłany na VII
Krajową Kongregację Odpowiedzialnych).
2. Świadectwo uczestnika. Udział
w rekolekcjach w dużej grupie parafialne dawał mi pewien komfort psychiczny i złudne poczucie bezpieczeństwa. Mogłem schować się za
plecami innych, nie podejmować
żadnych decyzji, zaangażowanie i odpowiedzialność zostawiając bardziej
gorliwym. Dzięki temu mogłem pielęgnować swój ideał porządnego chrze-
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ścijanina, chodzącego regularnie na
niedzielną Mszę św. i żyjącego przez
cały tydzień własnym życiem, mającym niewiele wspólnego z życiem
ucznia Jezusa. Rekolekcje w małej
grupie zmusiły mnie do wyjścia zza
pleców, z miejsca mojego ukrycia. Po
raz pierwszy usłyszałem pytanie skierowane tylko do mnie. Sławek, a ty?
Miałem do wyboru kłamstwo i męską
decyzję. Ale wtedy już wiedziałem, że
jeśli moja modlitwa sprzed kilku dni,
moje wyznanie „Jezu, jesteś moim
Panem” ma mieć znamiona autentyczności, muszę podjąć męską decyzję.
Zrobiłem to. Wyszedłem z kokonu
(Sławek, lat 19).
Podsumowując tę część refleksji.
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Jeden z moich kolegów zauważył, że
mała wspólnota jest darem i krzyżem.
Darem, bo dzięki niej mogę coraz
bardziej wrastać w Kościół, rozwijać
się, realizować swoje życie rozumiane
jako dar z siebie. Krzyżem, bo bliska
obecność braci i sióstr w wierze odsłania ukryte słabości, kruszy pancerz
egoizmu odsłaniając tkankę delikatną,
bardziej podatną na zranienia. Stąd
decyzja o wejściu w małą wspólnotę
fascynuje, ale i napawa lękiem. To
trudny, ale i ważny moment.
Diakonia czyli życie na maksa
1. Ideał wychowawczy. „Agape, czyli
piękna miłość, którą Duch Święty
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rozlewa w sercach naszych, dzięki
której osoba może odnaleźć się
w pełni przez bezinteresowny dar
z siebie (KDK 24) dla Boga i bliźnich,
jest najwyższą formą świadectwa
i urzeczywistniania się osoby; dlatego
poprzez stałą metanoię, przekreślanie
swego egoizmu, naśladowanie Chrystusowego Krzyża, chcę wdrażać się
w postawę bezinteresownej służby –
diakonii, służąc na wzór Syna Człowieczego wspólnocie Kościoła oraz
wszystkim braciom, zwłaszcza najmniejszym i uciśnionym” (Drogowskazy Nowego Człowieka, 10).
2. Babcia. Po pierwszych rekolekcjach i spotkaniach z Księdzem Blachnickim spotykaliśmy się co tydzień
w mieszkaniu Babci. Charyzmatyczna
postać, członkini Prymasowskiego
Instytutu Maryjnego, wychowawczyni
wielu pokoleń młodych. Mirosława
Hankiewicz, bo to o niej mowa.
Jednego wieczoru Babcia długo wsłuchiwała się w naszą rozmowę, zwaną
ewangeliczną rewizję życia, tajemniczo milcząc. Odezwała się dopiero
na koniec. Słowa – cytuję z pamięci
– wypowiada się łatwo. Ale miłość ma
imię, nazwisko i adres. W tym momencie zaczęła rozdzielać pierwsze
zadania. Ze zdumieniem odkryłem,
że na moje podwórko wychodzą okna
kobiety od kilkunastu lat nie wychodzącej z domu. Trzeba ją systematycznie odwiedzać, zrobić jakieś
zakupy i posprzątać mieszkanie.
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I wtedy dopiero wszystko tak naprawdę się zaczęło. Babcia i mała
wspólnota dawały wsparcie. Zwłaszcza
w chwilach, gdy pokusa wycofania się
i rezygnacji była wielka. Parę lat
później to ona wsadziła mi do kieszeni
wydaną w Londynie broszurę, podpowiadając niejako gdzie jest moje
miejsce w Kościele.
3. Tylmanowa. Po kilkunastu latach
wszedłem w rolę Babci. KODA czyli
kurs oazowy dla animatorów był
pier wszym tak p oważnym wezwaniem. Przyjechała młodzież z całej
Polski. Entuzjastycznie nastawieni
byli pewni, że dostaną do ręki narzędzia, czyniące z nich pełnowartościowych animatorów małych grup.
Po kilku dniach większość z nich już
wiedziała, że do prowadzenia małej
grupy zupełnie się nie nadaje. Co
wcale nie oznaczało końca przygody
z oazą. Nazwa rekolekcji już niejednego i niejedną zmyliła. Animacja
i diakonia nie zawsze muszą być
związane z prowadzeniem małej
grupy. Wspólnota parafialna i Ruch
Światło-Życie dają wiele możliwości
zaangażowania, podjęcia posługi,
wspomnianej w pierwszym punkcie
diakonii. Gdy na zakończenie rekolekcji uczestnicy składali na ołtarzu
swoje deklaracje tylko trzy mówiły
o prowadzeniu małej grupy. Na pozostałych można było przeczytać o pragnieniu posługi w diakonii ewangelizacji, modlitwy, liturgii, miłosierdzia,
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życia i wielu, wielu innych.
4. Tylmanowa c.d. Na zakończenie
tych rekolekcji odbyliśmy rozmowy
indywidualne ze wszystkimi uczestnikami. Jedno pytanie, a właściwie
obawa, wracało w tych rozmowach.
Czy w mojej parafii znajdzie się dla
mnie miejsce? Czy mój ksiądz proboszcz będzie chciał mojego zaangażowania? Co zrobić, gdy spotkam się
z odmową i niechęcią? Dla nas prowadzących to był niezwykle trudny
moment. Gdy młodzi swoimi pytaniami uświadomili nam, że Kościół
lokalny może nie chcieć ich posługi,
ich zaangażowania, ich życia na
maksa.
Drogowskazy dla Kościoła
w Polsce
Zarówno Jan Paweł II jak i Benedykt
XVI wskazywali w orędziach do polskich biskupów, będących w Rzymie
z wizytą ad limina na konieczność
otoczenia Ruchu Światło-Życie szczególną troską duszpasterską dlatego, że
ten projekt jak żaden inny wpisuje się
w wizję, nakreśloną na Soborze Watykańskim II, w praktycznym wymiarze prowadząc do zaangażowania
w Kościół, rozumiany jako wspólnota
wspólnot. Jeszcze przed wyborem na
Stolicę Piotrową kardynał Wojtyła
mówił o eklezjologii Vatinanum Secundum przełożonej na język praktyki.
Co ciekawe, jeden z popularnych ty140
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godników katolickich, drukując
przemówienie B enedykta XVI,
fragment o Ruchu Światło-Życie jako
miejscu, gdzie przez liturgię formują
się dojrzałe postawy chrześcijańskie
pominął. Być może tekst miał za dużo
znaków i w jakiś sposób trzeba było
go skrócić, bo nie mieścił się w projekcie numeru. Bardzo chciałbym
w to uwierzyć, ale przeszkadzają mi
w tym pytania stawiane, nie tylko
w Tylmanowej, przez młodzież i rodziny Domowego Kościoła. Zbyt
często spotykałem się z rozczarowaniem i zwątpieniem, by nie zastanawiać się, czy dla tego wielkiego daru
dla Kościoła jakim był Sługa Boży
Ksiądz Franciszek Blachnicki i założony przez niego Ruch jest miejsce
w codziennej praktyce duszpasterskiej, czy ten dar potrafimy przyjąć
i spożytkować. A jeśli nie potrafimy,
to dlaczego?
Przed kilku latach pytali mnie o to
klerycy jednego z seminariów duchownych. Ktoś mówił wręcz o konflikcie tradycyjnego duszpasterstwa
i Ruchu Światło-Życie, szukając jego
przyczyn. Odpowiedziałem wtedy
nieśmiało, że być może źródłem konfliktu jest spotkanie super wizji z totalnym brakiem wizji. Kto wie, czy nie
właśnie na tym polega nasz największy kapłański problem.
Ks. Włodzimierz Lewandowski
www.wiara.pl
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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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Wydawnictwo Światło-Życie poleca
www.wydawnictwo-oaza.pl

Duch mocą swą wieje
Piąte już wydanie cieszącego się popularnością w oazowych kręgach śpiewnika. Znajdziemy w nim znane od
lat piosenki, łączące pokolenia i pomagające podtrzymać
tradycję śpiewów oazowych.

Bądźcie Kościołem
Książka zawiera wypowiedzi bł. Jana Pawła II, które
kierował do nas, członków Ruchu, na przestrzeni około
trzydziestu lat. Te często spontaniczne - ale zawsze głębokie - wyznania zapisane w ludzkich sercach i na kartach
książki, potwierdzają szczerą i nieukrywaną wdzięczność
Ojca Świętego dla Ruchu, który go fascynował i który
swoim charyzmatem oddziaływał na jego osobę i życie.
Papież często sam mówił do oazowiczów, że jest człowiekiem, który „najchętniej się z nimi spotykał” i „który
ma w sercu i w oczach ich program”.

Ks. F. Blachnicki,

Wyroki Bożej Opatrzności.
Listy z czasów wojny.
Publikacja ta daje szansę poznania młodego Franciszka
(gdy wybuchła wojna miał 18 lat) – jego pasję życia, upór,
szerokie zainteresowania, wielkie aspiracje, hart ducha,
czułą miłość do rodziców i rodzeństwa, niepoddawanie
się beznadziei. Listy te są również świadectwem jego nawrócenia.
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Gwałtownik Królestwa Bożego.
Biografia, testament, świadectwa.
Historia uczy, iż prawdziwi bohaterowie żyją obok nas.
Marek Budziarek pisze: „Historia Kościoła z kolei dowodzi,
że tuż przy nas są święci. Nie dostrzegamy ich, bo autentyczne bohaterstwo i świętość są subtelne, ciche i nie na
pokaz. Być może dlatego tak rzadko dostrzegamy te cechy
u osób, z którymi nam przyszło żyć i działać. Wielkość
dostrzega się zazwyczaj w ogromie dzieła stworzonego
przez bohatera lub po jego nadzwyczajnej śmierci. Moc
ducha odczuwa się najczęściej, gdy świętego zabraknie
wśród żywych”.
Dr Gregory Popcak,

Święty seks!

Katolicki przewodnik dla szukających
zachwycającej, przechodzącej wszelkie pojęcie,
niezawodnej miłości.
Dr Gregory Popcak jest znanym w całych Stanach Zjednoczonych ekspertem w poradnictwie pastoralnym,
szczególnie w zakresie zaburzeń afektywnych (depresja,
niepokój) oraz problemów małżeńskich i rodzinnych.
Prowadzi bardzo intensywną praktykę poradniczą – początkowo bezpośrednią, obecnie telefoniczną. Jest założycielem i dyrektorem wykonawczym Pastoral Solutions
Institute oraz autorem ośmiu popularnych książek integrujących wiarę chrześcijańską z poradnictwem psychologicznym. Regularnie publikuje artykuły bądź prowadzi
kolumny w kilku czasopismach. W Polsce Gregory Popcak
jeszcze nie jest znany. Dotąd ukazał się tylko jeden jego
artykuł - przed kilku laty w „Głosie dla życia”. O klasie
autora najlepiej świadczy, w ilu serwisach obecnie ten
jedyny artykuł można znaleźć. „Święty seks!” jest pierwszą
większą publikacją Gregorego Popcaka na polskim rynku.
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REKOLEKCJE
Letnie rekolekcje ewangelizacyjne
dla dorosłych
„Gdzie jesteś Adamie?
– Bóg szuka człowieka”
8-13 sierpnia 2011 r.
Ceradz Kościelny k. Poznania
prowadzi: ks. Adam Prozorowski
(arch. poznańska)

„Bóg jest Miłością”
16-21.08.2011
Wichrówka, ul. Długa 93, 34-433
Dursztyn
prowadzi: ks. Mariusz Wincewicz
(diec. radomska)
Zgłoszenia: kherl@oaza.pl lub telefonicznie tel. 18/2659291

Zgłoszenia (do 30 czerwca 2011 r.):
mtrybus@poznan.oaza.pl
lub pocztowy:
Magdalena Trybus,
ul. Jaworowa 64/13
61-454 Poznań.

Kurs Oazowy Dla Animatorów
Diakonii Modlitwy
5 – 15 sierpnia 2011 r.
Rybnik – Chwałowice, Sanktuarium
św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Cena rekolekcji: 220 zł. Zaliczkę w wysokości 60 zł należy wpłacić na konto:
Archidiecezja Poznańska
ul. Ostrów Tumski 2
61-109 POZNAŃ 09 1090 1362 0000 0001
0553 9706
koniecznie z dopiskiem
WPŁATA NA REKOLEKCJE OAZOWE: OD Ceradz; Imię i Nazwisko

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).

Kontakt z osobą odpowiedzialną za organizację rekolekcji
– Magdalena Trybus:
adres mailowy – jw.,
tel.: 512 993 354

Koszt rekolekcji: 400 zł (zaliczka
200 zł). Numer konta znajduje się na
w/w stronie.
Wszystkich zainteresowanych prosimy
o bezpośredni kontakt z ks. Ryszardem Nowakiem (tel. 32/2481388; kom.
0606/968309; lub e-mail: xrn@onet.pl),
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który udzieli dalszych szczegółowych
informacji.

Pod patronatem Centralnej Diakonii
Modlitwy odbędą się Oazy Rekolekcyjne Animatorów
Modlitwy
Wpatrujemy się w Oblicze Pana
ORAM VI dla rodzin z dziećmi
8-14 sierpnia 2011
Ludzie naszych czasów, choć może nie
zawsze świadomie, proszą dzisiejszych
chrześcijan, aby nie tylko «mówili» o Chrystusie, ale w pewnym sensie pozwolili im
Go «zobaczyć». A czyż zadanie Kościoła
nie polega właśnie na tym, że ma on odzwierciedlać światłość Chrystusa we
wszystkich epokach dziejów i sprawiać, aby
blask Jego oblicza zajaśniał także pokoleniom nowego tysiąclecia? Nasze świadectwo byłoby jednak niedopuszczalnie
ubogie, gdybyśmy my sami jako pierwsi nie
byli tymi, którzy kontemplują oblicze
Chrystusa (Nowo millenio ineunte 6).
Odpowiadając na te słowa sługi Bożego
papieża Jana Pawła II, pragniemy zaprosić
na kolejną Oazę Rekolekcyjną Animatorów Modlitwy (ORAM). Chcemy
zgłębiać tajemnicę chrześcijańskiej modlitwy, tym razem odkrywając boskie
i ludzkie piękno „Najpiękniejszego
spośród synów ludzkich” (Ps 45). „Wpatrujemy się w oblicze Pana” – brzmi temat
rekolekcji, na które zwyczajem po-

Oaza
przednich lat zapraszamy małżeństwa
Domowego Kościoła (również z dziećmi)
szukające pogłębienia swojej formacji
i pragnące więcej poznawać, kochać
i naśladować Chrystusa, trwając przed
Jego Obliczem. ORAM odbędzie się
w Ośrodku Rekolekcyjnym Kapucynów
w Skomielnej Czarnej w dniach 8-14
sierpnia 2011 roku. Rekolekcje poprowadzą: br. Przemysław Tomas OFMCap,
br. Roman Łukaszewski OFMCap. oraz
Marek i Alina Sobczakowie z Nowej Soli.
Zgłoszenia i szczegółowe informacje
u pary prowadzącej: amsobczak@interia.
pl, tel. 606 765 877.

Drogą nowego człowieka – ORAM IX
– 20-26 sierpnia 2011
Proponując przeżycie IX Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Modlitwy chcemy
podążać drogą nowego człowieka. Inspiracją do powstania tych rekolekcji była
adhortacja Benedykta XVI „Verbum
Domini”. Święty Augustyn, komentując
Prolog Janowy pisał: Stałeś się przez Słowo,
ale jest konieczne, abyś przez Słowo stał się
na now”. Dlatego chcemy, aby Słowo wzięło
nas w posiadanie, jak świętych, którzy są
dla nas proroctwem, że nowe życie
w Słowie jest możliwe. Chcemy uczestniczyć w losie Jezusa, idąc za Nim i miłując
Go w nowy sposób. Zapraszamy młodzież,
dorosłych i małżeństwa (małżeństwa
w rekolekcjach uczestniczą bez dzieci) do
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Ośrodka Rekolekcyjnego Braci Mniejszych
Kapucynów w Skomielnej Czarnej,
w dniach 20-26 sierpnia 2011. Koszt
udziału w rekolekcjach 350 zł. Rekolekcje
poprowadzą: br. Waldemar Korba
OFMCap, br. Tomasz Duszyc OFMCap,
Elżbieta Kozyra i Katarzyna Węglarczyk.
Zgłoszenia i szczegółowe informacje
u p. Elżbiety Kozyry: kozyra.ela@gmail.
com, tel. 668 442 396.

ORAM – „Słuchać Pana w Kościele”
– 15-21 sierpnia 2011 r.
Diecezjalna Diakonia Modlitwy z Łodzi
zaprasza na Oazę Rekolekcyjną Animatorów Modlitwy, która odbędzie się
w Ochotnicy w dniach od 15 do 21
sierpnia 2011 r.
Temat roku „Słuchać Pana w Kościele”
będzie nas prowadził przez czas rekolekcji
i wskazywał jak w modlitwie i miłości
stawać się podobnymi do Chrystusa.
Zapraszamy rodziny z dziećmi i dorosłych, mając nadzieję na obfitość słów
Pana, radość w sercach i dobrą pogodę.
Koszt rekolekcji dla osoby dorosłej
wynosi 280 zł.
Więcej informacji udziela i zgłoszenia
przyjmuje para prowadząca: Henryka
i Bogdan Błaszkiewiczowie,
e-mail h.blaszk@gmail.com,
tel. 502 110 150.
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Oaza Rekolekcyjna Diakonii
Liturgicznej
Centralna Diakonia Liturgiczna zaprasza
serdecznie na Oazę Rekolekcyjną Diakonii
Liturgicznej, którą w dniach 18-23 sierpnia
2011 r. poprowadzi ks. Marcin Loretz,
moderator Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji
Warszawskiej. Bliższe szczegóły – miejsce
i koszt rekolekcji – zostaną podane w terminie późniejszym.
ORDL jest adresowana dla osób przynajmniej po II stopniu ONŻ, które podejmują
lub pragną podjąć posługę liturgiczną,
zwłaszcza w diakoniach diecezjalnych, ale
także w rejonowych i parafialnych.
Zgłoszenia proszę kierować na adres: cdl@
oaza.pl
Wojciech Kosmowski
ul. Pod Blankami 6A/1A
85 – 034 Bydgoszcz
lub email: cdl@oaza.pl
Zgłaszając się należy podać: imię i nazwisko, diecezja, adres do korespondencji,
mail, telefon oraz zaznaczyć rodzaj dotychczasowego zaangażowania w dziedzinie
liturgii.
Pytania można kierować na adres:
cdl@oaza.pl

Możesz pomóc
Oaza
Pismo Ruchu Światło-Życie
Dzieła
wspomagane przez Fundację Światło-Życie

F

undacja Światło-Życie powstała w 1989 r. z funduszu założycielskiego z nagrody Fundacji
Jana Pawła II dla Ruchu Światło-Życie, przyznanej za pracę nad formacją religijną
i moralną polskiej młodzieży. Fundacja ma 16 ośrodków, a pomóc w jej działaniu można
między innymi poprzez przekazywanie darowizn na konkretne dzieła i cele.
W ośrodku im. Franciszka Blachnickiego w Katowicach, który zajmuje się na co dzień
profilaktyką uzależnień, zorganizowano w tym (2010) roku rekolekcje dla 72 osób uzależnionych
od alkoholu oraz współuzależnionych, a także warsztaty dla kobiet „Kiedy samotność
boli”. Przeprowadzono tu także warsztaty dla wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych
(uczestniczyło w nich 169 osób), kursy dla kandydatów na wychowawców kolonijnych
oraz kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (uczestniczyło 56 osób).
W rekolekcjach „Modlitwa przez taniec” zorganizowanych w tym ośrodku uczestniczyło 56
osób.
Ośrodki w Bierach, we Wrocławiu, w Sandomierzu, w Warszawie i w Koszalinie oraz
Ośrodek NAZARET w Lalikach zajmują się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
a ośrodek w Drohiczynie działa w ramach profilaktyki uzależnień. Sandomierski ośrodek
realizuje także projekt „Brama Bieszczad” – tworzenie Młodzieżowego Ośrodka Turystycznego
w Olechowie. Ośrodek w Kowarach zajmuje się na stałe pracą z rodzinami, podobnie jak ten
w Radomiu, który prowadzi także ośrodek w Dąbrówce.
Lubelski Ośrodek ODWAGA prowadzi psychoterapię i grupy wsparcia dla osób
o skłonnościach homoseksualnych, a ośrodek w Kielcach organizuje wypoczynek dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych (w tym roku był to np. wypoczynek letni dla młodzieży zagrożonej
alkoholizmem i pochodzącej z rodzin z problemami alkoholowymi w Szlachtowej k/ Szczawnicy
oraz letni i zimowy wypoczynek dal dzieci i młodzieży połączony z profilaktyka uzależnień)
oraz współdziała z Kieleckim Bankiem Żywności. Warszawski ośrodek PRAGA prowadzi
w Tarchominie świetlicę środowiskową „Akwarium” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Ośrodek w Warszawie http://www.fundacja.wpraga.oaza.pl/ wspiera pomocą doraźną
i rzeczową potrzebujących, wspomagając warszawsko-praską Diakonię Miłosierdzia (m.in.
pomógł powodzianom z Sandomierza przekazując im 4 500zł oraz zorganizował pomoc dla
rodziny poszkodowanej losowo) oraz zbiera środki na utrzymanie serwera i opłatę domen
oraz potrzeby Diakonii Komunikowania Społecznego. Organizuje zimowiska i obozy letnie
dla dzieci i młodzieży prowadzone według własnych, autorskich programów. W okresie letnim
wspiera organizację rekolekcji Domowego Kościoła.
Ośrodek w Krościenku wydaje czasopismo „Eleuteria”, a w Poznaniu – czasopismo
„Wieczernik”. Ośrodek DLA JEZUSA w Siemianowicach prowadzi stronę internetową
www.jezus.com.pl.
Fundacja wspiera też finansowo Diakonię Misyjną i Diakonię Życia.
147
Więcej informacji na temat Fundacji i o tym jak można pomóc: www.fundacja.oaza.pl

Oaza

Pismo Ruchu Światło-Życie

Wraz z tym numerem „Oazy” dostajesz małą naklejkę z napisem
„Wybieram życie”. To nie jest gadżet podobny do tych, jakie dołączane
są do innych czasopism. Ta naklejka ma być narzędziem świadectwa
i ewangelizacji. Przygotowała ją Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie
we współpracy z głównymi oazowymi czasopismami. Chcielibyśmy, by
takie naklejki stały się naszym małym prezentem z okazji beatyﬁkacji
Jana Pawła II.
Los najmniejszych był jednym z głównych tematów pontyﬁkatu Jana
Pawła II, który przy każdej okazji upominał się o nich, z wielkim bólem
przyjmował wszystkie działania przeciwko życiu a z wielką radością
witał każdą inicjatywę w kierunku obrony życia. Sam był inicjatorem
ogromnej ilości działań w obronie życia. Dlatego właśnie jako owoce
beatyﬁkacji papieża Polaka chcemy zostawić świadectwo naszej troski
o życie.
Zapraszamy więc, abyś nie odkładał naklejki do zbioru swoich oazowych
pamiątek ani w żadnym wypadku jej nie wyrzucał. Pomyśl, gdzie
możesz ją umieścić – na samochodzie? na jakiejś okładce? W innym
miejscu? Umieść ją tak, by dawała świadectwo, że wybierasz życie.
Jeśli masz więcej naklejek – bo dostałeś je wraz z innym czasopismem
oazowym lub z innego źródła – pomyśl, komu mógłbyś je dać. Niech
nie leżą u ciebie, a niech inni również mają szansę zaświadczyć, że
wybierają życie.
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