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W „Roku Wiary Konsekwentnej” szczególnie uroczyście chcemy przeżyć dzień wspomnienia
śmierci ks. Blachnickiego. Będzie on poprzedzony rekolekcjami „Człowiek wiary konsekwentnej”
zorganizowanymi na Kopiej Górce w dniach 23-26 lutego2012 r. W weekend poprzedzający
rocznicę śmierci ks. Blachnickiego (sobota i niedziela, 25-26 lutego2012) w Krościenku odbędą się
uroczystości upamiętniające to wydarzenie:

•
•
•

W sobotę 25 lutego2012 r. w Krościenku będzie miało miejsce spotkanie szkół noszących
imię ks. Blachnickiego.
W niedzielę na rocznicowe obchody zapraszamy wszystkich członków i uczestników
Ruchu, szczególnie z Polski południowej.
Centralne uroczystości, z udziałem zaproszonych gości odbędą się w poniedziałek
27 lutego2012 r. w Krościenku. Do udziału w tych obchodach gorąco zapraszam.

Równocześnie zachęcam, aby w tych dniach wspólnoty naszego Ruchu zgromadziły się na
Eucharystiach sprawowanych w intencji rychłej beaty�ikacji sługi Bożego ks. Blachnickiego. Warto
nasze spotkania połączyć z wieczornicami poświęconymi pamięci naszego Założyciela.

Program

Sobota 25 lutego
10:00 Spotkane szkół – zawiązanie wspólnoty
– krótka prezentacja
Konkurs plastyczny; piosenka, utwór
12:00 Eucharystia + modlitwa przy grobie
13:30 Posiłek
14:30 Szkolna FAMILIADA – konkurs wiedzy
o Słudze Bożym
17:00 Kolacja
18:00 Filmy: „Odważny wiarą” i „Gwałtownik
Boży Wieczór świadectw (z terenu
Krościenka i okolic)
Niedziela 26 lutego:
10:00 Zawiązanie wspólnoty
11:00 Eucharystia + zejście do grobu Ojca
12:30 Agapa
13:30 Krótkie świadectwa o Ojcu
Oazowa FAMILIADA* – konkurs wiedzy
o Słudze Bożym

Konkurs na projekt strony internetowej
Centrum Ruchu – ogłoszenie wyników
Spektakl „Prorok” – do 17:00
18:00 Spektakl „Prorok” – dla para�ian
* skład drużyn: międzystanowy: młodzież,
dorośli, rodziny, duchowieństwo
Poniedziałek 27 lutego
10:00 Zawiązanie wspólnoty
Prezentacja dzieł sługi Bożego
ks. F. Blachnickiego
Godzina świadectwa
12:30 EUCHARYSTIA
Obiad
15:00 Dyskusja panelowa na temat dorobku
naukowego i pastoralnego sługi Bożego
ks. Franciszka Blachnickiego
17:00 Nieszpory

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego przyjazdu – do 5 lutego 2012 r.
na adres:
Centrum Światło-Życie
ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n. Dunajcem
tel. 18 262 32 35, email: kopiagorka@oaza.pl
Okładka: zdjęcie Chrystusa Sługi Piotr Szyndrowski, projekt i realizacja Waldemar Kanar
Str. 2
13. Benedykt XVI, List apostolski w formie «motu proprio» PORTA FIDEI ogłaszający Rok Wiary, p. 7
Str. 59 Benedykt XVI, List apostolski w formie «motu proprio» PORTA FIDEI ogłaszający Rok Wiary, p. 2
Str. 115 zdjęcie Tobiasz Makieła
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Kronika
Żywego Kościoła

O

statnie miesiące roku 2011
przyniosły przede wszystkim
spotkania z kapłanami
w Polsce i na Ukrainie, udział w Kongresie „Nowi ewangelizatorzy dla nowej
ewangelizacji” oraz rekolekcje ORAE
prowadzone w Pradze dla czeskich
i słowackich oazowiczów. O tych wydarzeniach chciałbym napisać parę słów
w „Kronice Żywego Kościoła”.
Posługa na Ukrainie
W minionym czasie miałem okazję
dwukrotnie gościć na Ukrainie. Podczas
pierwszego wyjazdu byłem pod Kijowem, gdzie w seminarium duchownym
diecezji kijowsko-żytomierskiej w Worcellu prowadziłem rekolekcje dla kilkunastu kapłanów z kilku ukraińskich
diecezji. Prezentowałem im wizję posługi kapłańskiej skoncentrowanej na
głoszeniu słowa, sprawowaniu sakramentów oraz na posłudze pasterskiego
przewodzenia wspólnocie. Wizja ta jest
oparta na nauczaniu Soboru Watykańskiego II oraz na myśli błogosławionego
Jana Pawła II i sługi Bożego ks. F. Blachnickiego. Doświadczenie wspólnoty
kapłańskiej, zgromadzonej na słuchaniu
słowa Bożego, wspólnej modlitwie oraz
dzieleniu się własnym życiem stało się
4

bardzo cennym i umacniającym doświadczeniem. Nauczanie rekolekcyjne
było konfrontowane z niełatwymi realiami codzienności posługi kapłańskiej, szczególnie we wschodniej Ukrainie, gdzie katolicy stanowią nieliczną
grupę społeczną. Uczestnicy rekolekcji
dzielili się swoją pracą duszpasterską
w bardzo małych wspólnotach parafialnych, nieraz rozproszonych na dużych
terytoriach. W tym kontekście świadectwo ich regularnych spotkań kapłańskich na modlitwie było dla mnie bardzo budujące. Księża uczestniczący
w rekolekcjach podkreślali, że trwanie
w regularnej wspólnocie kapłańskiej
niejednokrotnie ratuje ich życie i duchowość kapłańską, dlatego byli szczerze zainteresowani duchowością Unii
Kapłanów Chrystusa Sługi, aby dzięki
niej pogłębić swoją własną duchowość.
Z radością mogłem im uświadomić, że
teologia kapłaństwa zawarta w statucie
„Unii Kapłanów Chrystusa Sługi” jest
tak naprawdę duchowością Soboru
Watykańskiego II. Była to więc również
okazja do prezentacji wizji odnowy
Kościoła realizowanej w ramach Ruchu
Światło-Życie, który już od kilkunastu
lat jest obecny także na Ukrainie. Na
zakończenie tych rekolekcji miało
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miejsce ważne wydarzenie – odbyło się, wspólnoty wspólnot. Urzeczywistnienie
pierwsze w historii naszego Ruchu na tej wizji jest najważniejszym wyzwaUkrainie, Kolegium Moderatorów niem, które stoi przed nami w drugiej
Ruchu Światło-Życie, w którym wzięło już dekadzie XXI wieku. Od ustaleń
udział sześciu kapłanów, w tym mode- udało nam się w miarę sprawnie przejść
do realizacji tego pastoratorzy diecezjalni
ralnego projektu. Spoz trzech ukraińskich Odbyło się, pierwsze
tkał się on z entuzjadiecezji. Kolejnym w historii naszego
stycznym przyjęciem ze
owocem tego rekolek- Ruchu na Ukrainie,
strony biskupa diecezji
cyjnego czasu była Kolegium Moderatodecyzja o zainicjowa- rów Ruchu Światło-Ży- kamieniecko-podolskiej
Leona Dubrawskiego.
niu Studium Formacji
cie, w którym wzięło
Zezwolił on, aby StuPastoralno-Liturgiczdium Formacji Pastoralnej dla ukraińskich udział sześciu kapłanów,
w
tym
moderatono-Liturgicznej odbyksięży i sióstr zakonnych. Studium takie rzy diecezjalni z trzech wało się pod jego patron ate m w C e nt r u m
założył w latach 70- ukraińskich diecezji.
Ruchu Światło-Życie
tych XX wieku sługa
w Gwardijsku. W listoBoży ks. Franciszek
Blachnicki w Lublinie. Jego celem było padzie odbyła się pierwsza trzydniowa
wprowadzanie duszpasterzy w sobo- sesja Studium, w której wzięło udział
rową wizję Kościoła poprzez odno- kilkanaścioro księży i sióstr zakonnych
wione duszpasterstwo oraz wprowadze- – dwie siostry przybyły aż znad Morza
nie w metody pracy stosowane w ra- Azowskiego! W zajęciach uczestniczył
mach Ruchu Światło-Życie. Doszliśmy również bp Leon Dubrawski! Było to
do wniosku, że takie Studium jest dzisiaj dla mnie, prowadzącego te zajęcia,
bardzo potrzebne na Ukrainie, aby niezwykle pięknym świadectwem ze
wprowadzać duszpasterzy i osoby strony bpa Leona. Widać było, że barkonsekrowane w wizję odnowy Ko- dzo mu zależy, aby jego duszpasterze
ścioła realizowaną w ramach Ruchu byli jak najlepiej przygotowani pastoŚwiatło-Życie. Wszystko po to, aby za- ralnie do wyzwań, które przynosi im
równo ukraińscy kapłani, jak i siostry współczesny świat. Sesja prezentowała
zakonne jeszcze owocniej potrafili podstawowe tematy dotyczące pojęć
włączyć się w nasz Ruch działający na Koinonia oraz Martyria, dlatego dużo
Ukrainie, ale również po to, aby ukazy- mówiliśmy o Kościele, o parafii posować perspektywę pracy duszpasterskiej borowej oraz o ewangelizacji i nowej
zakorzenioną w obrazie Kościoła ewangelizacji. Dla nas wszystkich było
5
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ks. Ryszard Nowak – zdjęcie z rekolekcji kapłańskich w Krościenku

to bardzo owocne doświadczenie, które
z czasem, miejmy nadzieję, że w trwały
sposób, wpisze się w różne formy posługi pełnionej przez nasz Ruch na
Ukrainie. Świadomi duszpasterze z wizją to podstawa soborowej odnowy
Kościoła! Na przełomie stycznia i lutego
odbędzie się kolejna sesja Studium, na
którą czekam z radością.
Reaktywacja „Koinonii”
W drugiej połowie lat 70-tych XX
wieku sługa Boży ks. Blachnicki zainicjował sympozja „Koinonia”. Były one
poświęcone tematyce odnowy duszpasterskiej naszych parafii. Adresowano
je głównie dla proboszczów, aby stworzyć z nich środowisko diakonii wspólnoty lokalnej. Spotkania odbywały się
6

z różną intensywnością w kolejnych
latach. Z czasem jednak przybrały one
formę typowych sympozjów, na których
niekoniecznie obecni byli proboszczowie parafii. W 2007 roku odbyło się
ostatnie takie sympozjum. Po kilku latach przerwy udało się wskrzesić te
spotkania, choć w nieco innej formule.
Przez trzy dni w Porszewicach, w gronie
30 proboszczów i duszpasterzy, staraliśmy się spojrzeć na nowo na propozycję
odnowy parafii, którą pozostawił nam
sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.
Znamienny jest fakt, że wśród prelegentów sporą grupę stanowiły osoby
świeckie, odpowiedzialne za centralne
diakonie specjalistyczne naszego Ruchu, które mówiły o różnych aspektach
odnowy życia parafialnego przez pry-
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w nich szczere zatroskazmat diakonii specjalinie o odnowę parafii.
stycznych. Patrząc na Księża uczestniczący
Mam nadzieję, że niebatę sytuację, można po- w rekolekcjach podwem na bazie spotkań
wiedzieć, że jako Ruch
kreślali, że trwanie
„Koinonia” zaistnieje
jednak trochę się rozwinęliśmy przez ostat- w regularnej wspólno- w Ru chu D i a koni a
Wspólnoty Lokalnej. To
nie trzydzieści lat! cie kapłańskiej niejednokrotnie
ratuje
ich
z kolei pozwoli na jeszW minionych latach
cze większe ukierunkoraczej rzadko można życie i duchowość
wanie służby Ruchu na
było wysłuchać świec- kapłańską.
odnowę naszych parafii,
kich prelegentów móaby faktycznie stawały
wiących do duszpasterzy o różnych aspektach życia parafii. się wspólnotami wspólnot.
Dzisiaj mamy w naszym Ruchu coraz
więcej świeckich, którzy stali się eksper- Kongres „Nowi ewangelizatorzy dla
nowej ewangelizacji” w Rzymie
tami w różnych dziedzinach życia KoW spotkaniu tym, które miało miejścioła. I ten fakt bardzo cieszy! Spotkanie proboszczów „Koinonia” w Porsze- sce w Rzymie w dniach 14-16.10.2011
wicach stało się okazją do spotkania roku, wziąłem udział wraz ze sporą
kapłanów, którzy od lat są zaangażo- delegacją naszego Ruchu. Było nas
w sumie około 50 osób. Szczewani w nasz Ruch. Widziałem
gólnie ważne było pierwsze
spotkanie w auli synodalnej,
na sesji zamkniętej, w której
uczestniczyło blisko czterystu
przedstawicieli różnych ruchów i wspólnot z całego
świata. W trakcie tej sesji abp
Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady do
Spraw Rozkrzewiania Nowej
Ewangelizacji, wskazał na
siedem ważnych kontekstów nowej ewangelizacji:
kultura, świat komunikacji
społecznej, zjawisko migracji, rodzina, liturgia, poliEwangelizacja uliczna w Pradze.
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Fot. www.svetlo-zivot.cz

tyka oraz nowa ewangelizacja a duszpasterstwo. Z radością stwierdziłem,
że od ponad trzydziestu pięciu lat realizujemy, z różną intensywnością,
wszystkie te aspekty w ramach naszego
Ruchu! Później miały miejsce wypowiedzi przedstawicieli różnych ruchów
i wspólnot z całego świata. Jako jeden
z dwóch Polaków miałem okazję zabrać głos. Wypowiadając się w imieniu
naszego Ruchu wskazałem na trzy
ważne wątki, które trzeba uwzględniać,
gdy mówimy o nowej ewangelizacji:
związek między ewangelizacją a wyzwoleniem z lęku i zniewoleń, związek
między ewangelizacją a ekumenizmem
oraz na postawę pokory ewangelizatora. Te trzy ważne konteksty są bardzo
cennym doświadczeniem naszego
Ruchu. Sprawiły one, że wielu ludzi
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miało okazję doświadczyć żywego
kontaktu z Bogiem, dlatego warto je
uwzględniać dzisiaj, gdy próbujemy
precyzować konteksty nowej ewangelizacji. Kolejna sesja Kongresu odbywała się już w auli Pawła VI, z udziałem ponad 12 tysięcy osób. Był to czas
słuchania słowa Bożego, modlitwy,
świadectw, a przede wszystkim spotkania z Ojcem Świętym Benedyktem
XVI. W czasie swego przemówienia
Ojciec Święty powiedział bardzo
ważne zdanie: „bycie ewangelizatorem
nie jest przywilejem, ale zobowiązaniem płynącym z wiary”. Myślę, że to
bardzo ważne słowa, przez które Ojciec
Święty na nowo uświadomił nam, że
„wszyscy jesteśmy wezwani do ewangelizacji”! W niedzielę natomiast
uczestniczyliśmy w Eucharystii pod
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przewodnictwem Ojca Świętego, która poprowadzić Oazę Rekolekcyjną Aniuroczyście zakończyła Kongres „Nowi matorów Ewangelizacji dla czeskich
ewangelizatorzy dla nowej ewangeli- i słowackich członków naszego Ruchu.
zacji”. W trakcie tej celebracji Ojciec Był to czas bardzo intensywny, pełen
Święty ogłosił i zapowiedział rok wiary, modlitwy, wykładów, ćwiczeń. Od samego początku uświadoktóry rozpocznie się
11.10.2012 roku w pięć- bycie ewangelizato- miliśmy uczestnikom
dziesiątą rocznicę rozpo- rem nie jest przywi- ORAE, że rekolekcje będą
połączone z ewangelizaczęcia Soboru Watykań- lejem, ale zobowiącyjnym wyjściem do luskiego II. Kongres ten
zaniem płynącym
dzi, dlatego wszystkie
stał się kolejną inspiracją
z
wiary
wykłady i seminaria miały
do podjęcia nowej ewanwymiar bardzo prakgelizacji, którą w naszym
Ruchu chcemy realizować za sprawą tyczny, aby można je było zastosować
Planu „Ad Christum Redemptorem 2”! w różnych formach ewangelizacji.
W sobotnie piękne słoneczne październikowe popołudnie pojechaliśmy do
Praska jesienna ewangelizacja
Napełnieni Duchem Świętym po samego Centrum Pragi, na Stare Miarzymskim spotkaniu ewangelizatorów sto, by przy kościele ojców franciszkapojechaliśmy z Markiem Filarem pod nów, tuż przy Starym Rynku, poprowakoniec października do Pragi, by tam dzić trzygodzinną ewangelizację uliczną
9
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ze świadectwami, pantomimami, śpiewami, tańcami ewangelizacyjnymi
i z orędziem zapraszającym do przyjęcia
Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Rozmawialiśmy z ludźmi, którzy tłumnie
przechodząc koło miejsca naszej ewangelizacji zatrzymywali się zaciekawieni
niezwykłym wydarzeniem. Tym bardziej niecodziennym, że Praga jest
niestety bardzo zlaicyzowanym miastem. Owoce tej ewangelizacji pozostaną w ludzkich sercach. Zarówno tych
przypadkowych przechodniów, wśród
których byli nie tylko Czesi, ale i Portugalczycy, Australijczycy czy Kanadyjczycy, jak i wśród uczestników ORAE,
którzy bardzo sprawnie przeszli ewangelizacyjny sprawdzian. W czasie
dzielenia się po ewangelizacji widać
było, że cel został osiągnięty, ponieważ
10

z entuzjazmem opowiadali o tym, jak
przełamywali swój lęk i doświadczali
radości w Duchu Świętym, gdy publicznie mogli przyznać się do Jezusa. To był
wielki owoc tego ORAE – odkrycie
przez naszych oazowiczów z Czech
i Słowacji, że ewangelizacja jest naszym
podstawowym zadaniem i misją. Kolejny owoc to radość, której doświadczyliśmy dzieląc się swoją wiarą.
W końcu owocem tych rekolekcji było
również ważne wydarzenie – powstanie
Krajowej Diakonii Ewangelizacji, drugiej obok Diakonii Jedności krajowej
diakonii w Czechach (Krajowa Diakonia Jedności to owoc rekolekcji, które
prowadziłem w Pradze w lutym 2011
roku). Teraz trzeba się modlić, aby
Duch Święty prowadził czeskie i słowackie wspólnoty Ruchu Światło-Życie
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do podjęcia i realizacji Planu Ad Christum Redemptorem 2, tym bardziej, że
ulotki o Planie ACR 2 zostały już przełożone na język czeski.

nego. Zgromadziły w Centrum Ruchu
Światło-Życie w Krościenku 120 kapłanów. Programem rekolekcji stały się
treści Oazy Rekolekcyjnej Animatorów
Modlitwy. Rekolekcje te dały okazję do
Kapłańskie spotkania
refleksji nad osobistą modlitwą oraz
W listopadzie miałem okazję naj- nad animacją życia modlitewnego
pierw prowadzić rekolekcje dla mode- w naszych wspólnotach. Pokazały boratorów diecezjalnych w Porszewicach, gactwo charyzmatycznej modlitwy
a następnie uczestniczyć w rekolekcjach w Duchu Świętym, która jest jednym
kapłańskich w Krościenku. Rekolekcje z nurtów życia modlitewnego w naszym
dla moderatorów diecezjalnych Ruchu Ruchu już od połowy lat siedemdziesiąŚwiatło-Życie i moderatych. W tamtym czasie
torów diecezjalnych Do- Rekolekcje te dały
sługa Boży ks. Blachokazję
do
refleksji
mowego Kościoła były
nicki stał się jednym
bardzo dobrym czasem nad osobistą modliz pionierów modlitewrekolekcyjnym. Pochyli- twą oraz nad animanej odnowy charyzmaliśmy się nad tematyką cją życia modlitewtycznej w Duchu Święzwiązaną z realizacją nego w naszych
tym w Kościele w Polprzez nasz Ruch „Planu wspólnotach. Pokasce. Ponowne odkrycie
Ad Christum Redempto- zały bogactwo chary- tej rzeczywistości, wpirem 2” oraz nad odnową zmatycznej modlitwy sanej w charyzmat naparafii. Mówiliśmy także w Duchu Świętym,
szego Ruchu, przez tak
o posłudze moderatora która jest jednym
liczną grupę kapłanówdiecezjalnego Ruchu z nurtów życia modli- moderatorów, powinŚwiatło-Życie i posłudze tewnego w naszym
no zaowocować ożymoderatora Domowego
Ruchu już od połowy wieniem życia modliKościoła. Był to czas odtewnego wspólnot
lat siedemdziesiąkrywania zadań, które
naszego Ruchu. Przejatych.
stoją przed wspólnotami
wami takiego „modliRuchu oraz budowania
tewnego przebudzenia
jedności kapłańskiej przez wspólnotę w Duchu Świętym” powinny stać się
modlitwy, dzielenia się słowem Bożym częściej organizowane spotkania mooraz codziennym doświadczeniem dlitewne, Oazy Modlitwy, rekolekcje
posługi kapłańskiej. Z kolei rekolekcje ORAM i KODA DM oraz Seminaria
kapłańskie dla moderatorów odbywały Odnowy w Duchu Świętym. W tym
się w ostatnim tygodniu roku liturgicz- miejscu aż prosi się wezwać Ducha
11
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Świętego słowami modlitwy bł. Jana Pawła II:
„Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi! Tej
ziemi!”.
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Ciągle w drodze
Obok wspomnianych
wyżej wydarzeń, ostatnie
miesiące roku wypełniły
mi między innymi spotkania z uczes-tnikami Oazy
Jedności Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych,
Oazy Jedności Diakonii
Ewangelizacji, spotkanie z uczestnikami Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych filii krakowskiej, wykład
o nowej ewangelizacji dla członków
Rady Duszpasterskiej archidiecezji
krakowskiej pod przewodnictwem
kard. Stanisława Dziwisza, z udziałem
krakowskich biskupów pomocniczych,
wykład dla księży dziekanów archidiecezji przemyskiej pod przewodnictwem
abpa Józefa Michalika, z udziałem bpa
Adam Szala i bpa Mariana Rojka, wypowiedź w ramach sesji Kurii Metropolitalnej archidiecezji warszawskiej pod
przewodnictwem kard. Kazimierza
Nycza, z udziałem warszawskich biskupów pomocniczych, gdzie mówiłem
o przyszłorocznej Pielgrzymce Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka, która stanie się
częścią Wigilii Święta Dziękczynienia.
Byłem też uczestnikiem sesji założycielskiej Stowarzyszenia Pomocy Kościo12

łowi w Chinach o nazwie „Sinicum”, którego
stałem się członkiemzałożycielem. Oczywiście zdążyłem też mieć
obowiązkowe w tej porze roku dwutygodniowe silne przeziębienie, które niestety
uniemożliwiło mi poprowadzenie ORD dla
INMK. Zdążyłem też
uradować się moim
nowym Pasterzem –
abpem katowickim
Wiktorem Skworcem, który znalazł czas
jako odchodzący Pasterz diecezji tarnowskiej przyjechać na Kopią Górkę,
by modlić się za diecezję tarnowską
i katowicką oraz za nasz Ruch w kaplicy
Chrystusa Sługi i przy grobie Ojca
Franciszka. Było też wiele innych ciekawych spotkań i rozmów na drogach
Żywego Kościoła. Przed nami kolejny
rok Pański 2012, który zapewne da nam
okazję do wielu spotkań w drodze. Bo
kto jest w Ruchu, ten nie może stać
w miejscu, tylko musi być w drodze,
wówczas jest w Ruchu!

Przed nami kolejny
rok Pański 2012,
który zapewne da
nam okazję do wielu
spotkań w drodze.
Bo kto jest w Ruchu,
ten nie może stać
w miejscu, tylko
musi być w drodze,
wówczas jest w Ruchu!

Pozdrawiam Was serdecznie!
Pan z Wami!
Wasz ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny
Ruchu Światło-Życie
Katowice 9 stycznia 2012

TEMAT ROKU

P

oprzez swą miłość Jezus Chrystus przyciąga do Siebie
ludzi z każdego pokolenia: w każdym czasie zwołuje on
Kościół, powierzając mu głoszenie Ewangelii, z nakazem,
który zawsze jest nowy. Z tego względu także dziś potrzeba
bardziej przekonującego zaangażowania kościelnego na rzecz
nowej ewangelizacji, aby na nowo odkryć radość w wierze
i odnaleźć entuzjazm w przekazywaniu wiary. Zaangażowanie
misyjne wierzących, które nigdy nie może słabnąć, czerpie moc
i siłę w codziennym odkrywaniu Jego miłości. Wiara bowiem
rośnie, gdy przeżywana jest jako doświadczenie otrzymanej
miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie łaski
i radości. Sprawia ona, że życie wiernych wydaje owoce, ponieważ poszerza serca w nadziei i pozwala na dawanie twórczego
świadectwa: otwiera w istocie serca i umysły tych, którzy słuchają, na zaproszenie Pana, aby przylgnęli do Jego słowa, by
stali się Jego uczniami.
Benedykt XVI

Oaza
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Fot. Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie w Lublinie

Dar wiary

D

zisiaj, w 44. rocznice największego dnia mojego życia, dnia
moich narodzin w celi skazańców na oddziale ,,BI” katowickiego
więzienia – chciałbym ku chwale Boga
Ojca i Syna, i Ducha Świętego wyznać
z wdzięcznością, że oprócz niezliczonych innych darów otrzymałem
w swoim życiu cztery niezwykłe dary,
które uważam według mojej obecnej
zdolności rozeznania za największe.
Dar pierwszy to dar wiary, która jako
nowa, nadprzyrodzona rzeczywistość
została mi wlana w jednym momencie
w owym pamiętnym dniu – jako
zupełnie nowe, nie ludzką mocą za14

palone światło, które świeci nawet
wtedy, gdy nie pada jeszcze na żaden
przedmiot i trwa 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 wytryskującej ku życiu
wiecznemu”. Nigdy w tym okresie nie
przeżywałem wątpliwości co do wiary
i nigdy nie miałem innych celów
i dążeń, zainteresowań, poza wynikającymi z wiary i skierowanymi ku
Ojcu przez Syna w Duchu Świętym,
w realizacji wielkiego planu zbawienia.

Pismo Ruchu Światło-Życie
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Fot. Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie w Lublinie

który w oczach Boga byłby
Wszystkie decyzje były
czysty, który byłby wyrapodejmowane z moty- Wszystkie decyzje
zem b e zinteres ownej
wacji wiary. Wiarę przy były podejmomiłości. Ale zawsze trwała
tym zawsze pojmowałem wane z motywacji
we mnie świadojako dec yzję osoby, wiary. Wiarę przy
mość tej niedoskonałości
polegającą na oddaniu tym zawsze poji pragnienie wewnętrznego
siebie, i moje zaanga- mowałem jako
oczyszczenia. Długo to
żowanie – przynajmniej decyzję osoby,
trwało, zanim poznałem,
na płaszczyźnie intencji polegającą na
że nawet to pragnienie
– było niepodzielne.
oddaniu siebie,
oczyszczenia nie jest czyste
Równocześnie jednak
i moje zaangażoi wymaga oczyszczenia. Ale
zawsze towarzyszyła mi
wanie – przynajtęsknota za miłością trwała
(i towarzyszy) świadomniej na płaszprzez cały czas – i to także
mość, że moja służba
czyźnie intencji –
był owoc wiary, rozwijającej
wiary nie jest czysta, że
było niepodzielne. swoją dynamikę ku miłości,
jest skażona w moim
swojego wypełnienia.
wnętrzu pychą, odniesieCałe 44 lata mego życia – to jeden
niem do siebie, pragnieniem bycia
i posiadania dla siebie. Nigdy jeszcze krzyk, wołanie tęsknoty za miłością, za
właściwie nie spełniłem żadnego aktu, oczyszczeniem. Wiele razy było to
wołanie głośne wśród łez, krzyk
udręczonej niewolą własnego ,,ja”
duszy. Owo ,,pragnę”, które trwa
i potęguje się – to wielki dar mego życia,
pochodzący z daru wiary. Nie wiem,
kiedy Pan zaspokoi to pragnienie – czy
jeszcze za życia czy w śmierci! Niech się
stanie Jego wola! Ale i ,,nawrócenie
miłości” musi nastąpić – to pewne. Bo
Duch nie może rozbudzać pragnienia,
którego by nie chciał zaspokoić.
Cała moja wewnętrzna problematyka
minionych 44 lat była również określona
przez wiarę, były to etapy na drodze
wiary.
Fragment Testamentu
ks. Franciszka Blachnickiego
15
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Nowa ewangelizacja
Lineamenta stanowią ważny etap w przygotowaniach do XIII Zwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat „Nowa ewangelizacja dla
przekazu wiary chrześcijańskiej”, które odbędzie się w dniach 7-28 października
2012 roku. Celem zgromadzenia będzie ustalenie, jaka jest aktualna sytuacja
w Kościołach partykularnych, aby w jedności wytyczyć nowe metody i formy
wyrazu Dobrej Nowiny z myślą o przekazywaniu jej współczesnemu człowiekowi
z nowym entuzjazmem.
Wizja dla Kościoła
na dziś i na jutro
„Nowa ewangelizacja” oznacza, „że
musimy na nowo rozniecić w sobie
pierwotną gorliwość i pozwolić, aby
udzielił się nam zapał apostolskiego
przepowiadania, jakie wzięło początek z Pięćdziesiątnicy. Powinniśmy
wzbudzić w sobie płomiennego ducha
św. Pawła, który wołał: „Biada mi,
gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor
9, 16). Ten zapał z pewnością pobudzi
Kościół do nowej aktywności misyjnej, której nie będzie można
powierzyć jedynie wąskiej grupie

16

„specjalistów”, ale będzie ona wymagać odpowiedzialnego udziału
wszystkich członków Ludu Bożego.
Kto prawdziwie spotkał Chrystusa,
nie może zatrzymywać Go dla siebie,
ale winien Go głosić. Potrzeba nowego rozmachu w apostolstwie, które
byłoby przeżywane jako codzienne
zadanie wspólnot i grup chrześcijańskich”. (…)
W tym względzie od czasów Soboru
Watykańskiego II Papieże dawali nam
jasne hasło dla duszpasterstwa dziś
i w przyszłości: „nowa ewangelizacja”,
czyli nowe głoszenie orędzia Chry-
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stusa, które daje radość
i wolność. (…) Cały trud
rozeznawania, któr y
mamy podjąć, ma za cel,
aby ta wizja zapuściła
głębokie korzenie w naszych sercach. W sercu
każdego z nas, w sercu
naszych Kościołów, na
służbie świata. [24]

byc i a Ko ś c i o ł e m ,
który uniknie pułapek
sekciarstwa i „religii
obywatelskiej”, pozwoli w kontekście
postideologicznym,
takim jak nasz, zachować formę Kościoła
misyjnego. Innymi
słowy, Kościół potrzebuje, by w wielości
swych postaci, nie zatracić oblicza Kościoła
„domowego, ludowego”. Nawet kiedy
jest mniejszością czy
podlega dyskryminacji, Kościół nie może
zatracić swej umiejętności udziału w codziennym życiu człowieka, by z tego miejsca głosić ożywcze
przesłanie Ewangelii.
Jak mówił Papież Jan
Paweł II, „nowa ewangelizacja” oznacza odbudowę chrześcijańskiej tkanki
społeczeństwa, poprzez odrodzenie
tkanki samych wspólnot chrześcijańskich [28]; oznacza to pomagać Kościołowi, by nadal był obecny „pośród
swych synów i córek”[29], aby animować ich życie i prowadzić do Królestwa, które przychodzi. (…)
Nastał czas nowej ewangelizacji również dla świata zachodniego, gdzie
wielu z tych, którzy otrzymali chrzest,

Tradycyjne i dobrze
utrwalone wyobrażenia o ewangelizacji – które umownie
stosowało podział
na «kraje chrześcijańskie» i «ziemie
misyjne» – dziś
pomimo swej pojęciowej jasności
okazują się być
niewystarczające.
Nawet kiedy jest
mniejszością czy
podlega dyskryminacji, Kościół nie
może zatracić swej
umiejętności udziału
w codziennym życiu
człowieka, by z tego
miejsca głosić
ożywcze przesłanie
Ewangelii.

Przejawy nowej
ewangelizacji
Pojęcie „nowej ewangelizac ji” oznacza
w końcu potrzebę określenia nowych przejawów ewangelizacji, aby
być Kościołem wewnątrz
aktualnych kontekstów
społecznych i kulturowych, które tak bardzo
się zmieniają. Tradycyjne i dobrze utrwalone
wyobrażenia o ewangelizacji – które umownie stosowało
podział na „kraje chrześcijańskie”
i „ziemie misyjne” – dziś pomimo swej
pojęciowej jasności okazują się być
niewystarczające. Są one zbyt uproszczone i odnoszą się do sytuacji, która
przemija, by móc funkcjonować jako
wzorce odniesienia w budowaniu dzisiejszych wspólnot chrześcijańskich.
Potrzeba, by praktyka chrześcijańska
ukierunkowała refleksję w żmudnej
pracy kształtowania nowego modelu
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nie ma już kompletnie
dobrobyt materialny
Kto prawdziwie
nic wspólnego z życiem
i konsumizm, aczkolspotkał Chrystusa,
chrześcijańskim. Coraz
wiek przemieszane
nie może zatrzymywięcej jest tam ludzi,
z sytuacjami zastraszawać
Go
dla
siebie,
którzy choć zachowują
jącej nędzy i ubóstwa,
ale winien Go głosić. sprzyjają i hołdują zasawprawdzie pewną więź
Potrzeba nowego
z wiarą, słabo i źle znają
dzie: „żyć tak, jak gdyby
rozmachu
w
apostoljej fundamenty. Często
Bóg nie istniał””[30].
stwie, które byłoby
wyobrażenie o wierze
Wspólnoty chrześciprzeżywane jako
chrześcijańskiej jest
jańskie muszą umieć
codzienne zadanie
kształtowane przez kazareagować odpowierykatury i stereotypy
dzialnie i z odwagą na
wspólnot i grup
rozpowszechniane
tę potrzebę odnowy,
chrześcijańskich».
przez kulturę, w postaktórą stawia przed Kowie obojętnego dyściołem transformacja
stansu, jeśli nie otwartej kontestacji. kontekstu kulturowego i społecznego.
Nadszedł czas na nową ewangelizację Muszą się one nauczyć, jak opanować
tego Zachodu, gdzie „całe kraje i na- i realizować tę długofalową przemianę,
rody, w których niegdyś religia i życie zachowując jako punkt odniesienia
chrześcijańskie kwitły i dały początek nakaz ewangelizacji.
wspólnocie wiary żywej i dynamicznej,
Synod Biskupów XIII Zwyczajne
dzisiaj wystawione są na ciężką próbę,
Zgromadzenie Ogólne,
a niekiedy podlegają procesowi radyNowa Ewangelizacja dla Przekazu
kalnych przemian wskutek szerzenia
Wiary Chrześcijańskiej, Lineamenta,
się zobojętnienia, sekularyzmu i ateWatykan 2011 (fragmenty).
izmu. Chodzi tu przede wszystkim
o kraje i narody należące do tak zwanego Pierwszego Świata, w których
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Kościół naszym
domem
Jan Paweł II w Novo millenio ineunte mówi nam, że Kościół ma być domem
i szkołą komunii. Mówi bardzo konkretnie, co to oznacza w praktyce, tak, że
można by od razu przejść na płaszczyznę działania. Ale błędem byłoby ulec tej
pokusie. Zanim przystąpimy do planowania konkretnych przedsięwzięć, należy
przeżyć duchowość komunii, podkreślając jej znaczenie jako zasady wychowawczej wszędzie tam, gdzie kształtuje się człowiek i chrześcijanin.
Świadectwo wspólnoty
Wyzwaniem, przed którym stajemy
nie tylko w Polsce, ale tworząc wspólnoty również w innych częściach Europy czy nawet świata, jest ukazanie
wiarygodności Kościoła. Dzieje się to,
gdy wspólnoty stają się rzeczywiście
komunią miłości, realizowaną wobec
Boga żywego i wobec bliźnich. Nie
łudźmy się. Bez właściwej postawy
duchowej nie na wiele zdadzą się zewnętrzne narzędzia komunii. Staną się
one wtedy raczej bezdusznymi pozorami niż sposobami jej wyrażania
i rozwijania.
W czym się przejawia duchowość
komunii? W dostrzeżeniu blasku tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas, i której blask należy dostrzegać także w obliczach naszych
braci. To zdolność odczuwania więzi
z braćmi w wierze, uczestniczenie
w ich radościach i cierpieniach. Pra-

gnienie zaspokajania ich potrzeb,
ofiarowania głębokiej i prawdziwej
przyjaźni. Dostrzeganie w drugim
człowieku przede wszystkim tego, co
jest w nim pozytywne, a co należy
przyjąć i cenić jako dar Boży, dar nie
tylko dla brata, który bezpośrednio go
otrzymał, ale także jako dar dla nas. To
wreszcie umiejętność czynienia miejsca bratu, wzajemnego noszenia brzemion, odrzucenia pokus egoizmu,
które nieustannie nam zagrażają, rywalizacji, bezwzględnego dążenia do
kariery, nieufności, zazdrości.
Słowo Boże bardzo wyraźnie pokazuje nam, jak ma wyglądać chrześcijańskie życie.
„Błogosławcie tych, którzy was
prześladują”. To konkretne i niezwykłe
słowa, które nie jest prosto przełożyć
na konkret życia. W ten sposób rzadko
kto postępuje w świecie, jeżeli nie jest
prowadzony wiarą. Bliższe jest raczej
19
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prawo odwetu, które odwołuje się do być docenionym, aby w różnych sytusprawiedliwości. Niełatwa to droga, ale acjach, okolicznościach, następowało
konieczna, ponieważ tak uczynił Jezus, dowartościowanie jego osoby. Nasze
gdy modlił się za swoich prześladow- zaangażowanie w służbę, w diakonię,
ców w momencie śmierci na krzyżu. może być taką sytuacją, kiedy pojawia
„Błogosławcie, a nie złorzeczcie”. Czy się pogoń za wielkością. Ideał Chryjest miejsce na błogosławieństwo stusa Sługi pokazuje kryteria każdej
w sytuacjach trudnych, bolesnych, posługi i każdego zadania, misji, którą
niepokojących, które dzieją się w na- mamy do spełnienia.
szym życiu?
Kryzys świadectwa
Jest też wezwanie do współodczuwaKryzys jest z jednej strony zagrożenia: weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Nie niem, ale z drugiej wielką szansą,
gońcie za wielkością, niech was po- wielką łaską. Kryzys może zrodzić
ciąga to, co pokorne. Słowa św. Pawła duchową odnowę. Jeżeli mówi się
pokazują nam to, co jest mocno zapi- dzisiaj o kryzysie Kościoła, to dostrzega się go w rzeczywisane w charyzmacie
stości, która jest naszym
naszego Ruchu: ideał Bez właściwej poudziałem. Jest to kryzys
Chrystusa Sługi. Jest to stawy duchowej nie
ukształtowanej przez
największy odziedzi- na wiele zdadzą się
wieki historycznej formy
czony przez nas ideał zewnętrzne narzęo b e c n o ś c i Ko ś c i o ł a
wychowawczy. W jaki
dzia komunii. Staną
w świecie, sposobu realisp o s ób go w y p e ł się one wtedy raczej
zacji misji wobec ludzi, do
niamy? Jest to równobezdusznymi
pozoktórych Kościół jest pocześnie zachęta do
słany.
pójścia drogą, na której rami niż sposobami
Ta sytuacja powinna
poprzedziło nas wielu jej wyrażania i rozwijania.
nas napawać smutkiem,
wspaniałych świadków
niepokojem, że nasze
takiej właśnie postawy
służby. Patrząc na ich życie, na bezgra- świadectwo jest niepełne, niewłaściwe.
niczne oddanie Bogu, głoszenie słowa Oczywiście musimy też dostrzegać
Bożego, jesteśmy zaproszeni do naśla- rzeczywistość walki duchowej, która
downictwa. W uniżeniu, w doświad- się dokonuje wobec chrześcijan, Koczeniu służby, które jest obrazem życia ścioła i jego orędzia, ale konieczna jest
Jezusa, jest wskazanie dla nas, abyśmy refleksja nad tymi pęknięciami, które
są w nas i wokół nas w dawaniu świataką drogą w życiu postępowali.
Człowiek często ulega pokusie, aby dectwa wobec świata. W obliczu wy20
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zwań świata postmodernistycznego, słannictwa. Niech to nas pobudza do
jakimi są relatywizacja prawdy, zagu- refleksji, w jaki sposób jako Ruch
bienie współczesnego człowieka, Światło-Życie możemy jeszcze bardziej
w obliczu dechrystianizacji, trzeba urzeczywistnić obraz Kościoła jako
pokazywać nowe sposoby bycia Ko- komunii, jako wspólnoty, jako domu.
ściołem.
Drogocenna perła
Odpowiedzi na pytania o miejsce
Czy syn człowieczy
Kościoła w świecie,
znajdzie wiarę, gdy pow którym żyjemy, znajCzy jest miejsce na
wróci? To wyrażające
dujemy w teologii Sobłogosławieństwo
wątpliwość pytanie Jeboru Watykańskiego II,
zusa jest współcześnie
zawartej w konstytucji w sytuacjach trudjak najbardziej uzasado Kościele Lumen gen- nych, bolesnych,
tium, w może nieco za- niepokojących, które nione. Benedykt XVI,
chcąc pokazać na nowo
pomnianej encyklice dzieją się w naszym
piękno rzeczywistości
Pawła VI Ecclesia suam życiu?
wiary, podjął inicjatywę
o Kościele, który dokonuje swojej odnowy, i o Kościele, który przeżywania Roku Wiary, który ma
prowadzi dialog ze światem, w którym trwać od 11 października 2012 roku
przychodzi mu żyć. Ze światem wie- do Uroczystości Chrystusa Króla 2013
rzących i niewierzących, ze światem, roku. W Porta fidei Ojciec Święty
w którym są obecni chrześcijanie in- uświadamia nam, że nie jest to pierwsza inicjatywa tego typu, ponieważ Rok
nych denominacji.
Ks. Franciszek Blachnicki, odkrywa- Wiary ogłosił również Paweł VI
jąc główne kierunki posoborowej od- w 1967 roku, zachęcając do uroczynowy Kościoła, bardzo wyraźnie po- stego obchodzenia 1900. rocznicy
kazywał Kościół jako nową wspólnotę, męczeństwa śś. Apostołów Piotra
jako rzeczywistość charyzmatów, i Pawła. Było to w czasach przeżywania
w których realizuje się odkrywanie przez Kościół wielkiej kontestacji.
mocy sakramentu chrztu świętego, Wydarzenia roku 1968, nazwane rewomiejsce tych wszystkich osób wszcze- lucją młodych, naznaczyły czasy,
pionych w Kościół, którzy przez for- w których żyjemy. Zmieniły prawa,
mację w Ruchu odkrywają swoją sposób moralnego funkcjonowania
podmiotowość i miejsce zaangażowa- ludzi.
Czasy nadal są trudne. Ojciec Święty,
nia. Jak nigdy wcześniej życie charyzmatem Ruchu pozwala na realizację ogłaszając Rok Wiary, przypomina
zleconej nam przez Jezusa misji i po- nam, że rzeczywistość wiary nie tylko
21
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nie jest czymś oczywistym we współ- chęta skierowana jest do każdego z nas,
czesnym świecie, ale bywa często ne- aby nikt nie był leniwy w wierze. Jest
gowana. Człowiek wybiera cząstkowo ona towarzyszką życia, która pozwala
nam dostrzegać nieelementy interesujące
ustannie na nowo cuda,
dla niego, odpowiadajakich Bóg dla nas dokojące mu z różnych Dzięki łasce wiary
nuje. Wiara nastawiona
względów. Kryzys wiary człowiek odkrywa,
kim
jest
Bóg,
i
kim
na uchwycenie znaków
powoduje zagubienie
czasu w chwili obecnej,
współczesnego czło- jest on sam. Rodzi
zobowiązuje każdego
wieka, frustrację i roz- się w nim stałe
z nas, abyśmy stawali się
pacz, niepokój, lęk, zadziwienie i zażywym znakiem obecuzależnienia, słabości, chwyt działaniem
ności Zmartwychwstaktóre przyczyniają się Boga, a życie ludzłego w świecie”.
do cierpienia ich i ich kie nabiera innej
Dzielenie się doświadbliskich.
perspektywy – życzeniem wiary jest misją
Wiara sprawia, że sta- cia, które się nie
powierzoną Kościołowi
jemy się nowymi ludźmi kończy.
od dnia Pięćdziesiątnicy.
w Chrystusie, włączoJest to także od samego
nymi w nową wspólnotę, jaką jest Kościół. Wiara jest początku misja Ruchu Światło-Życie:
podstawową, fundamentalną rzeczy- bycie świadkami wiary. Wiara to słowistością. Ma niezwykłe znaczenie dla wo-klucz do zrozumienia charyzmatu
życia każdego człowieka i dla świata światło-życie. Droga formacji od
jako rzeczywistości stworzonej przez ewangelizacji przez katechumenat,
Boga. Dzięki łasce wiary człowiek mystagogię ku diakonii nie miałaby
odkrywa, kim jest Bóg, i kim jest on najmniejszego sensu, gdyby nie dosam. Rodzi się w nim stałe zadziwienie świadczenie żywej wiary, bowiem
i zachwyt działaniem Boga, a życie w życiu Ojca Franciszka wszystko się
ludzkie nabiera innej perspektywy – od tego zaczęło. Jest wielkim charyzmatem Ojca Franciszka, że to, czego
życia, które się nie kończy.
Benedykt XVI w ostatnim fragmen- doświadczył w celi śmierci, uczynił
cie listu Porta fidei pisze: „Doszedłszy główną treścią swojego życia, przesłado końca życia, apostoł Paweł prosi niem i świadectwem, z którym zwrócił
swego ucznia Tymoteusza, by „zabiegał się do innych ludzi, budując ich wiarę
o wiarę” (2 Tm 2, 22) z tą samą stałością poprzez swoje bezgraniczne oddanie
jak kiedy był młodym człowiekiem Bogu, poprzez zaangażowanie w od(por. 2 Tm 3, 15). Uważamy, że ta za- nowę Kościoła, i poprzez różne inicja22
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tywy, które dla budowania Kościoła
podejmował.
Nowa ewangelizacja
Jan Paweł II w swoim nauczaniu
często podkreślał, że wszyscy
ochrzczeni są podmiotem nowej
ewangelizacji. Nowej w zapale,
który jest owocem działania Ducha
Świętego, nowej w metodzie, która
jest powrotem do kerygmy
o Chrystusie, ukrzyżowaniu
i zmartwychwstaniu, wreszcie nowej w poszukiwaniu
nowych środków wyrazu,
pozwalających dotrzeć do
współczesnego człowieka.
Jeżeli przyjrzymy się
siedmiu kontekstom nowej ewangelizacji, wymienionym w 6 punkcie Lineamentów, to zauważymy,
że są one zawarte w naszym charyzmacie. Czyż
nie jesteśmy nastawieni
na odnawianie kultury
poprzez nową kulturę,
o której tak wiele mówił ojciec Franciszek?
Czyż nie było w jego
sercu pragnienia, by
charyzmat Ruchu
rozszerzał się po
krańce świata,
gdy w ostatnich
latach swojego
życia pozostał

Oaza

poza Polską? Wykorzystywał wszelkie
techniczne możliwości, by głosić Jezusa. Był wreszcie zaangażowany
w odnowę życia społecznego (program Krzyż-Prawda-Wyzwolenie,
który był ideą przewodnią ostatnich lat jego życia), mając świadomość, że życie chrześcijan musi
być aktywne, musi być dawaniem
świadectwa na każdej płaszczyźnie życia. Wreszcie cały
świat życia rodzinnego, który
jest wielkim kontekstem
współczesnej ewangelizacji, a który w naszym Ruchu od wielu lat rozwija
się poprzez Domowy
Kościół. Liturgia była
przestrzenią służby
ukazywaną nam przez
Ojca od samego początku.
Innym kontekstem
nowej ewangelizacji
jest odnowa duszpasterstwa. I tu widać
zaangażowanie
Ojca Franciszka
poprzez ukazywanie wizji
nowej wspólnot y, pracę
w parafii,
którą trzeba
przemienić
we w sp ól notę wspól23
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not. Wszystkie diakonie Ruchu muszą
swoje ukierunkowanie widzieć w diakonii wspólnoty lokalnej. Diakonie
rozwijał ojciec po to, by ludzie przeniknięci wizją konkretnej posługi zobaczyli, że tak mają funkcjonować
parafie i cały Kościół.
Jesteśmy u początku planu Ad Christum Redemptorem 2, którego celem
jest doprowadzenie jak największej
ilości osób do żywej wiary w Jezusa.
Mamy jednak świadomość, że proces
nawrócenia, przemiany serca, to początek długiej drogi formacji, na której
toczy się walka duchowa o każdego
człowieka. Wielu ludzi, którzy przeżyli
autentycznie swoje nawrócenie, z różnych powodów odchodzi: braku wytrwałości, wierności programowi,
który jest im proponowany. To być
może największa troska: aby ci, którzy
podczas ewangelizacji spotykają Jezusa, potrafili przejść całą drogę formacyjną Ruchu, i odkryć, że tak naprawdę ten proces znajduje swój finał
w odkryciu służby, podjęciu diakonii.
To przygotowanie nowych ewangelizatorów, którzy podejmą posługę
animatorów czy odpowiedzialnych we
wspólnotach i różnych wymiarach
życia Kościoła. Dlatego mówimy o potrzebie silnych diakonii, aby przemieniać życie naszych parafii.
Zadania trzeba widzieć bardzo konkretnie: trzeba najpierw pomnożyć to,
co nam zostało powierzone. Pomnożyć
liczbę współpracowników, by wymiar
24
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diakonii nie był działaniem jednej
osoby czy małżeństwa, ale wspólnoty,
zespołu. Zadaniem w tym wymiarze
jest również troska o diecezjalne diakonie jedności, staranie o to, by miały
one regularne spotkania na modlitwie
i dzieleniu się posługą w poszczególnych diakoniach. Ważnym zadaniem
diakonii jedności jest wypracowanie
wizji życia i pracy Ruchu w diecezji, by
Ruch stawał się silniejszy, oddziaływał

znacznie dalej. Krańce świata zaistniały w posłannictwie naszego Ruchu.
Pomimo trudności cieszymy się wolnością, o której ojciec Franciszek mógł
tylko marzyć, do której przygotowywał
poprzez wymiar nazwany przez niego
suwerennością wewnętrzną. Słowo
„wolność” jest pojęciem kluczowym
współczesnej cywilizacji, a naszym
zadaniem staje się pokazywanie prawdziwej, ewangelicznej wolności.

Ważnym zadaniem diakonii jedności jest wypracowanie wizji życia i pracy Ruchu w diecezji, by Ruch stawał się silniejszy, oddziaływał
na coraz większą liczbę wspólnot, parafii. (...)
Dziś nasze marzenia idą znacznie dalej. Krańce
świata zaistniały w posłannictwie naszego
Ruchu.
na coraz większą liczbę wspólnot, parafii. Wymiar diakonii jedności na
pewno w nas dojrzewa, choćby w refleksji, którą podejmujemy. W czasie
spotkań w różnych diecezjach otrzymuję sygnały, że te diakonie zaczynają
się tworzyć, zaczynają się spotykać, ale
na pewno jest to nadal przestrzeń do
pracy.
Ojciec Franciszek w 1980 roku powiedział, że chcemy ewangelizować
wszystkich ludzi żyjących w polskich
granicach. Dziś nasze marzenia idą

Z wielkim wzruszeniem przeżywałem czas Oazy Nowego Życia I stopnia
w Chinach. Na pewno część mojego
serca tam została. Najbardziej poruszyło mnie to, co się wydarzyło po
oazie, kiedy około czterdziestu uczestników w czasie powrotu pociągiem do
domu przez cztery godziny jazdy
modliło się, śpiewało, chodziło po
pociągu mówiąc innym ludziom o Jezusie. Nawet w Polsce w czasach komunizmu nie byłoby to tak niezwykłe,
a oni robili to w Chinach, gdzie na25
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prawdę mogli liczyć się z tym, że
znajdą się za to w więzieniu. Kiedy
rozmawiałem z nimi później, mówili
z ogromną prostotą, że nie robili nic
niezwykłego. „Powiedzieliście nam, że
mamy zdobywać następnych uczniów,
dzielić się swoją wiarą, to to zadanie
po prostu spełniliśmy”. Prosta konsekwencja tego, co przeżyli w czasie rekolekcji.
Jeżeli pozwolimy, by zwyciężyły
w nas wątpliwości, brak wiary w moż-
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liwość realizacji naszych zadań, to jest
to początek klęski. Świat zmienia się
dzięki marzeniom, które zostają przełożone na konkret życia. Kościół będzie się zmieniał, jeśli będziemy mieli
odwagę podejmować dzieła, które po
ludzku zdają się być trudne do zrealizowania.
Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny
Ruchu Światło-Życie

WEZWANIA
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Dla nowej ewangelizacji
ważne są
chrześcijańskie rodziny
30 lat po ogłoszeniu Familiaris consortio
30-lecie utworzenia 9 maja 1981 r. przez Jana Pawła II Papieskiej Rady ds.
Rodziny przypomniał Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami jej sesji plenarnej. Papież nawiązał też do innej minionej w tym roku, 22 listopada, 30. rocznicy,
mianowicie wydania przez tego Papieża adhortacji apostolskiej o rodzinie Familiaris consortio.
„Nowa ewangelizacja zależy w wielkiej mierze od rodziny jako «Kościoła
domowego» – powiedział Papież. –
W naszych czasach, podobnie jak
w minionych epokach, usuwanie Boga
w cień, szerzenie się ideologii przeciwnych rodzinie i upadek etyki seksualnej
okazują się ze sobą powiązane. A tak, jak
pozostają w relacji zapominanie o Bogu
i kryzys rodziny, tak też nowa ewangelizacja jest nieodłączna od rodziny
chrześcijańskiej. Rodzina jest bowiem
drogą Kościoła, gdyż jest «ludzką przestrzenią» spotkania z Chrystusem.
Małżonkowie «nie tylko otrzymują
miłość Chrystusa, stając się wspólnotą
zbawioną, ale są również powołani do
przekazywania braciom tej samej miłości Chrystusa, stając się w ten sposób
wspólnotą zbawiającą» (Familiaris
consortio, 49). Rodzina oparta na sakramencie małżeństwa jest szczególną realizacją Kościoła, wspólnoty zbawionej
i zbawiającej, ewangelizowanej i ewan28

gelizującej. Jest wezwana, tak jak Kościół, by przyjmować, rozprzestrzeniać
i objawiać na świecie miłość i obecność
Chrystusa. Przyjmowanie i przekazywanie Bożej miłości dokonują się przez
wzajemne oddanie małżonków, szczodre i odpowiedzialne rodzicielstwo,
opiekę nad dziećmi i ich wychowanie,
pracę i więzi społeczne, troskę o potrzebujących, udział w działalności kościelnej, a wreszcie zaangażowanie obywatelskie” – mówił Benedykt XVI.
Papież wskazał na znaczenie dla
ewangelizacji współpracy chrześcijańskich małżonków z księżmi. Szczególną
wagę mają tu: wychowanie dzieci i młodzieży do miłości, przygotowywanie
narzeczonych do małżeństwa, formacja
małżonków, zwłaszcza młodych, działalność w stowarzyszeniach charytatywnych, edukacyjnych czy angażujących
się społecznie, duszpasterstwo rodzin
prowadzone przez rodziny.
za: Radio Watykańskie
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Najpierw przeżyć,
potem szerzyć!
Mam zaszczyt przedstawić niezwykłą opowieść pięciu
prezbiterów. Niejedno ich dzieli: jeden z nich jest zakonnikiem, czterej to księża diecezjalni; dwóch pochodzi z Górnego Śląska, jeden z Wielkopolski, jeden z Białostocczyzny,
jeden z Przemyskiego. Takich jak oni było wielu – niektórzy
już nie żyją, do innych nie udało się dotrzeć, jeszcze inni
w swoim czasie opowiedzą Wam swoją historię. To pierwsze
pokolenia moderatorów Ruchu.
Ich życie kapłańskie jest ilustracją tego, o czym pisał Ks.
Franciszek Blachnicki w roku 1979 (Etapy realizacji wspólnotowego modelu parafii. Wizja Ruchu Światło-Życie,
„Koinonia – Biuletyn Odnowy Parafii”, nr 2/1979, s.12-20):
Oaza rekolekcyjna jest próbą zrealizowania wspólnoty
chrześcijańskiej w czasie kilkunastu dni w grupie, która ma
spełniać wszystkie wymagania wspólnot podstawowych.
Dobrze przeżyta oaza dostarcza wizję nie tylko teoretyczną,
ale również empiryczną, bo uczestnicy doświadczyli znaku
Kościoła, żywego znaku. Powoduje to niewytłumaczalny
rozumowo przełom: ludzie wracają do swoich środowisk
i chcą działać, przekazywać, odnawiać. Stają się fermentem.
[...] »Najpierw przeżyć, potem szerzyć« – może to brzmi jak
slogan, ale zawiera dużo prawdy.
Oazy rekolekcyjne organizowane są również dla kapłanów.
Ta sama metoda, podobny program, styl życia. Przeżycia
oazy nie zastąpi żaden referat, żaden wykład, odczyt. Oaza
jest drogą dla nas i naszych współpracowników. Jeśli chcemy
wystartować w parafii z tą sprawą, musimy mieć grupę ludzi,
którzy przeżyli model Kościoła jako wspólnoty i są do tej
sprawy przekonani i zapaleni.
29
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Pierwsze spotkania

N

ajwcześniejsze wspomnienia ma
ks. Henryk Bolczyk. – To sam
początek lat pięćdziesiątych; rok 1951
najdalej. W gronie innych ministrantów pielgrzymowałem co roku do
Piekar. Któregoś razu zobaczyłem tam
w Wieczerniku na Kalwarii smukłą,
wysoką postać stojącą tyłem do nas,
a twarzą do wielkiego zespołu ministrantów. Okazało się, że to była parafia tyska, w której ks. Franciszek miał
stuosobowy (przynajmniej tak to sobie
wówczas wyobrażałem) chór ministrantów. Pytałem, jak to było możliwe
– i czy byłoby to możliwe w mojej rodzinnej parafii. Cóż – było to dla nas
nieosiągalne. Drugi kontakt to 1957
rok, byłem już wtedy studentem teologii. Ks. Franciszek przyjechał (bodaj
z Niepokalanowa) do Tarnowskich
Gór i dzielił się doświadczeniem oaz.
Zachęcał nas do udziału w letnich
oazach Dzieci Bożych, które były oazami ministranckimi. Niepewny samego siebie, zgodziłem się być wiceduktorem (nazwa „duktor” była wówczas odpowiednikiem „animatora”) na
oazie chłopięcej w Koniakowie. Kojarzę to doświadczenie ze szlakami
górskimi i z pogodnymi wieczorami.
Pamiętam również taką sytuację: panie
podchodzą do ks. Franciszka i z niepokojem mówią: „Księże, nie mamy
na jutro już chleba i pieniędzy”. „O, to
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jeszcze mamy całą noc do myślenia”
– on odpowiada zupełnie spokojnie.
– Ze Sługą Bożym księdzem Franciszkiem Blachnickim spotkałem się
po raz pierwszy w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu
– opowiada ks. Jerzy Adamczak. – Było
to w roku 1957 lub 1958, gdy przyjechał,

Nawet pół godziny
nie byliśmy razem,
a ja już czułem się
jak w domu.
Wszystko było tak
całkiem normalnie.
aby przedstawić założenia Krucjaty
Wstrzemięźliwości i zachęcać do
wstępowania w jej szeregi. Nie przekonywał, przynajmniej mnie, atrakcyjną mową, ale argumentami, które
były mi bardzo bliskie ze względu na
wychowanie w duchu skautingu (mój
tato był starym harcerzem, od 1936
roku hufcowym). Dlatego przyjąłem

Oaza
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ks. Henryk Bolczyk

Ks. Jerzy Adamczak

zasady życia Krucjaty Wstrzemięźliwości i złożyłem odpowiednie
przyrzeczenie. Przez wiele lat nie miałem osobistego kontaktu z Ojcem, aż
do roku 1970. W tym roku zacząłem
dojeżdżać na Studium Pastoralne
prowadzone przez KUL w Gorzowie
Wielkopolskim, a ponieważ byłem
kapelanem sióstr urszulanek w Pniewach, więc w przerwach i na obiedzie
przebywałem u sióstr w kurii gor-

zowskiej. W tym czasie spotykałem się
ze wszystkimi, którzy prowadzili
zajęcia. Dużo rozmawiałem też z Ojcem. Z tych rozmów wyszło zaproszenie dla mnie (nie pamiętam czy od
Ojca, czy od ks. Danielskiego) na
sympozjum liturgiczne do Krościenka.
Skorzystałem z zaproszenia i przeżyłem
owocnie sympozjum, a przy okazji
zapoznałem się bliżej (trochę już
wiedziałem) z ideą rekolekcji oazowych (pojęcie „Ruch Światło-Życie” nie

Pamiętam również taką sytuację: panie podchodzą do ks.
Franciszka i z niepokojem mówią:
»Księże, nie
mamy na jutro
już chleba i pieniędzy«. »O, to
jeszcze mamy
całą noc do myślenia« – on
odpowiada zupełnie spokojnie.
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było jeszcze wyraźnie sfor-mułowane).
Rozmowy, zapał, z jakim przedstawiał
Ojciec program oazowy, idea formacji
permanentnej i zachęta Ojca spowodowały, że znalazłem grupę chętnych
dziewcząt z Pniew (w następnym roku
także chłopców) i przywiozłem je na
oazę do Tylmanowej, a sam wziąłem
udział w Krościenku w ORA (wtedy
wspólne dla wszystkich, którzy chcieli
włączyć się w prowadzenie oaz); brała
w nim udział m.in. także Teresa
Michałczak. Od tego czasu zaakceptowałem całkowicie idee Ojca i zacząłem współpracować czynnie we wszystkim, co wiązało się z Ruchem. Jeszcze
bardziej związałem się z Ojcem i całą
diakonią podczas Studium Formacji
Służby Liturgicznej i potem (od 1974
r.) posługiwania w diakonii w Lublinie
z próbą utworzenia Wspólnoty Diakonii Męskiej.
Ks. Hubert Lupa, werbista, pierwsze
spotkanie wspomina tak: – Powiedziałem do mojego ówczesnego proboszcza, ks. Joachima Beslera: „Rezerwuję
sobie czas od 17 do 29 lipca 1967 roku,
bo jadę na rekolekcje kapłańskie do ks.
Franciszka Blachnickiego”. A on
spojrzał na mnie i zbladł: „To Blachnicki żyje?! Przecież udzieliłem mu
ostatnich sakramentów tuż przed
śmiercią, kiedy mieli go ścinać”. 17
lipca przyjeżdżam do Krościenka
i wdrapuję się na Kopią Górkę.
Myślałem, że cała ta instytucja to jest
ks. Blachnicki i pani Gizela, bo ona tam
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o. Hubert Lupa SVD

Ks. Stanisław Czenczek

Ks. Józef Grygotowicz

Oaza
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uniwersytetem czy wydziałem teologicznym, dlatego kapłani kończący
studia nie mieli możliwości wieńczenia
ich żadnym dyplomem akademickim
– mówi ks. Józef Grygotowicz. – Tak
było również w naszym seminarium
duchownym w Białymstoku. Opuszczając je, zdawaliśmy sobie sprawę
z wagi problemu, szczególnie gdyby
otworzyła się możliwość wejścia
księży do szkół. Gdzieś pod koniec lat
sześćdziesiątych Katolicki Uniwersytet Lubelski stworzył kapłanom
możliwość zapisania się na piąty rok
studiów teologicznych i napisania
pracy magisterskiej. Z tej możliwości
skorzystało wielu kapłanów, również
z mojej diecezji. Jesienią 1967 roku

Fot. Wojciech Porczyk

rządziła jak gospodyni na plebanii.
Stopniowo schodzili się inni księża.
Nawet pół godziny nie byliśmy razem,
a ja już czułem się jak w domu.
Wszystko było tak całkiem normalnie.
Rekolekcje polegały na tym, że ks.
Blachnicki tłumaczył nam teologię
posoborową, zwłaszcza odnośnie do
liturgii, a myśmy się tam wszyscy czuli
jak bracia.
Swoją historią dzieli się także ks.
Stanisław Czenczek: – Z księdzem
Blachnickim zetknąłem się w czasie
moich studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1965-1968.
Słyszałem wtedy, że jest profesorem
teologii pastoralnej. W latach 1968/69
i 1970 ks. Blachnicki przyjeżdżał do
Przemyśla na tzw. Dni Wspólnoty
Kapłańskiej. Gromadzili się wtedy
księża z Przemyśla i dekanatu. Spotkania takie trwały od południa do
wieczora. Mniej więcej co miesiąc
przyjeżdżał ks. Blachnicki sam lub –
gdy nie mógł – wysyłał kogoś ze
współpracowników (między innymi
ks. Wojciecha Danielskiego i ks.
Mieczysława Brzozowskiego). Każde
ze spotkań odbywało się w innej parafii
w Przemyślu lub niedaleko Przemyśla.
Ks. Blachnicki wygłaszał referat,
później była dyskusja, wspólny brewiarz (nieszpory), Msza św. z wiernymi
danej parafii i wspólna kolacja.
– Po drugiej wojnie światowej
większość seminariów duchownych
w Polsce nie była związana z żadnym
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z kilku kolegami udałem się na KUL,
żeby rozejrzeć się w sytuacji. Nasz
kolega, ks. Jerzy Gisztarowicz, studiował tam psychologię. Szukając jakiegoś zaczepienia, najpierw udaliśmy
się do niego. Ten opowiedział nam
z wielkim entuzjazmem o działającym
tu prężnym Instytucie Teologii Pastoralnej i o znanym już w Polsce profesorze i twórcy tego Instytutu, księdzu
Franciszku Blachnickim, radząc,
byśmy się do niego udali. Profesor
przyjął nas życzliwie z otwartymi ramionami i sercem, z miejsca sugerując
konkretne problemy jako tematy prac
magisterskich. Z miejsca wyczuliśmy
w tym człowieku nie tylko życzliwość,
ale coś więcej. Można bez patosu
powiedzieć: zatroskanie o sprawy
Boże i sprawy Kościoła, autorytet
osobowy, prawość charakteru. Przy
pożegnaniu zaprosił nas na wakacje
do Krościenka nad Dunajcem na
dwutygodniowe rekolekcje kapłańskie, które – jak się potem okazało –
były oazą kapłańską. Spotkałem tam
wielu ciekawych kapłanów, wybitnych
duszpasterzy, którzy odegrali ogromną rolę w polskim duszpasterstwie,
odnowie soborowej Kościoła. Było to
odkrywanie na nowo, czym jest
Kościół dla świata, istota i sens pracy
kapłanów, szerokie pole współpracy
hierarchii z wiernymi. Ten zachwyt
odkrytą na nowo rzeczywistością
bycia chrześcijaninem zawdzięczaliśmy skromnemu człowiekowi, Ojcu
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Franciszkowi. W roku następnym
zapisałem się na studia stacjonarne
w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL
i zamieszkałem na Sławinku w Lublinie, w domu księdza Franciszka
Blachnickiego.
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Formacja w Ruchu

Ks.

przekazali nam ogrom wiedzy szczegółowej z prawa kanonicznego, kazuistyki teologii moralnej, dogmatycznej, przepisów liturgicznych i technik
duszpasterskich. Jednak bardzo mało
mówili o czekających nas trudnościach.
Rzadko wspominało się wtedy o ostrzeżeniach Matki Bożej w Fatimie, że Rosja
rozszerzy swe błędy po świecie, o prześladowaniach Kościoła, o cierpieniach
czekających papieża, biskupów, kapłanów. Nie wspominano o nasileniu
ataków piekła, o gwałtownej dechrystianizacji. Toteż zapał młodych

Fot. archiwum DKS Wrocław

Jerzy Adamczak: – Moje
zaangażowanie w Ruchu
wynikało z dotychczasowej formacji.
Pozwoliło mi jednak pewne sprawy
przemyśleć na nowo, a równocześnie
pomogło otworzyć się na inne ruchy
oraz ekumenizm. Odkryłem praktyczne
stosowanie kręgów biblijnych i piękno
dobrze przygotowanej liturgii.
– Moj e p okol e n i e k ap ł anów
opuszczało seminarium z zapałem do
przyszłej pracy duszpasterskiej – kontynuuje opowieść ks. Józef Grygotowicz. – Nasi poczciwi profesorowie

Ks. Marek Adaszek, zmarły w 2008 r. wieloletni moderator Ruchu w archidiecezji wrocławskiej, a od 1992 r diecezji legnickiej

35

Oaza

Pismo Ruchu Światło-Życie

kapłanów napotykał na opór, wysiłki
niewspółmierne do oczekiwanych
zachowań społeczeństwa, szczególnie
młodzieży. Stąd dochodzące wieści
o ciekawych inicjatywach duszpasterskich były chwytane jak świeże bułeczki.
Takie nowe wieści napływały z Krościenka. Przybywali tam kapłani z całej
Polski, a potem z zagranicy. Początkowo
na oazie kapłańskiej stawało przy
ołtarzu naraz sześćdziesięciu, siedemdziesięciu księży. Ojciec Franciszek
ćwiczenia ściśle rekolekcyjne ubogacał
szeroką panoramą soborowej wizji

Świętego jest domeną biblistów i teologów. Tam uczyliśmy się rozumienia
i przeżywania liturgii jako źródła i szczytu życia Kościoła – że nie tyle chodzi
o przepisy i rubryki, ale przeżywanie
Misterium Paschalnego jako uobecnienie dzieła zbawczego Chrystusa
w sakramentach, szczególnie w Eucharystii. Przeżywaliśmy liturgię piękną,
modlitwę całego Ludu Bożego, który
przejmował w niej wiele przypisanych
przez Sobór sobie funkcji. Tam uczyliśmy się na nowo modlitwy jako rozmowy i zjednoczenia z Bogiem. Podob-

Początkowo na oazie kapłańskiej stawało przy
ołtarzu naraz sześćdziesięciu, siedemdziesięciu
księży.
Kościoła. To tam przypominano, że
Pismo Święte jest nie tyle zbiorem
zasad, ale księgą życia na każdy dzień
i wezwaniem Boga oczekującego
odpowiedzi człowieka. Twórca oaz dał
uczestnikom do ręki Pismo Święte,
nauczył czytać je indywidualnie i grupowo, korygować swoje życie według
zawartych tam wskazań. Egzemplarze
tej Księgi były zwykle mocno sfatygowane, nosiły ślady kartkowania,
często zawierały podkreślenia w tekście,
a na marginesach odręczne uwagi
i notatki. W ten sposób został przełamany stereotyp, że czytanie Pisma
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nie zmieniało się spojrzenie na Kościół
– od instytucji uporządkowanej hierarchicznie na korzyść wspólnoty braterskiej wszystkich wierzących, duchownych i ludzi świeckich.
– Przede wszystkim nauczyłem się
rozumieć Kościół jako wspólnotę osób
zjednoczonych z Bogiem i pomiędzy
sobą. Kościół, za który jestem odpowiedzialny razem z moimi braćmi i siostrami świeckimi – mówi ks. Stanisław
Czenczek. – Doświadczenie bycia
w Ruchu nauczyło mnie różnorodnego
kontaktu z Pismem Świętym: rozmów
ewangelicznych, syntezy biblijnej, na-
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miotu spotkania czyli modlitwy osobistej. Pogłębiłem w sobie znajomość
liturgii, zwłaszcza eucharystycznej,
gdzie szczególnym mistrzem był dla
mnie ks. Wojciech Danielski. Ruch był
i jest mi bardzo potrzebny w prowadzeniu osobistego życia jako kapłana.
Duchowość Ruchu – biblijną, chrystocentryczną i maryjną, a zwłaszcza
postawę służby jako wyrazu miłości,
której nauczyłem się w Ruchu, uważam
za wielki dar w moim życiu kapłańskim.
Może to zaskakujące, ale formacja
w Ruchu pomagała także głębiej
zrozumieć charyzmat własnej wspólnoty zakonnej. Ks. Hubert Lupa: –
W naszym zgromadzeniu misyjnym
mamy wielką cześć dla Ducha Świętego.
Nasz założyciel, św. Arnold Janssen,
oprócz męskiego Zgromadzenia Słowa
Bożego, stworzył również dwa zakony
żeńskie, oba poświęcone Duchowi
Świętemu – czynne Służebnice Ducha
Świętego i kontemplacyjne Służebnice

Ruch był i jest
mi bardzo potrzebny w prowadzeniu osobistego życia
jako kapłana.

Oaza

Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji.
My, werbiści, jesteśmy co prawda
poświęceni Słowu Bożemu, ale nawet
nasz pas zakonny od strony wewnętrznej
ma czerwoną podszewkę na cześć
Ducha Świętego. Gdyśmy jeszcze odmawiali trydencki brewiarz, to każdy
dzień zaczynaliśmy śpiewaniem hymnu
Veni Creator, a przed tercją trzeba było
dodatkowo mówić sekwencję Veni
Sancte Spiritus. W trzeci poniedziałek
miesiąca każdy kapłan odprawiał mszę
wotywną na cześć Ducha Świętego
w intencji zgromadzenia. Jednak
pogłębiony kult Ducha Świętego
zawdzięczam księdzu Blachnickiemu.
Od niego dowiedziałem się, że Duch
Święty to jest Bóg Miłości, to miłość
jednocząca Ojca z Synem.
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Praca kapłańska

D

oświadczenia zdobyte w Ruchu
Światło-Życie pomogły mi
bardzo w pracy na szczeblu diecezjalnym – opowiada ks. Józef Grygotowicz. – Wydział odpowiedzialny za
katechezę w diecezji, dotąd jednoosobowy, powiększył się znacznie o szereg
osób świeckich, które przejęły różne
funkcje związane z organizacją i planowaniem pracy katechetycznej,
przygotowywaniem pomocy dydaktycznych, formacją intelektualną
i duchową katechetów, organizowaniem wykładów i konferencji.
Udało się nawet założyć studia akademickie z możliwością zdobywania
tytułów i stopni naukowych przez
katechetów świeckich i duchownych.
Stało się to możliwe dzięki wzorcom
wyniesionym z Krościenka, gdzie
ukazano nam ogromny potencjał
tkwiący w osobach świeckich, jako
współpracownikach w duszpasterstwie.
– Moją posługę kapłańską bardzo
rozwijało prowadzenie różnego typu

oaz rekolekcyjnych – dodaje ks. Jerzy
Adamczak. – Nie prowadziłem tylko
Oazy Dzieci Bożych ani Oazy Rodzin,
cho-ciaż uczestniczyłem w spotkaniach kręgów rodzin. W posłudze
proboszcza cały czas towarzyszyła mi
idea parafii jako wspólnoty wspólnot.
Także w formacji katechetów (już
w latach 80.) starałem się stosować
zasadę: diakonia, leiturgia, koinonia,
agape.
– Przez kilka lat pracowałem jako
duszpasterz w Niemczech – wspomina ks. Hubert Lupa. – Wtedy
lepiej zrozumiałem, że w Niemczech
brakowało takiego człowieka jak ks.
Blachnicki w Polsce. Niemieccy
księża powiedzieli mi: „Sobór dał
nam wolność, więc eksperymentujemy – wybieramy to, co się ludziom
bardziej podoba”. Ks. Blachnicki
trochę nas przed tym eksperymentowaniem zachował, bo nam
p ow i e d z i a ł , j a k p ow i n n o być ,
wprowadzał w teologię odnowionej
liturgii.

W Krościenku ukazano nam ogromny potencjał tkwiący w osobach świeckich, jako
współpracownikach w duszpasterstwie.
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Fot. Adam Kania
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– Bycie w Ruchu nauczyło mnie
współpracy z ludźmi świeckimi –
mówi ks. Stanisław Czenczek. – Prowadzenie rekolekcji z zespołem animatorów to szczególna szkoła brania
odpo-wiedzialności za Kościół razem
ze świeckimi. To doświadczenie było
mi bardzo pomocne i potrzebne
w posłudze moderatora diecezjalnego
Ruchu Światło-Życie, którą pełniłem
przez 22 lata, i w posłudze moderatora
diecezjalnego Domowego Kościoła,
którą pełniłem 19 lat Mimo iż jestem
w wieku emerytalnym, w dalszym
ciągu posługuję w Ruchu. Jestem
w diakonii wyzwolenia i życia.
Podejmuję rekolekcje w Domowym
Kościele. Od 27 lat prowadzę z zes-

połem diakonii rekolekcje dla Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka, które są
pewną modyfikacją ORDW. Co
miesiąc kilkadziesiąt osób bierze
udział w tych rekolekcjach w Przemyślu, w Domu Rekolekcyjnym Dobrego Pasterza. Ostatnio była to już 216
seria tych rekolekcji w ciągu 27 lat.
Dzięki Ruchowi miałem też radość
prowadzenia rekolekcji Domowego
Kościoła na Ukrainie w diecezji kamieniecko-podolskiej. Byłem tam z rodzinami Domowego Kościoła z Polski 10
razy w latach 1992-1996, a odwiedzając w 2010 roku wspólnoty Domowego
Kościoła cieszyłem się, że tamte spotkania ewangelizacyjne i formacyjne
wydały obfity plon.
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Oazy kapłańskie

Ks.

Henryk Bolczyk: – 1968 rok
to moja pier wsza oaza
z prawdziwego zdarzenia, oaza kapłańska, początek duchowej odnowy.
Z homilii zostało mi przede wszystkim
zdanie, które ks. Franciszek cytował na
każdej mszy świętej: że człowiek nie
zrealizuje się w pełni inaczej niż tylko
przez bezinteresowny dar z siebie. Ta
soborowa definicja człowieka była dla
mnie bardzo istotna. Drugim elementem tej pierwszej oazy kapłańskiej
była powtarzająca się wizja żywego
Kościoła. Bardzo mnie ona intrygowała.
Dotychczas mi się wydawało, że
Kościół był, jest i będzie zawsze żywy,
bo według obietnicy Pańskiej „bramy
p i e k i e l n e g o n i e p r z e m o g ą”.
Wyobrażałem sobie, że Kościół to
potęga administracji, posłuszeństwa,
czerpania z dokumentów Kościoła,
z dogmatów podpartych dobrze Biblią.
A wtedy usłyszałem o Kościele żywym,
który zaczyna się w człowieku przez
łaskę chrztu świętego. W styczniu 1972
roku nastąpiła prawdziwa eksplozja: na
Kursie Moderatorów Oazy w Lublinie
ujrzałem – po dziesięciu latach
kapłaństwa – wizję, która mnie ogromnie zafrapowała i porwała, wizję
duszpasterstwa, którego istotą jest
budowanie żywego Kościoła.
Ks. Stanisław Czenczek: – Dwa razy
byłem na oazie kapłańskiej w Kroś-
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cienku: w roku 1969 (wybrałem się
wtedy na oazę kapłańską z czterema
innymi kapłanami mojej diecezji)
i 1970. Wspominam je z pewną
nostalgią. Były to inne trudne czasy,
ale pełne zapału i radości. Ks. Blach-

Ujrzałem – po dziesięciu latach kapłaństwa
– wizję, która mnie
ogromnie zafrapowała
i porwała, wizję duszpasterstwa, którego
istotą jest budowanie
żywego Kościoła.
nicki był zafascynowany tym, co głosił:
troską o żywy Kościół. Przeżycie tych
rekolekcji to był fundament założony
pod dalszą budowę, która realizowała
się w prowadzeniu różnych innych oaz
i rekolekcji formacyjnych. Wydaje mi
się, że przejście formacji podstawowej
w Ruchu jest konieczne do dobrego
prowadzenia rekolekcji dla każdego
moderatora.
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Fot. Przemek Malinowski
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Ks Jerzy Adamczak: – Sam nie
uczestniczyłem w Oazie Moderatorów
Ruchu, ale prowadziłem pierwszą
czterodniową OMR w Krościenku. Było
to wzajemne ubogacanie się i poszukiwanie. Potem przynajmniej dwa razy
byłem odpowiedzialny za Oazę Moderatorów Ruchu. Uważam, że każdy
moderator powinien uczestniczyć
w oazie kapłańskiej, żeby wiedzieć, jaka
jest idea Oazy Żywego Kościoła.

– Nie potrafię wyobrazić sobie
księdza moderatora oazy w parafii
bez przygotowania do tego zadania
– mówi ks. Józef Grygotowicz. –
Oazy kapłańskie można porównać
z odpaleniem jakiejś rakiety, która
wyniosła duszpasterstwo polskie
w nową przestrzeń, ukazując wspaniałe horyzonty nowej ewangelizacji
świata.

Oazy kapłańskie można porównać z odpaleniem jakiejś rakiety, która wyniosła duszpasterstwo polskie w nową przestrzeń,
ukazując wspaniałe horyzonty nowej
ewangelizacji świata.
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Przesłanie

D

zisiejszym młodym moderatorom-współbraciom chciałbym
przekazać, żeby się nie zrażali trudnościami, posługiwali w pokorze, i bardziej zwracali uwagę w swojej posłudze
na miłość niż na literę prawa. Niech
pamiętają, że weszli w posługę dzieła,
które, jak ufamy, wzbudził Duch Święty
przez Sługę Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego – mówi ks. Stanisław
Czenczek.
Ks. Hubert Lupa: – Oazy rozwijały się,
kiedy trzymały się konkretnych zadań.
Gdy oazowicze opuścili konkretne
zadania i ograniczali się do „samouświęcania”, wtedy wszystko się
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rozpadało. Na początku oazy były
właściwie duchowością służby liturgicznej. Wychowywaliśmy pobożnych
ministrantów, kształtowaliśmy lektorów, którzy rozumieją Biblię, dlatego
ją czytają i przekazują to, co sami
przeżywają. Wychowywaliśmy schole
śpiewacze, które rozumiały, że trzeba
nie tylko wyraźnie wymawiać słowa
pieśni, ale że ich śpiew jest posługą
liturgiczną, modlitewną. Potem oazowicze zwracali się bardziej ku sobie,
a zaniedbali służbę parafii. Dla mnie
ideałem jest konkret. To się sprawdziło
najbardziej w oazie rodzin. Mąż i żona
troszczą się nie tylko o uświęcenie oso-

Pismo Ruchu Światło-Życie

biste, ale też i o uświęcenie
wzajemne, i o uświęcenie
dzieci. Co więcej, chcą
wpływać na swoje otoczenie, na dalszą rodzinę,
sąsiadów, kolegów z pracy.
To jest konkret. Jeżeli duch
oazowy ożywia kapłanów,
rodziny, służbę liturgiczną,
organistów, to parafia jest
rzeczywiście wspólnotą
małych wspólnot, które
wszystkie mają jakieś
swoje cele, zadania, a we
wszystkich żyje jeden
duch.
– Może się mylę, ale
uważam, że wtedy, gdy
moderatorzy oddawali na
rzecz oaz swój czas wakacyjny, nie licząc się nawet
z kosztami, miał miejsce
szybki rozwój Ruchu –
twierdzi ks. Jerzy Adamczak. – Poza
tym niezwykle ważną sprawą jest
wierność charyzmatowi Założyciela.

Oaza

Nie mam nic przeciwko innym ruchom
odnowy chrześcijańskiej (kilka miałem
okazje poznać u źródła), ale wydaje się

Oazy rozwijały się, kiedy trzymały się
konkretnych zadań. Gdy oazowicze opuścili konkretne zadania i ograniczali się
do „samouświęcania”, wtedy wszystko
się rozpadało.
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Ks. Jan Mikulski, obecny moderator Unii Kapłanów Chrystusa Sługi

mi, że pewną przeszkodą w prawidłowym rozwoju Ruchu Światło-Życie
stało się wprowadzanie różnych form
z innych Ruchów bez liczenia się z pierwotnym charyzmatem. Ojciec korzystał
z doświadczeń innych, ale – po
przemyśleniu i przemodleniu – wprowadzał niektóre idee w struktury Ruchu, dostosowując je do charyzmatu.
Dlatego za bardzo ważne uważam
powrót do źródeł, dokładne ich przeanalizowanie i stosowanie. Skoro Ruch
jest ruchem, musi się rozwijać, ale – na
fundamentach.
Ks. Henryk Bolczyk: – Po pierwsze,
życie może być tylko z życia. Nigdy nie
mogę stawać jako moderator przed
ludźmi z czymś, czego wcześniej
osobiście nie przemyślałem, nie
przeżyłem i nie doświadczam. Ja nie
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pouczam – ja jestem świadkiem.
Ks. Franciszek mówił, że tradycyjne
duszpasterstwo parafialne oparte jest na
dobrej informacji i na dobrej organizacji. Ale odnowione duszpasterstwo
zamienia te dwa słowa na inne: na
świadectwo i na partycypację. Informację zastąpić świadectwem, to znaczy
stanąć całym sobą za tym, co się głosi.
Organizację zamienić na partycypację,
znaczy ukazać moc tajemnicy paschalnej, w której tu i teraz uczestniczymy,
która jest, która była i nie my ją organizujemy, ale do niej wprowadzamy wiarą
Kościoła. Młody moderatorze Ruchu
– Ty pierwszy musisz być świadkiem
tego, co głosisz, i pierwszym uczestnikiem.
Po drugie, nie da się realizować
wspólnoty w parafii, jeśli Ty sam nie
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Wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze
nadal daleko od podstawowej prawdy,
że świecki jest w Kościele we własnym
imieniu, że nie jest jedynie pomocnikiem księdza, ale spełnia swoją własną
misję w Kościele.
Na koniec oddajmy głos ks. Józefowi
Grygotowiczowi: – Powiem szczerze:
Ruch Światło-Życie i Sługa Boży,
ksiądz Franciszek Blachnicki są wielkim darem Boga dla Kościoła. Można
tylko domyślać się, jak daleko sięgałaby
gangrena ateizmu, dechrystianizacji
naszego społeczeństwa bez tego daru.
I dopowiem jeszcze: Trudno mi
doszukać się dziś w Polsce drugiego
takiego charyzmatyka. Stąd moim
współbraciom moderatorom zalecam
nosić głowy w pokorze, ale wysoko.
Agnieszka Salamucha

Fot. Adam Kania

jesteś we wspólnocie kapłańskiej. Nazywamy ją dziś Stowarzyszeniem
Kapłanów Chrystusa Sługi. To Stowarzyszenie potrzebuje większego niż
dotychczas dynamizmu, a ten dynamizm to jest to, co Ty sam możesz
zainicjować. Jeśli masz na plebanii
jednego czy dwóch kapłanów, możesz
zaproponować chociaż raz na tydzień
wspólną modlitwę liturgiczną, z dzieleniem się Słowem Bożym na przykład
z przyszłej niedzieli.
Po trzecie, dzisiejszym moderatorom chciałbym położyć na serce
więcej otwartości i zaufania we współpracy ze świeckimi w Kościele. Nie
gaście ich, ale wyzwalajcie inicjatywę
i odpowiedzialność. Mądrze im przewodniczcie, a czasami tylko współpracujcie, niech oni przewodniczą.

Oaza
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Południe,
południowy zachód

Fot. Przemek Skibiński

Na początku był pomysł, żeby opisać polski oazowy świat od strony małych
diecezji. Z pewnych powodów pasowała mi tutaj dobrze nazwa „głubinka”,
oznaczająca „mityczną rosyjską prowincję, zapomniane przez Boga miejsca z dala
od Moskwy, gdzie wprawdzie nie ma co jeść, ale ludzie pozostali ludźmi” (Jędrzej
Morawiecki). Nasze oazowe „głubinki” mają swoje bolączki i swoje powody do
dumy. Niekiedy są to tereny tryskające inicjatywami i pulsujące życiem. Niekiedy
– nie. Przyjrzenie się temu, co się tam dzieje, jest potrzebne do budowania wzajemnych więzi, bo nie ma miłości bez poznawania się.
Pierwszy wywiad dotyczy terenów kompletnie dla mnie egzotycznych – diecezji
świdnickiej. Mojego rozmówcę spotkałam jednak nie na Dolnym Śląsku, ale
w Lublinie, na KUL-u. Zapraszam do lektury.
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MAŁA OJCZYZNA
Agnieszka Salamucha: Diecezja
świdnicka: gdzie to jest?
Ks. Mirosław Rakoczy: Na Dolnym
Śląsku. Największe miasto diecezji to
Wałbrzych. Tak ogólnie można powiedzieć, że obejmuje ona okolice Wałbrzycha i Świdnicy oraz Kotlinę Kłodzką.
Na terenie diecezji znajduje się kilka
miejscowości uzdrowiskowych.
Dlaczego akurat Świdnica jest stolicą diecezji, a nie na przykład Wałbrzych?
Myślę, że Świdnica została wybrana
ze względów historycznych: znajduje się
tam bardzo piękna katedra, moim
zdaniem chyba jedna z najpiękniejszych
w Polsce. Gdyby ją jeszcze tak doczyścić... Wymaga remontu. Proboszcz
katedry z pewnością robi, co może, ale
potrzebne są duże nakłady finansowe.
W Internecie zawsze ładniej wygląda
niż w rzeczywistości (śmiech). Słyszałem, że w Świdnicy od dawna na ten
kościół mówiono „katedra”. Na początku XX wieku pewien historyk
w przewodniku po kościele św. Stanisława i Wacława napisał: „Jest tylko jeden kościół na Śląsku, który jest godny,
aby zostać kościołem biskupim”.
Co można zwiedzić w Twoich stronach poza katedrą świdnicką?
Naprawdę dużo. W czasie wakacji
odwiedził mnie kolega z diecezji łódzkiej – był przez trzy dni i ten czas nie
wystarczył, żeby zobaczyć wszystko, co
jest warte zobaczenia. Nie sposób wy-

mienić wszystkich miejsc. Może przynajmniej niektóre z tych, które zwiedziłem wspólnie z przyjacielem. Zamek
Książ jest jednym z największych w Polsce (chyba trzecim co do wielkości). Na
mnie osobiście największe wrażenie
robi wtedy, gdy patrzę na niego z daleka,
z różnych punktów widokowych. Może
dlatego, że nie lubię zbyt długo chodzić
po zamkowych komnatach, muzeach
i wystawach (śmiech), a może dlatego,
że to tu najczęściej chodziliśmy na rodzinne spacery i zabieraliśmy gości.
Gdy ktoś po raz pierwszy znajdzie się
na niewielkim rynku w Wambierzycach, to niemal pewne jest, że od razu
zwróci swoją uwagę na kamienne
schody prowadzące do Bazyliki pod
wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny. Inną bazyliką, którą
chciałbym wspomnieć, jest Krzeszow-

Po likwidacji kopalń
Wałbrzych z miasta
dość zamożnego stał
się biedny, z olbrzymim bezrobociem.
skie Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Odwiedzając co jakiś czas Krzeszów stwierdzam, że jest tam coraz
piękniej. Widać ogromny wkład w renowację tego miejsca. Niedaleko Mieroszowa, gdzie byłem wikariuszem, po
stronie czeskiej, znajduje się bajeczne
miejsce, nazywane Skalnym Miastem.
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Fot. Przemek Skibiński

Warto je zobaczyć o każdej porze roku.
Osobiście mam wrażenie, jakby ktoś
przywiózł te wielkie kamienie z jakieś
specjalnej pracowni rzeźbiarskiej i dokładnie wkomponował w teren. To
jedno z tych miejsc, do których szczególnie pasują słowa z Księgi Mądrości:
„Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich
Stwórcę”. Całkiem niedaleko Skalnego
Miasta znajduje się Droga Krzyżowa,
umieszczona w skałach. Nie dam rady
policzyć, ile razy odprawiałem tam to
nabożeństwo. Dość często w intencji
tego kraju, który uważany jest za najbardziej ateistyczny w Europie, a gdzie
niemal na każdym kroku można zetknąć
się z dziełami kultury chrześcijańskiej.
A Wałbrzych, największe miasto
regionu?

48

Pismo Ruchu Światło-Życie

Wałbrzych, liczący 120 tysięcy mieszkańców, jest znany jako byłe miasto
górnicze. Było tam kilka kopalń, ale
w latach 90. zostały zlikwidowane.
Właściwie trudno mi do końca powiedzieć, dlaczego tych kopalń nie ma.
Ponoć złóż węgla jest tam jeszcze sporo,
ale ich wydobycie grozi niebezpieczeństwem. Wielu górników zginęło z powodu wybuchów gazu. Po likwidacji
kopalń Wałbrzych z miasta dość zamożnego (szczególnie dotyczy to górników)
stał się biedny, z olbrzymim bezrobociem, które w czasach transformacji
sięgało nawet 30%. Nie wiem, jak jest
teraz. Miasto jest bardzo rozciągnięte,
co można odczuć, kiedy się je przejeżdża pociągiem. Leży między górami
i lasami, w malowniczej kotlinie. Wyczytałem, że w średniowieczu nosił on
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Ks. Mirosław Rakoczy
Jako neoprezbiter zaczął pracować jako wikariusz parafii Św. Michała Archanioła w Mieroszowie. Po powstaniu diecezji świdnickiej w 2004 r. ks. bp Ignacy
Dec mianował go moderatorem diecezjalnym, którą to funkcję pełnił do roku
2009. W 2007 r. został skierowany na studia na KUL.
Okres pobytu na studiach w Lublinie wpisuje się m. in. w dalsze poznawanie
i odkrywanie Ruchu. Zaangażowałem się tutaj w oazową wspólnotę akademicką KUL, która pod względem struktury zawiera niemal wszystkie elementy,
które przewidywał ks. Blachnicki. Szczególnie chodzi tu o diakonie, które na
ogół na parafiach nie funkcjonują a nawet w diecezjach jest z nimi problem.
Jakiś czas miałem nawet okazję być moderatorem tej wspólnoty. Muszę powiedzieć, że sprawowanie tej funkcji dawało mi dużo satysfakcji i radości.
Przez pewien czas udało nam się we wspólnocie akademickiej zawiązać silną
grupę kapłańską. Spotykaliśmy się dość regularnie. W niektórych okresach
roku nawet co tydzień. Wspólna formacja, modlitwa, omawianie spraw
związanych ze wspólnotą, jak i luźniejsze spotkania zbudowały między nami
silną więź. Część oazowiczów dzieliła się tym, że widać ogromną jedność
między nami. Myślę, że ta jedność między kapłanami przynosiła ogromne
owoce dla całej wspólnoty. W tym też osobiście w szczególny sposób widzę
kierunek rozwoju naszego Ruchu. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że
w uwarunkowaniach diecezjalnych nie jest to takie proste, choćby ze względu
na odległości dzielące poszczególnych księży.
Czas spędzony w Lublinie pozwolił mi również choć trochę poznać inne
zrzeszenia: Odnowę w Duchu Świętym, Neokatechumenat, Szkołę Nowej
Ewangelizacji i inne. Otworzyło mnie to na ogromne bogactwo Kościoła.
Pozwoliło też inaczej spojrzeć na oazę. Ale na ten wątek musiałbym chyba
poświęcić odrębny wywiad.
49

Oaza

Pismo Ruchu Światło-Życie

Fot. www.swidnica.oaza.pl

nazwę Lasogród. Jest,
niestety, miastem dość
brudnym. Z powodu
położenia opadają na
nie różne zanieczyszczenia. Wydaje się, że
teraz po zamknięciu
kopalni i koksowni jest
już trochę czyściej. Po
kopalniach zostały
szyby i hałdy (hałdy
zresztą są już zaleSAM O SOBIE
sione).
Masz typowo węgierskie nazwisko.
Lubisz Wałbrzych?
Urodziłem się tam, więc lubię. Cho- Jak Twoja rodzina znalazła się w Wałciaż wiem, że dla ludzi z zewnątrz samo brzychu?
Moi pradziadkowie, czyli dziadkowie
miasto nie jest specjalną atrakcją, są nią
raczej tereny wokół Wałbrzycha. Jak już mojego taty, pochodzą z Ukrainy, z tewspomniałem, pochodzę z dzielnicy, na renów graniczących z Węgrami, a moja
terenie której leży zamek Książ. Sam mama z Warmii. Trafiła w te strony „za
pracą”. Zresztą jej roWałbrzych uchodził zadzina też przeniosła się
wsze za miasto brzydkie, To są tak zwane
na Warmię z terenów
brudne, przemysłowe. „ziemie odzyskane”.
dzisiejszej Białorusi,
Kilka filmów, które na- Prawie 100% mieszmieszkali sto kilomekręcono w Wałbrzychu, kańców to przytrów od Wilna.
ukazuje tę brzydką stronę
jezdni, głównie
Czy wielu ludzi
miasta: paskudne klatki
z terenów wschodw Twoich stronach ma
schodowe z filmu „Konich. Pewnie dlatego
podobny rodowód?
mornik”. Wałbrzych
jest tak trudno
Tak. To są tak zwane
z filmu „Sztuczki” też jest
z
integracją,
wspólną
„ziemie odzyskane”. Tak
pokazany ze strony niezwane, ponieważ przed
zbyt ładnej. W autobu- kulturą, tradycją na
s a ch by w a br u d no, tych terenach, nawet II wojną nie należały do
Polski. Prawie 100%
można też usłyszeć wią- z wiarą.
mieszkańców to przyzanki przekleństw, kłótnie pijackie, czego w Lublinie raczej nie jezdni, głównie z terenów wschodnich
(dzisiejsza Ukraina, Litwa). Pewnie
spotykam.
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służyć do Mszy. Ponoć
kiedy byłem jeszcze bardzo mały, zapytałem
moją mamę, kiedy będę
mógł zostać takim „małym księdzem”. Chodziło oczywiście o bycie
ministrantem. Przygoda
z wiarą na dobre zaczęła
się jednak wtedy, gdy
zacząłem chodzić na
sp ot kani a o azowe,
Spotkanie w grupie w czasie Dnia Wspólnoty
dlatego jest tak trudno z integracją, a szczególnie w trakcie mojej pierwszej
wspólną kulturą, tradycją na tych tere- oazy wakacyjnej. Choć niewiele z niej
nach, nawet z wiarą. Gdy zwiedzałem pamiętam, to wiem, że była ważna.
Lwów czy Wilno, to aż czuć było, że te W moje rodzinnej parafii pod wezwamiejsca przesiąknięte są polskością. Na niem św. Anny była mała grupka oazowa, do której wstąpimoich terenach część
łem mając 15 lat. Nasza
ludzi przez długi czas
Przygoda z wiarą na
oaza była mocno zwiączuła się tak, jakby nie
dobre zaczęła się
zana ze wspólnotą Ruchu
byli u siebie. Starsza już
Światło-Życie w Dzierżokobieta, która przyje- jednak wtedy, gdy
niowie. To z nimi przechała tu zaraz po woj- zacząłem chodzić na
ważnie jeździliśmy na
nie, opowiadała mi, że spotkania oazowe,
a
szczególnie
w
trakwakacyjne oazy. Podczas
wraz z mężem myśleli,
II˚ ONŻ w Marianówce
że zostali tu wysłani cie mojej pierwszej
(Kotlina Kłodzka), gdzie
tylko na jakiś czas. My- oazy wakacyjnej.
posługiwałem jako aniśleli, że Niemcy wrócą,
mator, Bóg szczególnie
a oni z powrotem wyjadą do siebie. Tak mówili: „do siebie”. mocno upomniał się o mnie. Byłem już
Czuli się obco. I tak myśleli przez wiele wtedy po maturze. Pamiętam, że wczelat. To było jakieś wykorzenienie, utrata śniej otrzymywałem delikatne wskazówki dotyczące mojej drogi życiowej,
części tożsamości.
ale ja bardzo się opierałem. W czwarPowiedz coś więcej o sobie.
Ja należę już do tego pokolenia, które tym dniu wspomnianej oazy diakon
może o sobie mówić – rodowity wał- mówił homilię, w której poruszył temat
brzyszanin. Od dziecka bardzo lubiłem powołania Mojżesza i jego pięciu wy51
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mówek. To wszystko pasowało do mnie
idealnie. Bardzo poruszyło mnie to
słowo i zaniepokoiło do tego stopni, że
na jeden dzień wyjechałem z oazy. I tak
jeszcze w trakcie jej trwania wstąpiłem
do Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.
PARAFIA
Jak wygląda praca duszpasterska
w Twojej diecezji? Jak się pracuje w takiej atmosferze, warunkach, wśród takich ludzi?
Nie mam dużego doświadczenia
i porównania, bo pracowałem tylko
w jednej parafii, z którą jestem do tej
pory związany. Proboszczowie, z którymi współpracowałem, a którzy mieli
już doświadczenie z wielu miejsc, mówili, że Mieroszów to trudna parafia.
Podejrzewam, że w Wałbrzychu może
być jeszcze trudniej. Duża część ludzi
nie jest związana z Kościołem. Może
jedna czwarta przychodziła na Mszę
niedzielną. Pierwszy proboszcz stwierdził kiedyś, że przy takiej ilości inicjatyw, które podejmowałem, w wielu innych parafiach miałbym więcej zaangażowanych ludzi. Ludzie garną się do
akcji, pojedynczych wydarzeń – nie
mogę powiedzieć, takich było sporo,
wtedy świetnie się organizują. Natomiast ciężko ich zachęcić do systematycznej pracy formacyjnej. Ale tak jest
już chyba wszędzie, to nie tylko nasza
specyfika. Ja jednak związałem się z tym
miejscem, chętnie tam wracam. Wiele
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zawdzięczam ludziom tam mieszkającym.
Podobno te tereny się wyludniają?
Raczej tak, chociaż nie sprawdzałem
danych demograficznych. Podczas
mojego pobytu w parafii w Mieroszowie
Polska weszła do Unii Europejskiej. Od
razu w kościele na niedzielnej liturgii
było widać, których ludzi nie ma –
przede wszystkim młodych, między 20
a 35 rokiem życia. Widać to było
w przeciągu kilku miesięcy, że ci ludzie
zniknęli, że pojawiają się tylko na
święta. Wyjechali do Anglii, Irlandii,
Hiszpanii. Moich kolegów i koleżanek
z Wałbrzycha też już w większości
w Wałbrzychu nie ma. Mieroszów
znajduje się blisko granicy, więc wielu
ludzi pracowało w Czechach. Mieli

Święcenia w katedrze świdnickiej
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specjalne autobusy, które dowoziły ich
do pracy. Przypuszczam, że w miejscowościach przygranicznych często tak się
dzieje.
Wielu z nich wraca?
Nie wiem, czy tak dużo wraca. Ci,
którzy wracają, robią to też dlatego, że
mają tu mieszkanie, zabezpieczenie. No
i wielu dojeżdża do pracy do Wrocławia.
Samochodem jedzie się ponad godzinę,
pociągiem – półtorej godziny. Są też
specjalne zakładowe autobusy podstawiane do zakładów pracy na obrzeżach
Wrocławia. Marzeniem młodych ludzi
(pamiętam, że ze mną też tak było) jest
wyrwanie się z Wałbrzycha, najlepiej do
Wrocławia albo innego dużego miasta.
Jak człowiek jednak trochę na studiach
pobędzie, to stwierdza – jak wielu moim
znajomych – że Wrocław to fajne miasto
na czas studiów, ale mieszkać woleliby
gdzieś indziej. Są i tacy, którzy mieszkają we Wrocławiu, ale mają domki na
terenie naszej diecezji, gdzieś tam po
wioskach. Na terenie mojej parafii też
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było kilku. Przyjeżdżali do swojego
domku np. na czas Bożego Narodzenia,
więc nawet udawało się trafić do nich
po kolędzie.

Fot. www.swidnica.oaza.pl

OAZA
Jak to było z oazą w Mieroszowie?
Przyszedłem do parafii, w której nie
było oazy. Zaczynałem. Ludzi wziąłem
ze szkoły.
Zaprosiłeś ich na spotkanie i oni po
prostu przyszli?
Miejscowość, w której pracowałem,
miała jedno gimnazjum, daleko było do
innych szkół i wszystkie dzieciaki należały do jednej parafii. Szkoła stała niedaleko kościoła, niektóre lekcje, nabożeństwa czy modlitwy mogłem przeprowadzić w kaplic y. To była
komfortowa sytuacja, żeby złapać z nimi kontakt. Organizowałem wycieczki,
chodziliśmy razem po górach (chociaż
dużej części młodzieży akurat te góry
aż tak bardzo nie interesowały).
Z pierwszej siedemnastoosobowej
grupy, którą prowadziłem w parafii, prawie nikt nie przetrwał.
Na I stopień pojechały 2 czy 3
osoby. Dopiero od drugiej grupy,
10-osobowej, którą zabrałem ze
sobą na I stopień, coś się zaczęło.
I ta grupa, prawie w całości,
dotarła do III stopnia. I z żadną
inną grupą już mi się to nie
udało. Kolejne grupki rozsypywały się po roku, po dwóch.
Diecezjalny Dzień Wspólnoty w Bardo Śl., 16.09.2007 r., procesje
Zostawały pojedyncze osoby.
z darami przyjmuje ks. Mirosław Rakoczy
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Łatwo ich zabuksować.
Dlaczego?
Chcąc ogarnąć jedno
Co z tego, że oni w paraJa też dopiero uczyłem
fii wezmą grupkę dzieci
się prowadzić takie grupy. i drugie, oni ileś
Bożych, skoro mam ich
Myślę, że popełniałem godzin tygodniowo
spędzają
w
kościele
przede wszystkim forsporo błędów. Najwiękmować do tego, żeby byli
szy to chyba zbyt duże i w salce. Zmęczeni
dojrzałymi chrześcijazaufanie we własne siły. tym wyjeżdżają na
studia
i
czują,
że
są
nami, świadomie włąPoza tym trzeba było liczyli się w Kościół.
czyć się z tym, że w ma- wolni, dlatego na
Chcąc ogarnąć i jedno
łym miasteczku, gdzie nowym miejscu
w
nic
się
nie
włądrugie, oni ileś godzin
szkoły kończą się na gimtygodniowo spędzają
nazjum, zaangażowanie czają.
w kościele i w salce.
ludzi ze szkoły średniej
jest trudniejsze, nie wspominając o stu- Zmęczeni tym wyjeżdżają na studia
dentach. Mają oni mniej czasu, muszą i czują, że są wolni, dlatego na nowym
dojeżdżać do szkoły do Wałbrzycha, miejscu w nic się nie włączają. Nie
a to zajmuje sporo czasu. Poza tym mówię, że tak jest ze wszystkimi, ale
Wałbrzych nie jest miastem akademic- z niektórymi na pewno tak jest. Widać
kim, mimo że jest tam trochę filii pewną niedojrzałość w prowadzeniu
uczelni wrocławskich i innych, wła- przez nich grup i trzeba przy nich, przy
snych. Ciężko więc o uformowanych tych młodych animatorach, być. W naanimatorów w parafii, bo wyjeżdżają po szej diecezji na ogół wcześnie zaczyna
szkole średniej. Może jeszcze z Wrocła- się formację podstawową. Uczestniczą
wia dojeżdżają od czasu do czasu. Ale w niej już gimnazjaliści. Trudno jest
namówić odpowiedzialnych do korzyjeśli gdzieś dalej pójdą, to już nie.
To samo, co ty, mówią moderatorzy stania z materiałów Nowej Drogi. Roz diecezji drohiczyńskiej, sandomier- zumiem pośpiech w formowaniu aniskiej... Jeśli nie będą mieli animatorów matorów, ale potem ci ludzie nie zostają
ze szkoły średniej, nie będą ich mieli – ani w parafii, ani nigdzie. Zostają
wcale. Dlatego przygotowywanie ludzi pojedynczy. A może to nie tylko z tego
do posługi animatora musi się zacząć powodu, może jest wiele innych źródeł
wcześnie. Na szkołę animatora są za- problemu? Ludzie stają się animatorami
praszani uczestnicy po I stopniu, bo i sami dalej się nie formują. Po II stopniu już nie jadą na własny III stopień,
inaczej nie zdążą jej skończyć.
Z drugiej strony to zamknięte koło, nie mają własnych spotkań formacyjbo ci młodzi ludzie nie są przygotowani nych, bo nie ma kto ich z nimi prowado podjęcia każdej odpowiedzialności. dzić. Nie przeszli całego procesu, a już
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Fot. Tadeusz Kuźniak

pracy w parafii zorientosą obdarzani odpowiewałem się, że w pracy
dzialnością. Choć z dru- Kiedy wyjeżdżałem
z młodzieżą dużo przegiej strony jest w nich do Lublina, nie było
grywam w konfrontacji
dużo entuzjazmu, który prawie nikogo
z
księży
żyjących
tym
z ich rodzicami. Część
warto wykorzystać. To
jest sytuacja trudna do charyzmatem. Zosta- młodzieży była zainteresowana zaangażowarozwiązania i nie wiem, łem moderatorem
diecezjalnym
po
roku
niem w parafii, ale roza czym się opowiedzieć.
dzice im nie pozwalali.
Przygotowujesz dok- kapłaństwa, bo jako
Inni zaangażowaliby się
torat z ciekawej dzie- jedyny z księży
mocniej, ale znowu na
dziny: duszpasterstwa prowadziłem oazę
przeszkodzie stali rorodzin. Jaka jest sytu- wakacyjną. Na ogół
dzice – jedno lub oboje.
acja rodzin w Twojej nie powierza się tak
diecezji?
młodym księżom tak Rodzice obawiali się
przesady, nie chcieli,
Ksiądz biskup trafił odpowiedzialnych
żeby ich dzieci stały się
w sedno, wysyłając mnie funkcji. Ale tylko ja
dewotami. Pewien tato
na te studia. Przecież zostałem.
powiedział córce, że wowiększość problemów
lałby ją widzieć na imz dziećmi czy młodzieżą
ma tutaj swoje źródło. Po dwóch latach prezie niż ciągle w salce katechetycznej.

W czasie pielgrzymki DK do Kalisza, w środku ks. Adam Woźniak, moderator diecezjalny DK
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Ja mogę się wysilać nie wiadomo jak,
ale fundament jest w rodzinach i tu jest
pole pracy formacyjnej. Przez dwa
pierwsze lata moich studiów organizowałem oazy łączone – młodzieżowe
i Domowego Kościoła. I to się bardzo
sprawdzało. Brałem młodzież pochodzącą z różnych rodzin. Dla nich małżeństwa uczestniczące w oazie były
dużym świadectwem, bo pomagały
odzyskać wiarę w małżeństwo, w to, że
w małżeństwie można być szczęśliwym.
A ze swojej strony młodzież wnosiła
dużo radości. W tym roku byłem już na
oazie tylko z Domowym Kościołem
i brakowało mi grupki młodzieży.
Wiem jednak, że różne są doświadczenia z takim łączeniem podczas oaz.

Kiedy wyjeżdżałem do Lublina, nie
było prawie nikogo z księży żyjących
tym charyzmatem. Zostałem moderatorem diecezjalnym po roku kapłaństwa, bo jako jedyny z księży prowadziłem oazę wakacyjną. (To znaczy był
jeszcze jeden, który prowadził oazę,
troszkę ode mnie starszy, ale tego roku
wyjechał na studia). Na ogół nie powierza się tak młodym księżom tak odpowiedzialnych funkcji. Ale tylko ja zostałem. Było kilku księży związanych
z kręgami rodzin, ale te związki były
dość luźne. Inny ksiądz, mocniej zaangażowany, został po roku moderatorem
Domowego Kościoła i jest nim nadal.
Muszę powiedzieć, że zostanie moderatorem bardziej mnie samego zmobi-

Ludzie garną się do akcji, pojedynczych wydarzeń – nie mogę powiedzieć, takich było
sporo, wtedy świetnie się organizują. Natomiast ciężko ich zachęcić do systematycznej
pracy formacyjnej.
Przez dłuższy czas byłeś moderatorem diecezjalnym w swojej diecezji.
Tak. Przez trzy lata, kiedy byłem
jeszcze w diecezji, i dwa lata dojazdowo,
na odległość, już z Lublina, czekając na
nominację nowego moderatora.
Czy nie byłoby wygodniej, żeby
moderatorem był ktoś na miejscu?
56

lizowało do odkrywania charyzmatu
Ruchu Światło-Życie. Do uzupełniania
pewnych „luk” formacyjnych z wcześniejszych okresów oazowej przygody.
Kiedy otrzymałem pierwsze pismo,
w którym były wymienione obowiązki
moderatora diecezjalnego, to nie potrafiłem rozszyfrować niektórych skrótów
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Mariola i Henryk Kieszniewscy, pierwsza para diecezjalna Domowego Kościoła w diecezji świdnickiej
w rozmowie z biskupem pomocniczym Adamem Bałabuchem

tam obecnych. O niektórych spotkaniach słyszałem pierwszy raz w życiu.
A co się dzieje w seminarium?
Myślę, że jest coraz lepiej. Klerycy po
IV roku mają obowiązek, żeby w ramach praktyk pojechać na oazę. To ma
swoje plusy i minusy, bo część się czuje
przymuszona i jedzie tylko zaliczyć
praktyki. Niektórzy z tych przymuszonych przekonują się do Oazy w trakcie
rekolekcji, inni nie. Zresztą nie każdy
musi być oazowiczem. Klerycy są nieufni wobec „mocniejszych” formacji,
wspólnot, bardziej wymagających form.
I nie chodzi tu tylko o Ruch ŚwiatłoŻycie. Niektórzy uważają, że to się nie
sprawdza, że trzeba czegoś luźniejszego.
I każde niepowodzenie, zły przykład
niektórych ludzi z Oazy, bywa powodem przekreślenia całości. Formacja

seminaryjna wydaje się też bardziej
nastawiona na wiedzę, na intelekt.
Oczywiście to jest ważne, ale później na
oazach spotykam kleryków, którzy mają
problemy np. z takimi formami jak
dzielenie się Ewangelią czy modlitwa
spontaniczna. Ciągnie ich nadmiernie
do egzegezy, dyskusji teologicznych,
a we wspomnianym sposobie modlitwy
brak otwarcia. Z trudnością przychodzi
im podzielenie się, czego właściwie
doświadczają, jak przeżywają swoją
wiarę w konkretnych sytuacjach. Pamiętam jednak, że w okresie, kiedy
byłem w seminarium mimo, że byłem
oazowiczem, miałem podobny intelektualny „przechył” i prawie wszystko
chciałem objąć rozumem.
W seminarium legnickim, które ja
kończyłem, było trudno z prowadze57

Oaza

niem formacyjnych grupek oazowych.
Były podejmowane próby, które różnie
wychodziły. Chociaż mieliśmy oazowego ojca duchownego, który wychował wiele pokoleń oazowiczów – ks.
Marka Adaszka, na naszych terenach
legendę Oazy – Oaza w seminarium
wcale się aż tak mocno nie rozwijała.
Ale na ks. Marku sprawdziła się Ewangelia o ziarnie, które musi obumrzeć.
Po jego śmierci, jak słyszałem, duża
część kleryków z seminarium zaczęła
uczestniczyć w spotkaniach Ruchu.
Mam nadzieję, że również w Świdnicy
klerycy z większą chęcią będą angażować się w Oazę i inne ruchy.
Niedługo wracasz do diecezji.
Nie jestem jeszcze przyzwyczajony do
mojej diecezji. Staram się w niej zadomowić. Szczególnie przez to, że dużo
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modlę się za nią, często odprawiam
Mszę za mojego biskupa. Właściwie to
seminarium mocno łączy z diecezją, a ja
znam mało księży z mojej diecezji.
Kiedy pojadę na zjazd księży, to wielu
nie znam, przeciwnie niż w legnickiej.
Ale z kolei w legnickiej nie znam już
młodych księży, więc w sumie nie czuję
się u siebie ani w jednej diecezji, ani
w drugiej. Nawet nie znam wielu chłopaków ze swojego rocznika, którzy
kończyli wrocławskie seminarium
i pracują w diecezji świdnickiej, a z mojego rocznika seminaryjnego jest nas tu
tylko trzech. Ale chcę powrotu do diecezji. Pewnie z małym lękiem, ale on
zawsze towarzyszy. Nie wiem, co będę
robił po powrocie, nie snuję żadnych
wielkich planów. Liczę, że Bóg przygotuje grunt i poprowadzi.

WOKÓŁ DIAKONII

K

ościół jako całość, a w nim jego pasterze, muszą tak jak
Chrystus wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi z
pustyni ku przestrzeni życia, ku przyjaźni z Synem
Bożym, ku Temu, który daje nam życie — pełnię życia. Zdarza
się dość często, że chrześcijanie bardziej troszczą się o konsekwencje społeczne, kulturowe i polityczne swego zaangażowania, myśląc nadal o wierze jako oczywistej przesłance życia
wspólnego. W rzeczywistości, założenie to nie jest już nie tylko
tak oczywiste, ale często bywa wręcz negowane. Podczas gdy w
przeszłości można było rozpoznać jednorodną tkankę kulturową, powszechnie akceptowaną w swym odniesieniu do treści
wiary i inspirowanych nią wartości, to obecnie wydaje się, że w
znacznej części społeczeństwa już tak nie jest, z powodu głębokiego kryzysu wiary, który dotknął wielu ludzi.
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SILOE

List do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych Nr 68 (XCVIII)
Co zrobić, aby skutecznie głosić Chrystusa? Czego musimy doświadczyć, aby Bóg
działał przez nasz cień i Jego moc uzdrawiała, podobnie jak to było w przypadku
Piotra? Aż w końcu, co konkretnie przekazywać ludziom? Z pewnością na te oraz
wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź w konferencji Aleksandra Bańki, jednego
z liderów Centrum Duchowości w Tychach, na Śląsku. Słowa te zostały wypowiedziane podczas Oazy Modlitwy CDM, mającej miejsce w końcu października 2011 r.
Uczestnicy tych rekolekcji brali także udział w Tyskim Wieczorze Uwielbienia
(więcej na temat samego TWU na stronie www.centrumduchowosci.pl), o czym
szerzej w relacji z tego wspaniałego czasu łaski i modlitwy.
Proponujemy również, jeszcze w temacie słuchania Pana w Kościele, rozważenie
fragmentu Pisma Świętego pochodzącego z Ewangelii św. Łukasza. Tajemniczo
brzmiący ciąg słów słyszeć, słuchać, usłyszeć, niech wprowadza nas w przestrzeń
działania Boga.
Kiedy otrzymałem do opracowania konferencję Aleksandra Bańki, podszedłem
do tego zadania jak do kolejnej pracy, którą trzeba wykonać. Po prostu słuchać
i spisywać. Nie miałem pojęcia, że zajmie mi to aż tyle czasu, co w końcu przyczyni
się nawet do opóźnienia wydania e-Siloe.
Po pierwsze – nie tylko słuchałem. W słowa, które docierały do moich uszu,
wsłuchiwałem się, czując ich ciężar. Co się działo? W konferencji można usłyszeć
o „przygodach”, jakie miał głoszący w trakcie swojej posługi. Ja, przy pracy nad tym
numerem, czułem, że uczestniczę w swoistej walce – szczególnie ze sobą. Kiedy
pochłaniałem kolejne sekundy, rzadziej minuty, odnajdywałem w nich odpowiedzi
na wiele pytań, jakie stawiałem Bogu w ostatnim czasie.
Po drugie – kolejny raz usłyszałem pewną oczywistość, o której wyraźnie zapomniałem w swoim byciu ewangelizatorem. Mam głosić prostą prawdę, że Jezus jest
miłością. W krótkim czasie dwa razy takie słowa docierały do moich uszu: wpierw
na Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w Rybniku, następnie w konferencji.
I doszedłem do takiego wniosku, że daliśmy się, jako wierzący, zagonić w ślepe uliczki
wąskich specjalności, zapominając przy dawaniu świadectwa o tym, co podstawowe.
Jezus jest miłością!
Szymon Waliczek
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Medytacja –
słyszeć, słuchać, wysłuchać

Refleksja: Łk 10, 38-42
W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta,
imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem
Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast
Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła:
„Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. A Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto,
troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria
obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.
Serce – duchowy nasłuch. Jeszcze raz wróćmy do naszego narzędzia wychwytującego Boże fale. Bo serce jest szalenie ważne w naszym spotkaniu
z Bogiem. Jest przestrzenią spotkania, obcowania i słuchania – wejścia w rzeczywistość doświadczania Bożej obecności, Bożego Słowa. Ale to także
przestrzeń, gdzie doświadczamy swojego „ja” – naszą podświadomość, myśli,
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emocje. Doświadczamy tutaj również podszeptów nieprzyjaciela duszy człowieka, który często wykorzystuje to, co jest w nas nieuporządkowane.
W tej refleksji skupmy naszą uwagę na słuchaniu. Wbrew pozorom jest to
dynamiczny proces. Rodzi się też pytanie: czy jest różnica między: słyszeć
Boga, słuchać Boga a usłyszeć – wsłuchać się w Boga?
Aby nasze rozmyślanie osadzić w rzeczywistości Słowa Bożego, przywołajmy
znany obraz z Ewangelii św. Łukasza, który przedstawia nam spotkanie Jezusa
z Martą i Marią. Spróbujmy odnieść to spotkanie do „sposobu” i jakości
modlitwy (słuchania w modlitwie). Jak widzimy, to sytuacja bardzo dynamiczna – nie tylko z powodu zabiegania Marty :-) – z tak zwanym „momentem zatrzymania”.
Słyszeć
Na pierwszy plan rzuca się w oczy właśnie zabiegana Marta. Zabiegana, bo
szczerze przejęta wizytą zacnego Gościa. Tamtejsza tradycja gościnności obligowała ją do wykonywania licznych czynności. I trudno się dziwić, a zarazem
odmówić Marcie, że to, co robiła, wypływało z jej szczerego serca. Zapewne
w tym krzątaniu się słyszała to, co mówił Jezus, podobnie jak nam zdarza się,
mimochodem, usłyszeć jakąś informację bardziej lub mniej istotną, kiedy
absorbuje nas jakaś zupełnie inna/e czynność/czynności. Także i uwaga Marty
ukierunkowana była na działanie – podjęła ich wiele dla Jezusa, aby jak najlepiej Go ugościć. Natomiast jej siostra, Maria, usiadła u stóp Pana i wsłuchiwała się w Jego słowo.
Słuchać
Marta z nadmiaru prac nie wie już, w co włożyć ręce. Następuje moment
zatrzymania akcji. Zabiegana kobieta przerywa swoje prace i zwraca się do
Mistrza: Panie, nic Cię to nie obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie samą
przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Tym samym, inicjuje dialog
z Jezusem. Treścią „jej modlitwy” (tak można też określić wypowiedź kobiety)
jest wpierw to, co stanowi jej codzienne zabieganie. Tu rodzi się pytanie: czy
to źle, że codzienność staje się treścią modlitwy?
Marta i my także słyszymy odpowiedź Pana: Marto, Marto, martwisz się
i niepokoisz o wiele, a jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą część, która
nie będzie jej odebrana.
Wbrew pozorom Jezus nie gani jej postawy. Czule zwraca się do niej po
imieniu i tłumaczy. Zauważmy, że przestawia akcenty „w jej modlitwie”. Po62
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kazuje, co wpierw ma być inspiracją jej codziennych działań (licznych posług, które też są ważne, ale
nie najważniejsze). Wyjaśnia jej to,
wskazując na postawę Marii. Siostra na spotkaniu z Jezusem (na
„swojej modlitwie”), wpierw wsłuchiwała się w Jego Słowo. Tym
samym, całą sobą weszła w rzeczywistość tego wyjątkowego spotkania tak, aby niczego z niego nie
stracić, nie uronić.
Wsłuchać
Zatem słuchać to zatrzymać się,
aby usłyszeć głos – Słowo Pana, to
uczynić krok w kierunku spotkania z Bogiem, podjąć z Nim dialog.
To właśnie uczyniła Marta. Jezus
„koryguje” jej modlitwę. Zwraca uwagę na istotę wsłuchania się w Słowo Boże
– usłyszała Je także i Marta. Usłyszała, bo „zatrzymała się”, weszła w konfrontację ze Słowem w osobie Jezusa Chrystusa. Usłyszała/wsłuchała się w Nie,
czyli weszła w rzeczywistość Słowa – w istotę spotkania z Panem. Kolejnym
krokiem jest działanie, które jest odpowiedzią (interakcja w dialogu) na
usłyszane Słowo. W sposób naturalny wypływa ono z przeżywania rzeczywistości obcowania z Bogiem w Jego Słowie.
Wniosek dla nas: właściwym kierunkiem modlitwy jest połączenie modlitw
Marii i Marty – w takiej kolejności, nie odwrotnej: Słowo – inspiracją w naszej
codzienności i przenikanie codzienności rzeczywistością Słowa.
Kilka pytań do własnej refleksji, aby zbadać motywację własnej modlitwy:
– co jest inspiracją mojej modlitwy: Słowo Boże, moje nowe wizje działania,
sprawy codzienności?
– z kim wpierw podejmuję „dialog” w czasie przeznaczonym na modlitwę:
wsłuchuję się w Słowo, a może dialoguję ze samym sobą, projekcją własnych
myśli, emocji, pragnień?
„Kto ma uszy, niechaj słucha” (Mt 11, 15).
Beata Bassa
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Jak głosić Jezusa?
fragment konferencji wygłoszonej przez Aleksandra Bańkę podczas
Oazy Modlitwy CDM w Katowicach (październik 2011 r.);
całość dostępna w e-Siloe nr 3/3/2011

M

otywem przewodnim niech
On, istniejąc w postaci Bożej,
będzie ten fragment z Listu
nie skorzystał ze sposobności,
do Filipian, który też jest
aby na równi być z Bogiem,
tematem Tyskiego Wieczoru Uwielbielecz ogołocił samego siebie,
nia, aby na imię Jezusa zgięło się każde
przyjąwszy postać sługi…
kolano istot niebieskich i ziemskich
W tym tekście możemy obserwować
i podziemnych. I aby wszelki język wy- i medytować uniżenie Chrystusa, który
znał, że Jezus Chrystus jest PANEM ku właśnie dlatego, że się uniżył, został
chwale Boga Ojca (Flp 2, 10-11). Bę- przez Ojca wywyższony. To Jego Imię
dziemy sobie stawiać
jest imieniem panująpytanie: Jak głosić
cym, imieniem, które
Chrystusa, jako Pana
wiąże złe duchy, które
w drodze do
i Zbawiciela, jak ogłauwalnia, leczy i moc
szać Jego panowanie?
tego imienia odsłania
Pana Boga,
Myślę, że takim wysię właśnie dlatego, że
znacznikiem w głoszeJezus ukazuje się nam
wędrówce
niu Pana Jezusa, może
najpier w jako Ten,
być sam tekst Listu do
duszy do Boga, który się uniża. I to uniFilipian, gdzie apostoł
żenie nie jest tylko zwydrodze ducho- kłą postawą pokory, ale
Paweł pokazuje nam,
jakie są warunki głoszejego uniżenie zakłada
wej, to ogołonia Jezusa jako Pana
ogołocenie. A więc ogoi Zbawiciela na przykłałocił samego siebie przycenie staje
dzie misji samego Pana
jąwszy postać sługi.
Jezusa Chrystusa. I to,
Dla mnie osobiście to
w centrum
co mnie osobiście porupojęcie ogołocenia jest
sza w tym fragmencie,
szalenie poruszające.
to warunek wstępny,
Kiedy próbować zobaktóry się spełnia w sercu i doświadcze- czyć, jak ono funkcjonuje nie tylko
niu samego Pana Jezusa Chrystusa. w tekstach biblijnych, ale w chrześcijańTekst mówi w ten sposób:
skiej duchowości, mistyce, to zoba64
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czymy, że w drodze
do Pana Boga, wędrówce duszy do
Boga, drodze duchowej, to ogołocenie staje w centrum. Ogołocenie
się, a więc pewnego
rodzaju wyzucie
się, wyzbycie się
wszystkiego dla
Boga. Ciekawe jest
to, że tak naprawdę
skutecznie głosić
panowanie Jezusa może tylko ten, kto
doświadczył w sobie, w swoim życiu
ogołocenia.
Jak to ogołocenie zrozumieć, co ono
ma dla nas oznaczać? W tekstach świętych mistyków ogołocenie dotyczy
dwóch sfer życia człowieka: sfery zmy-
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słowej, sfery duchowej, racjonalnej,
powiedzmy wolitywnej.
Ogołocenie, oczyszczenie sfery zmysłowej i tej wyższej, czyli rozumu i pamięci. Jak to rozumieć?
Otóż wydaje mi się, że aby móc skutecznie głosić Chrystusa jako Pana
i Zbawiciela, żeby Jego moc
objawiała się także przez nas,
musi dokonać się głęboka
przemiana właśnie w tych
sferach naszej osobowości.
Tu nie chodzi tylko o to, że
będziemy mówili, iż Jezus jest
Panem (będzie to ładnie
brzmiało i jakoś mnie poruszy), ale o to, że moc tej wypowiedzi, moc tej proklamacji faktycznie przez nas będzie dotykała serc konkretnych osób. Żeby na
dźwięk tego imienia, wypowiedzianego przez nas, doko65
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nywały się wielkie
znaki i cuda. Tu nie
chodzi o zwykłe przemawianie, ale o coś
takiego, co dokonywało się pod wpływem głoszenia św.
Piotra. Na dźwięk
imienia Jezus, pod
wpływem przekazu
dobrej nowiny, nawracały się tysiące osób.
I to jest ciekawe, że nie
mamy po prostu opowiadać o Jezusie mamy sobą, swoim
głoszeniem, Jezusa
pokazywać i to tak
intensywnie, żeby to,
co będzie przez nas
głoszone i wypowiadane, miało moc przemieniającą i zbawiającą.
Gdy Piotr i Jan przechodzili przez Jerozolimę to nic nadzwyczajnego nie robili. Przechodzili. Kiedy
na chorych padał cień idącego Piotra,
odzyskiwali zdrowie, dokonywały się
uwolnienia, wielkie cuda. To nie było
tak, że Piotr wyglądał tak szkaradnie, że
cień chorobę wystraszył, nie tak to
działało. To nie cień Piotra uzdrawiał.
Okazuje się, że musiało dokonać się
w nim coś takiego, co sprawiało, że
z niego emanowała, biła podstawowa

prawda, że Jezus
Chrystus jest Panem.
Przekaz pier wszych apostołów był
niezwykle prosty.
Nie było wysublimowanych prawd teologicznych, zresztą jedynym dobrze wykształconym w tym
gronie był św. Paweł,
który doszedł później. Proste prawdy
mówione w mocy
D u cha Św i ę te go
przemieniają ludzkie
serca.
Jeśli pozwolimy się
Bogu ogołocić, czyli
prowadzić przez doświadczenie oczyszczenia, uporządkowania, uwolnienia
wewnętrznego; jeżeli
w naszej świadomości, czyli w sferze
rozumu, pragnień,
wspomnień dokona się przemiana
i wybłyśnie przekonanie, że Bóg jest,
a więc nasze lęki, chore obrazy Boga,
rozmaite obawy nie mają racji bytu,
jeśli zastosujemy to w konkretnych realiach życia codziennego – to będziemy
jak Piotr.

Nie mamy po
prostu opowiadać o Jezusie
– mamy sobą,
swoim głoszeniem, Jezusa
pokazywać i to
tak intensywnie,
żeby to, co będzie przez nas
głoszone i wypowiadane, miało
moc przemieniającą i zbawiającą.
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DIAKONIA EWANGELIZACJI

Ja z Bogiem takiej historii
nie przeżyłem
„Chadzając do kościoła i na lekcje
religii, widziałem celebrację, nie dostrzegałem natomiast w tym wszystkim
żywej istoty. Patrząc na czerwone światełko tlące się przy tabernakulum, widziałem sześćdziesięciowatową żarówkę, a nie gorejące serce Jezusa [...]
Nie potrafię Mu tak po prostu zaufać,
pójść za Nim, bo ufność buduje się
jednak na jakichś fundamentach, na
oczekiwaniach wynikających z dobrych
doświadczeń z daną osobą, ze wspólnej
historii. Ja z Bogiem takiej
historii nie przeżyłem” –
mówi dziennikarz Marcin
Prokop w rozmowie z Szymonem Hołownią1. Traktuję tę wypowiedź jako
charakterystyczną dla
stanu świadomości wielu
ludzi, wśród których żyjemy. Oni nie są ani wrogami Boga, ani ludźmi
niereligijnymi, nawet jeśli
1.
2.

nie chcą krzyża w parlamencie i nie
przeszkadza im Nergal w telewizji.
Pierwszy krok w ewangelizacji to przyjrzenie się, kim oni są, co myślą i co
czują.
Minusy na plusy
Ewa Wipszycka, historyk starożytności, w artykule „Poganie wobec chrześcijańskiej wiary w czasach cesarstwa
rzymskiego”2 przedstawia duchowy
obraz pogaństwa I wieku po Chrystusie.
Jest to obraz radykalnie różniący się od

Bóg, kasa i rock`n`roll, Kraków: Znak 2011, s. 23.
W: tamże, O starożytności polemicznie, Warszawa: Wiedza Powszechna 1994, s. 181-187.
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świata rozpustnych, amoralnych agno- dusza ludzka została ubóstwiona). Znali
różnych synów bożych, których narostyków, który znamy z „Quo vadis”.
Gdyby chrześcijaństwo pojawiło się dzenie poprzedzały proroctwa, którzy
w V w. p.n.e., w czasach Sokratesa, dokonywali wielkich czynów i umierali
– ale nie znali takiego,
Platona i Arystotelesa,
Pragnienie osobiktóry poniósłby hańbyłoby ziarnem rzucobiącą śmierć jako ofiarę
nym w nieurodzajną stego kontaktu
z
Bogiem,
oddawaz siebie. Nie rozumieli,
glebę. Religia grecka (podlaczego chrześcijanie
d obn i e z re s z t ą j a k nie Mu chwały
nie przyjmują istnienia
i rzymska na wczesnych spontanicznie
i
z
serca,
tęsknota
za
innych bogów poza
etapach swego rozwoju)
swoim. Nie rozumieli,
była wysoce zrytualizo- szczęśliwym życiem
dlaczego nie chcą oni
wana. Aby zapewnić pozagrobowym – to
uczestniczyć w aktach
przychylność bóstwa, przyszło dopiero
oficjalnego kultu, będąnależało odprawić odpo- z imperium rzymcego integralnym elewiednie nabożeństwo skim i z otwarciem
mentem tradycji zai złożyć ofiary. Każda na religie pochorówno greckiej, jak
pomyłka w formule mo- dzące ze Wschodu.
i rzymskiej. Chociaż
dlitewnej lub geście musiała być natychmiast naprawiona, wierzyli w życie po śmierci, uważali
a rytuał powtórzony. Pragnienie osobi- ciało za coś skalanego i niegodnego
stego kontaktu z Bogiem, oddawanie wiecznej egzystencji – raziło ich więc,
Mu chwały spontanicznie i z serca, tę- że chrześcijanie głoszą zmartwychwstasknota za szczęśliwym życiem pozagro- nie ciał. Poganie akceptowali wiele zabowym – to przyszło dopiero z impe- sad moralnych, które głosiło chrześcirium rzymskim i z otwarciem na religie jaństwo. Ale motywacja chrześcijan do
pochodzące ze Wschodu. Chrześcijań- podejmowania dobrych czynów – mistwo (pamiętajmy, że ono też jest religią łość do Chrystusa i lęk przed wieczną
azjatycką, religią Wschodu!) trafiło we karą – była dla nich niezrozumiała.
Mało tego. Jak to możliwe, żeby tekst
właściwy duchowy klimat. Ludzie potrzebowali takiego Boga, jakiego oblicze o tak niskich walorach literackich jak
Biblia (w porównaniu z klasycznymi
pokazywali im chrześcijanie.
Co nie znaczy, że nie mieli problemów dziełami literatury antycznej) był tekw przyjęciu Ewangelii. Trudno było im stem objawionym przez samego Boga?
zrozumieć, że Istota Najwyższa, nie- I jak to możliwe, że w dziedzinie dostworzona, wcieliła się w człowieka świadczenia religijnego nie ma arysto(łatwiej byłoby przyjąć, że wybrana kraty i plebejusza? „Głoszono [...], że
68
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błogosławieni są cisi i ubodzy, udręczeni i prości – »albowiem ich jest
Królestwo niebieskie«. Po raz pierwszy
w dziejach naszego kręgu kulturowego
uznano, że człowiek niewykształcony
może reprezentować wielkie walory
moralne, a także jest w stanie rozumieć
i przeżywać prawdy wiary na równi
z przedstawicielami elity, którzy przekonani byli (zazwyczaj) o własnej
wyższości również i w dziedzinie odczuć religijnych”3.
Wydaje mi się, że chrześcijaństwo
zawsze pojawia się w miejscu i czasie
najodpowiedniejszym, przygotowanym
„z góry”. I zawsze są problemy z przyjęciem jego przesłania. Sekret polega na
tym, żeby wykorzystać szanse – zmienić
to, co jest potencjalnym minusem,
w plus!
A w jakim świecie żyjemy dziś?
Religie żyją, Kościoły umierają
Charakteryzując sytuację społeczeństw Europy zachodniej, socjolodzy
religii wskazują na malejące zainteresowanie instytucjonalną stroną religii, za
to wzrastające tendencje do poszukiwania tego, co duchowe. Dlaczego tak się
dzieje? Ludzie często zmieniają podsta-

wowe środowisko życia: pracę i miejsce
zamieszkania (więc i parafię). Ponieważ
ich życie wciąż się zmienia, nie dążą do
celów dalekosiężnych; wolą te konkretne, krótkodystansowe. Opowiedzenie się na całe życie po stronie określonych wierzeń, struktur, rytuałów i praktyk, podjęcie zobowiązań „do śmierci”
albo „na zawsze” – to już dla nich zbyt

Najdelikatniejszym
i najtrudniejszym
momentem jest –
decyzja wiary.
Wejście do gry.
wiele. Dominują przynależności z wyboru i na określony czas. Jeśli dana instytucja religijna ci nie odpowiada – bo
na przykład ingeruje w twoją prywatność i intymność, czujesz się nią zgorszony lub rozczarowany, masz negatywne doświadczenia z nią4 – możesz
zawsze zmienić kościelnego „usługodawcę”.

Tamże, s. 183.
„Wielu odrzuca zorganizowaną religię, ponieważ w ich ocenie zawiodła ona, nie potrafiąc odpowiedzieć
na ich potrzeby, i z tej właśnie przyczyny zaczęli oni szukać gdzie indziej, by znaleźć duchowość” (Papieska
Rada Kultury i Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego 2003, za: Janusz Mariański, Nowa
duchowość – alternatywa czy dopełnienie religijności?, w: Maria Libiszowska-Żółtkowska, Stella Grotowska
(red.), Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, Kraków: Nomos 2010, s. 23). Na określenie tych
osób często używa się określenia „postchrześcijanie”.

3

4.
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Takiemu podejściu sprzyja też prze- Religijni majsterkowicze, pielgrzym
i konwertyta
konanie, że konsekwentne wyznawanie
Opisując współczesne modele duokreślonej religii jest przyczyną konfliktów społeczno-politycznych. „Pamię- chowości, socjologowie religii posłutam [...] wywiad, w którym artysta gują się ciekawymi metaforami: duchoMoby na pytanie o swój stosunek do wości bricolage (majsterkowanie) lub
religii odpowiedział: »Jestem chrześci- a la carte. Co to znaczy? Każdy stara
janinem, ale dość dziwnym. Nie chodzę się na własną rękę stworzyć własny,
do kościoła i nie jestem członkiem przekonywujący dla siebie, system
przekonań. Robi to tak,
żadnego zboru. Z nijak majsterkowicz konkim też nie wykłócam Poganie akceptowali
struuje swoje dzieło
się na tematy religijne, wiele zasad moralz różnych elementów,
bo uznaję, że każdy nych, które głosiło
a gość w restauracji wymoże mieć swoją rację, chrześcijaństwo. Ale
5
biera z zestawu dań to, co
a ja mam swoją«” .
motywacja chrześciNi e j e st j e d n a k jan do podejmowania miałby ochotę zjeść.
prawdą, że pytania, na dobrych czynów – mi- Skoro drogę do Boga
odnajduje się dzięki osoktóre dotychczas da- łość do Chrystusa
bistej wierze, można mieć
wała odpowiedź
i lęk przed wieczną
swojego Boga, swoje
przede wszystkim relikarą – była dla nich
niebo, swoje zbawienie,
gia, przestały być już
niezrozumiała.
swoje małe credo6, skrozadawane. Przeciwnie.
Zainteresowanie cejone na osobiste, indywilem i sensem ludzkiego życia wzrasta. dualne potrzeby. Szymon Hołownia
Wzrasta też pragnienie doświadczenia pyta: „Czy nie ma w tym wszystkim
żywego Boga i osobiste poszukiwanie ryzyka, że Bóg wynikający z takiego
sfery sacrum – ale bez pośrednictwa przetworzenia będzie tylko bożkiem
Kościoła. Ludzie nadal potrzebują au- ulepionym zgodnie z bieżącymi indytorytetów, jednak przeważnie nie są to widualnymi potrzebami? Bierzemy
kapłani, a doradcy (trenerzy) życiowi elementy, jakie nam pasują, i robimy
i społeczni, psychologowie i psychote- z nich figurkę, do której potem się
rapeuci, nauczyciele tańca i sztuk modlimy, która realizuje nasze oczekiwschodnich, i wielu, wielu innych.
wania, a sama nie zgłasza żadnych
Wypowiedź M. Prokopa, w: S. Hołownia, M. Prokop, Bóg, kasa i rock`n`roll, Kraków: Znak 2011, s. 50.
Por. Janusz Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin: Wydawnictwo
KUL 2006, s. 87.
5
6
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wymagań?” Marcin Prokop odpowiada: „Myślę, że na tym właśnie polega proces szukania i definiowania
indywidualnej duchowości”7.
Oczywiście, skoro mamy pluralizm
rynku religijnego, można dokonać
i takiego wyboru: podporządkować się
wybranemu religijnemu autorytetowi,
wybrać ściśle sformułowany kanon

jednej do drugiej „stacji”. Kategoria
„poszukującego” pojawia się dziś często
w społecznych dyskusjach i jest nacechowana pozytywnie: dobrze jest być
„poszukującym” (a z pewnością lepiej
niż „fundamentalistą”). Znowu oddaję
głos Prokopowi: „Wolę off-roading
i własne marszruty. Nie przepadam za
tłocznymi turystycznymi szlakami,

Chrześcijaństwo zawsze pojawia się w miejscu i czasie
najodpowiedniejszym, przygotowanym „z góry”.
I zawsze są problemy z przyjęciem jego przesłania.
Sekret polega na tym, żeby wykorzystać szanse –
zmienić to, co jest potencjalnym minusem, w plus!
przekonań religijnych. Tę postawę
często określa się jako fundamentalistyczną – i potępia8.
Socjolog religii Daniéle HervieuLéger wyróżnia dwa charakterystyczne
typy współczesnej religijności9. Pierwszym z nich jest pielgrzym, który
przebywa swoją duchową wędrówkę od

gdzie pielgrzymi śpiewają przez megafon i rozrzucają śmieci. I skoro już tak
wybrałem, to czy możliwe jest rozwiązanie, że umieram, a Chrystus staje przy
mnie i mówi: „O, to ten nicpoń, co nie
chciał się ze mną bawić! Nieładnie. Ale
w sumie byłeś niezłym ziomem, dawałeś radę, chodź do mojej drużyny”?”10.

S. Hołownia, M. Prokop, Bóg, kasa i rock`n`roll, Kraków: Znak 2011, s. 49.
Ponieważ wykraczam poza konwencję opisu, dlatego tę uwagę umieszczam w przypisie. Myślę, że –
pomijając zachowania patologiczne praktykowane przez liderów i członków niektórych grup – można
zaakceptować także fundamentalistów. Nie trzeba ich zaraz wyzywać od „okopów świętej Trójcy”.
Podzielam zdanie Tomáša Halíka: „Wielkie poczucie wolności daje mi ufność, że mogę wędrować, skoro
czuję się do tego zadania powołany, aż na strome cyple samych widzialnych granic Kościoła i nie bać się
wiatrów i woni ziejących z szerokich mórz innych religii i filozofii, właśnie dlatego, że na szczęście istnieją
w Kościele także tradycjonaliści, proponujący inną i bezpieczną drogę tym chrześcijanom, który nie chcą
i nie mogą mnie w tym naśladować” (tenże, Drzewo ma jeszcze nadzieję. Kryzys jako szansa, Kraków:
Znak 2010, s. 94).
9
Za: Janusz Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin: Wydawnictwo
KUL 2006, s. 41.
10
S. Hołownia, M. Prokop, Bóg, kasa i rock`n`roll, Kraków: Znak 2011, s. 60.
7
8
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Drugim, szeroko rozpowszechnionym w Europie zachodniej typem religijności jest konwertyta: ktoś, kto
osobiście wybiera swoją (nową) wiarę.
Znamy to bardzo dobrze z Ruchu,

Opowiedzenie się na
całe życie po stronie
określonych wierzeń,
struktur, rytuałów
i praktyk, podjęcie
zobowiązań „do
śmierci” albo „na
zawsze” – to już dla
nich zbyt wiele.
Dominują przynależności z wyboru i na
określony czas.
ponieważ wielu z nas jest konwertytami. Dokonaliśmy osobistej decyzji
wiary, pośrednio tylko sugerując się
rodzinnymi tradycjami i kontekstem
społecznym naszego środowiska. Weszliśmy na drogę deuterokatechumenatu, by świadomie odnowić przymierze z Bogiem zawarte w sakramencie
chrztu. Zaakceptowaliśmy wspólnotę
religijną – Kościół rzymsko-katolicki
– jako miejsce uświęcenia i duchowego
wzrostu11. Non nascuntur, sed fiunt
christiani.

Decyzja wiary
Sprawy, o których piszę, były wiele
razy przedmiotem dyskusji z moimi
przyjaciółmi. Czy to dobrze, że ludzie
teraz tacy są, czy źle? Z jednej strony,
otwarcie i zainteresowanie sferą sacrum
(jakkolwiek rozumianą) to dla nas
dobra wiadomość. Oni szukają,
a więc... „szukajcie, a znajdziecie!”
Najtrudniej żyć z tymi, którzy nie
szukają i nie oczekują już niczego. Żyją
dniem dzisiejszym, licząc na to, że jakoś
to będzie, a religia to przygoda dla
starych ludzi, na którą jeszcze mają
czas. Z drugiej strony – kto szuka, ten
i nieraz zabłądzi, otworzy się na
„ciemną stronę mocy” i potem potrzebuje pomocy egzorcysty.
Najdelikatniejszym i najtrudniejszym (moim zdaniem) momentem jest
– decyzja wiary. Wejście do gry. Hołownia mówi Prokopowi: „Dopóki nie
będzie w tobie decyzji wiary, to zawsze
jakaś część tego, o czym ci mówię, nie
będzie ci grała. Ten układ wyjaśnia się
i domyka, gdy w jego centrum jest
żywy, a nie tylko teoretyczny Bóg”12.
Jak pomóc innym „wejść do gry”,
w której sami uczestniczymy? Do naszej „historii z Bogiem”, która jest
przecież najbardziej fascynująca ze
wszystkiego, co mogłoby się nam
przydarzyć?
Agnieszka Salamucha

Jestem urzeczona porównaniem dokonanym przez Marcina Prokopa, że tacy jak my są „zorganizowaną
wyprawą na Mount Everest” (tamże, s. 61).
12
Tamże, s. 317-318.
11
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Słowo ma moc
Ludzie żyją z dnia na dzień, nie wybiegając myślami zbyt daleko w przyszłość.
W świecie, gdzie nie ma już tematów zakazanych i prawdopodobnie wszystkie
granice wstydu zostały już dawno przekroczone, jedynym prawdziwym tabu
pozostaje jeszcze śmierć, o której nikt nie chce myśleć. Liczy się tylko dzień dzisiejszy, ale ten często niesie kolejne rozczarowanie i niezrozumiałe cierpienie. Ten
świat nie jest jednak beznadziejny, jak widzą go niektórzy, tylko potrzebuje tych,
którzy nadzieję mu przywrócą i pokażą cel, do którego warto dążyć.
Muszę coś zrobić!
W „młodzieżowych prawyborach”, które przeprowadzono
w ponad 1000 gimnazjów i liceów w całym kraju, Ruch Palikota zwyciężył uzyskując aż
35,9 proc. głosów. Zaczęto nawet mówić o pokoleniu JP 2.0
– pokoleniu Janusza Palikota.
W 2011 roku 25% Polaków
powiedziało, że nie ma celu
w życiu. 5 tys. ludzi w Polsce
próbowało popełnić samobójstwo. Spożycie alkoholu nadal
wzrasta. W 2010 r. nastąpiło 64
tys. rozwodów. Co 6 sek. umiera
dziecko w łonie matki. Tylko 1%
ludzi w pełni ufa swoim liderom
(to są dane dotyczące biznesu,
nie wiadomo, jak to wygląda
w innych dziedzinach życia).
Normalną reakcją po usłyszeniu takich danych jest współczucie wobec tych, którzy tak
myślą i postępują, poczucie
73
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współodpowiedzialności, chęć zareagowania w jakikolwiek sposób, by te sytuacje ulegały zmianie, chęć wpłynięcia
na rzeczywistość. Świat „na minusie”
wywołuje w nas chęć zobaczenia świata
„na plusie”. Jakoś tak naturalnie umieszczamy się pomiędzy tymi światami.
Chcemy znać odpowiedzi na pytania
nurtujące ludzi, widzieć rozwiązania,
zobaczyć szansę poprawy ich życia.
Przekazać im wartości, które działają
w naszym życiu.

Świat „na minusie” wywołuje
w nas chęć zobaczenia świata „na
plusie”. Jakoś tak
naturalnie umieszczamy się pomiędzy tymi światami.
W ten sposób rodzi się w nas coś, co
nazywamy misją – potrzeba odpowiedzi na istniejące problemy. Nie chodzi
o to, aby odpowiedzieć na wszystkie
potrzeby na świecie, ale duża część
odkrywania swojego powołania, swojej
misyjności, polega na znalezieniu sposobu odpowiedzi na te potrzeby w sposób właściwy sobie, unikalny.
Kiedyś w sali, w której prowadziłem
74

szkolenie, zauważyłem plakat z następującym hasłem: „Świat należy do tych,
którzy potrafią mu zaoferować największą nadzieję”. Te słowa pokazują mi
kierunek działań, konkretne rozwiązania problemów i odpowiedzi na pytania.
Zobacz, kim jestem
Każdy z nas ma talenty i misję. Ta
misja w pierwszej kolejności kojarzy
się z działaniem, ze służbą. Muszę coś
zrobić. Chciałbym jednak podkreślić
aspekt, że misja jest też przemawianiem. Działam i przemawiam. Słowo
ma moc. Doświadczyliśmy tego. Nie
tylko to słowo, które głosimy w sensie
kerygmatycznym, ale każde słowo,
które tchnie w ludzkie serce nadzieję
na kolejny dzień, na lepsze życie. Słowo
ma być nośnikiem przesłania dla innych. Ma to być indywidualny, unikalny przekaz, który jest w stanie dotykać, mobilizować, inspirować.
Ludzie, do których jesteśmy posłani,
oczekują odpowiedzi i rozwiązań, jak
coś zrobić, jak zmienić swoje życie. Nie
co zrobić, ale jak to zrobić. Nie ogólnikowych wezwań, ale praktycznych
rozwiązań, instrukcji obsługi, przeprowadzenia krok po kroku określoną
metodą, by dojść do celu. Oczekują
pojawienia się zaufanego autorytetu.
Tak samo jak my szukają rozwiązań,
odpowiedzi, ekspertów, autorytetów,
liderów.
Mamy naturalną skłonność do mówienia z zachwytem o tym, co jest dla
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nas wartościowe. To jest punkt wyjścia
do rozwijania umiejętności komunikowania się. Wtedy jesteśmy najbardziej autentyczni. Spontaniczne komunikowanie. Tego się nie planuje. To jest
zupełna podstawa. W emocjach,
w przejęciu człowiek dzieli się „bezmyślnie” swoim przeżyciem. Nie zna

Życie nie składa się jednak wyłącznie
z momentów spontanicznych. To dobra podstawa wyjściowa. Jestem zaangażowany, mówię o czymś, co przeżyłem, i co jest dla mnie ważne. Wciągam
ludzi w świat, który odkryłem, w swoje
doświadczenie życia z Jezusem. Chcę,
by inni uczestniczyli w moim życiu. Na

Kiedy dajesz prezent, patrzysz, w jaki sposób
osoba obdarowywana go przyjmuje. I czujesz:
trafiłem lub nie. Prezent dał radość lub nie.
Tak samo jest z przekazem.
czterech praw życia duchowego, ale jest
w jego opowieści mnóstwo autentyzmu, niesamowita siła przekazywania.

tej podstawie możemy budować inne
sposoby wyrażania swojego przesłania.
Czym jest przesłanie? Sam określam
75
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to następująco: jest to wartościowy
przekaz, inspirujący tych, którzy go
słuchają. Ważne jest, czy to, co mówię,
jest inspirujące, czy jest to tchnienie
dające nadzieję i siłę. W przesłaniu
mówimy o czymś, co jest dla nas najwyższą wartością, nadającą życiu kierunek, czym chcielibyśmy, by również
inni żyli. Ono pokazuje, co rzeczywiście chcemy innym dawać. Za co oddajemy swoje życie, w co inwestujemy.
Czy pamiętasz, kogo zainspirowałeś?
Kto był ci wdzięczny? Kto to kiedyś
przyznał? To nam pokazuje, w jakim

I nagle powstały, i ożyły, zamieniając
się w armię. Ezechiel mówi w imieniu
Boga słowa, które Ten mu daje –
i w ten sposób tchnie w innych nowe
życie. Pokazuje nam, że słowo inspirujące daje nadzieję.
Komunikacja
Aby przekaz był skuteczny, trzeba
informację jakoś zaprezentować, „opakować”. Nie ma nagiego przekazu. Podoba mi się porównanie do prezentu.
Kiedy dajesz prezent, patrzysz, w jaki
sposób osoba obdarowywana go przyj-

Świat należy do tych, którzy potrafią mu zaoferować największą nadzieję.
przekazie działamy inspirująco na innych. To szalenie ważne, by nie tylko
przyjmować inspirację, ale i być inspiratorem dla innych. I to nie tylko
spontanicznie. Będąc zaangażowanymi
w misję, w ewangelizację, uczymy się
być inspirującymi dla innych.
Niesamowitym symbolem takiej
inspiracji jest Ezechiel, który w swojej
wizji jest postawiony przed doliną
wyschłych kości. Tymi kośćmi jest
Izrael, mówiący o sobie: wyschły nasze
kości, nie mamy nadziei (por. Ez 37,
1-28). Bóg każe Ezechielowi nad nimi
prorokować. I zobaczył prorok, że
kości się poruszyły, a następnie przyodziały w ścięgna, mięśnie, skórę.
76

muje. I czujesz: trafiłem lub nie. Prezent
dał radość lub nie. Tak samo jest z przekazem: widzisz, czy został zrozumiany,
przyjęty z otwartością, czy też wykpiony
albo skwitowany wzruszeniem ramion.
Za efektywne komunikowanie odpowiedzialny jest nadawca, który ma
mówić tak, aby być zrozumianym. Ta
praca się opłaca! W jaki sposób zatem
przenieść swoje przesłanie do świata
innych ludzi? Jak je „opakować”, by do
nich dotarło? Bo przecież, niezależnie
od tego, czy jest to informacja, wizja czy
motywacja do działania, chcemy, aby
ono dotarło. I tylko wtedy, gdy przekaz
dociera do odbiorcy, możemy mówić
o komunikacji. Nie można stwierdzić:
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słownictwa. Wykorzystywać rekwizyty
i ilustracje, prezentacje multimedialne,
fotoopowiadania, jednocześnie mówić
i rysować.
Z drugiej strony nie wystarczy jednak
tylko wartościowy przekaz, super atrakcyjnie podany. Trzeba jeszcze zmniejszyć dystans (czasem przepaść) między
nami a odbiorcą. Trzeba wzbudzić zaufanie. Warunkiem przyjęcia prezentu
jest zbudowanie mostu – nawiązanie
kontaktu z drugim człowiekiem. To jest
najważniejszy punkt, najważniejszy
element komunikacji. Nie mówimy tu
o przekazywaniu akademickiej wiedzy,
ale o zmotywowaniu ludzi do działania.
Mówiąc krótko: nie wystarczy sama
kompetencja, ważny jest również charakter (paskudny charakter psuje
wszystko). Osobowość musi być spójna.
Gdziekolwiek i kogokolwiek by nie

Fot. Michał Szepietowski

jakoś to powiedziałem, jakoś to będzie.
Może Pan coś z tego zrobi. (On zawsze
musi coś z tego zrobić.)
Ta sama informacja może być przekazana na wiele sposobów: przez słowo,
obraz i jakąś formę działania. Przygotowując prezentację trzeba założyć, że
na sali będą ludzie, do których przemawia przede wszystkim słowo, do innych
obraz, a do jeszcze innych działanie.
Jeżeli nadawca chce zwiększyć prawdopodobieństwo dotarcia ze swoim
przesłaniem do całej grupy odbiorców,
musi wykorzystać we właściwy sposób
wszystkie trzy środki przekazu – werbalne, obrazowe i doświadczalne. Musi
być nadawcą multimedialnym. Korzystać ze środków komunikacji wizualnej
(mowa ciała zwiększa oddziaływanie na
odbiorców) – gestów, spojrzeń, ruchu
całego ciała. Używać niewerbalnego
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zapytać o to, co wpływa na przyjmowanie przez odbiorcę informacji, można
usłyszeć prawie identyczny wykaz cech
nadawcy: otwartość, autentyczność,
elastyczność, mówienie w sposób zrozumiały, ciekawy, kompetentny. Zwraca
się uwagę na jego pewność siebie, na to,
czy jest godny zaufania, zna swoją
wartość, czy jest przygotowany, jaką ma

nie, metoda, interpretacja. Jest różnica
między tworzeniem czegoś nowego
a kopiowaniem. Nie należy tego pojmować wartościująco czy przeciwstawiać
odtwórczość twórczości, bo ostatecznie
żyjemy według określonych zasad,
standardów, stylu, mamy plany na
przyszłość, i jest to dobre. Warto jednak
zadać sobie pytanie, czy jest się bardziej

Ezechiel mówi w imieniu Boga słowa, które
Ten mu daje – i w ten sposób tchnie w innych
nowe życie. Pokazuje nam, że słowo inspirujące daje nadzieję.
prezencję i osobowość. Czy zależy mu
na odbiorcy, próbuje wejść z nim w kontakt, robi dobre pierwsze wrażenie.
Nigdy nie jest za późno na szczęśliwe dzieciństwo
Twórczość ma dwa wymiary: serca
i pragmatyczny. Jest w nas potrzeba
wyrażania poruszeń emocjonalnych,
uzewnętrznienia tego, co jest w nas.
Drugi wymiar jest efektem zaradzenia
konkretnej potrzebie. Wprowadza się
nową jakość we wspólnocie, w firmie,
w kulturze, w której się żyje. Twórcza
postawa charakteryzuje się tym, że
człowiek potrafi się dostosować do sytuacji, w której się znajduje, do ludzi, do
których idzie.
Lustrzanym odbiciem twórczości jest
odtwórczość. Odtwórczość to kopiowa78

po stronie twórczości czy odtwórczości?
W czym jestem bardziej aktywny?
Zbyt wiele osób nie wierzy w swoje
twórcze zdolności. Niektórzy sądzą, że
kreatywność jest zarezerwowana dla
artystów, i dlatego zbyt łatwo przychodzi im ograniczać się w życiu do podejmowania działań odtwórczych. Pomóc
komuś odkryć jego niewyczerpane
bogactwo twórczości, to pomóc mu
odkryć istotną część jego powołania.
Każdy człowiek jest twórczy i może dać
coś z siebie innym, spełniać się jako
osoba, bowiem już w raju Bóg chciał,
by człowiek miał współudział w tworzeniu świata. To zadanie jest wpisane
w istotę człowieczeństwa. Duch Święty
chce wprowadzać przez nas nowe rzeczy. Zachęcam osoby, które mówią „nie
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mam talentu”, by podjęły decyzję „spróbuję coś zrobić”. Wtedy zauważą, że coś
się zaczyna dziać. Zaczynają szukać
duchowej nowości, czegoś, co jeszcze
nie było zrobione. Rodzi się postawa
serca ukierunkowana na szukanie nowych rozwiązań, ulepszeń, nie poddawanie się, porządkowanie w nowy
sposób spraw we wspólnocie, wyprowadzanie ładu z chaosu, stawianie
w harmonii rzeczy i spraw.
Być jak inspiracja
Jednym z największych błogosławieństw we wspólnocie jest błogosławieństwo zachęty, motywacji płynące
od ludzi, których się zna. Wtedy wspólnota staje się środowiskiem wzrostu,
miejscem, w którym ludzie mogą odkrywać swoją oryginalność, mogą się
rozwijać. Liderzy – moderatorzy czy
odpowiedzialni – którzy żyją duchem
inspiracji, zachęty, motywacji mają
dążyć do tworzenia takiego środowiska.
Warto pracować nad tym, by w drugiej
osobie i jej pracy dostrzegać przede
wszystkim dobro. Nie tyle ją „okadzać”,
co pokazywać jej mocne strony, pozwalać jej poznawać swoją wartość.
Dobry to lider to osoba, która potrafi
się komunikować, przekazać coś skutecznie. (Pan Bóg może oczywiście
przemówić przez osła, kamień czy
drzewo, zatem może i przez nas, ale
w ramach pomnażania talentów ważne
jest rozwijanie umiejętności, „mięśnia
komunikowania”). Kreatywny lider dba

Nie wystarczy tylko
wartościowy przekaz,
super atrakcyjnie podany. Trzeba jeszcze
zmniejszyć dystans
(czasem przepaść)
między nami a odbiorcą.
o rozwój oryginalności ludzi, których
prowadzi. Pozwala im rozkwitać, być
tymi, kim Bóg chce, aby byli. Stawia
wymagania po to, by ta osoba mogła się
rozwinąć w swojej unikalnej, niepowtarzalnej wartości. Nie przykleja etykiet,
ale rozmawiając, zadając pytania inspiruje do rozwoju. Pomaga im odkryć, co
mogą robić, jak mogą się wyrażać.
Twórzmy środowiska patrzące pozytywnie. To pozwala przezwyciężać
blokady – lenistwo, brak zachęty, karcenie. Wtedy łatwiej jest członkom
wspólnoty włączać się w działania, zaangażować w projekty.
Krzysztof Najdowski
Tekst powstał na podstawie konferencji
wygłoszonych w czasie jesiennej Oazy
Jedności Diakonii Ewangelizacji w Częstochowie.
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Jak zbudować
pomnażający ruch
duchowy?

C

zym się różni ruch duchowy od programu? Do realizacji programu
przyjeżdża prowadzący, przeprowadza spotkania i ludzie dostają
certyfikat o jego ukończeniu. Ruch duchowy powoduje, że robi się
coś wspólnie, a spośród większego grona powstaje mniejsze grono oddanych
uczniów, którzy kontynuują pracę w tym miejscu i dodatkowo kilku
sąsiednich. Programy potrzebują ludzi, a w ruchu mówi się: to jest wspaniały
program, wykorzystamy go u siebie.
Pan Jezus kazał czynić uczniów ze wszystkich narodów i czynić to, co on
czynił. Angażuj swoje siły w duchowe pomnożenie. Potrzebujemy ludzi,
którzy pójdą w nowe miejsca albo zastąpią nas w naszych pracach.
Modlitewna zależność
Czyja to służba – Boga czy moja?
Pan Jezus, kiedy był na ziemi, był modlitewnie związany ze swoim Ojcem.
Pokazywał w ten sposób zależność od Ojca. Tak ma być w naszej służbie.
Mamy wyrażać zależność od Ojca, od woli Boga.
Obfita ewangelizacja
Czy ewangelizacja polega na organizowaniu „fajnych” akcji czy też jest
to styl życia oparty o potrzeby ludzi wokół nas?
W niektórych środowiskach można usłyszeć stwierdzenie: wystarczy być
dobrym świadectwem i ludzie sami zapytają. Wracałem kiedyś ze spotkania
modlitewnego na Politechnice Śląskiej, na które zaprosiło mnie kilku profesorów. Szedłem z Pismem Świętym w ręku do szatni, odbierając kurtkę
położyłem je na blacie. Szatniarz zapytał: O, nie wstydzi się pan tak chodzić
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z Biblią po uczelni? Jak ludzie reagują? Odpowiedziałem: w ogóle nie reagują!
Pan jest pierwszy!
Wybór dojrzałego owocu
Z kim mam pracować, aby dzieło się rozwijało?
Pan Jezus nie pracował ze wszystkimi – wybierał dojrzały owoc. Kiedy
próbujemy pracować z „niedojrzałym owocem”, zaczynamy mieć kłopoty.
Możemy zaangażować się w życie osób, które jeszcze kilka lub kilkanaście lat
nie będą gotowi do podjęcia zadań, a w tym czasie będą spadać czerwone
jabłka.
Jak wybrać ludzi, którzy będą chcieli iść tak daleko jak ja, albo jeszcze dalej?
To jest jedno z najważniejszych pytań w pracy z ludźmi. Jedną z podpowiedzi jest „natychmiastowe zastosowanie” – jeżeli ktoś nie tylko mówi o słowie
Bożym, ale je stosuje w życiu. Ten, kto się tym przejmuje, może iść dalej.
Budowanie osobistych przekonań
Kiedy przyjdą trudności, tylko ci, którzy mają zbudowane osobiste przekonania, wytrwają.
Największym zagrożeniem jest zewnętrzna religijność bez wewnętrznej wiary. Chrześcijaństwo nie może być martwą zewnętrzną rytualnością. Pan
Jezus pokazywał uczniom różnicę między tym, co zewnętrzne, a znaczeniem
wiary. O zdrowym duchu chrześcijańskim świadczy myślenie: jak mogę
pomóc innym wokół mnie? Kiedy inny człowiek jest ważniejszy niż ja.
Kształtowanie lokalnych liderów
Co się stanie, kiedy mnie zabraknie? Kiedy przestanę działać w parafii,
w której działam? Kiedy zmienią nam proboszcza?
Ważna jest troska o przygotowanie następców.
Wbudowane pomnożenie
Czy to, czego uczymy, jest proste i przekonywalne? Czy nasi uczniowie
wiedzą, co mają robić ze swoimi uczniami?
Na podstawie konferencji Piotra Werwińskiego, wygłoszonej w czasie Oazy
Jedności Diakonii Ewangelizacji w Częstochowie 2011 r.
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Akademia Liderów
Nowoczesnej Ewangelizacji
http://www.akademialiderow.org
Akademia Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji to dynamiczny oraz inspirujący program szkoleniowo warsztatowy wprowadzający w istotę
ewangelizacji we współczesnym świecie.

Podstawowym celem Akademii jest nabywanie umiejętności, które
pozwalają skutecznie oddziaływać i docierać z ewangelicznym przesłaniem
do współczesnych ludzi.

Wizją Akademii Liderów jest:
• szkolenie umiejętności przywódczych, które znajdują szerokie zastosowanie zarówno w dziele ewangelizacji jak i w życiu osobistym
oraz zawodowym
• inspirowanie rozwoju twórczych potencjałów potrzebnych do dzielenia się doświadczeniem wiary oraz wartościami opartymi na
przesłaniu Ewangelii
• pomoc w ukierunkowaniu życia zgodnie z naturalnym oraz duchowym obdarowaniem
• dostarczenie formacji duchowej
• wykreowanie nowych narzędzi, metod oraz materiałów do posługi
w Kościele
• szkolenie nowych trenerów w zakresie przedmiotów Akademii Liderów
• wprowadzenie programu Akademii Liderów jako stałego elementu
szkoleniowego we wszystkich diecezjach Polski
• przeniesienie wypracowanego programu Akademii do innych krajów
jako polską propozycję dla Kościoła
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WISIENKA
FUNDAMENTALNA

P

i mądrego prowadzenia, a dobrych
skutków dopatrzyć się nie można.
W pierwszej kolejności musimy zastanowić się nad celami, którym służy
ten wieczorny czas radości.
„Pogodny” z pewnością pozwala nam
na budowanie wspólnoty na płaszczyźnie niższej niż duchowa („Pan
Jezus jest dla mnie…”) i wyższej niż
sprawy codzienne („proszę o cukier”).
Wspólne przeżywanie emocji, wza-

Fot. Archiwum DKS Wrocław

ogodne wieczory są jednym
z ostatnich punktów programu
dnia rekolekcyjnego. Czy chodzi
tu wyłącznie o układ czasowy, czy także
o miejsce w rankingu ważności?
W pewnym sensie pogodny wieczór
to wisienka na torcie, ale wisienka
o niebagatelnym znaczeniu. „Pogodne”
mogą nam pomóc osiągnąć wiele celów
formacyjnych. Często ich rola jest niedoceniana, brakuje przygotowania
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Fot. Archiwum DKS Wrocław

jemne poznanie, nauka współpracy
w zespole, odkrywanie własnych i cudzych talentów to rzeczy niezbędne do
budowania przyjaźni między uczestnikami rekolekcji. Wspólnota to nie tylko
jedność dusz ludzkich, ale całych ludzi.
Nie można pominąć przyziemnych
i naturalnych dróg budowania relacji
oraz porozumienia.
Warto też zwrócić uwagę na to, iż
mądrze prowadzone zabawy są okazją
do przełamywania barier i zacierania
granic pomiędzy grupami z różnych
parafii, pomiędzy paczkami znajomych
z poprzednich rekolekcji i (uwaga!) pomiędzy diakonią oazy a uczestnikami.
Niezwykle cenny jest fakt, że w zabawie,
w tańcu i przy ognisku nikt nie ma
konspektu, wszyscy bawią się razem,
a staż oazowy nie ma wpływu praktycznie na nic.
Pogodne wieczory pozwalają nam też
na bezpieczne odreagowanie emocji,
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stresów, zmartwień, trudności i innych
doświadczeń zebranych w ciągu dnia.
Napięty program rekolekcji, konieczność
skupienia uwagi i statyczny styl oazowego życia powodują w naturalny sposób pewne obciążenie emocjonalne.
Godzina śmiechu to prawdziwe błogosławieństwo, które przygotowuje miejsce
w sercu i duszy na przyjęcie kolejnych
treści.
Animowanie radości to także propagowanie Nowej Kultury. Pogodne
wieczory uczą nas zabawy bez wspomagaczy, bez wyśmiewania i bez żadnych
skutków ubocznych. Dla wielu osób
w czasie pierwszych rekolekcji są one
niesamowitym zaskoczeniem i odkryciem. Uczą nas dystansu do siebie
i wolności od obaw o opinię grupy.
Wieczorami możemy skorzystać też
z okazji do pogłębionego poznania
uczestników i oddziaływania na nich.
„Pogodne” to niezwykła okazja do obserwacji wspólnoty. Czy
Hania, która zdominowała
spotkania grupy jest równie
przebojowa wobec całej
wspólnoty? Czy Marek,
który boi się włączyć w modlitwę spontaniczną, jest
w stanie zabrać głos na forum grupy w innych okolicznościach? Mądrze prowadzone pogodne wieczory
mogą pomóc nam rozwiązać konkretne problemy
rodzące się we wspólnocie.
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skróciłam do trzech haseł: OBWĄCHAĆ – WYLUZOWAĆ – WSPÓŁPRACOWAĆ. Każdy etap trwa, mniej
więcej, dwa kolejne pogodne wieczory
i szczerze zachęcam, by pierwszy
z nich miał miejsce w dzień przyjazdu
na rekolekcje. Wówczas mamy szansę
osiągnąć sporą spójność grupy przed
tajemnicami bolesnymi, w których
Wspólne przeżywanie emocji, „pogodnych” nie prowadzimy.

Najbardziej oczywista jest chyba
rola integrująca, jaką pełnią we wspólnocie „pogodne”. Śmiało przylepiamy
różnym wieczornym aktywnościom
etykietkę „integracyjne”. Bywa także,
że od losowo wymieszanych głupich
zabaw oczekujemy niesamowitego

wzajemne poznanie, nauka

Faza I – OBWĄCHAĆ
Na tym etapie proponujemy zakrywanie własnych i cudzych bawy związane z autoprezentacją
i prowokujące pierwsze interakcje
talentów to rzeczy niezbędne między uczestnikami. Zmuszamy ich
do rozmowy z innymi, do korzystado budowania przyjaźni
nia ze wspólnych materiałów plamiędzy uczestnikami rekolek- stycznych, do opowiedzenia o sobie.
Tutaj też wykorzystujemy wszystkie
cji.
możliwe zabawy, w których chodzi
o zapamiętywanie imion.
• Nie wywołujemy nikogo na
działania wspólnototwórczego. Bywa
środek (zabawy bez „ochotniteż, że jesteśmy zawiedzeni: uczestków”),
nicy unikają udziału w zabawach,
• Poruszamy tylko tematy bez„pogodne” rodzą niezdrową rywalipieczne, nikogo nie zmuszamy
zację lub inicjują wyśmiewanie, nie
do mówienia,
udaje się przełamać niektórych barier
• Nie wymagamy wykazywania
itd. Przyznaję szczerze, że ja osobiście
się żadnymi umiejętnościami,
często odczuwam stres przed pogodtalentami ani wiedzą.
nym wieczorem, którego sama nie
Faza pierwsza odpowiada celowi
prowadzę. Znamy to skądś?
Jeśli zabawy mają realnie zintegro- pedagogiki zabawy „wytworzyć atwać grupę, to należy je przeprowadzać mosferę bezpieczeństwa” i chodzi
w odpowiedniej kolejności. Chrono- w niej o najzwyklejsze „przełamywalogię wyznaczają tu cele pedagogiki nie lodów”.
zabawy, które dla prywatnego użytku

współpracy w zespole, od-
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Fot. Michał Szepietowski

Faza II – WYLUZOWAĆ
Jeśli we wspólnocie pojawia się już
życzliwość i zaufanie, to możemy rozpędzić machinę integracji i zaproponować grupie dużą dozę śmiechu. W fazie
II wprowadzamy zabawy, w których
każdy śmieje się z każdego. Robimy
wspólnie absurdalne rzeczy i wspólnie
się z tego cieszymy. Jeśli grupa przejawia
opór przed podskakiwaniem, udawaniem i śpiewaniem, to sugeruję, by zapowiedzieć szczerze, iż zabawa jest
głupia, ale fajna. Dobrze to działa np.
na gimnazjalistów, którzy jak ognia boją
się kompromitacji. Jeśli głośno przyznano, że zabawa jest głupia, to nikt
traktuje udziału w niej na poważnie,
więc wstydu nie będzie.
• Nie śmiejemy się z ochotników,
nikogo nie wystawiamy na środek.
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•
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Diakonia też się bawi.
Preferowane są zabawy „równoczesne”: nie ma żadnej widowni, każdy jest zajęty sobą
i swoją zabawą, nikt nie ocenia
innych.
„Wyluzować” to w języku pedagogiki zabawy „stworzyć odpowiednie
warunki do przeżywania wielu przyjemnych emocji”.
Faza III – WSPÓŁPRACOWAĆ
Na tym etapie możemy wspólnotę
dzielić na mniejsze grupy, wprowadzać współzawodnictwo oraz w pewnym zakresie dzielić uczestników na
publiczność i występujących (np.
zespoły kolejno prezentują zrealizowane zadania). Świetną formą współpracy w dużej grupie są też tańce
integracyjne, które szczerze polecam.
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•

Skład mniejszych zespołów
powinien być zmienny.
• Zadania nie powinny rodzić
niezdrowej rywalizacji ani kojarzyć się z jakimś sprawdzianem.
• Warto, by na tym etapie pojawiał się zdrowy kontakt fizyczny
(np. w tańcu).
W trzecim etapie integracji grupy
realizujemy cele związane z dowartościowywaniem, nauką pracy w zespole
i przełamywaniem barier pomiędzy
uczestnikami zabawy.
Bez względu na etap integracji
grupy, skuteczność pogodnych wieczorów zależy od przygotowania
i zaangażowania prowadzących oraz
od umiejętnego stosowania zasad,
którymi rządzi się pedagogika zabawy.

Rzeczą oczywistą jest, iż pogodny
wieczór, tak samo jak każdy inny punkt
programu, nie zrobi się sam. Trzeba go
przygotować, przemyśleć, zgromadzić
potrzebne rekwizyty itd. Konieczne jest,
aby kolejne zabawy następowały bezpośrednio po sobie, bez „dłużyzn”.
Dobre tempo jest warunkiem utrzymania w grupie dyscypliny i zainteresowania. Aktywności statyczne powinny
występować naprzemiennie z tymi,
które wymagają wysiłku fizycznego. Po
żywiołowym tańcu, rysujemy coś
w grupach, albo śpiewamy piosenkę.
Potem możemy zrobić wyścigi. Ważne,
by pogodny wieczór kończyła spokojna
zabawa, przygotowująca wspólnotę do
wyciszenia na modlitwie wieczornej.
Doświadczenie pokazuje, że zazwyczaj lepsze efekty osiąga się, gdy po87
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godne wieczory prowadzi jeden lub
dwóch animatorów, którzy znają powyższe zasady i planują proces integracji grupy jako całość. W Oazach Dzieci
Bożych i Oazach Nowej Drogi szczególnie odradzam pozostawianie tego
punktu programu wyłącznie w rękach
uczestników.
Warto pamiętać o tym, że pogodny
wieczór ma być czasem swobody i radości. W związku z tym nie powinien
być on przesiąknięty tematem dnia, ani
innymi treściami formacyjnymi. Wymieszanie tych dwóch spraw rodzi
często różne profanacje i/lub psuje
„terapeutyczny” efekt pogodnych wieczorów. Z drugiej strony jednak, animatorzy powinni zwracać szczególną
uwagę, by żadne z zabaw nie miały
akcentów erotycznych i ezoterycznych.
Trzeba mieć tu na uwadze wszelkie
zabawy wymagające kontaktu fizycznego, zwłaszcza jeśli pracujemy z gimnazjalistami i licealistami. Pogodne
wieczory nie mogą nieść innego przesłania niż to, które przekazujemy
w ciągu całych rekolekcji.
Ciekawym rozwiązaniem jest przygotowanie pogodnego wieczoru w oparciu
o jeden motyw. Każdą zabawę zapowiadamy wtedy krótko, objaśniając jej
związek z tematem. Możemy zorganizować wieczór na zamku, podróż dookoła świata, akademię teatralną, wizytę
w krainie bajek, itp.
Zgodnie z zasadami pedagogiki zabawy możemy przyjąć, że wszyscy
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uczestnicy mają być obecni na pogodnym wieczorze, ale nie wszyscy zawsze
muszą się bawić. Nie należy nikogo
przymuszać do aktywności, jednak
wymagajmy udziału przynajmniej
przez obserwację. Oczywiście, jeśli ktoś
stale rezygnuje z zabawy, trzeba z nim
to omówić i znaleźć przyczynę takiego
zachowania.
Uwaga praktyczna: Jeśli w tajemnicach bolesnych narasta problem z zachowaniem przez uczestników sacrum
silentium, a wieczory stają się coraz
bardziej czasem pogaduszek i śmiechu,
to warto rozważyć, czy mają oni możliwość odreagowania emocji w jakimś
momencie dnia (np. poprzez wysiłek
fizyczny). Jeśli modlitwę wieczorną
o charakterze pokutnym poprzedza
statyczny „poważny wieczór” o zniewoleniach i dziele Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, to naprawdę można się
spodziewać, że ktoś „pęknie” w czasie
ciszy nocnej, choćby był święty.
Warto docenić znaczenie pogodnych
wieczorów dla rozwoju wspólnoty. Są
one potrzebne podczas rekolekcji
i w czasie pracy śródrocznej. Osoby
zainteresowane możliwościami, jakie
daje mądrze stosowana pedagogika
zabawy, zachęcam do udziału w Warsztatach Dobrej Zabawy, do korzystania
z materiałów internetowych, książek,
kursów (m.in. Stowarzyszenie „Klanza”)
oraz do współpracy z diakonią wychowawczą.
Magdalena Leczkowska
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DIAKONIA
MISYJNA

Jeszcze na dobre
nie zaczęliśmy
Ważne jest dla nas to, że jesteśmy razem i widzimy sens naszych działań. Bardzo
nas to buduje i jednoczy.

Diakonia Misyjna to nowa diakonia
w Ruchu Światło-Życie. Skąd pomysł
na jej założenie?
Na początku nie mieliśmy zamiaru
zakładać nowej diakonii. Wszystko
zaczęło się cztery lata temu. Pojawiła się
propozycja wyjazdu wolontariuszy do
Kazachstanu. Zgłosiły się akurat dwie
animatorki z diecezji warszawskopraskiej. Chcieliśmy je wspierać, więc
spotykaliśmy na modlitwie. A potem już
się samo potoczyło. Dopiero później
w trakcie naszej działalności powstała
nazwa „Diakonia Misyjna”. Można
powiedzieć że pozostałe działania
wyrosły z modlitwy i naszych kolejnych
doświadczeń. Pierwszy rok był bardzo
dynamiczny. Prowadziliśmy rekolekcje
ewangelizacyjne, parafialne na Ukrainie,
Litwie, Łotwie. Było to też zasługą
księdza Piotra Główki, który opiekował

się wtedy Diakonią. Nie planowałem też
zostania odpowiedzialnym. Ksiądz
Główka wyjechał posługiwać na
Ukrainie i ktoś musiał przejąć Jego
obowiązki w Polsce. Ta odpowiedzialność
spadła na mnie. Podjąłem ją.
Jak Ci się udaje pogodzić bycie
odpowiedzialnym za Diakonię z życiem zawodowym, rodzinnym?
Nie wiem. Widzę w tym wolę Pana
Boga, że cokolwiek się dzieje, jesteśmy
to w stanie razem z żoną poukładać.
Teraz jest trochę trudniej, bo mamy małe
dziecko, ale nie rezygnujemy. Na tyle, na
ile możemy, staramy się angażować
w działalność Diakonii.
Podejrzewam, że narodziny waszej
córeczki Anielki wprowadziły trochę
zamętu w wasze życie. Czy nie
zastanawialiście się nad ograniczeniem
swojej działalności?
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Cały czas badamy to z żoną. Jeśli
w i d z i my, ż e mamy z a du ż o
obowiązków, to staramy się podzielić
nimi z pozostałymi członkami diakonii. Na pewno nie jest to łatwe, ale
podchodzimy do tego z rozsądkiem.
Ważne jest dla nas to, że jesteśmy razem i widzimy sens naszych działań.
Bardzo nas to buduje i jednoczy. Oczywistym jest, że nie możemy teraz brać
udziału we wszystkich spotkaniach
i akcjach. Jednak moja żona Agnieszka
nadal uczestniczy w życiu Diakonii.
Razem się modlimy, rozmawiamy
o wszystkim, co się dzieje. Jest dla mnie,
jako odpowiedzialnego za diakonię,
bardzo dużym wsparciem.
Dużo mówisz o trudzie i obowiązkach związanych z diakonią. Czy są
jakieś owoce Twojego bycia w niej?
Mógłbym o tym mówić bardzo dużo.
Przede wszystkim bardzo mnie to otwiera na innych ludzi, na inne kultury.
Spotkania z misjonarzami, modlitwa
w intencji misji daje mi odwagę, żeby dać
siebie. Nie wiem czy kiedykolwiek
wyjadę ze swoją rodziną na misje. Nie
planuję tego, ale mam w sobie taką
gotowość. Oddaję swoje życie Chrystusowi.
To trochę tak, jak w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka: dajemy coś od siebie,
ale też o wiele więcej otrzymujemy.
A jakieś Twoje osobiste doświadczenie?
Pamiętam pierwszy wyjazd na Łotwę.
Jeździliśmy po różnym miejscach,
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spotykaliśmy wielu ludzi. Byliśmy
w parafiach, wspólnotach, ośrodku terapii odwykowej, grupie protestanckiej,
z młodzieżą, dziećmi. Po całym dniu
wracaliśmy zmęczeni, niewyspani,
zziębnięci, ale był w nas ogromny entuzjazm. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem
tak żywej wiary i wspólnoty.
Jak w tym momencie widzisz waszą
działalność?
Ważne było dla mnie zatwierdzenie
Diakonii w styczniu tego roku przez
Moderatora Generalnego ks. Adama
Wodarczyka. Nie chodzi tylko o jakiś
dokument, ale przede wszystkim
o rozeznanie, że Ruch ma w tym kierunku iść. Nie jest to tylko pomysł grupy
ludzi z diecezji warszawsko-praskiej.
Mamy nadzieję, że ta Diakonia będzie
się dalej rozwijała. Obecnie mamy też
ośrodki w Łodzi i Poznaniu. Mam poczucie, że to jest początek, że jeszcze na
dobre nie zaczęliśmy. Staramy się
przechodzić od działalności ad hoc do
bardziej długofalowych, zaplanowanych
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działań. Zmierzamy coraz bardziej do
ewangelizowania poza Polską, nie tylko
w krajach misyjnych. Chcemy się dzielić
charyzmatem Ruchu Światło-Życie,
budować wspólnoty tam, gdzie będziemy posłani. Jest to duży wysiłek, więc
potrzeba czasu, żeby zapalić do tego
kolejne osoby. Wierzymy, że będziemy
w stanie podjąć wielkie dzieła i tak jak
św. Paweł mieć odwagę i zapał, żeby iść
z Ewangelią do wszystkich narodów. On
sam mógł tyle uczynić, a nas w Ruchu
jest kilkadziesiąt tysięcy. Znajdźmy
chociaż kilkaset osób, które będą chciały
wyruszyć. Dla Boga nie ma nic
niemożliwego.
Z jakimi krajami współpracujecie
w tym momencie?
To jest bardzo płynne. Są takie kraje,
z którymi cały czas utrzymujemy kontakt
i aktywnie je wspieramy na różne sposoby. Jesteśmy wierni Kazachstanowi, do
którego cały czas wysyłamy wolontariuszy. Organizujemy rekolekcje i bardzo
wspieramy chrześcijan w Chinach. Cały
czas prowadzimy też Adopcję na
odległość w Kenii. Staramy się wspierać
Jakuba z Pakistanu.
Plany na najbliższy czas?
Okres jesienny jest dla nas czasem
formacyjno-organizacyjnym, spotkaliśmy się na oazie modlitwy. Głównym
naszym zaangażowaniem do tej pory
były anglojęzyczne rekolekcje wakacyjne
w Polsce i w innych krajach. Mamy
w planach rekolekcje w Chinach. Cały
rok prowadzimy Adopcję na odległość
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dzieci w Kenii. Dołączamy się też do
akcji organizowanej przez oazowiczów
z diecezji warszawsko-praskiej „Shopka.
org – Święta w shopie”. Od kilku lat
promują w nowoczesny sposób „zdrowe”
przeżywanie Adwentu i Świąt Bożego
Narodzenia. Zachęcają do zastanowienia
się, co jest w tym czasie ważne. My jako
Diakonia Misyjna chcemy w ramach tej
akcji przeprowadzić zbiórkę na zakup
zwierząt hodowlanych (Shopka dla Kenii). Chcemy zebrać środki na zakup
krowy, kozy i owcy do dwóch miejsc
w Kenii i jednego w Pakistanie. Dla nas
to może jest mała i śmieszna rzecz, a dla
nich jest to konkretne, stałe wsparcie,
dzięki któremu mają mleko i inne produkty spożywcze. (Zapraszamy na stronę
www.shopka.org.)
Gdzie można znaleźć informacje na
temat Diakonii Misyjnej?
Oczywiście na naszej stronie internetowej. Prowadzimy bloga www.misje.
oaza.pl. Są tam aktualne informacje
o nas, o naszych dotychczasowych
działaniach. Można tam też znaleźć
kontakt do nas oraz termin najbliższego
spotkania. Zapraszamy, można przyjść
pomodlić się z nami, dołączyć do Diakonii. Zapraszamy również osoby, grupy
osób, które chciałyby założyć diakonię
misyjną w swojej diecezji.
Dziękuję za rozmowę.
z Marcinem Skłodowskim,
odpowiedzialnym za Centralną
Diakonię Misyjną rozmawiała
Agnieszka Rogala
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Modlitwa i czyn
czyli nowy zapał, nowe metody,
nowe środki wyrazu

W

dniach 18-20 listopada
2011 r. w Laskach koło
Warszawy odbyła się Oaza
Modlitwy Diakonii Misyjnej. Organizatorem była Centralna Diakonia
Misyjna. Tematem spotkania było
hasło: „Nowy entuzjazm – Nowa
ewangelizacja”, a nauki głosił ks. Maciej
Krulak, Moderator Centrum Ruchu

giemu człowiekowi. Nie da się
przekonać innych, by chcieli uwierzyć
w to, w co ja wierzę, jeśli przekazuję
tylko teorię – mam mówić o Jezusie,
o Tym, Którego sama spotkałam
w swoim życiu. Bo co jest podstawą
teologii? Odkr ycie, że Bóg jest
wspaniałością.
Podczas sobotniej Jutrzni ks. Maciej,

Przy ewangelizacji obowiązuje prosta, ale
ważna zasada: czym żyjesz, tym karmisz!
Światło-Życie w Krościenku. W sumie,
Oaza Modlitwy w Laskach zgromadziła około 27 osób. Pogoda dopisała,
humor również.
Czy już się zachwyciłam Jezusem?
Na nową ewangelizację składa się:
nowy zapał, nowe metody i nowe
środki wyrazu. Skąd się bierze nowy
zapał? Z nawrócenia serca. Przy ewangelizacji obowiązuje prosta, ale ważna
zasada: czym żyjesz, tym karmisz! Jeśli
żyję smutkiem, problemami, frustracją,
to właśnie je będę przekazywać innym;
jeśli żyję Jezusem, Jego przekażę dru92

wyjaśniając teksty z Liturgii Godzin,
przypomniał wszystkim, że nasze życie
musi być konsekwentne: skoro się
mo dlimy, nie możemy na tym
poprzestać, lecz trzeba podejmować
konkretne czyny i działania. Nie wolno
nam także zapomnieć o tym, by pytać
Boga, czy dany pomysł, plan jest na
pewno tym, czego On od nas chce. Nie
możemy sami w sobie umocnić łaski,
ale możemy na nią odpowiedzieć.
Mówca zaczął od bardzo miłego
zdania: „Uświadomiłem sobie, że fajnie
tu z wami być. To tak, jak z wejściem
do sklepu warzywnego – wszystko
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cieszy oczy”. Ks. Maciej zaczął bardzo
optymistycznie, jednak katecheza
dotyczyła trudnego tematu: zawsze się
czegoś boimy. Można ową obawę
podzielić na trzy rodzaje: 1) boimy się
stracić – twarz, ludzi, dobrą reputację
etc.; 2) boimy się samotności; 3) boimy
się, że się nie uda – że nie odniesiemy
sukcesu. A przecież, jak mówił ks.
Wojciech Danielski, poprzez to, co
niepomyślne i nieudane, mamy udział
w krzyżu Chrystusa. Bo On wyzwala
przez prawdę o nas (kto żyje w prawdzie, ten jest wolny), On wyzwala nas
przede wszystkim z lęku o nasze życie.
Dam ci skarb!
Ks. Maciej poruszył także kwestię
nowej metody oraz nowych środków
w nowej ewangelizacji. Kto jest powołany do ewangelizacji? Cały Kościół.
Czyli także świeccy. Mamy docierać
nie tylko tam, gdzie nie dotrą księża,
ale wszędzie! Jedność jest cechą chrześcijan, dlatego jedność musi być także
wewnątrz Ruchu Światło-Życie. Wystarczy zadać sobie pytanie, czy cieszę
się z owoców tego, co zrobili inni. Nie
możemy myśleć: „W tamtej diecezji
zrobili tak? O nie, to musimy ich
przebić”. Chodzi o wyzbywanie się
konkurencji. Ewangelia bowiem urzeczywistnia się w relacjach z drugim
człowiekiem.
Środków do ewangelizacji jest wiele,
zresztą bardzo dobrych, ale najlepsze
jest jednak działanie Ducha. Ponadto

Nasze życie musi
być konsekwentne:
skoro się modlimy,
nie możemy na tym
poprzestać, lecz
trzeba podejmować
konkretne czyny
i działania.
ks. Maciej znów przypomniał: mam
opowiadać innym nie o tym, co czuję
czy myślę, ale o tym, czego doświadczam! Powinniśmy się odwoływać nie
do uczuć, emocji, rozumu, ale do woli
drugiego człowieka; najlepiej też, byśmy mówili językiem słuchaczy, czyli
tak, byśmy zostali zrozumiani. A co
z podejmowaniem decyzji? Z lękiem?
Niepodjęcie decyzji będzie najgorszą
z możliwych decyzji.
Co jest największym skarbem, jaki
już mam dla drugiej osoby? To ja sama!
Ważne tylko, by nie ofiarować nikomu
siebie w zepsutej formie. Ksiądz przytoczył też kolejną ważną zasadę:
ewangelizacja przypomina sytuację,
kiedy to jeden żebrak prowadzi drugiego i pokazuje mu, gdzie znalazł
Chleb Życia.
Moderator Centrum z Krościenka
użył kilku bardzo ciekawych porównań
zaczerpniętych z „Matrixa”. Zdziwiłam
się, gdy usłyszałam zdanie: „Jak wiele
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można się z tego filmu dowiedzieć
o chrześcijaństwie”. Kto by pomyślał…
Pamiętasz scenę, gdy Neo leży na stole
już po obudzeniu się w rzeczywistym
świecie? Mówi: „Bolą mnie oczy,
czemu?”, a Morfeusz mu odpowiada:
„Bo ich nigdy nie używałeś”. Podobnie
jest z nami, nie używamy najczęściej
oczu, wolimy nie widzieć prawdy.
Inne porównanie: mam wybór –
wezmę niebieską pigułkę, to obudzę się
rano w swoim łóżku, pomyślę, że to był
tylko sen; wezmę czerwoną, to poznam
prawdę. W życiu codziennym wciąż
dokonuję takiego wyboru.
Osobiście
Czy czterystukilometrowa podróż
(w jedną stronę) jest do zaakceptowania? Czy to znośna odległość, gdy
trzeba jechać samemu na rekolekcje
w miejsce, w którym się nigdy nie było,
i do ludzi, których się właściwie nie
zna? Czy to się w ogóle opłaca? Czy
wyjazd, na który wydam ok. 150 zł
(będąc studentką), a trwający tylko
jeden weekend, ma sens? Jeśli na
wszystkie pytania odpowiedź brzmi
u Ciebie TAK – jak u mnie – to żałuję,
że nie było tam Ciebie ze mną.
Szczególnie dotknęły moje serce
słowa przypominające o pytaniu Pana
Boga o Jego wolę, gdyż obecnie pojawiły się pewne plany, marzenia na
następny rok; dotarło do mnie, że
muszę jednak zapytać Boga o zdanie,
bo jeśli sama sobie to wymyśliłam,
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krzywda może stać się nie tylko mnie.
Czas pracy w grupach był bardzo
owocny. Było dużo pytań i choć moja
grupa nie wszystkie zdołała „przetrawić”, to cieszę się z tego punktu dnia.
Cieszę się, że grupa otworzyła się na
mnie i wysłuchała moich odpowiedzi;
cieszę się, że dziewczyny zaufały mi
i podzieliły się z kolei swoimi odpowiedziami ze mną. Każda z nas miała inne
doświadczenia, ale dzięki temu
mogłyśmy się sobą nawzajem ubogacić.
Ucieszyło mnie wyjście na spacer –
miałam okazję dłużej porozmawiać
z paroma osobami, ucieszyć się ich
obecnością i darem, jakim one były dla
mnie na Oazie Modlitwy. Albo Pogodny Wieczór. Sala mała, nas trochę
było, ale to żadna przeszkoda. Zabawa
była wyśmienita, a po godzinie
naprawdę czułam się nieco śmielej
wśród ludzi, których wcześniej nie
znałam! Tak, to jedyny i niepowtarzalny fenomen Ducha Świętego
i wspólnie spędzanego czasu.
Ledwo przyjechałam, trzeba było
wracać. Z żalem, ale i z radością
w sercu przeżyłam jakoś tę długą
podróż do domu. Z jednej strony
w każdym uczestniku tej Oazy Modlitwy znalazłam cechę, którą podziwiam i chciałabym posiadać. Z drugiej
strony, choć to będzie długi proces, to
jednak wreszcie wiem, co mam robić,
by w sercu zagościł nowy zapał i by inni
zapalali się ode mnie.
Agnieszka Wałkiewicz
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Można zapytać, jakimi cechami powinna się wyróżniać osoba podejmująca
diakonię w Ruchu. I pewnie wymienilibyśmy wiele takich cech, począwszy od
zawierzenia swego życia Jezusowi. Jednak kiedy myślę o pełnieniu diakonii,
o służbie, bardzo ważna wydaje mi się wytrwałość i wierność podjętym postanowieniom. I świadomość, że to Pan Bóg działa, nie my. Przedstawiamy świadectwo
siedleckiej Diakonii Życia. Świadectwo wytrwałej modlitwy i wytrwałej służby,
której owoce znane są czasem wyłącznie Panu Bogu. Świadectwo, że przed wytrwałymi Pan Bóg otwiera wciąż nowe drzwi. Trzeba tylko wsłuchiwać się w Jego
głos.
Agata Jankowiak

W

Troska o życie

szystko zaczęło się od
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa
Adopcja to modlitwa za dziecko
poczęte, zagrożone zabiciem w łonie
matki, którego imię znane jest jedynie
Bogu. Trwa ona przez 9 miesięcy,
każda osoba podejmuje ją w intencji
jednego dziecka. Modlitwą obejmuje
się także rodziców, prosząc Boga
o miłość i odwagę przyjęcia dziecka
i troski o nie po narodzeniu.
Duchową Adopcję podjęłam 15 sierpnia 1994 roku na Jasnej Górze.
Prosiłam wtedy Boga przez wstawiennictwo Maryi o łaskę dzielenia się ideą
modlitwy w intencji dzieci poczętych

wśród rodzin we wspólnocie Domowego Kościoła.
Pan Bóg wysłuchał mojej prośby. 25
marca 1995 roku po raz pierwszy
w Święto Zwiastowania Pańskiego
w niektórych parafiach diecezji
siedleckiej w Siedlcach, Białej Podlaskiej, Łukowie oraz Włodawie
podjęto uroczyście podczas mszy
świętej modlitewne zobowiązanie
Duchowej Adopcji. Aby to wydarzenie
nie było jednorazowym aktem, postanowiono, że nabożeństwa w obronie
życia będą się odbywać w stałych terminach – 25 dnia każdego miesiąca.
Na nabożeństwo składa się Msza
święta, adoracja Najświętszego Sakra95
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mentu i rozważania różańcowe w oparciu o nauczanie Papieża Jana Pawła II
i Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W Siedlcach w parafii p.w. Ducha
Świętego po raz pierwszy Duchową

zobowiązanie mogły podjąć również
osoby chore i starsze. Osoby z Diakonii
Życia z Siedlec spotykają się 25 dnia
każdego miesiąca o godzinie 20:30
w radiu na modlitwie różańcowej
w intencji obrony życia. Prosimy także

Prosiłam wtedy Boga przez wstawiennictwo Maryi o łaskę dzielenia się ideą
modlitwy w intencji dzieci poczętych
wśród rodzin we wspólnocie
Domowego Kościoła
Adopcję podjęło 70 osób. Dziękowaliśmy Bogu za ten wielki dar.
W kolejnych latach podejmowano to
modlitewne zobowiązanie także w innych parafiach siedleckich: 1996 r. –
parafia p.w. Bożego Ciała, 1997 r. –
parafia p.w. Św. Stanisława, 1998 r. –
parafia p.w. Św. Józefa, następnie
parafia p.w. Św. Teresy, a także w okolicznych mniejszych miejscowościach jak
Hołubla, Łosice należących do rejonu
siedleckiego Domowego Kościoła.
Liczba obrońców życia wzrastała
z roku na rok. Podobnie działo się
w innych rejonach DK w diecezji
siedleckiej.
25 marca w 1995 roku Duchową
Adopcję Dziecka Poczętego podjęto
także w audycji Katolickiego Radia
Podlasie. Dzięki temu modlitewne
96

o wyniesienie do chwały ołtarzy Sług
Bożych: Prymasa Tysiąclecia i ks.
Franciszka Blachnickiego – założyciela
Ruchu Światło-Życie.
Każdego roku w okresie Wielkiego
Postu organizujemy i uczestniczymy
w nabożeństwie Drogi Krzyżowej
w intencjach obrony życia ludzkiego.
Trwamy w tych modlitwach już 16 lat.
Od 1998 roku dziewięciomiesięczną
modlitwę kończymy Marszem Życia
28 XII w Święto Młodzianków. Po
Eucharystii przechodzimy z jednego
kościoła do drugiego (co roku są to
inne kościoły). Maszerujemy ulicami
miasta z modlitwą różańcową. Następnie jest katecheza, adoracja Jezusa
w Najświętszym Sakramencie, modlitwa dziękczynna za dar życia i ekspiacyjna za grzechy przeciwko życiu.
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Miłosierdziu Bożemu przez wstawiennictwo Maryi – Matki Życia zawierzamy każde życie ludzkie modlitwą Jana
Pawła II z encykliki „Evangelium Vitae”. Marsz Życia kończy Apel Jasnogórski.
W marszach uczestniczą mieszkańcy
miasta: świeccy a także siostry zakonne, kapłani, ks. Biskup a od czterech lat władze miasta. Marsze w obronie życia odbywają się także w Łukowie,
Białej Podlaskiej i Włodawie zorganizowane wspólnie przez Diakonię Życia
i o dp ow i e d z i a l nych z k rę gów
Domowego Kościoła. Trwamy w tej
formie obrony życia już 13 lat.
W dniu 1 maja 2006 roku z inicjatywy osób z Diakonii Życia, do
Sanktuarium św. Józefa w Siedlcach
sprowadzone zostały relikwie św.
Joanny Beretty Molli. Wspomnienie
liturgiczne św. Joanny obchodzone jest
28 kwietnia. Dlatego każdego 28 dnia

z życia św. Joanny w różnych intencjach dotyczących życia i rodziny.
Następnie jest msza św. z homilią
w intencji czcicieli św. Joanny
i nabożeństwo ku czci tej Świętej
z ucałowaniem relikwii.
W drugą rocznicę przybycia relikwii
św. Joanny został wydany mały modlitewnik wraz ze świadectwami jako
pomoc do bliższego poznania życia
Świętej i zachęcenia do jej naśladowania
i zaangażowania na rzecz życia i rodziny. Modlitewnik został opracowany
przez osoby z diakonii życia. Trwamy
w tej modlitwie ku czci św. Joanny już
5 lat.
W październiku 2011 r. już po raz
trzeci odbył się pogrzeb dzieci utraconych z różnych przyczyn. Uroczystej
Eucharystii w katedrze siedleckiej
przewodniczył Biskup Siedlecki. Dwie
trumny z ciałami zmarłych nienarodzonych dzieci spoczęły w specjalnie

Liczba obrońców życia wzrastała z roku
na rok. Podobnie działo się w innych
rejonach Domowego Kościoła
w diecezji siedleckiej.
miesiąca mamy parafialne wspomnienie św. Joanny. Osoby z Diakonii Życia
wspólnie z osobami z Domowego
Kościoła i z parafii uczestniczą w modlitwie różańcowej z rozważaniami

przygotowanym grobie „Dzieci Utraconych” na cmentarzu Janowskim
w Siedlcach. Pochowano w sumie 39
dzieci. W uroczystościach pochówku
udział brali rodzice, przedstawiciele
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władz miasta Siedlce na czele z Prezydentem, pracownicy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie, osoby
z Diakonii Życia i rodziny DK, przedstawiciele służby zdrowia.

Skupienia Diakonii Życia i rekolekcje
o tematyce obrony życia i rodziny.
W obecnym roku formacyjnym
rekolekcje odbyły się w dniach 21-23
października 2011 r. Ich temat brzmiał:

W diecezji siedleckiej organizowane są
dwa razy w roku formacyjnym Dni
Skupienia Diakonii Życia i rekolekcje
o tematyce obrony życia i rodziny.
W latach 2008-2010 w kolejnych
parafiach siedleckich była umieszczona wystawa w obronie życia: „Ojciec
Święty w sprawie najmniejszych”
a następnie w szkołach: Liceum Katolickim, Liceum Ogólno-kształcącym im.
Bolesława Prusa i Miejskim Ośrodku
Pomocy Rodzinie.
W diecezji siedleckiej organizowane
są dwa razy w roku formacyjnym Dni
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„Godność osoby ludzkiej. Wartość
czystości w życiu człowieka”. Prowadzone były przez małżeństwo Beatę
i Andrzeja Guzik z Krosna wraz z ks.
Ja c k i e m Ży g a ł ą z P r z e my ś l a .
Uczestniczyło w nich 55 osób.
Dziękowaliśmy za ten błogosławiony
czas łaski od Boga Stwórcy Życia
zakończony Eucharystią i wspólną
agapą.
Najnowsza nasza inicjatywa zaczęła
się we wrześniu 2011 r. 25 dnia każdego
miesiąca w parafii p.w. Bożego Ciała
w Siedlcach po mszy św. w intencji
obrony życia ludzkiego i modlitwie
różańcowej jest udzielane indywidualne
błogosławieństwo matek ocze-kujących
potomstwa i małżeństw mających
trudności z poczęciem dziecka.
Polecamy wszystkie nasze działania
Bogu przez wstawiennictwo błogosławionego Jana Pawła II.
Wiesława Ziółkowska
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Życie liturgią
O formacji lektorów

Fot. Adam Kania

W

dniach 14-15.11.2011 r.
odbywało się w sanktuarium maryjnym w Licheniu Starym, 63. Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej. Obradom
przewodniczył biskup świdnicki Adam
Bałabuch, przewodniczący Komisji
Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów. W spotkaniu uczestniczył także biskup legnicki
Stefan Cichy – poprzedni
przewodniczący Komisji,
a obecnie jej członek. W spotkaniu wzięli udział diecezjalni duszpasterze służby liturgicznej z większości diecezji, przedstawiciele Ruchu
Światło-Życie, redaktorzy
czasopisma „Króluj Nam
Chryste”, a także – co budzi
szczególną radość – klerycy
z kilku seminariów.
Te m a t y k a s p o t k a n i a
obejmowała zagadnienia
związane z formacją lektorów – zarówno do przyjęcia posługi, jak i funkcji
liturgicznej. Omawiano
także obrzędy błogosła-
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wieństw służby liturgicznej. Księgę tę
można zamawiać w Wydawnictwie
Światło-Życie. W ostatniej części zastanawiano się nad formacją zespołów
służby liturgicznej zgodnie z Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej.
Na początku pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali wykładów na temat
przygotowania do pełnienia służby
lektora w aspekcie liturgicznym, biblijnym i technicznym. Następnie W czasie spotkania w grupach omó-wiono
stosowane w różnych diecezjach sposoby formacji lektorów. Następnie
miała miejsce Eucharystia, a ostatnim
punktem programu tego dnia był
wieczorny krąg połączony z ogłoszeniami. Drugi dzień zaczął się Eucharystią z jutrznią. Po niej odbyło się
podsumowanie spotkań w grupach.
Następnie poruszony został temat
formacji ministrantów młodszych
i starszych, członków scholi oraz animatorów liturgicznych.
Omawiano kierunki przygotowywania ogólnopolskich materiałów formacyjnych dla ministrantów młodszych
i starszych, animatorów i ceremoniarzy liturgicznych. Był także czas na
nawiedzenie sanktuarium, a dla osób,
które miały więcej czasu – także na
jego zwiedzenie. Pośród szczegółowych tematów poruszanych na spotkaniu niektóre wątki zwróciły moją
szczególną uwagę w kontekście formacji liturgicznej już prowadzonej przez
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Ruch i w kontekście wyzwań stojących
przed Ruchem.
W wielu diecezjach prowadzone są
dla lektorów kilkumiesięczne czy nawet całoroczne kursy (albo metodą
kilku dwudniowych rekolekcji, albo
kilkunastu-kilkudziesięciu spotkań
weekendowych). Zdarzają się także
siedmiodniowe rekolekcje przygotowujące do podjęcia funkcji lektora.
Widać tu ciekawe nawiązane do historii, gdy piętnastodniowe Oazy Nowego
Życia I stopnia były zwieńczone udzieleniem błogosławieństwa do funkcji
lektora. W kilku diecezjach odbywa się
przygotowanie dorosłych mężczyzn do

Fot. Wojciech Porczyk

Oaza

Wojciech Kosmowski, odpowiedzialny za Centralną
Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie
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przyjęcia posługi lektoratu. Gotowe
podręczniki najczęściej wykorzystywane to: E. Mitek, Lektor. Przygotowanie ministrantów do czytania Słowa
Bożego, Wrocław 2009, albo E. Stencel,
Lektor i jego posługa liturgiczna, Bernardinum, Pelpin 1998. Błogosławieństwa do funkcji lektora udzielają najczęściej księża biskupi, a także dziekani
(ci ostatni zwłaszcza wówczas – jeśli
kursy odbywają się w dekanatach i są
bardzo liczne grupy kandydatów na
lektorów w różnych częściach diecezji).
Kandydaci na ogół są z gimnazjów,
rzadziej z klas ponadgimnazjalnych.
Po kursach przygotowujących do
pełnienia funkcji lektora rzadko sugerowana jest permanentna formacja.
Animatorzy Ruchu mogą zatem
w parafiach proponować metodę
kręgów biblijnych, kręgów liturgicznych czy ewangelicznej rewizji życia
jako metody formacji wspólnot lektorów – niekoniecznie tylko dla tych
wywodzących się z Ruchu. Animatorzy i moderatorzy Ruchu mogą także
wspomagać spotkania formacyjne
kandydatów na lektorów, prowadzić
wykłady, ćwiczenia, spotkania w grupach – zależnie od lokalnych zwyczajów i przyjętych metod współpracy
z diecezjalnymi i rejonowymi duszpasterzami służby liturgicznej. Duszpasterze ci nierzadko mają statuty,
a w nich ściśle określone obowiązki,
np. obowiązek prowadzenia kursów
formacyjnych.

Tematyka sympozjum nie oznacza
w żadnym przypadku tego, że z formacji liturgicznej w Ruchu trzeba zrezygnować, trzeba ją zastąpić inną, która
ma być dopiero wypracowana. Oazowe
metody mistagogii, inicjacji liturgicznej mogą stanowić cenny punkt odniesienia dla powstających nowych materiałów oraz dla tych osób, które pragną
służyć przy ołtarzu, ale nie są gotowe
na pełną formację zgodnie z charyzmatem Ruchu.
Wojciech Kosmowski
odpowiedzialny
za Centralną Diakonię Liturgiczną

Ważne linki:
•
•

•

www.kkbids.episkopat.pl (nowa
odsłona od 11.11.2011)
http://www.liturgia.pl/LiturgiaGodzin-Audio (od Adwentu
2011 dostępna wersja audio
śpiewów liturgii godzin)
www.oaza.pl/cdl/test - zawiera
m.in. wybrane strony „Obrzędów błogosławieństw służby
liturgicznej”
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MUZYCZNA

C

entralna Diakonia Muzyczna stała się faktem. Decyzją Moderatora Generalnego, po
konsultacji z Centralną Diakonią Jedności
zostałem powołany do posługi odpowiedzialnego za
Centralną Diakonię Muzyczną Ruchu Światło-Życie.
Uff… brzmi imponująco i trzeba przyznać, że dla
mnie jest to spore wyzwanie, tym bardziej, że dotychczas takiej diakonii formalnie powołanej nie było.
Z drugiej strony mam świadomość, że w wielu miejscach Polski istnieją już zorganizowane diakonie,
które działają i nieźle sobie radzą.

Coś o sobie
Do Ruchu trafiłem w 1987 roku. Po pierwszych rekolekcjach, na
których byłem, kiedy nasz oazowy animator muzyczny otrzymał bilet
do wojska zostałem jego następcą. Powód był prosty – miałem gitarę,
na której nie umiałem jeszcze wtedy grać, ale ważne, że był instrument.
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku zdobycie gitary nie było tak
oczywiste, jak dzisiaj. Miałem gitarę, siedmiostrunową i gdy usłyszałem:
„Będziesz grał” powiedziałem „Ok.” Tak zacząłem przyspieszony kurs
nauki gry i bycia animatorem muzycznym. W 1994 roku otrzymałem
w Krościenku błogosławieństwo do diakonii muzycznej. Praktycznie
do rozpoczęcia pracy zawodowej większość wakacji spędzałem na oazach, w parafii byłem odpowiedzialny za śpiew na liturgii – przygotowywałem śpiewy niedzielne na każdą niedzielę roku. W międzyczasie
wpadliśmy na pomysł wydawania śpiewnika, który zredagowaliśmy
i wydaliśmy. Kiedy wstąpiłem w związek małżeński, wspólnie z żoną
już w Domowym Kościele jesteśmy animatorami muzycznymi. Jesteśmy
również współodpowiedzialnymi za diecezjalną diakonię muzyczną
archidiecezji katowickiej, działającą głównie jako Chorzowski Ośrodek
Liturgiczny.
Diakonio muzyczno nie bój się służyć
Przed nami czas organizacji struktur diakonii muzycznej. Przede
wszystkim zapraszam wszystkich animatorów muzycznych do współpracy, niezależnie od wieku, doświadczenia, stażu. Diakonią jest się
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zawsze w każdej sytuacji i w każdym miejscu. Aktualnie zbieramy informacje o istniejących diakoniach w Polsce i nie tylko. Jesteśmy również na
etapie budowy strony internetowej, która w zamierzeniach ma być źródłem
informacji, kontaktów, bazą niezbędną do posługi. Tej pracy organizacyjnej,
niewidocznej, żmudnej trochę jest. Mamy nadzieję, że niedługo efekty będą
widoczne.
Diakonia Muzyczna jest diakonią specyficzną, bo służy wszystkim w liturgii, dynamicznej modlitwie uwielbienia, refleksji adoracji i radości pogodnych wieczorów. Z jednej strony jest to posługa widoczna w czasie
spotkań Ruchu, tych ogólnych – dużych, z drugiej strony zmaganiem
w codzienności naszych wspólnot. Diakonia wymaga także poświecenia
czasu na przygotowania, próby, opracowania materiałów, śpiewów. Zwracam
się zatem do wszystkich chcących służyć. Kontaktujcie się z nami. Nawet,
gdy nie jest Was wielu, spotykacie się od niedawna, gdy walczycie z różnymi
przeciwnościami. Jesteśmy po to, żeby Wam pomóc i wspierać. Budując
bazę diakonii muzycznych w Ruchu, widzimy, że mamy bogactwo różnych
doświadczeń. Diakonia centralna nie ma sensu bez ludzi, którzy w swoich
środowiskach działają. Mam nadzieję, że spotkamy się w szerokim gronie
na rekolekcjach diakonii muzycznej, żeby się lepiej poznać, zintegrować
i razem działać na chwałę Tego, który jest tu Panem.

Diakonio Muzyczna
– śpiewaj głośno,
pełnym głosem
na cześć Króla Chwał.
Marcin Łęczycki
odpowiedzialny
za Centralną Diakonię Muzyczną
marcin@giszowiec.org
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Gitara i lalka Barbie
31 października 2011 r. w Katowicach
w wieku 82 lat zmarł ks. Stanisław Sierla.
Warto choć w kilku słowach wspomnieć
tę niezwykłą postać. Był prekursorem
piosenek religijnych w Polsce, współorganizatorem festiwali „Sacrosong”
(pierwszy Sacrosong odbył się w Łodzi
w 1969 r.) To pod jego redakcją powstały
trzy śpiewniki: „Śpiewajcie Panu Pieśń
Nową” (1971), „Błogosław Panie Nas”
(1978) oraz „Pan Moją Mocą i Pieśnią”
(1989), zawierające słowa i nuty do
piosenek religijnych, niektórych do dziś
chętnie śpiewanych. Jako „ksiądz z gitarą” korzystał z nich podczas głoszenia
rekolekcji, co było na ówczesne czasy
czymś nowym i spotykało się z żywym
przyjęciem. Był jednak przeciwnikiem
śpiewania piosenek w czasie liturgii. Już
jako proboszcz w parafii p.w. św. Michała
Archanioła w Siemianowicach (od
1971 r.) dbał o wysoki poziom śpiewów:
„Mówiono mi, że przychodzę do parafii
rozśpiewanej. Bazując więc na tym
próbowałem jeszcze bardziej rozwinąć
śpiew ludowy na różne sposoby. Przed
rozpoczęciem Mszy św. często ćwiczyłem nowe pieśni kościelne, psalmy responsoryjne i aklamacje. Dzieci uczyliśmy pieśni ze skarbczyka, aby zachowały
w pamięci tradycyjne pieśni, a jedynie
przed Roratami lub Mszami dla dzieci
śpiewaliśmy piosenki religijne. Mimo, że
byłem prekursorem tych piosenek
w Polsce, nie włączałem ich do liturgii
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w kościele. Na Mszach młodzieżowych
pozwalałem na śpiew zespołu wokalnomuzycznego pod warunkiem, że cały
kościół się włącza lub zespół nauczy choć
jedną pieśń wszystkich uczestników.”
Ks. Stanisław Sierla zajmował się
duszpasterstwem akademickim, potem
formacją absolwentów. Każdego roku
na imieniny proboszcza z Michałkowic
przyjeżdżali dawni uczestnicy DA wraz
ze swoimi rodzinami, gdzie miałam
okazję poznać go jako dziecko. Na jednym z takich spotkań otrzymałam lalkę
Barbie z „darów”, których dystrybucją
zajmował się ks. Stanisław.
W 1993 r. został laureatem nagrody
im. Aleksandra Skowrońskiego za dorobek kulturowo-twórczy na Śląsku i w całej Polsce. Od 1996 r. był członkiem
Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego. Nie sposób w tak krótkim
wspomnieniu przybliżyć całe bogactwo
tej postaci. Gdy jednak kiedyś we wspólnocie zaśpiewamy którąś z pieśni pochodzących z jego opracowań, wspomnijmy
ks. Stanisława Sierlę, który z pewnością
uwielbia w niebie, wraz z Aniołami,
swojego Stwórcę.
Dorota Łęczycka
Źródła: 1) ks. Stanisław Sierla Życie darowane mi
po raz drugi, Świbie, 2004 r., Wydawca: Rzymskokatolicka Parafia św. Michała Archanioła w Michałkowicach;
2) http://michalkowice.ihs.pl/
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DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

O

Rola oazy wielkiej

aza Jedności Diakonii Oaz
Rekolekcyjnych, która odbyła
się w dniach 21-23 października 2011r. w Częstochowie, zgromadziła przedstawicieli dziesięciu diecezji
i dwóch wspólnot zakonnych (w tym 8
przedstawicieli Domowego Kościoła i 5
kapłanów).
Główną treścią spotkania było ukazanie roli oazy wielkiej jako wspólnoty
wspólnot, urzeczywistniającej żywy
Kościół. Ks. Maciej Krulak, Moderator
Centrum Ruchu w Krościenku, odwołując się do teksu programowego Sługi
Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego,
zwrócił uwagę na znaczenie istotnych
wydarzeń oaz rekolekcyjnych przeżywanych wspólnie w ramach oazy wielkiej: nabożeństwo wody i światła, celebracja Sakramentu Pojednania oraz
pielgrzymowanie na Dzień Wspólnoty.
Uczestnicy spotkania zwrócili szczególną uwagę na słowa Założyciela:
Oaza wielka daje przede wszystkim
jeden element istotny dla przeżycia Kościoła, mianowicie przeżycie jedności, ale
jedności, która znów nie może się zamykać w tej małej grupie, bo zawsze grozi
wtedy niebezpieczeństwo klanu, czy
sekty, czy towarzystwa wzajemnej adoracji: nam jest dobrze razem. [...]Wszędzie, gdzie ludzie się łączą na bazie

jakiegoś głębszego przeżycia, mają tendencję do tego, żeby się ze sobą częściej
kontaktować, czuć się wspólnotą. Pokusa
odcinania się, izolowania, zawsze grozi.
Dlatego oaza, która tylko kręci się wokół
siebie bez kontaktu z innymi oazami,
bez otwierania się w górę i wszerz, nie
ma wszystkich elementów potrzebnych
do przeżycia tajemnicy Kościoła.
Wprawdzie Kościół jest zbudowany na
zasadzie małych wspólnot, które są znakiem Kościoła, ale do cech konstytutywnych tej małej wspólnoty należy otwarcie się ku jedności wszerz i w górę. Bez
takich elementów, jak dzień wspólnoty,
jak wzajemne odwiedzanie się oaz,
wspólne odprawienie liturgii światła
czy celebracje sakramentu pojednania,
oaza jest bardzo zubożona w swoim
całym przeżyciu. Wiemy z doświadczenia, że wśród największych przeżyć oazy
wylicza się przeważnie dzień wspólnoty,
kiedy następuje wielka radość ze spotkania z innymi, ze świadectwa. Natomiast
oaza, która tego nie ma, jest jakoś niedorozwinięta — można by powiedzieć
w życiu oazowym zatrzymuje się na
pewnym etapie. Coś takiego się potwierdza w tych oazach, które są organizowane
w dużej odległości od innych oaz rekolekcyjnych. A cóż dopiero mówić jeżeli spotykamy oazę, która faktycznie jest gdzieś
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w rejonie, gdzie są inne oazy i w ogóle nie
nawiązuje kontaktu, nawet na dzień
wspólnoty nie przychodzi, bo nie jest zaproszona, bo nikt nie wie o tym, że ona
jest. To jest niezgodne z duchem oazy.
Brak tego ciążenia ku jedności. (Ks. F.
Blachnicki, Rola oaz wielkich w strzeżeniu
tradycji i charyzmatu oazy, 1981).
Uczestnicy październikowego OJDOR zauważają wielką potrzebę, by
DOR zatroszczyły się o zachowanie
zgodności terminów oaz i wybierały
ośrodki rekolekcyjne nie tyle atrakcyjne, co znajdujące się w bliskości
innych oaz wakacyjnych, by można
było umożliwić uczestnikom udział
w różnych spotkaniach, szczególnie
w Dniu Wspólnoty. Tym samym atrakcyjność ośrodków nie musi stać
w sprzeczności z bliskością innych oaz
i zgodnością terminów. Trzeba nam na
nowo zapytać o priorytety.
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Spotkanie warsztatowe, w którym
uczestniczył przedstawiciel Kuratorium
Oświaty poświęcone było zagadnieniom
formalnoprawnym, związanym z organizacją rekolekcji oazowych. Dyskusja,
która nastąpiła po prelekcji, wskazała na
kwestię kwalifikacji rekolekcji oazowych jako wypoczynku. Postawiliśmy
zasadnicze pytanie: Jeśli oaza jest zamkniętą formą rekolekcji przeżyciowych (zatwierdzoną w Statucie DIAKONII przez KEP jako własna działalność
Kościoła), różniącą się w zasadniczy
sposób od form wypoczynkowych, to
czy jesteśmy zobowiązani do rozumienia naszej działalności jako organizacji
wypoczynku dzieci i młodzieży
z wszystkimi konsekwencjami prawnymi takiej kwalifikacji? W naszym
przekonaniu – nie. Wspólne stanowisko
uczestników OJDOR zostało przekazane w sobotni wieczór Moderatorowi
Generalnemu w czasie spotkania z nim.
Grażyna Miąsik
Odpowiedzialna
za Centralną Diakonię
Oaz Rekolekcyjnych

O NAS
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Pan ewangelizator
Był 23 listopada, gdy Marek Filar otrzymał poleconą przesyłkę. W środku dekret
podpisany przez abp. Józefa Michalika, przewodniczącego Komisji Episkopatu
Polski, powołujący Marka do Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji. Radą kieruje bp
dr hab. Grzegorz Ryś, nowy sufragan krakowski. O to, czy w Polsce świeccy
profesjonaliści będą teraz zastępować kapłanów, pyta świeckiego ksiądz.

Fot. Tadeusz Żółkiewski

Ks. Sławomir Czalej: Powiedz, czy
spodziewałeś się takiego wyróżnienia?
Marek Filar: – No, jest to dla mnie
historyczna chwila. Szczerze mówiąc,
wiem, że moja kandydatura była
przedstawiana, nie spodziewałem się
jednak, że to rzeczywiście nastąpi.
Z naszej diecezji rekomendowały
mnie osoby zaangażowane w dzieło
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nowej ewangelizacji, a także od moderatora generalnego Ruchu ŚwiatłoŻycie ks. Adama Wodarczyka. A to
z racji, że działam w ruchu w Centralnej Diakonii Ewangelizacji. Otrzymanie dekretu zbiegło się jakoś z moją
październikową wizytą w Watykanie,
na synodzie poświęconym nowej
ewangelizacji.
Kiedy po raz pierwszy poczułeś
zew do ewangelizowania?
W 1988 roku, przez pierwsze
ewangelizacje w Jarocinie.
Czasy skinów, punków… Zdałem sobie sprawę, że większość
z tych ludzi została w Kościele
ochrzczona, ale odeszła od
wiary. To były początki. Zebrała się grupa osób i kleryków
i zaczęliśmy jeździć na Białoruś. Pamiętam, że w roku 1990
zaczynaliśmy od prostych
rzeczy, m.in. karczowaliśmy
w Nowogródku drogę do miejsca męczeństwa sióstr nazaretanek. Tam też spotkaliśmy
młodzież, która widząc jakichś

Oaza
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ludzi z Polski, podeszła do nas. Zaczęliśmy rozmawiać i spotykać się na
plebanii miejscowego proboszcza ks.
Antoniego Dziemianki, który obecnie
jest biskupem. Młodzież i dorośli
prosili nas, żebyśmy przyjechali za
rok i poprowadzili dla nich rekolekcje. Tak zaczęła się nasza przygoda ze
Wschodem, a potem była Ukraina,
od Lwowa po Krym. Potem jeszcze
dalej – Kazachstan, a ostatnio nawet
Uzbekistan i Kirgistan. W Taszkiencie spotkałem się ostatnio z miejscowym biskupem, który ma 300 parafian! W większości Filipińczyków,
którzy tam pracują.
Kongres w Rzymie. Co Ci dało to
spotkanie?
To było też pierwsze historyczne
spotkanie Zespołu i Papieskiej Rady

ds. Nowej Ewangelizacji, która powstała zaledwie w zeszłym roku.
Bardzo się ucieszyłem, że papież Benedykt XVI położył taki nacisk na
nową ewangelizację, z tak mocnym
podkreśleniem słowa „nowa”. Ta
forma skierowana jest zwłaszcza do
krajów, które przeżywają postępującą
sekularyzację, gdzie zanika wrażliwość na Boga.
To „stara” ewangelizacja już się
nie sprawdza?
Obecna sytuacja daje nam dużo do
myślenia. Stare, sprawdzone sposoby
na ewangelizację chyba powinny zostać zrewidowane. Zapraszanie osoby,
która powie godzinne kazanie w kościele… Myślę, że to się jednak kończy. Na rekolekcjach nie wystarczy już
sam rekolekcjonista, ale potrzeba
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ekipy ludzi, także świeckich, którzy
będą pomagać, będąc zarazem świadkami żywej wiary. Bycie świadkiem
jest tutaj kluczowe.
A jeśli ktoś ciekawie mówi?
Zgoda. Ale muszą wejść też nowe
metody mówienia. Mam na myśli
multimedia, prezentacje, filmy, fotografie. Człowiek współczesny jest
wręcz bombardowany informacjami,
dotyczy to zwłaszcza zmysłu wzroku.
Dzisiaj ludzie coraz częściej chcą
widzieć obrazek, oczywiście połączony też z dźwiękiem. To wymaga
przygotowania, i to profesjonalnego.
Ostatnio w Częstochowie organizowałem rekolekcje dla odpowiedzial-

Na przykład jak nawiązać kontakt
z odbiorcą, jak zastosować pewne
metody, wręcz marketingowe, połączone z mówieniem o Jezusie.
Jednym słowem: nie tylko treść,
ale i opakowanie?
Dokładnie. Dzisiaj dla młodzieży tzw.
gadająca głowa może funkcjonować
przez trzy minuty. Potem gimnazjaliści
i starsi wyłączają się. A do tego trzeba
się przygotować, i to solidnie. Następuje
na naszych oczach koniec powierzchowności typu: mikrofon, gitarka
i heja, jakoś to będzie. Marzy mi się
stworzenie takiej szkoły w naszej archidiecezji, ekipy profesjonalistów, którzy
wiedzieliby, jak przemawiać.

Zaczęliśmy rozmawiać i spotykać się na plebanii miejscowego proboszcza ks. Antoniego
Dziemianki, który obecnie jest biskupem.
Młodzież i dorośli prosili nas, żebyśmy przyjechali za rok i poprowadzili dla nich rekolekcje.
Tak zaczęła się nasza przygoda ze Wschodem.
nych w oazie i zależało mi, żeby tym
ludziom dać jakiś gotowy produkt,
żeby mogli go przekazać innym. Zaprosiłem więc Krzysztofa Najdowskiego, który jest znakomitej klasy
trenerem komunikacji, a także prowadzi szkołę liderów nowoczesnej
ewangelizacji, aby powiedział właśnie
o komunikowaniu międzyludzkim.
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Nie obawiasz się, że pójście w kierunku marketingu, a nawet reklamy, w promocji „produktów
wiecznych” stanie się przyczyną ich
dewaluacji?
W dzisiejszych czasach są to normalne narzędzia! I my jako Kościół
też musimy je wykorzystywać, bo nie
możemy pozwolić sobie na to, żeby
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zostać z tyłu. Jak na razie przegrywamy z reklamą, telewizją, billboardami czy nawet z mediami. Po prostu
przegrywamy z profesjonalistami.
I myślę, że na polu mediów trwa
silna walka o dusze, która będzie się
wzmagać. Nie powinniśmy się bać
coraz mocniej w to wchodzić.
Ale stary ksiądz proboszcz nie
założy sobie teraz profilu na Facebooku?
Absolutnie nie chcę być rewolucjonistą i szanuję pracę kapłanów, tę
tradycyjną. Jednak tam, gdzie my
będziemy wchodzić z ewangelizacją,
chcemy to robić już nowymi metodami.
Zaczniecie używać slangu młodzieżowego?

Nie do końca… aczkolwiek musi to
być język zrozumiały dla młodego
człowieka. W Kościele też używa się
slangu. Używa się go czasami w takich grupach jak neokatechumenat,
oaza. Do młodych może przemawiać
ktoś, kto zna ich język, wie, jak młodzi ludzie reagują, potrafi ich obserwować. To ktoś, kto swobodnie porusza się po tzw. fejsach, twitterach czy
innych portalach społecznościowych.
Ksiądz, którego nie ma na „fejsie”… nie istnieje?
(śmiech) Uważam, że jest to dobre
narzędzie. Sam znam obecnych tam
kapłanów, którzy dostali kilka tysięcy
kliknięć „lubię to”, często od młodzieży. W jednym z ostatnich „Gości
Niedzielnych” także pisaliście o dys111
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kotekach ewangelizacyjnych. Organizuje to ks. Michał Misiak, który też
skrzykuje młodzież na „fejsie”. Można
zapytać, jak dotrzeć do tych, którzy
do kościoła już nie chodzą? [Ksiądz
Misiak wraz ze współpracownikami
podjęli na dniach decyzję, że dyskoteka ewangelizacyjna w Łodzi zostanie zamknięta. Wymagała sporych
nakładów finansowych, przy małej
frekwencji. Były też jednak pozytywne owoce, np. spowiedzi. W tej
chwili grupa idzie w kierunku niespektakularnej pracy oddolnej –
przyp. S.C.].
Słyszałem, że szykujecie się na
Euro 2012.
Rzeczywiście tak. Wymaga to jeszcze spotkań i organizacji, a myślimy
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o prostych ewangelizacjach ulicznych
w miastach, gdzie są stadiony. Chcielibyśmy włączyć w to parafie, np.
przez organizację turniejów piłkarskich. No bo jak ściągnąć facetów do
kościoła? Podzielmy parafię na sektory, rozwieśmy plakaty, zorganizujmy drużyny piłkarskie dorosłych,
młodzieży i dzieci. Rozgrywki można
połączyć z sympatycznym parafialnym piknikiem rodzinnym. A na
samych stadionach staramy się o pozwolenie na postawienie namiotu
ewangelizacyjnego w strefie kibica. Ci
ludzie po meczach pójdą do pubów
i barów. Chcemy im stworzyć ciekawą
alternatywę.
Jak nowa ewangelizacja wygląda
w naszej archidiecezji?
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Prężnie działa tu
Wierz mi, że Pan
Przegrywamy
wielu kapłanów, także
Bóg widzi potrzeby
w ramach gdańskiej
naszej rodziny. Jako
z profesjonaliSzkoły Nowej Ewangemężczyzna bałem się
stami.
I
myślę,
lizacji. Są imprezy
tego. Zostawiłem soże na polu met ypu „ Katol i c y na
bie w firmie możliu l i c y ”, s p o t k a n i a
diów trwa silna w o ś ć d o r a b i a n i a ,
w Matemblewie. Od
a czasem jak kończą
walka o dusze,
kilku lat staramy się
się pieniądze, jestem
organizować spotkaktóra będzie się proszony jako wodzinia z osobami, które
rej na wesele czy do
wzmagać. Nie
mają charyzmat przekonferansjerki [w tych
powinniśmy się sprawach Marek jest
mawiania, jak o. Bashoboora, i których
bać coraz moc- n i e d o p obi c i a ! –
nauczaniu towarzyszą
S.C.]. A czwarte
niej w to wcho- przyp.
znaki jak w czasach
dziecko… Wszyscy
dzić.
pierwszych chrześciinwestują w trzy filary,
jan. Dla wielu ludzi to,
a ja w cztery… Jeżeli
co tam się dzieje, jest
chodzi o samą ewanwielkim świadectwem i okazją do gelizację, musimy środków poszukiprzebudzenia.
wać, a i uczyć poszukiwania. PrzypoCzyli ludzie potrzebują tu i teraz, mnę, że koszt niektórych wydarzeń
żeby coś się działo.
wynosił nawet 300 tys. zł! Całe życie
Ludzie potrzebują tu i teraz świad- pracowałem jako wolontariusz, ale
ków. Kapłanów i świeckich, bo myślę, że jest czas, żeby znalazły się
idziemy w jednym szeregu.
i pieniądze dla ludzi, którzy to orgaOd dwóch lat prowadzisz fundację nizują. Takie imprezy muszą ponadto
„Źródło radości” im. ks. Piotra być i zabezpieczone, i ubezpieczone.
Mazura, Twojego zmarłego przyja- Tu nie możemy pozwolić sobie na
ciela, i to z tej samej klasy podsta- amatorszczyznę. A spontaniczność
wówki. Organizujecie różne szkole- oczywiście też, ale tylko w pewnym
nia, piszecie projekty etc. Zostawiłeś zakresie. W Rzymie spotkaliśmy się
pracę w spółdzielni meblarskiej, nie tylko z papieżem Benedyktem, ale
żona spodziewa się czwartego przeżyłem też moment bardzo wzrudziecka. Czy aby ta ewangelizacja szający. Spojrzałem, a wokół mnie
nie odbiera Twojego czasu rodzinie? siedzieli wszyscy ci, których książki
Z czego wy w ogóle żyjecie?!
kserowaliśmy, żeby móc je przeczytać.
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Kiko, założyciel neokatechumenatu;
Daniel Ange, francuski kapłan, charyzmatyk; Jose Prado Flores, założyciel szkół ewangelizacji w Meksyku…
Twoi duchowi przewodnicy. Stałeś
się jednym z nich…
To za dużo powiedziane. Moim
podstawowym zadaniem ewangelizacyjnym są moje dzieci,
mam je wychować na
osoby wierzące. No
ale ktoś tą ewangelizacją też się zająć musi.
To są dylematy. Kapłani mówią, że
świeccy mają więcej
czasu, świeccy mówią,
że kapłani są do tego
p owołani. Ja p o
śmierci ks. Piotra Mazura przestałem się
oglądać. Chcę wykorzystać i nie zmarnować żadnej chwili.
Mam nadzieję, że będziemy godnymi
świadkami.
W Kościele nic nie
powinno się dziać
bez wiedzy pasterza.
Zameldowałeś się już
u arcybiskupa?
Po dekrecie jeszcze
nie. Na pewno to zrobię i oddam się do
dyspozycji. Marzy mi
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się, żeby przy naszym wydziale duszpasterskim powstała komórka właśnie ds. nowej ewangelizacji.
Ks. Sławomir Czalej;
GN 49/2011 Gdańsk

W RUCHU
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Archiwum Główne Ruchu
Światło-Życie

J

ako członkowie Ruchu niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy,
że korzystając z dzieł Ojca Założyciela, oglądając fotografie z pierwszych
lat Ruchu, czy słuchając nagrań z głosem ks. Franciszka korzystamy z archiwaliów, które dzięki zabezpieczeniu
i opracowaniu szczęśliwie przetrwały
do naszych czasów.
Ruch Światło-Życie ma to szczęście,
że po naszym Założycielu zachowało się
wiele dzieł pisanych i zarejestrowanych
wypowiedzi, które ciągle mimo mijających lat wciąż zachwycają swoją aktualnością.
Aby móc nieprzerwanie korzystać
z tego dziedzictwa w Ruchu ŚwiatłoŻycie powstała specjalna komórka,
która zajmuje się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem archiwaliów pozostawionych przez Założyciela
i związanych z historią Ruchu ŚwiatłoŻycie. Jest to Archiwum Główne Ruchu
Światło-Życie w Lublinie.
Historia powstania archiwum
i jego zasobu
Ks. Franciszek Blachnicki idąc za
przykładem o. Maksymiliana Kolbego,
przy dokumentowaniu życia Ruchu
wykorzystywał najnowocześniejsze
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środki techniczne. Na podstawie gromadzonych akt opracowywał specjalne
tomiki dokumentacji, ilustrujące najważniejsze wydarzenia, przygotowywał
sprawozdania z rozwoju oaz itd. Założyciel zaplanował nawet utworzenie
specjalnego Ośrodka Dokumentacji
i Studiów Oazowych (ODiSO), który
miał pełnić ważną rolę w ramach diakonii charyzmatu i świadectwa. Zebrany materiał wykorzystywało również
Wydawnictwo Światło-Życie, które
rozpowszechniało drukiem, homilie
i konferencje wygłoszone przez Założyciela, słowa kard. Wojtyły i papieża Jana
Pawła II skierowane do Ruchu, świadectwa uczestników oaz rekolekcyjnych
itp.
Ks. Franciszek Blachnicki był również
autorem audycji radiowych, przygotowywanych w kraju przez Diakonię
Środków Przekazu, a w Carlsbergu
w Republice Federalnej Niemiec przez
ośrodek Marianum. Ks. Blachnicki był
nawet autorem scenariusza filmu o Ruchu „Księga i kamień”, nakręconego
w 1979 roku podczas spotkania Ruchu
Światło-Życie z Janem Pawłem II w Nowym Targu.
Materiały archiwalne w naturalny
sposób gromadzono w miejscu ich
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powstawania. Dlatego każdy z centralnych ośrodków Ruchu posiadał dokumentację związaną z diakonią, którą
prowadził: np. w Centrum na Kopiej
Górce w Krościenku nad Dunajcem
gromadzono akta Centralnej Diakonii
Moderacji, Centralnej Diakonii Jedności, Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka itd. W ośrodku w Zakopanem –
dokumentację diakonii słowa (Redakcji
Wydawnictw Ruchu), w Lublinie – diakonii liturgicznej, oraz diakonii deuterokatechumenatu (redagującej materiały formacyjne do pracy w ciągu
roku), a w Krakowie – diakonii Domowego Kościoła. Od stopnia organizacji
danego ośrodka zależała odpowiedzial-

ność, z jaką prowadzono dokumentację,
która dziś obrazuje rozwój poszczególnych dziedzin życia Ruchu ŚwiatłoŻycie.
Gromadzeniem dokumentacji i prowadzeniem pierwszych archiwów zajmowała się diakonia stała ruchu oazowego – członkinie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.
W roku 1980 ks. Franciszek Blachnicki zaproponował nazwę Archiwum
Główne Ruchu Światło-Życie i opracował podstawowy wykaz akt dla archiwum dzieląc jego zasób według funkcji
Ruchu Światło-Życie.
Staranne traktowanie dokumentacji
przez ks. Franciszka Blachnickiego
udzielało się również osobom odpowie117

Oaza

Pismo Ruchu Światło-Życie

Archiwum Główne Ruchu
Światło-Życie współcześnie
Ks. Franciszek Blachnicki w swoim
testamencie zapisał prawa autorskie do
swoich tekstów i przemówień Instytutowi Niepokalanej Matki Kościoła,
który od początku służył dziełu oaz.
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
jako odpowiedzialny za spuściznę po
ks. Blachnickim powołał do istnienia
w roku 1998 Instytut im. Ks. Franciszka
Blachnickiego. Zadaniem Instytutu jest
118
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dzialnym za jej wytwarzanie i gromadzenie. Pierwsze lata rozwoju Ruchu to
okres władzy komunistycznej w Polsce
gdzie partia prowadziła ciągłą walkę
z Kościołem. Dokumentacja Ruchu
stanowiła zatem szczególnie cenne informacje dla Służby Bezpieczeństwa,
która planowo zajmowała się rozpracowaniem Ruchu Światło-Życie. Diakonia
stała Ruchu (członkinie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła) zajmowały
się zatem nie tylko prowadzeniem ale
również ochroną wytwarzanej dokumentacji. W przypadku rewizji jakie
przeprowadzano w centrach Ruchu
Służbę Bezpieczeństwa szczególnie interesowała właśnie dokumentacja.
Akta, które w toku jej działań zostały
zatrzymane wchodzą obecnie w skład
zasobu Instytutu Pamięci Narodowej.
Mimo tak trudnych warunków dokumentacja wytworzona przez Ruch zachowała się w dobrym stanie do dnia
dzisiejszego.
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przede wszystkim zachowanie duchowej spuścizny ks. Franciszka Blachnickiego, działalność naukowo-badawcza
i wychowawcza dla pogłębienia i rozwoju działalności formacyjnej, określonej przez ks. Franciszka Blachnickiego.
Swoje zadania Instytut realizuje m. in.
poprzez opiekę nad zbiorami stanowiącymi dziedzictwo ks. Franciszka Blachnickiego, zabezpieczenie i opracowywanie ich, oraz udostępnianie i rozpowszechnianie.
Archiwum Główne Ruchu ŚwiatłoŻycie zostało zlokalizowane w jednym
z domów centrum Ruchu w Lublinie.
Jest to dom, który należał do ks. dr.
Wojciecha Danielskiego, drugiego
moderatora Ruchu Światło-Życie i w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych służył działalności liturgicznej
Ruchu.
Pierwszym procesem, który podjęło
powstałe w 2001 roku archiwum było
scalenie dokumentacji znajdującej się
w kilku ośrodkach Ruchu. Najwięcej
dokumentacji znajdowało się w archiwum w Krościenku (ok. 60%) oraz
w Katowicach (ok. 25%). Obecnie zasadniczo cały zasób akt wytworzony
w centrach Ruchu do roku 2000 przechowywany jest w Lublinie.
Zasób Archiwum Głównego Ruchu
Światło-Życie
Na zasób dokumentacji składają się
zarówno akta jak i bardzo liczne zbiory
dokumentacji mechanicznej. Obok
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dokumentacji Ruchu Światło-Życie
w zasobie archiwum znalazła się również dokumentacja dzieł związanych
z Ruchem Światło-Życie, a zainicjowanych jeszcze przez Założyciela.
Historia zasobu Archiwum Głównego
Ruchu Światło-Życie została ściśle
związana z twórcą Ruchu Światło-Życie
ks. prof. Franciszkiem Blachnickim.
Najstarsze dokumenty spośród podstawowego zasobu to osobiste dokumenty ks. Franciszka Blachnickiego
pochodzące z czasów jego młodości
(świadectwa szkolne, grypsy i listy
z obozów i więzień nazistowskich z czasów wojny, notatki z czasów jego studiów seminaryjnych w latach 19451950). Wraz z innymi dokumentami
osobistymi ks. Franciszka Blachnickiego
niezwiązanymi wprost z dziełami, które
zainicjował akta tworzą najstarszy
chronologicznie zespół aktowy archiwum pod nazwą: „Ks. Franciszek
Blachnicki”.
Największy zespół aktowy w archiwum to „Ruch Światło-Życie.” Inicjują
go dokumenty pochodzące z lat pięćdziesiątych związane z pedagogią ministrancką. Najmłodsze dokumenty z tego
zespołu sięgają roku 2000. Dokumentacja z okresu minionej dekady jako
współczesna nadal znajduje się w sekretariatach poszczególnych centrów
i diakoni Ruchu. Kolejne chronologicznie akta tworzy zespół „Krucjata Wstrzemięźliwości” z lat 1956-1960 (wcześniej
pod nazwą „Krucjata Trzeźwości”).
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Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie jest
również sukcesorem dokumentacji Krajowego
Duszpasterstwa Służby
Liturgicznej, które w latach 1967-1995 było ściśle związane z ruchem
oazowym. Placówka posiada również materiały
sekretariatu Studium Liturgiczno-Pastoralnego
przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W archiwum znalazły się również materiały związane
z rozwojem kolejnych dzieł tworzonych
przez ks. Franciszka Blachnickiego
• zainicjowanej w roku 1978 Krucjaty Wyzwolenia Człowieka,
• powstałego w roku 1980 programu Wielkiej Ewangelizacji
„Ad Christum Redemptorem”,
• utworzonej w roku 1981 w RFN
Chrześcijańskiej Służby Społecznej.
Staraniem pierwszego dyrektora archiwum Pani Grażyny Wilczyńskiej
(INMK) archiwum zebrało również
dokumentację związaną z życiem
i działalnością ks. dr. Wojciecha Danielskiego, drugiego moderatora Ruchu
Światło-Życie (w latach 1982-1985).
Ponadto archiwum posiada w swoim
zasobie dokumentację specjalną. Przede
wszystkim są to dokumenty związane
z ruchem „Solidarności” oraz sukcesje
po różnych osobach związanych z Ru120
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chem Światło-Życie (np. młodym animatorze Ruchu Szymonie Lebiediewie).
Poważną część zasobu tworzą wydawnictwa zwarte i ciągłe. Od samego początku działalności ks. Franciszek
Blachnicki przykładał niezwykłą wagę
do działalności wydawniczej. Wykorzystując okres popaździernikowej odwilży
ks. Blachnicki rozwinął działalność
wydawniczą w ramach Krucjaty
Wstrzemięźliwości w latach 1957-1960.
Prowadzenie działalności wydawniczej
szerszej niż pozwalały na to ograniczane
do minimum zezwolenia Głównego
Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji
i Widowisk było jednym z dwu zarzutów, za które ks. Blachnicki otrzymał
wyrok w roku w roku 1961. To jednak
nie zniechęciło ks. Blachnickiego i już
w drugiej połowie lat sześćdziesiątych
rozpoczął wydawanie Biuletynu Odnowy Liturgii oraz innych materiałów
liturgicznych. Na potrzeby dynamicznie
rozwijającego się Ruchu Światło-Życie

Fot. Robert Derewenda
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wydawano również wiele podręczników
i materiałów formacyjnych. W roku
1979 utworzono nawet specjalne wydawnictwo „Światło-Życie”. W roku
1981 dzieła skupione wokół idei Ruchu
Światło-Życie wydawały aż 10 różnych
tytułów czasopism. Wszystkie te materiały były wydawane poza kontrolą
państwa i dziś wchodzą w skład rzadkich zbiorów bibliotecznych literatury
bezdebitowej. W Archiwum Głównym
Ruchu Światło-Życie zgromadzono po
trzy egzemplarze wszystkich druków
wydawnictw związanych z dziełami ks.
Franciszka Blachnickiego.
Poza dokumentacją aktową Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie
posiada ogromny jak na polskie warunki zbiór nagrań. Wśród ok. 10 tysięcy godzin nagrań ponad trzy i pół
tysiąca godzin to nagrania ilustrujące
działalność ks. Franciszka Blachnickiego i Ruchu Światło-Życie w okresie
Jego moderatorstwa. Zbiory tworzą
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nagrania zarejestrowane
na taśmach szpulowych
i kasetach magnetofonowych.
Trzeci najważniejszy
zbiór dokumentacji w archiwum stanowią kolekcje
fotografii i slajdów. Łącznie archiwum posiada
około 15 tysięcy fotografii
obrazujących życie i działalność Założyciela oraz
historię Ruchu od jego
początków aż po ostanie lata. Zbiory
fotografii archiwum zawdzięcza licznym darowiznom fotografów – członków Ruchu (do najbogatszych kolekcji
należą fotografie: ks. Józefa Grygotowicza, ks. Huberta Lupy, Jerzego Wolskiego oraz Barbary Młodzianowskiej).
Skala opracowania zasobu
Na obecnym etapie dokumentacja
aktowa archiwum została opracowana
w około 70% (z czego zdigitalizowano
ok. 2%). Fotografie i slajdy zostały
opracowane i zdigitalizowane na poziomie ok. 75 %. Zdecydowanie słabiej
przedstawia się poziom opracowania
i digitalizacji nagrań. Mimo imponującej ilości ponad tysiąca godzin zdigitalizowanych nagrań nadal jest to tylko
ok. 23% nagrań z głosem lub udziałem
Ojca Franciszka Blachnickiego.
Opracowanie dokumentacji mechanicznej poza czasochłonną pracą wykwalifikowanego archiwisty wymaga
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jeszcze środków technicznych, które
ograniczają tempo prac w tym zakresie.
Dokumentacja aktowa i mechaniczna, która została opracowana posiada inwentarze szczegółowe, które
umożliwiają przeszukiwanie zasobu
w formie elektronicznej.
Brak odpowiedniego sprzętu (głównie zwykłych skanerów) uniemożliwia
również szybsze prowadzenie digitalizacji dokumentacji aktowej.

Fot. Robert Derewenda

Diakonia archiwum
Obecnie w archiwum pracownikiem
archiwum jest Monika Wiatrowska
(INMK), która obsługuje interesantów
i kieruje oraz nadzoruje prace prowadzone w archiwum. Dzięki zawartej
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w roku 2005 umowie pomiędzy Instytutem im. Ks. Franciszka Blachnickiego
a Instytutem Historii Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II archiwum znajduje się pod stałym
nadzorem pracowników archiwistyki
KUL. Dzięki zainicjowanej współpracy
w archiwum odbywają się kursowe
ćwiczenia laboratoryjne studentów
Instytutu Historii KUL oraz Instytutu
Historii Kościoła specjalizacji archiwalnej. Podczas zajęć studenci pod nadzorem pracowników naukowych opracowują dokumentację aktową i mechaniczną. Ponadto wielu studentów pod
kierunkiem Pani Moniki Wiatrowskiej
wykonuje w archiwum praktyki archiwalne I i II stopnia. Jest to nieoceniony
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wkład w prace archiwum oraz możliwość popularyzacji idei Ruchu wśród
młodych historyków.
Dzięki tym wszystkim działonom
oraz wsparciu finansowemu ze strony
członków Ruchu nasze stosunkowo
niewielkie archiwum stanowi jedną
z najnowocześniejszych placówek archiwalnych w kraju.
Plany na przyszłość
Poza bieżącą pracą archiwum wśród
planów na najbliższą przyszłość należy
wymienić:
• Przygotowanie strony internetowej Instytutu im. Ks. Franciszka
Blachnickiego z informacjami
o zasobie archiwum Ruchu

•
•

Dalsze opracowanie i zdigitalizowanie nagrań z głosem ks. Franciszka Blachnickiego
Dalsza digitalizacja dokumentacji aktowej z czasów ks. Franciszka Blachnickiego

•
Niestety poważnym problemem archiwum, które z natury rzeczy jak każde
archiwum generuje tylko niewielkie
środki na swoje utrzymanie boryka się
ono z poważnymi trudnościami finansowymi. I nie chodzi tu nawet o jakieś
szczególne wydatki co raczej o codzienne funkcjonowanie które pociąga
za sobą stałe koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń (pracowni i magazynu), konserwacją sprzętu, wydat123
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kami na artykuły biurowe czy nośniki
danych. Cieszy nas stałe wsparcie ze
strony Stowarzyszenia „Diakonia”, redakcji „Listu Domowy Kościół” oraz
Wydawnictwa Światło-Życie. Jest to
poczucie odpowiedzialności za dziedzictwo które musi być chronione
i opracowywane by dalej mogło nam
służyć. Cieszą nas również różnego
rodzaju darowizny sprzętu elektronicznego który umożliwia nam opracowywanie materiałów. Obecnie np. archiwum szczególnie potrzebuje zwykłych
skanerów płaskich oraz wymiany najstarszych komputerów, które po zainstalowaniu Worda pozostawiają na
dysku 2MB pamięci (sic!).
Każde dodatkowe wsparcie umożliwia zabezpieczenie kolejnych materiałów archiwalnych. Zwłaszcza nagrania
zarejestrowane na taśmach szpulowych
i kasetach magnetofonowych z każdym
rokiem ulegają coraz większej degradacji. Jest to wynikiem postępującej kruchliwości taśmy. Ponadto zwłaszcza
kasety magnetofonowe ulegają stopniowemu rozmagnesowaniu i nagranie
staje się coraz słabsze. Wszystkie dotychczas zdigitalizowane nagrania
udało się sfinansować dzięki wsparciu
jakie otrzymało archiwum w latach
dziewięćdziesiątych ze strony Fundacji
„Światło-Życie”.
Dzięki pracom prowadzonym w archiwum mamy dziś stały dostęp do
wielu cennych materiałów, które prezentuje w swoich książkach choćby
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Wydawnictwo Światło-Życie. Dzięki
zachowanym materiałom archiwalnym
możemy poznawać dzieła Ojca Założyciela i czerpać inspirację z naszej bogatej historii. Ojciec żył w określonej
rzeczywistości, nie wszystko co zainicjował udało mu się w pełni zrealizować. Wiele spośród rozpoczętych dzieł
pozostawił swoim następcom. Instytut
im. Ks. Franciszka Blachnickiego ze
swoimi głównymi działami: Archiwum
Głównym Ruchu Światło-Życie i Wydawnictwem Światło-Życie pragnie
prezentować myśl Ojca Założyciela
i krzewić ją we współczesnym Kościele.
Robert Derewenda
dyrektor Archiwum Głównego
Ruchu Światło-Życie w Lublinie

Aby skorzystać z dokumentacji w Archiwum Głównym Ruchu ŚwiatłoŻycie należy:
1. Złożyć pisemny wniosek określający zakres poszukiwanej dokumentacji i cel badań.
2. W przypadku prac naukowych do
wniosku należy dołączyć zaświadczenie od promotora o zakresie
prowadzonych badań.
Wnioski należy kierować pod adresem:
Archiwum Główne
Ruchu Światło-Życie w Lublinie
ul. Ks. Wojciecha Danielskiego 13
20-806 Lublin
archiwum@oaza.org.pl
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Trójka

w czeskiej Pradze

W

tym roku chciałbym zaprosić oazowiczów na rekolekcje III stopnia do czeskiej
Pragi i zaproponować, abyśmy tak jak
wskazuje program formacyjny Ruchu
Światło-Życie zastanowili się, jak stworzyć i jak zadbać o braterską wspólnotę
oraz spróbowali doświadczyć tajemnicy
Wspólnoty Żywego Kościoła. Wiem, że
dla niektórych wybór Pragi, która ma
opinię zlaicyzowanej, ateistycznej, jako
miejsca na przeżywanie tych rekolekcji
może się wydać dziwnym pomysłem.
Chciałbym podzielić się kilkoma
doświadczeniami z ubiegłorocznego
rekolekcyjnego wyjazdu.
Przygotowania rozpoczęliśmy dosyć
wcześnie, odwiedziliśmy to miasto kilka
razy, zwiedziliśmy kościoły, rozmawialiśmy z ludźmi, którzy do wiary się

przyznają i według niej żyją. Byłem
bardzo zbudowany praskim Kościołem.
Pozwólcie wytłumaczyć dlaczego.
W Polsce mamy stosunkową łatwość
dostępu do wspólnot, księży, kościoły
są otwarte, panuje w nich atmosfera
modlitwy. Powoli gdzieś w ludziach
zatraca się nie tyle rozumienie sacrum,
co gotowość do pewnej ofiary. W Polsce
– chyba mogę tak powiedzieć – życie
chrześcijańskie nas nie wiele kosztuje
(nie mówię tu o wewnętrznym zmaganiu się z wiernością Bogu, ale o możliwości praktykowania), natomiast
w Pradze spotkałem ludzi, którzy na
spotkanie oazowe jadą pociągami ponad 30 kilometrów. Spotkałem takich,
którzy potrafią cieszyć się, że mogą się
razem pomodlić i porozmawiać przy
szklance wody i drożdżowym cieście,
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rozmawiałem ze stałym diakonem
i jego małżonką, którzy obejmują jako
rodzina duszpasterstwo w nowej parafii.
Byłem u biskupa, który przyjął nas
w świeckiej koszuli i marynarce
opowiadając o swojej kapłańskiej
drodze, która wiodła przez przymusową

Poznani ludzie
mają świadomość Kościoła
jako stanowionego przez nich
samych. Biorą
odpowiedzialność za to, co
robią i wiedzą,
że ich zaangażowanie jest
właściwie dla
nich samych.
pracę w szpitalnych kotłowniach, żeby
nie daj Bóg nie zaczął ewangelizować.
Po domu biskupim oprowadził nas jego
sekretarz – ksiądz wyświęcony tajnie,
który dopiero od 3 lat ma zgodę Stolicy
Świętej na sprawowanie na powrót
funkcji kapłańskich. Równocześnie, co
było dla mnie wielkim zaskoczeniem,
ma, jak dobrze pamiętam, trójkę dzieci
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i pięcioro wnuków. Byłem świadkiem
radości ludzi, którzy traktowali parafię
jak swój własny dom. Uczestniczyłem
w spotkaniach dla parafian po niedzielnej mszy, gdzie w rodzinnej atmosferze
zbierali się przy stole częstując się wzajemnie tym, co przynieśli. Wiele można
opowiadać o tym jak Kościół wygląda,
jak pracuje. W Pradze można doświadczyć, jak wiele otrzymaliśmy od Boga
jako ludzie wierzący, i jak bardzo powinniśmy sobie to cenić.
Drugim spostrzeżeniem, które warto
przedstawić, jest to, że poznani ludzie
mają świadomość Kościoła jako stanowionego przez nich samych. Biorą
odpowiedzialność za to, co robią
i wiedzą, że ich zaangażowanie jest
właściwie dla nich samych. Miałem
takie poczucie, że bardzo poważnie
podchodzą do chrześcijaństwa i z tego
wynika siła ich życiowego świadectwa
o Bogu. Komunizm sprawił, że w czeskim Kościele brakuje jednego pokolenia. Stojąc przy ołtarzu, patrząc na ludzi,
od razu się zauważa, że są starsi i bardzo
młodzi. Średnie pokolenie jest bardzo
nieliczne. Udało się komunistycznemu
systemowi przedstawić Kościół jako
wroga narodu. Uwierzyli w to i odeszli.
Ci, którzy pozostali, musieli się liczyć,
że mogą być szykanowani, że muszą się
liczyć z ofiarą. Dzisiaj w czeskim
Kościele coraz więcej ludzi powraca,
przyjmują chrzest jako ludzie dorośli.
We wspólnocie, z którą miałem zaszczyt
się spotkać, dwie trzecie jej członków
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było ochrzczonymi jako nastolatkowe
lub dorośli i to z własnego, niczym
nieprzymuszonego wyboru. W ubiegłym roku w naszej diecezji trwała
dyskusja czy „opłaca się” organizować
rekolekcje oazowe, jeżeli jest tylko kilkunastu uczestników – tam spotkałem
młodą kobietę, która była w drodze na
oazę, którą miały przeżywać trzy osoby
– nie jestem w stanie opisać jej entuzjazmu i radości, bo przecież będą aż trzy
osoby!
Właściwie każdego dnia gościliśmy
w innym kościele. Trochę się denerwowałem tym, że gdy prosiłem kogoś
o krótką informację o świątyni zaczynało się niemal godzinne opowiadanie
– dopiero po którymś razie dotarło do
mnie, że to przecież ich kościół, chwalą
się tym, co mają – swoim! W każdej
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świątyni byliśmy przyjmowani bardzo
serdecznie. Nie było żadnego problemu
z ich udostępnieniem. Tam kościoły
zwiedza się kupując bilet. Gdy przychodziliśmy z grupą młodzieży sprzedaż
była przerywana, wstrzymywano
zwiedzanie, bo przecież będzie Msza
Święta. Wielu chodziło, klękało
w ławkach i z zadziwieniem patrzyli, że
młodzi się tak modlą, że śpiewają, że tak
się da! Po mszach świętych podchodzili,
dziękowali tak właściwie nie mając
przecież za co.
Ciekawym doświadczeniem było
zobaczyć na własne oczy kościoły,
których nie udało się utrzymać – zostały
przerobione na budynki o innym charakterze. Idąc jedną z głównych ulic
można zobaczyć hotel, do którego
wchodzi się po schodach, przy których
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jest ukrzyżowany Chrystus i rzeźby
przedstawiające Marię i Jana pod
krzyżem. To jedna z takich byłych
świątyń. Jeden z kościołów został
przerobiony nawet na klub go-go. To
były inne czasy, tego się nie da zrozumieć, ale można sobie zdać sprawę,
jak bardzo i nam trzeba być czujnym,
żeby nie stracić wrażliwości sumienia.
Będąc w Pradze, jak najbardziej naturalne było w nas pragnienie, aby przy
okazji religijnych doświadczeniami
i realizacji założeń formacyjnych, zo-

w Unii Europejskiej. Zwiedziliśmy
także pałac Prymasa Czech. Odwiedziliśmy jeszcze wiele ciekawych
miejsc. Mam nadzieję, że i w tym roku
uda się zrealizować ciekawy plan.
W czasie naszego pobytu mieszkaliśmy w domu archidiecezjalnym,
gdzie mieści się centrum młodzieży.
Do centrum Pragi jeździliśmy komunikacją miejską – każda grupa pod
opieką swojego animatora. Modlitwy
i wspólne nabożeństwa odbywały się
w kościele parafialnym, który znajduje

Wielu ze zadziwieniem patrzyło, że młodzi się
tak modlą, że śpiewają, że tak się da! Po
mszach świętych podchodzili, dziękowali tak
właściwie nie mając przecież za co.
baczyć też piękno i zabytki tego starego
miasta, które przez liczne rzeźby i figury świętych jest niemym świadkiem
religijności minionych pokoleń.
Odwiedziliśmy wiele ważnych, historycznych miejsc jak zamek na Hradczanach, Wyszehrad, Most Karola,
Rynek staromiejski z Orlojem, Wzgórze
Petřín z wieżą projektowaną przez
Eiffela (kopia tej z Paryża), Josefov –
dawną dzielnicę żydowską. Byliśmy
także w Teatrze Narodowym na balecie
Onegin. Udało się spotkać z Ambasadorem Polski w Republice Czeskiej
i być jego gościem na Mszy świętej
inaugurującej polską prezydencję
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się obok domu, w któr ym
mieszkaliśmy. W naszym czeskim
domu gościliśmy przedstawicieli
różnych grup działa-jących w Pradze,
przedstawicieli zakonów i zgromadzeń, którzy z entuzjazmem opowiadali o swojej wierze, powołaniu
i posłudze w Kościele. Właściwie
można powiedzieć, że zbyt wiele czasu
wolnego nie było. Wiele osób modliło
się o owoce tych rekolekcji. Także
Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy
specjalnie dla naszej grupy napisał list
i udzielił błogosławieństwa uczestnikom, życząc dobrze przeżytego
czasu.

Pismo Ruchu Światło-Życie

W tym roku postanowiliśmy pojechać
tam jeszcze raz. Chciałbym, żeby w wyjątkowy sposób towarzyszył nam błogosławiony Jan Paweł II. W czasie naszego pielgrzymowania, kierując swoje
myśli w stronę rzymskich kościołów
stacyjnych, chcemy przypominać sobie
na nowo Jego nauczanie i patrzenie na
Kościół, wskazania, jakie dawał młodym ludziom o tym, jak dążyć do
świętości, jak realizować swoje powołanie. Pierwszymi jednak będą wskazania
i cele programu formacyjnego.
Wiem, że koszty wyjazdu są spore –
wynoszą 675 zł i 3000 koron czeskich,
ale w Pradze spędzimy w sumie 18 dni
– ostatni będzie przeznaczony na indywidualne zwiedzanie, zakupy – będzie
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do dyspozycji uczestników. Wszystkie
konieczne wydatki zostały już wliczone
w cenę rekolekcji. Nie jest więc to wielki
koszt zważywszy na to, co planujemy
odwiedzić, i samo miejsce, w którym
będziemy przebywać. W tym roku na
rekolekcje III stopnia chcemy zaprosić,
oazowiczów z całej Polski – a w sposób
szczególny z diecezji bielsko-żywieckiej.
To będzie dobra okazja do wymiany
doświadczeń z życia Ruchu w różnych
regionach naszej Ojczyzny. Zapraszam
serdecznie i ufam, że te rekolekcje będą
prawdziwie owocne dla tych, którzy
całym sercem postarają się je przeżyć.
Rekolekcje będą się odbywać
w dniach od 30 czerwca do 17 lipca.
Zapisy odbywają się, ze względów organizacyjnych, do końca lutego – przyjmowana jest zaliczka w wysokości
375 zł. Warunkiem uczestnictwa jest
potwierdzony udział w rekolekcjach
I i II stopnia Ruchu Światło-Życie, formacja w ciągu roku oraz udział w Triduum Paschalnym w formie rekolekcyjnej. Można zgłaszać się wysyłając
e-mail pod adres oazapraga@op.pl.
Tam można także uzyskać dodatkowe
informacje. Relacje z ubiegłorocznych
rekolekcji można znaleźć na stronie
internetowej bielskiej oazy – www.bz.
oaza.pl
Serdecznie zapraszam w imieniu
swoim i diakonii.
Ks. Marek Różycki
Ośrodek Dokumentacji i Studium
Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie
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Z życia Ruchu

S

Święty bieg

portowe porównania i przenośnie
towarzyszyły Oazie Modlitwy, która
w Krościenku zgromadziła piętnaście
osób z całej Polski. Dla uczestników owe
pięć dni (od 28 grudnia 2011 r. do
1 stycznia 2012r.) było czasem refleksji
nad wiarą konsekwentną, a pretekstem
do rozważań uczyniono słowa św.
Pawła: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem
(2 Tm 4, 7).
Porównując rozwój duchowy do
udziału w wyścigu, pochylano się nad
każdym kolejnym etapem, jaki musi

pokonać zawodnik, by dotrzeć zwycięsko do mety; start, bieg, strategia, zasady, trenerzy to innymi słowy: spotkanie z Bogiem, życie wiarą, świadectwo
życia, wspólnota i duchowe przewodnictwo. Nawet bal sylwestrowy miał
oprawę sportową, od strojów uczestników poczynając, a na muzyce kończąc.
Należy jeszcze wspomnieć, trzymając
się konsekwentnie przyjętej konwencji,
że głównym trenerem całego zgrupowania był ks. Marek Andrzejuk – moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej.

Lwowska oaza
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R

uch Światło-Życie rozwija się na całym świecie, nic więc dziwnego, że również
za południowo-wschodnią granicą Polski miało miejsce spotkanie formacyjne
w ramach szkoły animatora. Trzydzieści sześć osób, chętnych do podjęcia formacji,
zgromadził ks. Mirosław Zając, który w ubiegłym roku został moderatorem
diecezjalnym Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lwowskiej. Funkcję tę
ks. Mirosław objął na prośbę Metropolity Lwowskiego, Księdza Arcybiskupa
Mieczysława Mokrzyckiego.
Szkoła animatora to owoc półrocznej pracy księdza moderatora, który dostrzegając odmienność kulturową, inną mentalność i warunki społeczne panujące na
Ukrainie, nie zraża się trudnościami w pracy duszpasterskiej: Czas pokaże, co
będzie dalej, ale ufam, że Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki, dopomoże, bo kiedy
pierwszy raz przyjechałem do Seminarium Duchownego we Lwowie-Brzuchowicach,
czekała na mnie miła niespodzianka: tabernakulum w głównej kaplicy seminaryjnej
jest w kształcie foski. Jednym słowem, nim zacząłem prowadzić oazę we Lwowie, jej
symbol już tu był.

Srebrny jubileusz Wspólnoty
z Lipia

U

roczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, dla Sióstr z Lipia
i dla całego Ruchu Światło-Życie, ma
charakter święta patronalnego. Oaza
bowiem od początku uznawana była
przez ks. Blachnickiego za własne
Dzieło Niepokalanej. Podobnie więc
Siostry przyjęły ją jako swoją Patronkę.
Jednak dla Sióstr 8 grudnia miał w
minionym roku szczególny charakter
i to z kilku powodów: był dniem
składania i odnawiania ślubów przez
Siostry oraz srebrnym jubileuszem
oficjalnego powołania do istnienia ich

Wspólnoty. Dekretem kard. nominata
Ignacego Jeża, 25 lat temu zostało
prawnie ustanowione Stowarzyszenie
Wspólnota Dzieci Łaski Bożej, popularnie nazywane dziś Wspólnotą
z Lipia.
Jubileusz 25-lecia ślubów obchodziły siostry Renata Kościelska (pierwsza we Wspólnocie), Joanna Juraszek,
Magdalena Kozłowska, Anna Babicz
i Małgorzata Czajkowska. Śluby złożyły młodsze siostry: Malwina Iwanicka, Natalia Frączek i Monika
Skowron.
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Oaza Jedności Diakonii
Ewangelizacji

R

az w roku kilkadziesiąt osób ze
wszystkich regionów Polski gromadzi się, aby wspólnie modlić się,
dzielić się swoim doświadczeniem
wiary i szukać dróg dotarcia do drugiego człowieka, aby dać mu nadzieję.
Celem zebranych jest, aby każdy
człowiek na Ziemi usłyszał o Jezusie
Chrystusie. Tym razem w Oazie Jedności Diakonii Ewangelizacji w Częstochowie (11-13 listopada 2011 r.)
uczestniczyło około 70 osób.
Ewangelizacja to nieustające zadanie
każdego chrześcijanina, do którego
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należy się solidnie przygotować i
wykorzystywać wszelkie możliwe
okazje. Uczestnicy OJDE taką właśnie
wyjątkową możliwość dotarcia do
ogromnej liczba ludzi, dostrzegli
w nadchodzącym wydarzeniu sportowym na miarę europejską: EURO
2012. „Centrum dowodzenia” Ruchu
Światło-Życie będzie w Warszawie.
Wszyscy, którzy chcą się włączyć
w przygotowania oraz służyć świadectwem i pomocą w czasie Euro, powinni zgłosić się do diecezjalnych
diakonii ewangelizacji.
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Fot. Michał Szepietowski

Kościół naszym
domem

O

aza Rekolekcyjna Diakonii Jedności zgromadziła w Porszewicach (25-27
listopada 2011r.) około 70 przedstawicieli z różnych diecezji Polski.
Z zagranicy, a konkretnie z Carlsbergu w Niemczech, przybył ks. Ireneusz
Kopacz.
W czasie modlitwy, spotkań w grupach oraz przez słowo moderatora generalnego, ks. Adama Wodarczyka, uczestnicy zmagali się z tematem przyszłego
roku formacyjnego: „Kościół naszym domem”. To hasło jest też częścią trzyletniego programu duszpasterskiego „Kościół domem i szkołą komunii”. W tym
kontekście rozważano kwestię wiary, jako daru zobowiązującego do nieustannego dzielenia się nim z innymi.
Ks. Franciszek Blachnicki marzył w latach 80. o ewangelizacji wszystkich
Polaków w naszych granicach; dziś marzymy dalej: chcemy czynić uczniów
ze wszystkich narodów, aby Kościół był wielkim domem, w którym nie brakuje
miejsca dla nikogo.
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Gdy chcesz się modlić

O

aza Rekolekcyjna Animatorów
Modlitwy dla kapłanów odbyła
się w dniach 21-24 listopada 2011 r.
w Krościenku. Głównym prowadzącym
był ks. Ryszard Nowak, wieloletni
moderator Centralnej Diakonii Modlitwy wspomagany przez kapłanów
Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.
W rekolekcjach uczestniczyło 112
księży z Polski, Ukrainy, Słowacji
i Niemiec; wśród nich było pięciu
diakonów i kleryk z seminarium we

Lwowie. Kapłani przeżywali rekolekcje
w trzech oazach średnich: na Kopiej
Górce, w domu rekolekc yjnym
Domowego Kościoła na Jagiellońskiej
oraz w domu rekolekcyjnym w Szczawnicy. Wspólnie spotykali się na
konferencji oraz Namiocie spotkania,
Eucharystii i wieczornym spotkaniu
modlitewnym w dolnym kościele parafialnym w Krościenku, gdzie znajduje się grób Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Rodzino – bądź normalna!

W

dniach 15-16 października 2011 r. w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu odbyło się sympozjum „Rodzina inaczej”, zorganizowane przez
Domowy Kościół diecezji toruńskiej, przy współudziale Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz wspólnoty akademickiej
„Bacówka”.
Kilkunastu zaproszonych prelegentów podjęło tematy diagnozujące stan polskiej
rodziny oraz wyzwania i zagrożenia przed nią stojące. We wszystkich wystąpieniach
przewijała się jednocześnie pozytywna wizja zasad, którymi powinna kierować
się rodzina katolicka.
Inicjatorami i głównymi organizatorami sympozjum byli Maria i Wiesław
Skwirowie, para rejonowa Domowego Kościoła. Spotkanie poprowadził Grzegorz
Górny z katolickiego portalu internetowego Fronda, a wśród prelegentów znaleźli
się ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, ks. dr Piotr Pawlukiewicz, ks. prof. dr hab.
Czesław Kustra, Małgorzata Nawrocka, Magdalena i Piotr Ogrodowczyk, Ireneusz
Rogala, dr Jolanta Próchniewicz, Beata i Tomasz Strużanowscy, Anna Wiśniewska
i ks. dr Andrzej Wachowicz.
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Oaza modlitwy Centralnej
Diakonii Modlitwy

P

rzedstawiciele diakonii modlitwy
z całej Polski spotkali się w dniach
21-23 października 2011r. na Oazie
Modlitwy Centralnej Diakonii Modlitwy, w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach.
Na co dzień, jako członkowie diakonii modlitwy w swoich diecezjach,
rejonach i parafiach uczestnicy
OMCDM animują spotkania modlitewne, prowadzą Seminaria Odnowy
Wiary i organizują Oazy Modlitwy.

Tym razem mogli się spotkać, by
wymienić doświadczenia i umocnić
wzajemnie na drodze obranej służby.
Tematem OM były słowa Pisma
Świętego zawarte w wersetach Flp
2,11-15: ”(...) aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest Panem!”.
Momentem kulminacyjnym rekolekcji była modlitwa podczas XVII Tyskiego Wieczoru Uwielbienia, na który
uczestnicy zostali zaproszeni do parafii p.w. bł. Karoliny Kózkówny w Tychach.

Dzielić się
miłosierdziem

P

ierwsze rekolekcje formacyjne Diakonii Miłosierdzia odbyły się w Księżomierzy k. Kraśnika (woj. lubelskie), w dniach 14-16 października 2011 r.
Konferencje głosił ks. Krzysztof Stola.
Zadaniem wszystkich działających w Polsce Diakonii Miłosierdzia Ruchu
Światło-Życie jest wprowadzenie w życie tego, co zawiera encyklika Dives in
misericordia oraz przesłanie Miłosierdzia Bożego. Tak, jak to robił, Sługa Boży
ks. Franciszek Blachnicki, przekładając dorobek soborowy i dokumenty Kościoła
na konkretne działanie.
Uczestnicy rekolekcji wskazali na potrzebę powstania Centralnej Diakonii
Miłosierdzia, wyznaczającej wspólne kierunki działania wszystkich diakonii
miłosierdzia, aby można było w jedności posługiwać w Bogu dla dobra bliźniego.
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X Pielgrzymka KWC
na Ukrainie

D

ziesiąta już pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na Ukrainie
odbyła się w dniach 29-30 października 2011 r. Pielgrzymów przyjął
w swojej parafii, Nowogradzie Wołyńskim, ks. Stefan Majewski. W wydarzeniu
uczestniczyło ok. 300 osób z różnych diecezji Ukrainy oraz biskup kamienieckopodolski Leon Dubrawski, arcybiskup kijowsko-żytomierski, Piotr Malczuk i ks.
Oleg Sartakov z Kijowa.
Program spotkania przewidywał wspólną modlitwę, przybliżenie podstawowych zasad KWC oraz prezentację na temat wesel i zabaw bezalkoholowych.
Nie zabrakło również nabożeństwa Drogi Krzyżowej i nocnego czuwania,
połączonego z modlitwą wstawienniczą i sakramentem pojednania.
Pielgrzymkę zakończyła Eucharystia, sprawowana bezpośrednio po nocnej
modlitwie, o godz. 7:00 rano.

Weekend
nowego życia

W

dniach 8-11 grudnia 2011 r.
w Lake Charles w stanie Luizjana (USA) odbyły się rekolekcje
ewangelizacyjne dla małżeństw, które
poprowadzili o. Piotr Kleszcz OFM
Conv. oraz Agnieszka i Tomek Talaga.
Adresatem rekolekcji nie była Polonia, ale małżonkowie amerykańscy.
Do organizatorów zgłosiło się szesnaście par, zainteresowanych duchowością małżeńską i charyzmatem
Domowego Kościoła. Polskim prowa136

dzącym towarzyszył ksiądz Nathan
Long, odpowiedzialny za formację
chrześcijańską w diecezji.
W ostatnim dniu rekolekcji, opartych na czterech prawach życia duchowego, podczas eucharystii kończącej rekolekcje, uczestnicy przyjęli Jezusa, jako swojego Pana i Zbawiciela.
Organizatorzy wierzą, że zasiane
ziarno przyniesie obfite owoce: Jesteśmy przekonani, że Boża łaska obficie
rozlała się w sercach Amerykanów.
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Wierzymy, że tworząc trzy zupełnie
nowe kręgi będą dbać o dar, który
otrzymali. Wierzymy także, że pójdą

W

z Dobrą Nowiną do innych małżonków
i zaproszą ich do swojej wspólnoty
Domowego Kościoła.

Godzina nowej
ewangelizacji
– ORAE w Pradze

Fot. www.svetlo-zivot.cz

praskim Centrum Nazaret, w dniach 27-30 października 2011 r. odbyła
się Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji (Rekolekční oáza pro
animátory evangelizace), prowadzona przez moderatora generalnego Ruchu
Światło-Życie, ks. Adama Wodarczyka i Markiem Filarem, odpowiedzialnego
za Centralną Diakonię Ewangelizacji w Polsce.
W rekolekcjach uczestniczyło około 30 osób z Czech, Słowacji i Polski,
młodzież, dorośli i kilka par małżeńskich. Częścią rekolekcji była ewangelizacja na ulicach Pragi: kompozycja słowa mówionego, muzyki, tańca
i pantomimy, połączona z tzw. rozmową ewangeliczną i modlitwą.

Redakcja przeglądu: Monika Jasina
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Radosnego dawcę
miłuje Bóg
Rekolekcje dla osób niepełnosprawnych w ośrodku CARITAS w Przedborowie
odbywają się od sześciu lat w okresie wakacyjnym (zwykle na początku lipca),
co rok w tym samym miejscu. Ich organizatorem jest ks. Rafał Lubryka. Wolontariusze to w głównej mierze studenci, licealiści, a także osoby, które „złapały
kontakt” z tego typu formą wolontariatu poprzez naszą parafię (np. w oratorium
„EFFATHA”) oraz wspólnotę młodzieżową Ruchu Światło-Życie w Kępnie.

D

wa dni przed rozpoczęciem
rekolekcji wolontariusze przeżywają dni skupienia, mające
na celu przygotowanie intelektualne,
merytoryczne i praktyczne, poznanie
zarówno siebie nawzajem, jak i tych,
którymi będą się opiekować (na co
należy zwrócić uwagę, nauka jazdy
wózkiem), a przede wszystkim przygotowanie duchowe! Bardzo ważny jest
stan łaski uświęcającej oraz oparcie się
na Bogu, a nie tylko liczenie na własne
siły. To ogromna lekcja pokory.
Rekolekcje mają określony temat –
dwa lata temu poświęcone były postaci
Maryi i jej życiu, ubiegłoroczne natomiast przebiegały pod hasłem: „Święci.
Droga do świętości – prosta droga”. Do
grona świętych, którzy towarzyszyli
nam podczas rekolekcji, należy zaliczyć: św. Giannę Berettę Mollę, św. Ojca
Pio, św. Brata Alberta Chmielowskiego,
św. Franciszka, św. Karola Boromeusza,
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bł. Matkę Teresę z Kalkuty, bł. Jana
Pawła II.
Każdego dnia towarzyszyła nam postać jednego spośród świętych patronów, staraliśmy się poznawać ich bliżej
poprzez wysłuchanie krótkich życiorysów i ucałowanie relikwii każdego
z Nich po Eucharystii.

Bardzo ważny
jest stan łaski
uświęcającej
oraz oparcie się
na Bogu, a nie
tylko liczenie
na własne siły.
To ogromna
lekcja pokory.
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W tym roku mocny akcent położony
został na modlitwę, Adorację Najświętszego Sakramentu, w piątek miało
miejsce nabożeństwo Adoracji Krzyża
połączone ze spowiedzią. Tradycyjnie,
jak co roku, udało nam się także pojechać do miejscowości Niedźwiedź na
hipoterapię (ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konie), gdzie czekała nas również przejażdżka bryczką, grill oraz zwiedzanie
tamtejszego mini zoo. Dodatkowo
każdego dnia odbywały się warsztaty
mające na celu przygotowanie przez

czujemy się tam coraz bardziej u siebie,
stając się wspólnotą w coraz większym
stopniu. Można powiedzieć, że jest to
nasz drugi dom.
Te rekolekcje to przede wszystkim
wyjątkowy czas, gdzie ja – szary wolontariusz – bardzo często poraniona
(wszyscy jesteśmy w pewnym sensie
niepełnosprawni) – dostaję wielokrotnie więcej od podopiecznych uśmiechu,
ciepła. Wystarczy im tylko to, że zwyczajnie usiądę obok i porozmawiam
albo pomilczę. Akceptują mnie taką,

Piękne jest to, że z roku na rok czujemy się tam
coraz bardziej u siebie, stając się wspólnotą
w coraz większym stopniu. Można powiedzieć,
że jest to nasz drugi dom.
podopiecznych (przy pomocy wolontariuszy) różnego rodzaju scenek biblijnych, prezentowanych tego samego
dnia na forum grupy oraz bajki na zakończenie dnia. Ostatniego dnia po
Mszy Świętej na zakończenie rekolekcji
wszystkie bajki zostały zaprezentowane
rodzicom naszych podopiecznych,
którzy przyjechali ich odebrać.
Podopieczni to osoby o bardzo zróżnicowanym stopniu i charakterze
schorzeń (zespół Downa, autyzm, porażenie mózgowe, sytuacje powypadkowe). Piękne jest to, że z roku na rok

jaka jestem, bez zakładania masek,
pięknych słów.
Wystarczy być obok. To także czas
niesamowitych znaków ze strony Pana
Boga potwierdzających, że jest to Boży
czas, który należy kontynuować jak
również omadlać.
Rekolekcje trwają zaledwie dziesięć
dni, lecz ten czas wypełniony jest mnóstwem pięknych chwil – oddawania
siebie, „umierania” dla drugiego człowieka, kiedy za nic dostaje się ogromną
miłość, serdeczność (niekoniecznie
okazywaną przez nich wprost, ale często
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Wystarczy im tylko to, że zwyczajnie usiądę obok
i porozmawiam albo pomilczę. Akceptują mnie
taką, jaka jestem, bez zakładania masek, pięknych słów.
w drobnym geście, uśmiechu, w „drobiazgu”). Warto pielęgnować to, co zaczęło się podczas rekolekcji, poprzez
utrzymywanie kontaktu.
Pomoc w codziennych czynnościach
(mycie, ubieranie, pomoc osobie na
wózku), jak i bycie 24h na dobę dla
podopiecznego, wspólne zabawy z nimi,
wspólna modlitwa, rozmowy, wzajemne wsparcie, sprawiają, że czujesz
się komuś naprawdę potrzebna/potrzebny. Komuś, kto wyraża swoje
emocje wprost: bez obłudy, wyrachowania, grzeczności, prosto z mostu. Kto
akceptuje Ciebie takim, jakim jesteś,
z kim możesz pogadać od serca
o wszystkim, kto uczy swoim życiem
pokory, miłości, dystansu, a przede
wszystkim cierpliwości, radości i chęci
życia mimo trudności i ograniczeń.
Poza czasem rekolekcji spotykamy się
wszyscy razem na organizowanych
spotkaniach okolicznościowych (Boże
Narodzenie, Wielkanoc, spotkania
powakacyjne) w parafialnym Domu
Katolickim, a także w ciągu roku utrzymujemy kontakt z naszymi podopiecznymi poprzez wspólne wyjścia na spacer, pizzę czy odwiedziny z okazji uro140

dzin/imienin. Dzięki nim i dla nich
warto żyć, bo jak mówi Pismo Św.
„Radosnego dawcę miłuje Bóg”. Bo tak
wiele mam, ile sam innym dam!
Wiesława Zamojska
Oaza Młodzieżowa
Ruchu Światło-Życie,
Kępno, diecezja kaliska
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Wydawnictwo Światło-Życie poleca
www.wydawnictwo-oaza.pl

ks. Franciszek Blachnicki

CHRYSTUS S£UGA
œwiat³em Koœcio³a

ISBN 978-83-89238-99-3

Ks. Franciszek Blachnicki CHRYSTUS S£UGA ŒWIAT£EM KOŒCIO£A

Chrystus Sługa światłem Kościoła
Obraz Chrystusa jako Sługi sprawia, że On rzeczywiście
może wejść w życie ludzi danego pokolenia i może to życie
przemienić, może to życie ludzkie przekształcać, może
dokonywać wyzwalania człowieka w konkretnych warunkach danej epoki historycznej. Z takiego obrazu Chrystusa
wyrasta jakaś dynamika, jakaś moc, której nie może dać
człowiekowi jednostronna wizja Chrystusa: ani tylko Boga
królującego gdzieś w obłokach, ani też tylko Człowieka,
który jest wzorem cnót moralnych czy nauczycielem, ale
nie jest żywą Osobą obecną w życiu i w historii człowieka.
Postawienie obrazu Chrystusa Sługi, prawdziwie biblijnego
obrazu Chrystusa, w centrum naszej pobożności, w centrum naszego apostolstwa, w centrum życia Kościoła, jest
istotnym warunkiem odnowy.

Sympatycy czy chrześcijanie
Autor książki powiada w pewnym miejscu: „Byłaby rewolucja. Gdyby się to udało, wynikiem byłaby odnowa
Kościoła”. Byłby zatem Sługa Boży rewolucjonistą? Wielu
może to szokować. Trzeba jednak pamiętać, że rewolucja,
jaką on postuluje, polegałaby – jak to w Kościele – na powrocie do zagubionej pierwotnej tradycji. Tą tradycją jest
katechumenat, a „rewolucyjne” rozważania księdza Blachnickiego to wielkie wołanie o nowe formy duszpasterstwa
wykorzystujące doświadczenia starożytnego katechumenatu. Jest to książka ważna nie tylko dla ruchu oazowego.
Myśl wybitnego teologa, jakim był Blachnicki, sięga bowiem
nie tylko poziomu jednego z ruchów odnowy Kościoła, nie
tylko poziomu Kościoła w Polsce. Ma on coś ważnego do
powiedzenia całemu Kościołowi powszechnemu (ma, a nie
tylko miał...)
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Została nam powierzona Ewangelia
Konieczność ewangelizacji wynika najpierw i przede
wszystkim z nakazu Jezusa Chrystusa: „Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15),
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je
zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata” (Mt 28, 19-20). Ewangelia ma być głoszona całemu
światu, ma być głoszona aż do końca czasów, ma być
głoszona wszelkiemu stworzeniu. Ten powszechny nakaz
ewangelizowania obowiązuje ludzi w każdym pokoleniu.
A podmiotem tej ewangelizacji, czyli grupą ludzi odpowiedzialnych za to, żeby ten nakaz wykonać, są przede
wszystkim wyznawcy Chrystusa, ci, którzy już w Niego
uwierzyli, uczniowie Chrystusa stanowiący Jego Kościół.
Cały Kościół jest misyjny ze swojej natury. Być Kościołem
to znaczy być posłanym przez Chrystusa. Na ile ktoś należy
do Kościoła i należycie przeżywa swoją przynależność do
niego, na tyle czuje się odpowiedzialny za misję Chrystusa,
za kontynuowanie Jego dzieła.

Posłani w Duchu Chrystusa Sługi
Publikacja „Rekolekcje dla Kapłanów Chrystusa Sługi”
autorstwa ks. Blachnickiego, wraz z uzupełniającym tekstem o. Piotra Rostworowskiego, to bardzo cenna pomoc
duchowa. Niejeden ksiądz, czasem zagubiony bądź wypalony trudami życia kapłańskiego, odnajdzie w niej najgłębsze podstawy duchowej tożsamości prezbitera. Być może
w ten sposób odnajdzie na nowo drogę do pierwotnego
zachwytu powołaniem do naśladowania Chrystusa, który
„uniżył się przyjąwszy postać sługi”.

142

Pismo Ruchu Światło-Życie

Oaza

Oferujemy:
– druk offsetowy wraz z przygotowalnią,
– usługi introligatorskie (falcowanie, klejenie, szycie, oprawa kalendarzy),
– opracowanie graficzne, skład komputerowy, przygotowanie do druku książek,
broszur, gazetek parafialnych, folderów, informatorów, ulotek reklamowych,
kalendarzy,
– przyjmujemy również druk niskonakładowy,
– ceny oraz szczegóły techniczne dotyczące realizacji ustalane są indywidualnie
z klientem.
Gwarantujemy terminowe wykonanie usług!
Kontakt:
Wydawnictwo Światło-Życie
ul. Królowej Jadwigi 148
Kraków
Drukarnia:
ul. Gen. Bolesława Roi 6
Kraków
drukarnia@wydawnictwo-oaza.pl
tel.: 12 425 27 11, 602 718 157
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REKOLEKCJE
Rekolekcje Diakonii Komunikowania Społecznego
Zapraszamy do Częstochowy w dniach 21-26 sierpnia 2012 r. do DOM-u http://cz.oaza.pl/
dom/ Ruchu Światło-Życie w archidiecezji częstochowskiej.
Zgłoszenia i informacje: email: ordks@oaza.pl
Planowane koszta: Osoba dorosła 300 zł, dzieci 0-3 lat bezpłatnie, od 3-12 lat 210 zł.
W czasie jednego turnusu proponujemy pracę w trzech grupach rekolekcyjnych:
Oaza Rekolekcyjna Diakonii Komunikowania Społecznego
Formacja ogólna dotycząca pracy i specyfiki mediów, zadań i celów stawianych przed twórcami
i użytkownikami środków masowego przekazu; dla wszystkich zainteresowanych problematyką
mediów i komunikowania społecznego. Dla członków DKS to pierwszy etap formacji diakonijnej.
Warsztaty specjalistyczne
W programie poznanie podstawowych gatunków dziennikarskich, podstaw fotografii dziennikarskiej oraz głównych zasad edycji tekstu (dla członków DKS lub osób podejmujących
misję tworzenia diakonii w diecezji po przeżyciu ORDKS), zapraszamy członków innych
diakonii, którzy chcą być korespondentami lub zajmować się pracą medialną w ramach własnych
diakonii.
Nauka Kościoła o roli i zadaniach mediów
Są to rekolekcje tematyczne dla osób dłużej posługujących w diakonii oraz innych chętnych,
którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie, a zwłaszcza doświadczyć wspólnoty modlitewnej.
Rekolekcje są okazją do wymiany doświadczeń i refleksji, w jaki sposób uczynić tę dziedzinę
służbą na rzecz drugiego człowieka – nie tylko w diakonii komunikowania społecznego, ale
w każdym środowisku życia.
Rekolekcje są również okazją do budowania wspólnoty – między sobą i z Bogiem. Stąd pojawią
się również tematy: jak przeżyć własne życie jako dar z siebie, czym jest diakonia? Co to znaczy,
że Kościół jest wspólnotą charyzmatów i służb? Jak służyć w naszych realiach w Kościele
i świecie?
Zapraszamy osoby przynajmniej po I stopniu formacji deuterokatechumenalnej Ruchu
Światło-Życie (zarówno ONŻ, jak i Domowego Kościoła).
W przypadku małżeństw, jeśli w pracę diakonii angażuje się tylko jedna osoba, zachęcamy
również do zaproszenia męża czy żony. Może to być zarówno dla nich, jak i dla dzieci, okazja
do poznania ważnego aspektu życia bliskiej osoby. Tematy związane z byciem odbiorcą mediów
i zagrożeniami, jakie ten fakt niesie ze sobą, dotyczą wszystkich i te refleksje są cenne niezależnie od zaangażowania diakonijnego.
Wiola i Michał Szepietowscy
Odpowiedzialni za Centralną
Diakonię Komunikowania Społecznego
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ONŻ III stopnia w Rzymie
Zapraszamy rodziny Domowego Kościoła oraz młodzież (ukończone 18 lat lub pod opieką
rodziców) do udziału w Oazie III st. organizowanej przez archidiecezję wrocławską w Rzymie
w I turnusie w terminie 30 czerwca – 16 lipca 2012 roku.
Nie zapewniamy opieki nad dziećmi (można we własnym zakresie).
Warunkiem uczestnictwa jest przeżyta formacja I i II stopnia oraz przeżycie Triduum Paschalnego w formie rekolekcyjnej (można jeszcze w tym roku). Mile widziane przeżycie III stopnia
w kraju.
Koszt oazy 600 Euro + dojazd (obecnie samolot z różnych miejsc w kraju w dwie strony
kosztuje ok. 700 zł, osobom zainteresowanym oferujemy pomoc w znalezieniu najdogodniejszego połączenia lotniczego lub autokarowego, istnieje także możliwość dojazdu własnym samochodem). I ratę w kwocie 200 Euro należy wpłacić przy zapisach (najpóźniej do końca lutego).
Pozostałą kwotę do końca maja.
W Rzymie zakwaterowani będziemy u sióstr Antoninek w Domu Pielgrzyma „Sursum Corda”.
Odpowiedzialni – ksiądz dr Krzysztof Wiśniewski (obecnie jest ojcem duchownym oraz
wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej) oraz Magdalena
i Przemysław Skibińscy. Zgłoszenia przyjmują do końca lutego 2012 r. oraz dodatkowych informacji udzielają: Ela i Irek Szulcowie: szulc2@poczta.onet.pl, tel. 604658784.

„STAROŚĆ – ZNAK BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA”
Rekolekcje oazowe dla seniorów ... +6o
Drodzy Bracia i Siostry w podeszłym wieku, abyście pogodnie przeżywali lata, które Bóg
przeznaczył każdemu z was, pragnę zarazem bardzo otwarcie podzielić się z wami uczuciami,
jakich doznaję u schyłku mego życia… Mimo ograniczeń bardzo wysoko cenię sobie życie
i umiem się nim cieszyć. Dziękuję za to Bogu! Pięknie jest służyć aż do końca sprawie
Królestwa Bożego. Pozwól, o Panie życia, abyśmy to sobie wyraźnie uświadomili i umieli
cieszyć się każdym etapem naszego życia jako darem niosącym bogate obietnice na przyszłość”
(Bł. Jan Paweł II)
Termin: 14.06.2012 r. (godz. 18.00) - 20.06.2012 r. (godz. 13.00). • Prowadzący: Kapłan,
animatorzy, psycholog, lekarz, • Uczestnicy: warto rozejrzeć się w naszych środowiskach
i zaprosić do udziału osoby dojrzałe wiekiem. Zapraszamy osoby z Ruchu Światło-Życie oraz
te, które do tej pory nie miały możliwości uczestniczenia w rekolekcjach, ani też poznania
naszego Ruchu. Może pora pomyśleć o swoich rodzicach, dziadkach, sąsiadach, znajomych..
Zgłoszenia: najpóźniej do 15.05.2012 r. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt: ok. 350 zł od osoby.
Zgłoszenia Wersja elektroniczna – cdor@oaza.pl. Osoby nie posiadające Internetu zgłaszają
się telefonicznie: +48 660 447 475. Zadatek na konto podane w karcie uczestnictwa. Część
opłaty w formie bezzwrotnego zadatku: (150 zł od osoby) wpłacamy na konto: Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu Światło-Życie” – DOR Bank Spółdzielczy w Krościenku n. D., nr
konta: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102, z dokładnym zaznaczeniem tytułu wpłaty (kto…….,
Rekolekcje dla seniorów). Kontakt: Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (CDOR) ul. Ks.
F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem tel. 660 447 475 (Grażyna Miąsik),
email: cdor@oaza.pl
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Możesz pomóc
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” GBG S.A. I o / Katowice, nr NRB: 10 1560
1108 0000 9060 0019 2360. Na to konto wpłacamy składki od członków DIAKONII, na fundusz
moderatora, na funkcjonowanie diakonii centralnych, wpłaty „od uczestnika”.
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” GBG S.A. I o / Katowice, nr NRB: 47 1560
1108 0000 9060 0019 2373. Na to konto dokonujemy wpłat na proces beatyfikacyjny Sługi Bożego
ks. Franciszka Blachnickiego.
Aktualnie trwają prace końcowe nad edycją „Pozycji o heroiczności cnót sługi Bożego ks.
Franciszka Blachnickiego”. W związku z nimi ponieśliśmy koszty wynikające z prac translatorskich, które pochłonęły wszystkie środki zgromadzone aktualnie na proces beatyfikacyjny.
W najbliższym czasie staniemy wobec poważnych kosztów związanych z edycją „Pozycji o heroiczności cnót sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego”. W związku z tym wypowiadamy
wielkie „Bóg zapłać” za wszelkie ofiary dotychczas złożone na proces beatyfikacyjny i prosimy
o dalszą pamięć modlitewną i troskę materialną za proces naszego Ojca Franciszka.
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” w Krościenku BS w Krościenku n. Dunajcem, nr NRB: 05 8817 0000 2001 0020 3300 0001. Jest to konto Centrum Ruchu i na nie należy
wpłacać: zaliczki na rekolekcje organizowane przez CDOR (zawsze z dokładnym opisem: kto, który
turnus, jakie rekolekcje), różne inne ofiary, np.: na funkcjonowanie Centrum, na remonty).
Fundacja „Światło-Życie”, Ośrodek Zamiejscowy w Krościenku BS w Krościenku n. Dunajcem, nr NRB: 25 8817 0000 2001 0000 1209 0001. Na to konto wpłacać można darowizny na
rzecz Fundacji (to są darowizny, które przeznaczamy na funkcjonowanie Centrum) oraz na
„Eleuterię”. Nie należy dokonywać na to konto darowizn na remonty i innych celowych – te tylko
na konto Stowarzyszenia.
Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego, 34-450 Krościenko n/Dunajcem , ul. Ks. Franciszka
Blachnickiego 2, Bank Pekao SA IV Oddział w Lublinie, nr NRB: 31 1240 2500 1111 0010 0281
5117. Na to konto wpłacamy pieniądze przeznaczone na wsparcie Archiwum Głównego Ruchu.
Fundusz misyjny
Akcja gromadzenia środków na prowadzenie działalności misyjnej naszego Ruchu w innych
krajach, ogłoszona kilka miesięcy temu nadal trwa. Wpłat można dokonywać na konto Centralnej Diakonii Misyjnej: Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, 34-450 Krościenko n.
Dunajcem, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2, nr 94 1560 1111 2107 0220 1803 0007.
Fundusz rekolekcyjny
Zachęcamy do dalszego wspierania funduszu rekolekcyjnego, z którego chcielibyśmy dofinansowywać uczestników rekolekcji przybywających do nas szczególnie zza wschodniej granicy,
a także z innych krajów świata.
Wszelkie opłaty za rekolekcje organizowane przez CDOR dotyczą tylko utrzymania, noclegów
i kosztów merytorycznych. Bardzo staramy się, by koszty rekolekcji były jak najniższe.
Każdemu, kto już złożył lub chciałby złożyć choćby „wdowi grosz” na fundusz rekolekcyjny
składamy serdeczne Bóg zapłać! Jesteśmy wdzięczni nawet za najmniejsze ofiary składane na
ten cel. W naszych codziennych modlitwach pamiętamy o wszystkich dobroczyńcach wspierających nas materialnie i duchowo.
Ofiarę na fundusz rekolekcyjny prosimy wpłacać na konto: Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu
Światło-Życie” – DOR Bank Spółdzielczy w Krościenku n. Dunajcem, nr konta: 91 8817 0000
2001 0020 3300 0102 z dopiskiem: ofiara na fundusz rekolekcyjny.
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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 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 dla 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.
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Może ty też masz za sobą drogę formacyjną Ruchu Światło-Życie? Twoje chrześcijaństwo
zostało ukształtowane drogą Czterech Praw Życia Duchowego i Dziesięciu Drogowskazów
Nowego Człowieka. Dojrzewasz w miłości Boga i człowieka wciąż wsłuchany w słowa ks.
Franciszka Blachnickiego: „W wychowywaniu człowieka chodzi o osiągnięcie jedności
pomiędzy prawdami i zasadami poznawanymi i uznawanymi za słuszne a wyznawanymi
i stosowanymi w życiu”. Jedność Światła i Życia to dla Ciebie codzienne powstawanie za Jezusem,
pokonywanie trudności, rozdawanie uśmiechu, zaufanie Bożej miłości, modlitwa i praca.
Jeden z moderatorów Ruchu Światło-Życie mawiał: „Jeśli się coś kocha, trzeba temu
poświęcić czas i pieniądze”. Jeśli czujesz się odpowiedzialny za dzieło Ruchu Światło-Życie,
może zechcesz również mieć swój udział w konkretnych owocach jego działań. Obok
wsparcia modlitewnego i członkowskiej aktywności, dla efektywności wielu przedsięwzięć
niezbędne pozostają pieniądze.
Obecnie obowiązujące przepisy podatkowe dają każdemu z nas możliwość przekazania 1%
należnego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, co nie
wiąże się z ponoszeniem żadnych dodatkowych kosztów przez Darczyńcę i wymaga jedynie
wskazania wybranej organizacji w rocznym zeznaniu podatkowym. Gorąco zachęcamy do
skorzystania z tej formy wsparcia finansowego Fundacji „Światło-Życie” stawiającej sobie
za cel szeroko pojętą pomoc w walce z nałogami oraz propagowanie idei wychowywania
w prawdzie i miłości.
Fundacja „Światło-Życie” KRS 0000071891
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