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CZAS DOJRZEWANIA, CZYLI KOLEJNA OAZA 
I STOPNIA W CHINACH

Po świętach wielkanocnych prowadziłem Oazę Nowego Życia I stopnia w Chi-
nach. Były to rekolekcje niezwykłe i bardzo ważne z kilku powodów. Po raz 
pierwszy miałem okazję poprowadzić rekolekcje oazowe wyłącznie z chińską 
diakonią. Były to również rekolekcje prowadzone dla największej jak dotąd grupy 
rekolekcyjnej, bo liczącej dziewięćdziesiąt osób. Ewenementem tej grupy było 
również to, iż osiemdziesiąt osób wywodziło się z parafii, na terenie której odbywały 
się rekolekcje.

Klimat tej oazy niech oddadzą trzy maile, które pisałem z Chin. Pierwszy mail 
do Siostry Weroniki, z którą współpracujemy w ramach Stowarzyszenia „Sinicum”:

Siostro Weroniko,
Dotarliśmy do Chin bez większych opóźnień, ale na lotnisku w  Pekinie 

czekała nas niemiła niespodzianka – nasze bagaże zagubiły się w Moskwie 
i musieliśmy czekać aż przylecą następnym samolotem. To sprawiło, że niedzielę 
spędziliśmy w  Pekinie, ale dzięki temu trochę odpoczęliśmy przed trudami 
dalszej podróży. Rano w poniedziałek odebraliśmy bagaże i pojechaliśmy tym 
szybkim pociągiem, który „leci” 300 km/h – coś wspaniałego. Dotarliśmy do 
celu po dwóch godzinach, a normalnie jeździliśmy pięć. Na miejscu czekał już 
na nas Ksiądz, u którego prowadzimy oazę dla prawie stu osób. Dzisiaj mija 
powoli trzeci dzień oazy i jest to czas wielkiego błogosławieństwa. Uczestnicy 
w wieku od lat 17 do lat myślę około 67 z wielkim zaangażowaniem uczestni-
czą w  rekolekcjach. Siedzę teraz na dworze z  laptopem, piszę maila, a  oni 
tańczą i  bawią się na pogodnym wieczorze. Kolejny cud się dokonuje, bo 
przecież grupy prowadzą animatorzy chińscy, którzy już byli z nami na oazach 
i robią to bardzo dobrze! Bóg jest dobry i wielki! Pozdrawiam Was wszystkich 
w Polsce. Proszę pozdrowić ode mnie uczestników spotkania Sinicum i powie-
dzieć o naszej oazie w Chinach. Proszę też o modlitwę, aby Bóg dawał nam 

Kronika 
Żywego Kościoła
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łaskę na kolejne dni rekolekcji, aby to dzieło ewangelizacji, jakim jest Ruch 
Światło-Życie, mogło służyć jeszcze owocniej umocnieniu w wierze Kościoła 
w Chinach!

Szczególne pozdrowienia dla Siostry Aleksandry i Ojca Antoniego i chińskich 
Sióstr i kleryka Janka!

Teraz obsiadły mnie dzieci i proszą o błogosławieństwo. Czuję trochę to, co 
mógł czuć św. Franciszek Ksawery, gdy pisał list do Europy z Indii, i to, co czuł 
misjonarz w „Misji” Rolanda Joffe, kiedy ze wszystkich stron przychodziły do 
niego dzieci i prosiły o błogosławieństwo! 

Obok mnie stoi Siostra Franciszka i też Was serdecznie pozdrawia!
Pan z Wami!
X. Adam

Drugiego maila pisałem dzień później do członków Zespołu ds. Nowej Ewange-
lizacji Konferencji Episkopatu Polski:

Moi Drodzy,
wszystkich członków Zespołu serdecznie pozdrawiam z Chin, gdzie prowa-

dzę Oazę Nowego Życia I  stopnia dla stu Chińczyków. Oaza ta jest bardzo 
ważna, już czwarta w Chinach, ale po raz pierwszy prowadzę oazę już tylko 
z chińskim zespołem, z oazowiczami chińskimi, którzy już wcześniej byli na 
oazach. Bóg błogosławi i rekolekcje są bardzo owocne. Dzisiaj mija czwarty 
dzień. U nas jest już godzina 1900, trwa piękny, pogodny wieczór, po którym 
będzie uroczysta liturgia z przyjęciem Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana 
i Zbawiciela. Polecam Waszej modlitwie to dzieło, w którym uczestniczą za-
równo uczestnicy z Kościoła oficjalnego, jak i z Kościoła podziemnego – jest to 
więc dzieło jednoczące. Z tego powodu oczywiście nie będzie mnie na spotka-
niu Zespołu. Pamiętam o Was w modlitwie i proszę Was o modlitwę, aby Bóg 
nam błogosławił przez następne 11 dni tej oazy. Dodam, że dokonuje się też 
cały czas proces pomnożenia uczniów – w 2011 w pierwszej oazie w Chinach 
brało udział 50 osób, w 2012 było już 100 osób (1 i 2 stopień), a w tym roku 
jest kolejne nowe 100 osób na jednej oazie, a przed nami oazy wakacyjne 1 i 2 
stopnia, bo na 3 stopień w Chinach jeszcze za wcześnie.

Pan z Wami!
X. Adam
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Przy grocie Matki Bożej Niepokalanej. To tu miało miejsce spotkanie czwartego dnia oazy 
oraz oddanie Ruchu w Chinach Niepokalanej Matce Kościoła. Na zdjęciu: rozesłanie (ks. Adam 
i dwóch kapłanów chińskich) uczestników na ewangelizację uliczną.

Sala posiłków podczas agapy.

Droga krzyżowa.
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I w końcu trzeciego maila pisałem do mojego Przyjaciela, ks. Adama Pradeli, 
który na co dzień pracuje w Szwajcarii, z którym prowadziłem dwie oazy w Chinach:

Adamie,
Mija właśnie 9 dzień oazy. Oaza mija bardzo pięknie, wszystko udaje się 

realizować, animatorzy są bardzo dobrzy – robią konkretne sprawy, tak jak im 
się mówi i  są posłuszni jednej wizji. Dojrzało we mnie przekonanie, że nie 
będziemy już na oazach w Chinach potrzebowali animatorów z Polski – jest 
już coraz więcej Chińczyków, którzy byli na oazie, którzy rozumieją, o  co 
chodzi, i są w stanie dobrze to poprowadzić razem z odpowiednim księdzem 
moderatorem. Z Polski trzeba więc, aby przyjeżdżał Ksiądz z dobrym tłuma-
czem i to powinno wystarczyć. Dzisiaj przyjechał Father Dżu – podziela moje 
myślenie, tym bardziej, że stwierdził, że jak przyjeżdża jedna osoba, to jest to 
bardziej bezpieczne z wiadomych powodów… W czasie tej oazy cieszymy się 
dużą swobodą. Mogę normalnie wychodzić, w parafii są bardzo dobre warunki, 
mamy salę do wykładów i kościół. Sporo ludzi z parafii przychodzi na mszę, 
a samych uczestników mamy dziewięćdziesięciu plus wiele osób, które docho-
dzą, więc oddziaływanie jest spore. Dzisiaj mieliśmy wieczorem piękną drogę 
krzyżową na placu kościelnym. O tym, jak duża jest swoboda, niech świadczy 
fakt, że w sobotę planujemy ewangelizację uliczną! Droga prowadzenia oazy 
w parafii cieszy się więc większą swobodą i ma większe perspektywy – księża 
się tym interesują i chcieliby, żeby taka oaza była też w ich parafiach – jeden 
ksiądz już to planuje, a drugi z innej diecezji(!) też jest zainteresowany. Do-
datkowo po oazie mamy w parafii gotową wspólnotę oazową. Gdy uczestniczą 
osoby z całej diecezji, to one potem w parafii nie mają takiego przebicia. Droga 
przez parafię, a nie przez diecezję, jest zatem i bezpieczniejsza, i owocniejsza. 
Muszę jeszcze do tego myślenia przekonać Father Dżu – on myśli jednak 
priorytetem diecezji, bo pracuje w  centrum młodzieżowym. Bliższe jest mi 
myślenie Proboszcza tej parafii, gdzie teraz prowadzę oazę – zresztą on jest 
bardzo poukładany i ma znakomite zaplecze. Zorganizował mi taką diakonię, 
że to jest naprawdę świetna sprawa – diakonia muzyczna, gospodarcza, litur-
giczna, porządkowa, no i wspaniali animatorzy grup! Polecam Twojej modli-
twie końcówkę oazy!

Pan z Tobą!
Adam 
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Podsumowanie tej oazy: dziewięćdziesiąt osób wstąpiło do deuterokatechume-
natu, czyli szkoły uczniów Chrystusa, w parafii powstała pierwsza solidna wspólnota 
oazowa w Chinach (licząca osiemdziesiąt osób), Ruch w Chinach został zawierzony 
Niepokalanej, Matce Kościoła przy figurze Maryi Niepokalanej, która znajduje się 
przed kościołem, przy którym prowadziliśmy rekolekcje, a do Krucjaty Wyzwole-
nia Człowieka wstąpiło trzydzieści osiem osób!

Kolejna wspólnota Ruchu powstanie prawdopodobnie w Pekinie! 
Kaj Sien Tien Dżu, czyli Bogu niech będą dzięki!

Ks. Adam Wodarczyk z proboszczem parafii, w której prowadzone były rekolekcje. 
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SPEŁNIENIE SNÓW O ROSJI, 
CZYLI HISTORIA PEWNEJ 

MODLITWY 
Kiedy pierwszy raz leciałem prowa-

dzić wraz z  zespołem oazę I  stopnia 
w  Chinach, w  roku 2011, mieliśmy 
międzylądowanie na lotnisku Szeremie-
tiewo w Moskwie i dziesięciogodzinne 
oczekiwanie na samolot do Pekinu. 
W tym czasie podjęliśmy także modli-
twę za Rosję, prosząc Boga o ewangeli-
zację tego wielkiego kraju, oraz o to, aby 
nasz Ruch mógł służyć w Rosji. Napisa-
łem wtedy sms-a do ówczesnego sekre-
tarza Konferencji Episkopatu Polski, 
abpa Stanisława Budzika, informując go 
o misji w Chinach i o naszej modlitwie 
za Rosję. Po kilku minutach przyszedł 
sms z odpowiedzią: „Dzięki za wspa-

niałe wiadomości. Właśnie jestem 
w Warszawie, razem z sekretarzem ge-
neralnym Episkopatu Rosji. Pozdra-
wiam od niego i od siebie. Niech Was 
ogranie łaska Ducha Świętego i miłość 
i radość!”. Ta modlitwa i błogosławień-
stwo czekały na spełnienie blisko dwa 
lata. W marcu tego roku zostałem bo-
wiem poproszony, aby poprowadzić 
wykłady dla ponad 120 księży i  sióstr 
zakonnych z Rosji, z diecezji św. Kle-
mensa w Saratowie, z biskupem Kle-
mensem Pickelem na czele. 

Okazało się, że będą oni pod koniec 
kwietnia przebywać przez tydzień 
w Polsce, gdzie będą mieli swoje dni 
modlitwy i  formacji. Niezwykły sen 
i  marzenie o  Rosji zaczęły się więc 
spełniać! I  tak, po powrocie z  Chin, 

Z bpem Pickelem z Rosji.
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miałem okazję poprowadzić dla nich 
cztery godziny wykładów w gościnnym 
ośrodku rekolekcyjnym archidiecezji 
krakowskiej, położonym niedaleko 
Kalwarii Zebrzydowskiej. Spotkanie 
było refleksją nad eklezjologią Vatica-
num II połączoną z prezentacją naszego 
Ruchu. Opowiadałem o pracy misyjnej 
w Chinach, co sprawiło, że bp Pickel 
powiedział na zakończenie moich wy-
kładów: „Skoro to zadziałało w dalekich 
Chinach, to może i u nas wyda owoce! 
Zapraszam do mojej diecezji!”. Te ważne 
słowa zaproszenia wywołały moją 
ogromną radość, tym bardziej, że pewna 
część moich słuchaczy, księży i  sióstr, 
wykazała znaczące zainteresowanie tym, 
aby podjąć w  pracy duszpasterskiej 
w swoich parafiach próbę zaszczepienia 
metod Ruchu Światło-Życie! Tak więc 
już we wrześniu będę miał okazję po-
prowadzić w tej diecezji spotkania pa-
storalne, mające na celu zainicjowanie 
w diecezji św. Klemensa Ruchu Światło-
Życie! Dodam, że podczas spotkania 
przekazałem księżom i siostrom pracu-
jącym w Rosji rosyjskie wydanie ksią-
żeczki „Namiot Spotkania” z kateche-
zami sługi Bożego ks. F. Blachnickiego 
o modlitwie – to niezwykły splot działań 
Opatrzności Bożej, że akurat w ostatnim 
czasie taka książeczka została wydana! 
Trzeba zatem polecać Opatrzności Bożej 
za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. 
Franciszka Blachnickiego rozwój Ruchu 
w Rosji!

POMNAŻANIE WIZJI, CZYLI 
WYKŁADY DLA ALUMNÓW 

ZAKONU OJCÓW REDEMPTO-
RYSTÓW W TUCHOWIE

W ramach pracy formacyjnej podej-
mowanej wśród seminarzystów popro-
wadziłem dzień formacji i skupienia dla 
alumnów wyższego Seminarium Du-
chownego Ojców Redemptorystów 
w Tuchowie. Zajęcia te wpisywały się 
w pewien kalendarz spotkań, który jest 
realizowany przez zgromadzenie. Wcze-
śniej miałem bowiem okazję poprowa-
dzić wykłady dla młodych księży 
duszpasterzy tego zgromadzenia (od 
roku do pięciu lat kapłaństwa). 
Z ogromną radością słuchałem podczas 
spotkania, które prowadziłem w Tucho-
wie, dzielenia ze strony Ojca Piotra 
Grześkiewicza, prowincjalnego mode-
ratora Ruchu Światło-Życie. Mówił, że 
doświadczył w minionym roku pomno-
żenia liczby uczestników wspólnot oa-
zowych, dlatego musi powiększać liczbę 
grup rekolekcyjnych podczas wakacji. 
W tych dobrych informacjach widzia-
łem naturalną konsekwencję: wzrost 
liczebny to owoc spotkań z młodymi 
duszpasterzami zgromadzenia, którzy 
podjęli bardziej świadomie i  konse-
kwentnie pracę metodami Ruchu 
w swoich parafiach oraz owoc świado-
mej pracy w jedności z całym Ruchem 
moderatora prowincjalnego. Dzień 
skupienia dla alumnów był więc kolej-
nym krokiem strategii pomnażania 
i  budowania wizji pracy pastoralnej 
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według programu Ruchu Światło-Życie. 
Muszę dodać, że usłyszałem ze strony 
alumnów słowa uznania dla tak pełnej 
i  całościowej wizji formacyjnej, która 
jest zawarta w programie naszego Ru-
chu! Dodatkową radością jest fakt, że 
w gronie alumnów było kilka osób, które 
opowiedziały o własnej drodze forma-
cyjnej w  Ruchu! Chwała Panu za to 
spotkanie! Oby jak najwięcej diecezji 
i  zgromadzeń w  tak konsekwentny 
sposób budowało swoją strategię pracy 
pastoralnej metodami Ruchu Światło-
Życie!

CZAS DUCHA ŚWIĘTEGO, CZYLI 
VI KONGREGACJA DIAKONII 
I tak Duch Święty poprowadził mnie 

do bardzo ważnego wydarzenia w życiu 
Ruchu Światło-Życie, jakim była VI 
Kongregacja Diakonii. W Kongregacji 
wzięło udział 132 delegatów reprezen-
tujących sekcje diecezjalne Stowarzysze-
nia, diakonie centralne, filie i inne śro-
dowiska naszego Ruchu. Temat VI 
Kongregacji brzmiał: „Diakonia Ruchu 
Światło-Życie na rzecz odnowy parafii 
– wspólnoty wspólnot celem planu Ad 
Christum Redemptorem 2”. Owocem 
tego spotkania było uchwalenie doku-
mentu programowego pod tym samym 
tytułem, który ukazuje ukierunkowanie 
misji naszego Ruchu na odnowę parafii 
jako wspólnoty wspólnot. VI Kongrega-
cja DIAKONII przypomniała w  ten 
sposób o  zadaniach Ruchu w  parafii 
i pokazała narzędzia służące odnowie 

parafii, którymi Ruch dysponuje. 
Drugim dokumentem, który był 

przedmiotem pracy Kongregacji było 
„Dyrektorium Dóbr Doczesnych”. 
W wielkopostno-paschalnym „Komu-
nikacie – Liście jedności” do odpowie-
dzialnych Ruchu pisałem, że „Dyrekto-
rium” będzie dyskutowane i „być może 
przyjęte przez Kongregację DIAKONII”. 
Podczas Kongregacji przedstawiono 
projekt tego dokumentu, który był 
owocem wielu miesięcy pracy. Jego 
powstanie poprzedziło wiele prób po-
dejmowanych w ciągu minionych lat. 
W trakcie dyskusji podczas VI Kongre-
gacji nad obecnym projektem, mimo że 
wizja całości dokumentu spotkała się 
z akceptacją uczestników Kongregacji, 
pojawiały się głosy, że warto jednak 
doprecyzować paragrafy, co do których 
zaistniały rozbieżności zdań. Dlatego 
podjąłem decyzję o tym, aby „Dyrekto-
rium” nie zostało przedłożone do głoso-
wania podczas VI Kongregacji, aby dać 
jeszcze czas na rozmowy i dopracowanie 
dokumentu. Niemniej jednak wskazania 
„Dyrektorium” już w  formie obecnej, 
przed jego formalnym zatwierdzeniem, 
można stosować w praktyce. 

W końcu czas VI Kongregacji zwią-
zany był z wyborem trzech kandydatów 
na Moderatora Generalnego, którzy 
zostaną przedstawieni przez Delegata 
KEP ds. Ruchu Światło-Życie, bpa 
Adama Szala, Konferencji Episkopatu 
Polski. Owocem tych wyborów był 
wybór trzech kandydatów na Modera-
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tora Generalnego w następującej kolej-
ności: 1. ks. Adam Wodarczyk; 2. ks. 
Maciej Krulak; 3. ks. Andrzej Pawlak. 
Teraz nadszedł czas decyzji, które po-
dejmie Konferencja Episkopatu Polski 
podczas swojego czerwcowego posie-
dzenia.

Miały również miejsce wybory pięciu 
delegatów Kongregacji Diakonii do 
Centralnej Diakonii Jedności. Zostali 
nimi: 1. Ks. Ryszard Nowak; 2. Robert 
Derewenda; 3. Ks. Aleksander Suchocki; 
4. Ks. Jarosław Gąsiorek; 5. Paweł Ma-
ciejewski.

Dla mnie czas VI Kongregacji Diako-
nii był okazją do doświadczenia działa-
nia Ducha Świętego. Widziałem przez 
te cztery dni ludzi szczerze zatroskanych 
i rozmiłowanych w naszym Ruchu! I za 
to Bogu niech będą dzięki, że mamy taki 
wspaniały potencjał! Teraz nadchodzi 
czas modlitwy i pracy nad zachowaniem 
i pomnożeniem dobrych owoców VI 
Kongregacji DIAKONII!

ZAWSZE W DRODZE, CZYLI PO 
PROSTU RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE 

Dla mnie trwa czas kolejnych posług: 
doroczne posiedzenie Rady Fundacji 
„Światło-Życie”, udział w spotkaniach 
Ruchu w archidiecezji gdańskiej oraz 
w  nadaniu jednemu ze skwerów 
w Gdyni imienia sługi Bożego ks. Fran-
ciszka Blachnickiego, udział w sesji In-
stytutu Formacji Pastoralno-Liturgicz-

nej w  Lublinie, czas Jubileuszowej 
Centralnej Oazy Matki w Krościenku 
nad Dunajcem, wyjazd na Filipiny 
w celu budowania tam fundamentów 
dla pracy naszego Ruchu w  tej części 
świata, udział w  poświęceniu tablicy 
pamiątkowej w miejscu pierwszej Oazy 
Dzieci Bożych w Bibieli k. Tarnowskich 
Gór, wyjazd misyjny na Litwę, Łotwę 
i Estonię i wykłady podczas wrocław-
skiego Forum Nowej Ewangelizacji. 

W końcu nadejdzie czas dalszy, czas 
słuchania Ducha Świętego, czyli posie-
dzenie Konferencji Episkopatu Polski, 
która zadecyduje, kto przez najbliższe 
sześć lat poprowadzi Ruch Światło-Życie 
jako Moderator Generalny. Dlatego 
wołajmy słowami modlitwy błogosła-
wionego Jana Pawła II: „Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej 
ziemi!” oraz módlmy się za wstawien-
nictwem Sługi Bożego ks. F. Blachnic-
kiego w intencji naszego Ruchu!

Pan niech będzie z Wami!
Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny 
Ruchu Światło-Życie

Katowice, 8 maja 2013 r., 
w uroczystość św. Stanisława, 

biskupa i męczennika, 
patrona 

Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 



TEMAT ROKU
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Celem pracy Ruchu Światło-
Życie w  roku formacyjnym 
2013-2014 będzie budowanie 

w  członkach i  uczestnikach Ruchu 
żywej wiary w Jezusa Chrystusa, pro-
wadzącej do podjęcia z odwagą Nowej 
Ewangelizacji. Musimy odkryć, że 
trzeba narodzić się na nowo z wiary, 
że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bo-
żym, a to nowe narodzenie dokona się 

poprzez nawrócenie serca, które będzie 
naszym udziałem. Tłumacząc, czym 
jest nowotestamentowe nowe stworze-
nie, nowe narodzenie, nowe życie 
można powiedzieć: „Kto rodzi się dwa 
razy, umiera raz, kto rodzi się raz, 
umiera dwa razy”.

NARODZIĆ SIĘ 
DLA EWANGELIZACJI I MISJI
Hasło „Narodzić się na nowo” jest 

dla nas ważne również w  wymiarze 
posługi ewangelizacyjnej i  misyjnej 
Ruchu. Rozważamy je na dwóch płasz-

Słowo programowe
wygłoszone przez Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie, 

ks. Adama Wodarczyka, 23 lutego 2013 r., w czasie 38. Kongregacji 
Odpowiedzialnych na Jasnej Górze (wybrane fragmenty)

czyznach: osobistej i  wspólnotowej. 
Osobistej, gdyż każdy z  nas jest we-
zwany do nawrócenia, do przyjęcia 
słów Chrystusa z  nową gorliwością 
i  świeżością, do poddania się powie-
wowi Ducha. Błogosławiony Jan Paweł 
II głosił, że tylko dzięki radykalnemu 
nawróceniu mentalności możemy stać 
się misjonarzami. Jak mówił, nawró-
cenie polega na wyjściu z samych siebie 

do dzielenia się dobrami, jakie posia-
damy, począwszy od dobra najcenniej-
szego, jakim jest wiara (por. Redemp-
toris Missio, p. 49).

Potrzeba także, by radykalne nawró-
cenie dokonało się w całym Ruchu na 
płaszczyźnie wspólnotowej, tzn. we 
wszystkich naszych grupach, kręgach, 
wspólnotach parafialnych, wspólno-
tach diakonijnych. Papież jednoznacz-
nie wskazywał, że stopień wypełnienia 
nakazu misyjnego pozwala ocenić, na 
ile dojrzałym, wartościowym ruchem 
jesteśmy. Co więcej, dostrzegamy też 

Potrzeba także, by radykalne nawrócenie dokonało się  
w całym Ruchu na płaszczyźnie wspólnotowej, 

tzn. we wszystkich naszych grupach, kręgach, wspólnotach 
parafialnych, wspólnotach diakonijnych.



OazaPismo Ruchu Światło-Życie

15

odwrotną zależność. Wspólnota, stając 
się rzeczywiście misyjną, może także 
przezwyciężyć podziały i wewnętrzne 
napięcia oraz odnaleźć swą jedność 
i  żywotność wiary (RM 49). Wyjście 
ewangelizacyjne staje się źródłem 
wewnętrznej siły, umocnienia i  do-
świadczenia jedności.

WYJŚĆ Z MILCZĄCEJ 
APOSTAZJI

Skoro dzisiaj tyle mówi się o ewan-
gelizacji, to dlaczego chrześcijanie tak 
rzadko dzielą się Ewangelią? Mogą 
pojawić się różne odpowiedzi. „Nie 
wiem, co i  jak powiedzieć. Boję się 

odrzucenia, zakłopotania, wyśmiania, 
określenia mnie jako człowieka, który 
nie przystaje do ducha naszych cza-
sów”. Te odpowiedzi z  jednej strony 
wskazują na brak wiedzy i umiejętno-
ści, a z drugiej pokazują brak potrzeby 
dzielenia się wiarą i brak przekonania 
do tego, że to jest najważniejsza 
sprawa, której oczekuje od nas nasz 
Pan. Problem pasywnej postawy wielu 
chrześcijan wobec ewangelizacji pró-
bowano rozwiązać przez szkolenia 

i konferencje, seminaria, konsultacje, 
nowe programy. Dlaczego te rozwią-
zania nie zadziałały tak, jak oczeki-
wano?

Często nie robi się czegoś, choć 
wiadomo, że się powinno. Nie dzielimy 
się Ewangelią, bo nie mamy nawyku 
ewangelizacji. Nie jesteśmy przyzwy-
czajeni, że to jest coś oczywistego. 
Często rozumie się ewangelizację jako 
akcję, a nie jako styl życia. Coś, co jest 
podejmowane codziennie.

Jaka jest różnica pomiędzy byciem 
świadkiem a składaniem świadectwa? 
Składanie świadectwa dotyczy czyn-
ności. Uwaga jest skupiona na przeka-

zaniu komunikatu, treści. Bycie świad-
kiem dotyczy osoby. Uwaga skupiona 
jest na prawdziwości i wiarygodności 
osoby. Świadkowie są ludźmi, którzy 
wypróbowali osobiście radosną rze-
czywistość Bożej łaski, działającej 
i  zmieniającej ich życie. Świadczenie 
może stracić moc w  niewrażliwym 
wciskaniu niechcianego produktu 
niegotowemu odbiorcy.

Wiarygodność świadka zależy od 
autentyczności doświadczenia i  od 

Często nie robi się czegoś, choć wiadomo, że się powinno. 
Nie dzielimy się Ewangelią, bo nie mamy nawyku ewangeli-

zacji. Nie jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest coś oczywi-
stego. Często rozumie się ewangelizację jako akcję, a nie 

jako styl życia. Coś, co jest podejmowane codziennie.
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konsekwentnego postępowania, wyni-
kającego z  tego doświadczenia. Czy 
moje osobiste doświadczenie życia 
z Chrystusem jest rzeczywiste, ekscy-
tujące i aktualne? Czy potwierdza czy 
zaprzecza mojemu mówieniu o Chry-
stusie? Ta konsekwencja jest nam 

bardzo bliska i znana w formule Fos-
Zoe, Światło-Życie. Dopiero kiedy 
panuje ta jedność, możemy mówić 
o owocnym byciu świadkiem, o dzie-
leniu się Chrystusem całym sobą, ca-
łym swoim życiem. Kluczem do 
ewangelizacji nie jest ładna prezenta-
cja, ale życie według standardów 
określonych przez Jezusa. Ważne jest 
wprowadzanie nawyku ewangelizacji, 
który będzie uwiarygadniał świadka.

NAWYK EWANGELIZACJI
Nasze myśli stają się działaniem, 

działanie, które podejmujemy w życiu, 
tworzy nawyki. Nawyki budują cha-
rakter.

Warto zbadać, jakie są nasze aktu-
alne życiowe nawyki. Na czym rzeczy-
wiście nam zależy. Warto sobie stawiać 
to pytanie szczerze, w głębi serca: co 
stanowi priorytety mojej codzienności, 
mojego życia. Nie wystarczy samo 
stwierdzenie, że to Bóg jest najważniej-
szy. Z tej odpowiedzi rodzą się dalsze 
pytania. Jeśli mówię, że Bóg jest ważny, 

to czy spędzam z  nim czas każdego 
dnia? Jeśli mówię, że moja rodzina, 
żona, dzieci, dla księdza to będzie jego 
parafia, wspólnota są ważne, to czy 
poświęcam im czas? Czy rzeczywiście 
jest podejmowane przeze mnie działa-
nie budowania miłości, intymności 

w związku? Jeśli mówię, że wieczność 
i zbawienie są ważne, to czy rzeczywi-
ście o nich myślę? Czy w moim życiu 
jest codzienna modlitwa i codzienna 
ewangelizacja niewierzących? Nie od 
wielkiej akcji, od skrzyknięcia się, bo 
robimy ewangelizację w  takim czy 
innym miejscu. Czy moje życie jest 
przeżywane w perspektywie, że z każ-
dym dniem jestem bliżej Nieba? Tego 
momentu, kiedy zacznie się prawdziwe 
życie, do którego tutaj dopiero się 
przygotowuję.

Dlaczego chrześcijanie tak rzadko 
dzielą się Ewangelią? Bo nie jest to 
priorytetem w ich życiu. Nie mają ta-
kiego nawyku. Kiedy jako nastolatek 
uczęszczałem na spotkania diakonii 
ewangelizacji, jednym z  elementów 
dzielenia się było mówienie o tym, czy 
udało mi się z kimś podzielić Ewange-
lią. Czy udało mi się kogoś doprowa-
dzić do spotkania z  Jezusem. Jakie 
działania podejmowałem w tym kie-
runku.

Nasze myśli stają się działaniem, działanie, które podejmu-
jemy w życiu, tworzy nawyki. Nawyki budują charakter. 
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Musimy budować w  nas samych 
nawyk ewangelizacji jako codziennego 
działania, by stawała się ona stylem 
życia. Tym, co robimy codziennie. 
Dlaczego wiele wysiłków ewangeliza-
cyjnych szybko się kończy? Bo jeśli 
działania ewangelizacyjne nie są czę-
ścią stylu życia, to w  końcu zostaną 
wyparte przez codzienne zwyczaje, do 
których jesteśmy bardziej przyzwycza-
jeni, które stanowią normalny klimat 
każdego dnia naszego życia.

Wiara powinna być częścią naszych 
rozmów, kierować tym, co robimy, 
rządzić naszymi myślami. Nasze co-
dzienne rozmowy przy obiedzie – czy 
to w domu rodzinnym, czy na probo-
stwie, czy gdziekolwiek indziej – albo 
wzmocnią, albo zdyskredytują nasze 
nauczanie.

EWANGELIZACJA PRZEZ 
MODLITWĘ, UCZYNKI 

I ŚWIADECTWO
Rok temu G.S. Lim uczył nas pro-

stego i  praktycznego sposobu, który 
sprawia, że ewangelizacja staje się 
stylem życia. Wskazywał, po czym 
rozpoznaje się zdatność ucznia do 
bycia pomnożycielem – poprzez umie-
jętność zastosowania nauczania w ży-
ciu. Myślę, że nigdy w historii naszego 
Ruchu w prostszy sposób nie przedsta-
wiono nam metody ewangelizacji, 
którą każdy może podjąć, w której nie 
trzeba być szczególnie uzdolnionym 
do działań zakrojonych na szeroką 

skalę. Gdzie jesteśmy rok później? Na 
ile to nauczanie zrealizowaliśmy?

Ewangelizacja dokonuje się przez 
modlitwę, czyny miłości i przez świa-
dectwo słowa. Poprzez modlitwę 
o  zbawienie tych, których kochamy, 
i przyjaciół, żeby doświadczyli Bożej 
miłości. Czy robiliśmy to systematycz-
nie? Czy sporządziliśmy listę osób, za 
które się modliliśmy w  minionym 
roku? Czy byliśmy dobrymi słucha-
czami?

Uczynki miłosierdzia, które dotykają 
serca i budują pomost dla przesłania 
Ewangelii, budują też więź. Zaczynamy 
od dzielenia się swoim życiem, bycia 
towarzyszem w  drodze ludzi, którzy 
stanowią naszą codzienność, nasz 
świat, od dzielenia się swoim doświad-
czeniem miłości i  przedstawieniem 
prostego przesłania o Bożej miłości do 
ludzi.

Na ile ta metoda została przez nas 
– odpowiedzialnych, moderatorów, 
animatorów – zastosowana, przyswo-
jona? Bo jeżeli mamy być pomnoży-
cielami wizji, jeżeli ma się ona stać 
udziałem każdego, nawet najmłod-
szego uczestnika naszego Ruchu, który 
przyjął już Jezusa jako Pana i Zbawi-
ciela, to jak my żyjemy stylem ewan-
gelizacji?

Chodzi o  coś więcej niż tylko na-
uczenie się umiejętności czy narzędzia 
do prezentacji przesłania Ewangelii. 
Technika w  ewangelizacji czasami 
pomaga i  jest istotna, ale nie jest 
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sprawą najważniejszą. Podobnie jak 
przy budowie domu musimy najpierw 
położyć fundamenty, a  potem budo-
wać ściany, które utrzymują cały bu-
dynek. To, co jest pod ziemią, niewi-
doczne, jest najistotniejsze. Tego doty-
czą czter y pier wsze spotkania 
programu „Ewangelizacja przez Mo-
dlitwę, Uczynki i Świadectwo”. Potrze-
bujemy właściwych nawyków, które 
będą wspierać nasze wysiłki ewangeli-
zacyjne. Właściwej postawy, która 
wytworzy te nawyki, a wtedy będziemy 
umieli odpowiedzieć na potrzeby 
i  oczekiwania ludzi, którym chcemy 
głosić Ewangelię.

Kolejne pięć tematów, które stanowią 
już poszczególne segmenty widzialnej 
części domu, to właśnie realizacja 
metody ewangelizacji przez modlitwę, 
uczynki i  poprzez świadectwo. Dach 
to temat duchowego pomnożenia, aby 

Nowy program Oazy Rekolekcyjnej 
Animatorów Ewangelizacji

W minionym roku została opracowana nowa propozycja ORAE, mająca przygoto-
wywać ludzi do ewangelizacji jako stylu życia i do ewangelizacji, która jest 
podejmowana w codzienności, każdego dnia. Nowy program do tej pory został 
zrealizowany dwa razy. Pierwszy raz w Kowarach, na rekolekcjach, których uczest-
nikami były głównie pary małżeńskie z Domowego Kościoła.

każdy miał głęboko zakorzenione 
w sercu, że w naszym życiu najistot-
niejsze jest, abyśmy się duchowo po-
mnożyli w ludziach, za których wiarę 
odpowiadamy. Nie tylko za tych spo-
tykanych w pociągu, w jakiejś tej czy 
innej przypadkowej sytuacji życia, ale 
w  ludziach, którzy stanowią świat, 
w którym poruszamy się każdego dnia.

Aby to wszystko się dokonało, musi 
nas ciągle jednoczyć modlitwa. Wobec 
tego świata możemy się nieraz czuć 
bezradni, przytłoczeni wszystkim, co 
do nas dociera przez media, ale idziemy 
w  imię Pana. Jesteśmy wyposażeni 
mocą Jego Ducha, dlatego możemy 
ciągle z wiarą wołać: Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. 
Niech się tak stanie. Amen.

Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny 
Ruchu Światło-Życie

Już ponad trzydzieści lat jesteśmy 
w Ruchu. Po raz pierwszy uczest-
niczyliśmy w rekolekcjach Domo-

wego Kościoła w 1981 roku. Do dziś 

było nam dane przeżyć ich sporą ilość. 
Każde były piękne i ważne, jednakże 
niektóre z  nich wniosły do naszego 
małżeńskiego i rodzinnego życia oraz 
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oazowej formacji więcej światła niż 
inne. Niewątpliwie do takich możemy 
zaliczy rekolekcje ORAE, które prze-
żyliśmy tego roku w Kowarach. Były 
one przełomowe. W tym przekonaniu 
z każdym dniem upewniamy się coraz 
bardziej.

Domowy Kościół, jak cały Ruch 
Światło-Życie, jest ruchem ewangeli-
zacyjnym. Niby nic odkrywczego, ale 
na tych rekolekcjach dotarło do nas 
wyraźnie, co to konkretnie dla nas 
znaczy. Otóż zrozumieliśmy, że my, 
Basia i Józek, bez oglądania się na in-
nych, jesteśmy powołani i zobowiązani 
do aktywnego, wytrwałego, systemo-
wego apostolstwa. W ostatnich latach 
dojrzewało w nas to przekonanie oraz 
coraz większe pragnienie podjęcia tego 
zadania. Na własne wyczucie zaczęli-
śmy realizować pewne nieśmiałe 
działania ewangelizacyjne, ale czuli-
śmy się w tej służbie nieco zakłopotani, 
gdyż brakowało nam po prostu nie-
zbędnych narzędzi, wiedzy, metodolo-
gii. W  tej sytuacji nie rozwinęliśmy 
skrzydeł, uznając ostatecznie, że ewan-
gelizacja to zajęcie dla tych, którzy się 
angażują w  diakonię ewangelizacji. 
O  ironio, takiej w naszej diecezji nie 
ma.

Dziś rozumiemy, jak skutecznie taki 
sposób myślenia tłumi wyrzuty sumie-
nia. Jak usypia i czyni nas statystami na 
niwie Bożej. Rekolekcje, prowadzone 
warsztaty, były dla nas nowym doświad-
czeniem. Konkrety, tylko konkrety. 
Piękny, pokazowy system ewangelizacji, 
którego nam brakowało. Do tego ksią-
żeczka „Czy doświadczyłeś już prawdzi-
wej Miłości”. Otóż w  formie powiela-
czowej przechowywaliśmy ją głęboko 
w swoim archiwum od trzydziestu lat, 
ale nigdy nie zrobiliśmy z niej użytku, 
nie wiedząc, do jakich celów służy. 
Dopiero na rekolekcjach pojęliśmy jej 
znaczenie i  praktyczną przydatność. 
Chciało nam się krzyczeć „eureka”.

Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem. 
Przyjmując Go do swojego serca, zosta-
jemy obdarowani największym z darów, 
życiem wiecznym. Brak pragnienia 
dzielenia się tym darem z bliźnim wi-
nien nas mocno niepokoić. To sygnał, 
że jest coś nie w porządku z naszym 
chrześcijaństwem. Albo nie ma w nas 
pewności, że dar ten stał się naszym 
udziałem, albo zagubiliśmy sens wiary, 
która przecież uzdalnia nas do tego, by 
kochać bliźniego jak siebie samego. 
Rekolekcje uświadomiły nam też, że 
musimy się gorliwie modlić.
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CZYM JEST ODKRYWANIE CHRZEŚCIJAŃSTWA?
Odkrywanie Chrześcijaństwa to narzędzie, które jest świetnie dopracowane 

pod kątem potrzeb i oczekiwań tych wszystkich, którzy szukają czegoś więcej 
w  swoim życiu, chcą sprawdzić, o  co chodzi w  chrześcijaństwie, potrzebują 
konkretnych wskazówek, jak praktycznie rozwiązywać swoje problemy, pragną 
dowiedzieć się lub lepiej poznać, na czym polega praktyczne życie w oparciu 
o wiarę i zaufanie Jezusowi.

Odkrywanie Chrześcijaństwa to szansa, by w zabieganym świecie znaleźć czas 
i przestrzeń na stawianie najważniejszych pytań, odkrywanie, kim jest Jezus, po 
co przyszedł i jakie to ma znaczenie dla nas.

Odkrywanie 
Chrześcijaństwa

Znasz kogoś, z kim chciałbyś podzielić się Ewangelią, ale nie wiesz jak to 
zrobić? Potrzebujesz narzędzia, które zmotywowałoby wierzących wokół 
ciebie do wyjścia z Ewangelią na zewnątrz, do poszukujących?
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JAK DZIAŁA KURS?
Odkrywanie Chrześcijaństwa to dziesięciotygodniowy cykl spotkań w nie-

formalnej, swobodnej atmosferze. Daje okazję, by zaprosić bliskich, znajomych, 
sąsiadów i w małej grupie, przy dobrym jedzeniu, poznawać się bliżej, nawią-
zywać głębsze relacje, budować zaufanie, rozmawiać, zadawać pytania i szukać 
odpowiedzi.

Moderatorzy grupy w oparciu o atrakcyjnie przygotowane materiały pro-
wadzą krótkie studium na podstawie Ewangelii św. Marka, a po wysłuchaniu 
wykładu z DVD tematyczną dyskusję.

SZKOLENIE LIDERÓW
Odkrywanie Chrześcijaństwa przygotowuje również moderatorów grup do 

dzielenia się swoją wiarą i odpowiadania na trudne pytania.
Podręcznik dla lidera grupy zawiera bogaty materiał, opracowany w tym 

celu, by zainspirować, zachęcić i wyposażyć liderów kursu w ich pracy ewan-
gelizacyjnej.

Prowadzimy również szkolenia dla wszystkich zainteresowanych rozpoczę-
ciem kursu w swojej miejscowości.

CZEGO POTRZEBUJĘ, BY PROWADZIĆ KURS?
Pomocne materiały do prowadzenia kursu:
1. Przewodnik „Jak prowadzić kurs?” – praktyczne rady jak promować, 

przygotować i prowadzić kurs; tekstowy zapis wykładów; wzory zaproszeń, 
ankiet i pomocy wizualnych;

2. Przewodnik dla Lidera grupy – podsumowanie wszystkich 14 tematów + 
studium biblijne; notatki dla liderów do głębszego zrozumienia Ewangelii św. 
Marka; 9 sesji szkoleniowych dla liderów;

3. Materiały dla Uczestnika – pytania do dyskusji grupowych; wprowadze-
nie do kursu i do Ewangelii św. Marka; zadania domowe na każdy tydzień;

4. Wykłady na DVD – 14 wykładów; 4 godziny materiałów; wyświetlane na 
ekranie teksty biblijne, pytania do grupowych dyskusji;

Chcesz rozpocząć taki kurs w swojej miejscowości?
Napisz na kontakt@OdkrywanieChrześcijaństwa.pl
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Projekt Prawda przygotowany przez Focus on the Family — jest kursem dla 
małych grup, opartym na materiałach na DVD, mającym na celu rozwinię-
cie u osób wierzących światopoglądu opartego na Biblii. Uczestnicy osobi-

ście i w sposób praktyczny zapoznają się z Bożą prawdą. Dwanaście godzinnych 
lekcji szczegółowo omawia, jak wedle Bożego zamysłu wyglądać ma życie codzienne, 
zbudowane na światopoglądzie chrześcijańskim. Co ważniejsze, kurs pokazuje jak 
można sprawić, by nasze czyny odzwierciedlały nasze najgłębsze przekonania, 
prowadząc do głębokiej, wewnętrznej przemiany.

www.projektprawda.pl
Projekt Platformy Szukając Boga

Projekt Prawda Przewodnik po Lekcjach
Lekcja 1

Projekt Prawda
Dogłębne spojrzenie na światopogląd 

chrześcijański

Werytologia: czym jest Prawda?
Kosmiczna batalia. Po co Jezus przyszedł 
na świat? Prawda jako ostateczna rze-
czywistość. Wpatrywanie się w oblicze 
Boga.

Lekcja 2
Filozofia i etyka: bo kto tak powiedział?
Kosmiczna kostka. Zagrożenia złudnej 
filozofii. Uniwersalia i konkrety. Od-
nowa umysłu.

Lekcja 3
Antropologia: kim jest człowiek?
Zgubne kłamstwo. Wyrzeczenie się 
siebie. Czym jest zło? Skąd bierze się zło? 
O kogo w tym wszystkim chodzi?

Lekcja 4
Teologia: kim jest Bóg?
El Qanna. Poznawanie Boga. Atak na 
naturę Boga i  Jego Słowo. Co to jest 
życie wieczne?

Lekcja 5 część I i II
Nauka: gdzie leży prawda?
Hałaśliwe pudełko. Chwała Bożego 
stworzenia. Analiza teorii Darwina. 
Prześledzenie dowodów w skamienia-
łościach.

Lekcja 6
Historia: czyja opowieść?
Wrodzona miopia. Boży nakaz, by pa-
miętać. Siła historycznego rewizjoni-
zmu. Żyjąc wewnątrz większej historii. 
Boża suwerenność.
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Lekcja 7
Socjologia: Boży ślad.
Słuchając kurzego jajka. Porządek 
a nieuporządkowanie. Troisty charak-
ter systemów społecznych. Władza, 
poddanie i jedność.

Lekcja 8
Unio Mystica: czy jestem sam?
Frędzle i  filakterie. Bóg mieszkający 
w człowieku. Wiele członków – jedno 
ciało. Potrzeba uznania.

Lekcja 9
Państwo: czyje prawo?
Dlaczego król jadł trawę? Przekazanie 
władzy. Władza miecza. Państwo jako 
wybawca?

Lekcja 10
Amerykański eksperyment: kamienie 
do celu.
Usuwając świecznik. Religia i moralność 
jako fundamenty. Ewolucja prawa 
w Ameryce. Pamiętajcie, nawróćcie się 
i przyjdźcie z powrotem.
Lekcja 11
Praca: stworzeni by tworzyć.
Soli Deo gloria. Pierwszy pracownik. 
Twórczy zarządcy. Siedem zasad ekono-
micznych.
Lekcja 12
Wspólnota i zaangażowanie: Bogu za-
leży, a mnie?
Tapeinos. Drugie największe przykaza-
nie. Opowieść o dobrym bliźnim. Boże 
serce dla potrzebujących. Przekształca-
jąc kulturę.
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Program stanowi jeden z ważnych „kamieni” w drodze do dojrzałości i ducho-
wego rozwoju tych, którzy nawiązali swoją osobistą relację z Jezusem Chrystusem 
na platformie SzukającBoga.pl.

Akademia rozwoju 
chrześcijanina
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Setki osób, które go skończyły, potwierdzają, jak wielką pomocą stał się w ich 
wewnętrznym życiu. Omawiane tematy to:

• Głęboka relacja z Bogiem;
• Życie z wizją i pasją;
• Ewangelizacja dopasowana do kultury;
• Pomnażanie uczniów;
• Priorytet rodziny;
• Zarządzanie czasem, pieniędzmi i darami duchowymi;
• Integralność życia.

Zainteresowałeś się? Więcej informacji uzyskasz pisząc na kontakt@akademia-
plus.pl lub kontakt@szukajacBoga.pl

Czy chcesz żyć w obfitości?
Akademia Rozwoju Chrześcijanina (ARCh+) to materiał adresowany do wszyst-

kich, którzy pragną prawdziwie 
wzrastać w  swojej wierze jako 
uczniowie Jezusa Chrystusa. Po-
wstał w 2011 roku w oparciu o do-
świadczenia zebrane w  dziewięć-
dziesięciu krajach świata, tworzony 
przez ludzi, dla których najwyższym 
autorytetem jest Pismo Święte, 
a jego praktyczne wdrażanie w życie 
– priorytetem. Może on być zasto-
sowany w kontekście:

Grup domowych
Uczestnicy umawiają się na 

wspólne omawianie 12 tematów 
w ciągu minimum 12 tygodni, gdzie 
w szczerej dyskusji próbują odkryć 
Boże, praktyczne wskazówki dla 
życia. Do dyspozycji dostają Pod-
ręcznik Uczestnika.
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Dwunastu spotkań w ramach wspólnoty 
Temat przedstawia wykładowca, a następnie moderatorzy prowadzą dyskusję 

w małych grupkach.

Wersji w sieci, www.akademiaplus.pl,
adresowanej do ludzi nie mających możliwości skorzystania z jednej z dwóch 

poprzednich ofert.
Jest to nowy, multimedialny portal e-learningowy przygotowany dla małych grup 

w Internecie, którym przydzielony zostaje grupowy e-trener. Kandydaci zaintere-
sowani prowadzeniem programu w swoich środowiskach są zapraszani na szkole-
nia, przeprowadzane kilka razy w roku.

W każdej lekcji będziesz mógł:
• Obejrzeć filmiki
• Przeczytać zadany tekst
• Podyskutować z grupą
• Poszukać zastosowania
• Porozmawiać z e-trenerem

Zapraszamy do rejestracji pod adresem www.AkademiaPlus.pl



WEZWANIA

Jesteście Kościołem jutra! 

Was czeka droga. Wy jesteście przyszłością 
świata, wy jesteście nadzieją pokolenia, które 
przechodzi. Was czeka droga. Ale właśnie dlatego, 
że was czeka droga, musicie mieć głębokie 
poczucie sensu tej drogi.

Jan Paweł II do Ruchu Światło-Życie
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DZIECI OAZOWYCH 
RODZICÓW

Nie ma chyba lepszej sytuacji niż ta, 
gdy dzieci wychowane w  rodzinach 
należących do Domowego Kościoła, już 
od najmłodszych lat chodzą na spotka-
nia oazowe – najpierw na Oazę Dzieci 
Bożych, potem na tzw. „młodzieżówkę”, 
w końcu wchodzą w  formację diako-
nijną. W ten sposób nasze wspólnoty 
zapełniają się młodymi ludźmi, którzy 
Oazę mają „we krwi”, dla których pewne 
sprawy związane z Ruchem są codzien-

Skąd się bierze 
młodzież?

Skąd się bierze młodzież w Ruchu Światło-Życie? 
Jak zachęcić dzisiejszych gimnazjalistów, licealistów i studentów do 
trwania w przyjaźni z Panem Bogiem w Jego Kościele?

nością (choć może się to wiązać z ryzy-
kiem, że grupy, w których przeważają 
dzieci zazwyczaj znające się od małego, 
mają tendencję do zamykania się we 
własnym gronie). Czy możemy jednak 
założyć, że wspólnoty oazowe powinny 
bazować głównie na dzieciach pocho-
dzących z  takich rodzin? Myślę, że 
Czytelnicy się ze mną zgodzą – Do-
mowy Kościół to ważne, ale nie jedyne 
miejsce, gdzie rodzą się i formują nowe 
pokolenia oazowiczów. Dlaczego? Po 
pierwsze, małżonków żyjących chary-
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zmatem Światło-Życie wciąż nie jest zbyt 
wielu (choć to oczywiście jest zależne 
od diecezji i regionu Polski). Po drugie, 
nie jest wcale powiedziane, że wszystkie 
dzieci rodziców z DK chcą, za przykła-
dem swoich rodziców, uczestniczyć 
w życiu Ruchu.

CZYTAJĄ I ŚPIEWAJĄ 
– DO OAZY?

Członkowie Liturgicznej Służby Ołta-
rza stanowili i  w  wielu przypadkach 
nadal stanowią fundament wielu oazo-
wych wspólnot w Polsce. Sprzyja temu 
charyzmat naszego Ruchu, mocno 

skoncentrowany na liturgii. Podobnie 
rzecz ma się z osobami posługującymi 
śpiewem i grą na instrumentach mu-
zycznych w  scholach czy zespołach 
muzycznych, istniejących w wielu para-
fiach (i wbrew pozorom, nie są to tylko 
dziewczyny). Czy ministranci, lektorzy, 
scholanki i gitarzyści, są dobrym i natu-
ralnym materiałem na oazowiczów? 
Jasne – często bywa tak, że wymienione 
przeze mnie posługi podejmowane są 
przez osoby, które przynajmniej raz były 
na rekolekcjach, mają swoją grupę for-
macyjną itd. Dobrze jednak wiemy, że 
bywa i tak, że w danej parafii lektorzy 
czy scholanki nie są związani z żadnym 
ruchem w Kościele i wcale nie „walą do 

Oazy drzwiami i  oknami”. Powody? 
Można by o nich napisać osobny tekst.

WIELKI WRZEŚNIOWY SZUM
Szukajmy więc dalej… Jest taki czas 

w ciągu roku, gdy w sposób szczególny 
myśli się o  nowych, potencjalnych 
członkach Ruchu. Mam tu na myśli 
końcówkę sierpnia i początek września, 
kiedy rozpoczyna się nowy rok szkolny. 
Nie brakuje takich, którzy uważają, że 
właśnie wtedy jest najlepszy czas na 
„werbowanie nowych”. Na lekcjach reli-
gii pojawiają się wówczas ekipy ewan-
gelizacyjno-katechizujące, które próbują 

zachęcić uczniów do zaangażowania się 
w Oazę. Chodzą one od klasy do klasy, 
przygotowują być może jakieś prezen-
tacje multimedialne o Ruchu, przygoto-
wują specjalne ulotki czy plakaty. Takie 
akcje z pewnością są potrzebne i mogą 
przynieść zamierzony efekt – zwłaszcza, 
jeśli będą wsparte na przykład ogłosze-
niami w miejscowej parafii. Czy jednak 
rekrutacja w szkołach zdaje dziś egza-
min? Teoretycznie tak, ale ile podob-
nych akcji przygotowywanych jest dla 
uczniów w tym newralgicznym momen-
cie, jakim jest wrzesień? My proponu-
jemy młodym spotkania oazowe, ale na 
następnej lekcji ci sami uczniowie słyszą 
o zajęciach karate, dodatkowym angiel-

Młodzi mają to do siebie, że kierują się tym, co mówią im 
ich rówieśnicy – stanowią oni dla nich punkt odniesienia.
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skim, basenie czy nauce gry na gitarze. 
Dlaczego mają wybrać akurat oazowe 
spotkania?

REKOLEKCJE – CZAS DLA NAS
Młodzież bierze się też z  rekolekcji 

adwentowych/wielkopostnych, głoszo-
nych w  kościele czy szkole. Tak, to 
prawda – czas kilku dni, który uczniowie 
obowiązkowo muszą spędzić na na-
ukach rekolekcyjnych, są ogromną 
szansą, zwłaszcza dla ruchów i wspólnot 
katolickich, takich jak Oaza. Nie będę 
chyba daleki od prawdy, gdy powiem, 
że większość czytających te słowa choć 
raz uczestniczyła w takich rekolekcjach 
(albo po stronie uczestnika, albo prowa-

dzącego). Te trzy dni są nam dane po to, 
aby młodzi ludzie mogli dzielić się swoją 
wiarą i doświadczeniem Kościoła z ró-
wieśnikami. Oczywiście, wiele tutaj za-
leży od kapłana głoszącego nauki reko-
lekcyjne, ale i my mamy wiele możliwo-
ści. Można powiedzieć, że wiele zależy 
od tego, na ile damy się poprowadzić 
Duchowi Świętemu, i na ile „będzie nam 
się chciało” głosić Ewangelię. Minus 
rekolekcji szkolnych? Często bywa tak 
(niestety), że zamieniają się one w tzw. 
„spęd”; młodzież czuje po prostu, że ma 
dni wolne od nauki, a  ponadto nie-
rzadko jest zmuszana do uczestnictwa 
w spotkaniach rekolekcyjnych (tu znów 
temat na osobny tekst). Jak wszyscy 
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wiemy, trudno się głosi Ewangelię ko-
muś, kto jest na nią totalnie zamknięty. 
A co dopiero zachęcić taką osobę do 
przyjścia do Oazy! Niemniej jednak 
trzeba oczywiście próbować, bo Pan Bóg 
ma swoje drogi, którymi dociera do 
poszczególnych ludzi!

JEDNA PANI DRUGIEJ PANI
Ewangelizacja indywidualna to na-

stępny sposób „werbowania” ludzi do 
naszego Ruchu. To jedna z najskutecz-
niejszych metod „przyciągania” nowych 
osób. Wiadomo – najlepiej przyjmuje 

się słowa i świadectwo osoby, którą zna 
się ze szkoły, z podwórka, z uczelni. Ktoś 
się kiedyś śmiał, że najlepszą „robotę” 
wykonują dziewczyny, które zachęcają 
się wzajemnie, na zasadzie „jedna 
drugą”, do przyjścia na Oazę. Bywa też 
i  tak, że ktoś boi się przyjść sam na 
piątkowe spotkanie, więc dla dodania 
sobie animuszu przyprowadza ze sobą 
koleżankę/kolegę. Znamy podobne sy-
tuacje, być może niektórzy z nas właśnie 
w ten sposób trafili do Oazy.

Ten sposób zapraszania nowych ludzi 
do wspólnot faktycznie zdaje egzamin. 
Młodzi mają to do siebie, że kierują się 
tym, co mówią im ich rówieśnicy – sta-
nowią oni dla nich punkt odniesienia. 
Warto przygotowywać ludzi do tego, 
żeby byli przez cały czas gotowi do da-
wania świadectwa o swojej wierze, żeby 
umieli przekonująco opowiadać swoim 
znajomym, dlaczego są w Oazie, co tam 
się robi, dlaczego warto na nią przyjść 
itd. Także wielu moderatorów stawia na 
takie właśnie metody szukania nowych 
członków.

Szukanie oazowego „narybku” me-
todą indywidualnych rozmów siłą rze-
czy musi się odbywać w  miejscach, 
w których są młodzi. Chyba nikt już nie 
ma złudzeń co do tego, że osoby w wieku 
gimnazjalnym czy licealnym same, 
z własnej woli, przyjdą do kościoła czy 
na spotkanie oazowe. I że trzeba ich po 
prostu szukać (jak to się ładnie mówi, 
prawda?) tam, gdzie oni są, spotykają 
się, spędzają swój wolny czas. Co oczy-
wiście nie oznacza, że mamy teraz zacząć 

Powinniśmy być przygotowani na spotkania z ludźmi młodymi, 
którzy nierzadko nie wierzą już w nic, nie potrafią nikomu 
zaufać, są doświadczeni przez los w sposób okrutny. Chyba 
czeka nas w Oazie czas przesuwania akcentów. Krążą opinie 

o Ruchu Światło-Życie, że jest on dobrą propozycją dla „grzecz-
nych, ułożonych, kulturalnych” dzieci z tzw. dobrych domów 

(dla ministrantów, lektorów, scholanek?)
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wchodzić z  Ewangelią co tydzień do 
innego klubu czy pubu…

Ale też trzeba – przynajmniej według 
mnie – robić to, co oni, tzn. np. siedzieć 
w Internecie. Portale społecznościowe, 
takie jak Facebook czy Twitter, to bardzo 
dobre miejsce, żeby z jednej strony po-
kazać się młodzieży jako wspólnota 
oazowa, a z drugiej – by nawiązywać 
pierwsze kontakty i relacje z tymi, którzy 
szukają (i  z  tymi, którzy nie szukają, 
oczywiście też!). Portal YouTube także 
może być dobrym miejscem przynaj-
mniej prezentacji tego, czym sami jako 
oazowicze żyjemy. Możliwości jest 
mnóstwo; myślę, że każdy z nas je zna. 
Wydaje mi się to prostu oczywistością, 
że w czasach, w których właściwie każdy 
ma telefon komórkowy z dostępem do 
Internetu, trzeba umieć pozyskiwać 
młodzież także za pomocą urządzeń 
mobilnych. Chciałoby się rzec – ko-
mórki, smartfony i tablety w dłoń, i do 
boju – dla Jezusa, oczywiście!

PORANIENI 
– SPRAGNIENI MIŁOŚCI

Na koniec chciałbym wspomnieć 
o jeszcze jednym środowisku, z którego 
coraz częściej rekrutują się nowi oazo-
wicze. Mam tu na myśli dzieci z rodzin 
patologicznych, dysfunkcyjnych; ale 
także te, o  których mówi się „dzieci 
ulicy”, „dzieci z marginesu społecznego”. 
Jestem przekonany o tym, że w przyszło-
ści w Oazie będzie o wiele więcej takich 
osób niż jest choćby dzisiaj. Kryzys ro-

dziny, bieda, patologie są coraz częst-
szymi zjawiskami. Dzieci wychowywane 
są bez rodziców, a bieda pcha ich w na-
łogi i różnego rodzaju zniewolenia czy 
grzechy. Coraz większym problemem są 
dziś tzw. eurosieroty, których rodzice 
wyjeżdżają do pracy za granicę. Czy 
w podobnej sytuacji nie są dzieci i mło-
dzież, których rodzice gdzieś zagubili 
życiowe priorytety i zamiast wychowy-
wać, spędzają czas do późna w pracy, 
a ze swoimi pociechami prawie w ogóle 
nie rozmawiają? Nie oszukujmy się – 
dzisiejsza młodzież jest niesamowicie 
poraniona, nierzadko na całe życie. 
I taka trafia do wspólnot.

Czasem się zastanawiam, czy mamy 
w Ruchu odpowiednie narzędzia, me-
tody pracy z taką młodzieżą? Nie umiem 
znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Wiem 
jednak, że powinniśmy być przygoto-
wani na spotkania z ludźmi młodymi, 
którzy nierzadko nie wierzą już w nic, 
nie potrafią nikomu zaufać, są doświad-
czeni przez los w sposób okrutny. Chyba 
czeka nas w  Oazie czas przesuwania 
akcentów. Krążą opinie o Ruchu Świa-
tło-Życie, że jest on dobrą propozycją 
dla „grzecznych, ułożonych, kultural-
nych” dzieci z tzw. dobrych domów (dla 
ministrantów, lektorów, scholanek?). 
Czy nie powinniśmy powoli zmieniać 
naszej oazowej mentalności i  jakoś 
bardziej kierować uwagi na – ujmę to 
zbiorowo i roboczo – „dzieci ulicy”? Czy 
nasze materiały formacyjne są przygo-
towane także z myślą o pełnych zranień 
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młodych XXI wieku? Jeśli tak jest, to 
chwała Panu…

PO PROSTU BYĆ
Nie powinniśmy się bać odkrywać 

nowych środowisk, grup społecznych, 
kręgów młodzieżowych. Świat wokół 
nas zmienia się w szalonym tempie, nie 
inaczej jest z młodymi ludźmi. Dzisiejsi 
uczniowie szkół podstawowych, gimna-
zjów, liceów, a także studenci są już nieco 
innym pokoleniem niż choćby moje 
pokolenie (a  zatem osoby urodzone 
w  latach 80-tych). Oni są inni, bo też 
rzeczywistość ich otaczająca wymaga od 
nich pewnych zachowań, innego stawia-
nia życiowych akcentów i priorytetów. 
Ktoś mógłby powiedzieć – dzisiejsza 
młodzież jest bardziej pragmatycznie 

nastawiona do świata, większą wagę 
przywiązuje do zdobycia dobrego wy-
kształcenia, nauki języków obcych. Czy 
jednak oznacza to, że jest ona zła? Że 
z niej to „nic nie będzie”, a już na pewno 
nie grupka oazowa?

Bp Edward Dajczak, znany z „Przy-
stanku Jezus” nie tylko teoretyk, ale 
i praktyk nowej ewangelizacji, mówił we 
wrześniu 2012 r. do łódzkich kleryków, 
że dzisiejsze pokolenie ludzi młodych 
ma w sobie ogromną potrzebę ducho-
wości. Młodzi szukają Boga, pragną 
nawiązać z Nim kontakt – nawet jeśli 
twierdzą, że jest inaczej. Jednak dla nich 
ważna jest autentyczność; oni pójdą za 
tymi, którzy będą im głosili Ewangelię 
nie tyle słowem, ale przykładem. Pozy-
skamy młodych dla Jezusa – mówił bp 
Edward – gdy sami będziemy blisko 
Chrystusa, gdy będziemy się modlić 
i nie będzie w nas tego bolesnego roz-
dźwięku między wiarą a życiem. I ko-
lejna wskazówka – z młodzieżą trzeba 
po prostu być. Czasem tylko (aż?) tyle 
wystarczy. To nieraz ważniejsze niż 
przygotowywane z rozmachem wielkie 
plany ewangelizacyjne.

Myślę, że ksiądz biskup trafił w sedno. 
I dlatego nie jest tak ważne, „skąd się 
bierze młodzież” do Oazy. Istotne jest, 
abyśmy mieli jej co i Kogo dać. Pamię-
tajmy – oni pójdą za Prawdą! Potrafią 
bowiem doskonale wyczuć, kto Nią 
naprawdę żyje, a kto tylko udaje.

Piotr NiedzielskiFo
t. 
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ML: Oaza Dzieci Bożych 
nie ma zbyt wielu fanów. Co 
sprawiło, że pokochaliście 
służbę na tych właśnie reko-
lekcjach?

IB: Do Oazy Dzieci Bożych 
przekonało mnie doświad-
czenie pierwszych rekolekcji 
z  dziećmi. Ich otwartość, szczerość. 
U dzieci wszystko jest proste: albo się 
kłócimy, albo się modlimy. Nie ma fał-
szu, a  spontaniczność nie jest wymu-
szona. To odbija się w modlitwie. Któ-
regoś dnia modliliśmy się psalmem. 
Myślałam, że to będzie trudne dla dzieci, 

bo trzeba dużo czytać, powtarzać na głos 
(metoda „echo słowa”). Wtedy doświad-
czyłam Kościoła modlącego się. Modli-
twa płynęła szczerze z wielu serc i ust. 
Nie mogę tego zapomnieć. 

x.PW: Mój zachwyt Oazą Dzieci Bo-
żych także wypłynął z podobnego do-
świadczenia. Gdy jako uczeń szkoły 
średniej byłem animatorem na rekolek-
cjach, weszliśmy któregoś dnia z kolegą 

Zawsze jest wesoło
Z Ireną Bołtruszko i ks. Pawłem Witkowskim 

rozmawia Magdalena Leczkowska

w czasie wolnym do kościoła. Zobaczy-
liśmy tam kilku uczestników rekolekcji, 
którzy przyszli, żeby się pomodlić, 
a ponieważ chcieli być bliżej Pana Je-
zusa, to weszli do prezbiterium i klęczeli 
tuż przed tabernakulum. To była wspa-
niała, gorliwa modlitwa. W dniu przy-

jazdu, gdy dzieci z wrzaskiem wbiegały 
do ośrodka, zawsze myślałem „Nigdy 
więcej”, ale potem to się zmieniało. Ich 
otwartość, chęć do zabawy jest wyjąt-
kowa. Dzieci mają fantastyczne poczucie 
humoru i zawsze jest z nimi wesoło.

IB: Tak, to jest zachwycające! Nawet 
komórki i laptopy nie mogą zagłuszyć 
kreatywności dzieci. Dzieci potrafią się 
cieszyć i fantastycznie okazywać tę ra-

U dzieci wszystko jest proste: albo się kłócimy, albo się mo-
dlimy. Nie ma fałszu, a spontaniczność nie jest wymuszona.



OazaPismo Ruchu Światło-Życie

35

dość, np. przez śpiew. Pamiętam jedną 
oazę, w czasie której chłopcy codziennie 
przechodzili przez wieś „z pieśnią na 
ustach”. Śpiewali „Jezus Chrystus moim 
Panem jest” i inne piosenki ewangeliza-
cyjne. Można się oczywiście zastana-
wiać, ile w tym jest przekory: „My bę-
dziemy głośniejsi od was”, ale jednak 
mogli śpiewać inne piosenki, a wybrali 
takie. 1o ONŻ może się uczyć ewangeli-
zacji od dzieci. 

x.PW: Ważne jest także to, że dzieci 
bardzo doceniają okazaną im troskę. 
Po pewnych rekolekcjach w ankietach 
znaleźliśmy opinie, że jednym z naj-
ważniejszych przeżyć uczestników 
było to, że wszyscy dostali witaminę 
C, gdy któregoś dnia wrócili przemo-
czeni do domu. To doświadczenie 
opieki animatorów było dla nich 
wyjątkowe.

IB: Ja jeszcze bardzo lubię to, że na 
Oazach Dzieci Bożych czasem widać 

już przyszłych animatorów. Moje 
uczestniczki już są animatorkami.

x.PW: Moje już przestały… Chociaż 
nie! Jest jeden odpowiedzialny… Na 
pewno jest tak, że po doświadczeniu 
Oazy Dzieci Bożych chce się tam jechać 
znowu. Ja długo jeździłem tylko 
z dziećmi i  cieszyłem się, że nikomu 
innemu się nie chciało.

ML: Wielu animatorów obawia się 
wyjazdu z  dziećmi na rekolekcje . 
Z  czego to może wynikać? Co jest 
trudne w posłudze na Oazach Dzieci 
Bożych?

X.PW: Nieustanne towarzyszenie! 
Bycie cały czas z  uczestnikami jest 
trudne, bo jest pokusa odreagowania.

IB: Tak, stała obecność przy uczestni-
kach jest najtrudniejsza. Na tym jednak 
polega „system prewencyjny” św. Jana 
Bosko, z którego czerpał nasz Założyciel. 
Trudno też niektórym przestawić się 
mentalnie, że nie jestem tylko animato-
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rem do prowadzenia spotkań i modlitw. 
Dzieci więcej uczą się od nas „w życiu” 
niż w  czasie spotkań. Najlepsi są ci 
animatorzy, którzy potrafią rozmawiać, 
którzy chcą spędzać czas z uczestnikami. 
Animator, który zagada się z  innymi 
animatorami, traci ważną okazję do 
rozmowy z dziećmi, a w nich jest wielkie 
pragnienie „posłuchaj mnie”. Widziałam 
to na własne oczy: tych animatorów, 
którzy mają czas i  chęć spotkania, 
uczestnicy KOCHAJĄ! 

x.PW: Dla wielu osób nowym do-
świadczeniem jest wejście w rolę osoby 
bliskiej, np. wobec dziecka tęskniącego 
za domem. Z drugiej strony nie zawsze 
można być dobrym wujkiem. Do wielu 
rzeczy trzeba zachęcać łagodnie, ale 
stanowczo. Jest potrzeba wyciszania 
niektórych popisów. Animator musi też 
dbać o  swój sen, aby zachować zapas 
cierpliwości.

IB: Przy młodszych uczestnikach 
animator musi być bardzo wielofunk-
cyjny: prowadzenie spotkań, rozmowy, 
nauka obierania ziemniaków, przytula-
nie, pomoc w samoobsłudze. Myślę też, 
że część animatorów nie chce jechać 
z dziećmi, bo obawia się, że będzie in-
fantylnie. A  tu proszę, niespodzianka: 
trzeba dzieci traktować poważnie.

ML: Na czym polega specyficzna 
metoda pracy na Oazach Dzieci Bo-
żych? Jak funkcjonują metody za-
czerpnięte z harcerstwa?

IB: Metoda św. Jana Bosko jest super! 
Kiedy coś złego się wydarzy, pierwsze 

pytanie to: „Gdzie był wtedy jego ani-
mator?”. Chodzi o to, by stała obecność 
animatora „uniemożliwiała” czynienie 
zła. Kierunek pracy formacyjnej jest ten 
sam, co na każdej innej oazie: ku dojrza-
łości chrześcijańskiej. Pokazujemy 
dzieciom przez własny przykład, że nie 
tylko modlimy się po chrześcijańsku, ale 
jemy, bawimy się i  rozmawiamy po 
chrześcijańsku. Jestem też wielką fanką 
biegu sprawnościowego na koniec reko-
lekcji. To czasami wydaje się trochę 
wymuszone, ale jest ważnym podsumo-
waniem dla uczestników rekolekcji. 
Animatorzy też wtedy mogą zobaczyć, 
że ich praca nie poszła na marne.

x.PW: Poza biegiem, to raczej nie 
wykorzystywaliśmy sprawności, ale 
w  takiej czy innej formie uczestnicy 
mogą się wykazać. Ograniczanie wy-
siłku nie jest wychowawcze! Kiedyś 
w czasie jednej oazy byliśmy na pięciu 
wyprawach w górach i nie czuję, by to 
była jakaś strata dla programu rekolek-
cji. Jednak tych elementów dodatko-
wych nie można przeakcentować. One 
muszą być wplecione w treści oazy. Na 
początku codzienna Msza Święta wydaje 
się dzieciom nie do przeżycia, ale potem 
potrafią ją pięknie przeżywać. Dzieci są 
zdolne do pracy nad sobą i do wielko-
duszności. Chcą się modlić nawet 
w nocy! Najważniejsze jest, aby treści 
rekolekcji od razu wcielać w życie.

U nas w diecezji mamy też doświad-
czenie organizacji Oazy Dzieci Bożych 
osobno w dwóch domach: dla chłopców 
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i dziewcząt. Byliśmy zachwyceni efek-
tami: chłopcy zaczęli się szykować do 
kościoła!

IB: W  takim układzie zyskujemy 
podwójnie: mamy doświadczenie bycia 
osobno oraz doświadczenie spotkania. 
Radujemy się dwa razy.

x.PW: Ważne też, by dziecko miało 
takie doświadczenie, że można przeżyć 
15 dni bez telefonu, bez komputera…

IB: I  to jeszcze TAK przeżyć. Że 
można ludzi spotkać poza face- 
bookiem…

ML: Właśnie o te kwestie też chcę 
zapytać. Kryzys rodziny, rozwój 
technologii, zmiany w  edukacji… 
Czy przemiany społeczne wpływają 
jakoś na prowadzenie rekolekcji dla 
dzieci? 

x.PW: Sprawa wszechobecnej elek-
troniki to jest rzecz pilna. Na pewno 
w  czasie oazy nie może być telefonu 
komórkowego na wyposażeniu uczest-
nika i na pewno trzeba mu zapewnić 
możliwość kontaktu z rodzicami.

ML: Jak to się udaje?
IB: Bywa, że rodzice nie mają zaufa-

nia do organizatorów rekolekcji i zda-
rzają się sprzeciwy rodziców. Są też 
przypadki zaburzeń relacji. Nadopie-
kuńcze mamy mają potrzebę, by co-
dziennie porozmawiać z dzieckiem, co 

bywa uciążliwe dla wszystkich, także 
dla tego dziecka. Bywa, że dzieci nie 
potrzebują tak dużo kontaktu i mimo 
próśb, nie oddzwaniają do rodziców. 
Kiedyś jedna z  takich mam prosiła 
mnie o interwencję, a ja odpowiedzia-
łam: „Proszę pani, ja nie wiem, dla-

czego pani dziecko nie chce do pani 
dzwonić”. Pomogło.

x.PW: Kiedyś robiłem przepychanki: 
zabierałem telefony i  odsyłałem do 
Warszawy. Chyba jednak łagodniejsza 
droga prowadzi do porozumienia. 
Niestety, ludzie nie mają szacunku do 
swojego słowa: „trzeba podpisać, to 
podpiszę”, ale niekoniecznie się stosują 
do zasad, które podpisali. Trudne bywa 
też forsowanie odwiedzin, np. rodzice 
są „przypadkiem” na tej samej Eucha-
rystii, co my.

I.B. Coraz trudniej rodzicom zrozu-
mieć formułę „rekolekcji zamknię-
tych”, ale bywają też tacy, którzy bardzo 
dobrze rozumieją jej sens. Pamiętam 
rodziców, którzy musieli dowieźć 
dziecku z  domu buty, ale najpierw 
skontaktowali się z nami i pojawili się 
w ośrodku rekolekcyjnym wtedy, gdy 
był pusty. Zostawili pakunek i  odje-
chali bez spotkania z dzieckiem.

x.PW: Mimo wszystko, pamiętajmy, 
że jest możliwość zakończenia pobytu 

Na to, jak młodzi ludzie będą przeżywać okres buntu, niewątpliwie 
wpływa to, jak są prowadzeni w piątej-szóstej klasie szkoły podstawowej. 
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na rekolekcjach przed czasem. To do-
tyczy także animatorów. Jest to trudne, 
bo rodzice zapamiętują takie wypadki 
i  są ostrożniejsi następnym razem, 
jednak czasami to najlepsze rozwiąza-
nie sytuacji.

IB: Wyraźnie widać też kryzys ojco-
stwa i  trzeba to mieć na uwadze. 
Chłopcy nie wiedzą, jak to jest być 
mężczyzną. Dlatego bardzo ważna jest 
aktywna obecność księdza i animato-
rów oraz okazja do męskiej rozmowy. 
Miałam okazję obserwować, kiedy 
Ksiądz jak ojciec interweniował w sy-
tuacjach konfliktowych między chłop-
cami. Rozmawiał z  nimi szczerze 
i serdecznie, ale jednak stanowczo. Oni 
potrzebowali tego. I  cudownie było 
patrzeć, jak ta okazana troska, miłość 
ich przemienia.

x.PW: Warto też sobie uświadomić, 
że na to, jak młodzi ludzie będą prze-
żywać okres buntu, niewątpliwie 
wpływa to, jak są prowadzeni w piątej-
szóstej klasie szkoły podstawowej.

ML: Jak powinna wyglądać forma-
cja Dzieci Bożych poza rekolekcjami?

IB: Praca z  grupami Oazy Dzieci 
Bożych w trakcie roku jest silnie zwią-
zana z tematyką I, II i III stopnia reko-
lekcji. Spotkania powinny przygoto-
wywać do oazy wakacyjnej.

x.PW: Takie materiały do pracy 
śródrocznej zostały przygotowane 
w naszej diecezji z dużym wysiłkiem. 
Teraz nadchodzi czas weryfikacji, 
zbierania informacji zwrotnych i ujed-

nolicenia tekstu, gdyż miał on wielu 
autorów. Program ten sprawdzamy 
w  naszej diecezji od kilku lat. Wciąż 
niestety nie jest dopracowany, ale to 
konkretny, nieraz szczegółowy mate-
riał na spotkanie, nie tylko dla począt-
kującego animatora.

IB: Oazowa formacja Dzieci Bożych 
jest dziecięcym deuterokatechumena-
tem, którego myślą przewodnią jest 
idea dziecięctwa Bożego. W każdym 
roku ta myśl przewodnia jest rozwa-
żana pod innym kątem: 

Rok I: Dziecięctwo Boże w relacji do 
Ojca – formacja skupiona wokół Słowa 
Bożego (Słowa życia), 

Rok II: Dziecięctwo Boże przez Syna 
– formacja skupiona wokół liturgii 
i  sakramentów (przez sakramenty 
Chrystus daje nam udział w  Swoim 
synostwie Bożym),

Rok III: Dziecięctwo Boże w Duchu 
Świętym, we wspólnocie. 

Dzieci Boże są również pełnopraw-
nymi uczestnikami Rejonowych i Die-
cezjalnych Dni Wspólnoty, ale mogą 
mieć też własne Dni Wspólnoty. Oba 
doświadczenia są ważne. Warto także 
przemyśleć, czy Dzieci Boże nie po-
winny spotykać się w  swoim gronie 
w ramach dnia wspólnoty Ruchu (np. 
w czasie spotkania w grupach).

ML: Czy warto coś jeszcze dodać?
IB: Dzieci Boże są przyszłością Ru-

chu Światło-Życie!
ML: Zgadzam się i w tym roku jadę 

znowu. Dziękuję za rozmowę.
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Na Ukrainie znalazłam się z własnej 
woli, bo nasze Zgromadzenie nie jest 
misyjnym i na misje jadą tylko te osoby, 
które chcą. Ten kraj stał się dla mnie 
drugą ojczyzną, bo służę tu już trzyna-
ście lat i uważam to za wielką łaskę Bożą. 
Od 2007 roku jestem animatorem oazy 
młodzieżowej.

Jakie były początki?
W 2006 roku znalazłam pożółkłe już 

książki oazowe, które zostawiła nasza 
siostra. Nigdy wcześniej nie miałam 
kontaktu z  Oazą, tylko w  Polsce coś 
słyszałam, tak piąte przez dziesiąte. 
Zaczęłam je przeglądać i odkryłam cu-
downy program formacji dla młodzieży.

Nasza młodzież zachęcała mnie, aby 
stworzyć w parafii wspólnotę. Nie wie-
działam, od czego zacząć. I oto Oaza 
w Gwardijsku zaczęła wydawać śpiew-
niki. Zadzwoniłam pod podany numer 
kontaktowy. Odebrał ks. Jarosław Gą-
siorek, któremu wyjaśniłam sytuację 
i  pragnienie stworzenia wspólnoty 

Cudowny program 
formacyjny

Urodziła się w 1968 roku w Wałczu. Ma sześcioro rodzeństwa. Do Zgro-
madzenia Sióstr Bożego Serca Jezusa wstąpiła w 1986 roku, gdy przeczy-
tała ogłoszenie w Przewodniku Katolickim. Pracowała kolejno we Wrocła-
wiu, Bierutowie oraz na Ukrainie: w Nowogrodzie Wołyńskim i w Ługań-
sku. Pełna energii i pomysłów. Rasowa misjonarka, wieczny podróżnik. 
Ponoć zamiłowanie do wędrówek przejęła od mamy. Obecnie jest ponow-
nie w Nowogrodzie na Ukrainie.

w naszej parafii. Ksiądz był zdziwiony, 
ale tak radośnie. Wszystko pięknie 
wyjaśnił, ofiarował swoją pomoc. Jestem 
mu niezmiernie wdzięczna za taki 
piękny przykład zachwytu tym ruchem 
– mnie to się udzieliło!

Zaczęłam prowadzić najpierw grupę 
młodzieży. Od razu przyszło dwadzie-
ścia osób! Bogu dzięki! Są! Ojciec Jaro-
sław Gąsiorek przyjeżdżał z Gwardijska 
na spotkania czy Dni Skupienia. Po 
dwóch latach podzieliłam młodzież na 
stopnie. Liczba uczestników stale rośnie. 
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Według szczerych wypowiedzi młodych 
Kościół Katolicki, parafia to dla nich 
drugi dom.

Osoba Założyciela, Sługi Bożego o. 
Franciszka Blachnickiego, na tyle mnie 
zachwyciła, że postanowiłam zacząć od 
początku. Mówiąc początek mam na 
uwadze Oazę Dzieci Bożych. Pomyśla-
łam, że skoro o. Blachnicki zaczął od 
ministrantów, od dzieci, to miał w tym 
swój plan. Zaprosiłam więc na spotkania 
dzieci, które pragnęły jeszcze bardziej 
poznać Jezusa, katechezy było im za 
mało. W 2010 r. było ich piętnaścioro. 
Spotykałam się z nimi, nie mając pro-
gramu. Szukałam, pytałam, ale o  tej 
wspólnocie, o jej prowadzeniu mało kto 
wiedział. Kiedy znalazłam jakiś program 
w internecie, ucieszyłam się niezmier-
nie, bo poczułam grunt pod nogami.

Dzieci przychodziło coraz więcej. Są 
zachwycone Jezusem, czekają na spo-
tkania. W naszej parafii odbywają się 
one w każdą sobotę. Najpierw jest chór, 
a potem praca w grupach z animato-
rami. Ojciec Franciszek pragnął w ser-
cach dzieci wzbudzić ducha Liturgii. 
W dostępny dla nich sposób wyjaśniał 
kolejne części Mszy Świętej. Raz w mie-
siącu prowadzimy z  dziećmi zajęcia 
praktyczne. Ministranci (prawie wszy-
scy chłopcy z oazy są ministrantami), 
uczą się jak służyć przy ołtarzu, poznają 
różne liturgiczne nazwy, a dziewczynki 
przygotowują dary i komentarze, uczą 
się śpiewania psalmu. Dzieci wiedzą, co 
to jest Pismo Święte i jak należy je czytać. 

W tym roku będziemy opiekować się 
duchowo Domem Małego Dziecka, 
który znajduje się u nas w Nowogradzie, 
a  także organizować akcje pomocy 
materialnej. W ten sposób dzieci mogą 
swoją wiarę przenieść na codzienne 
życie. Każdego roku wyjeżdżamy na 
tygodniowe rekolekcje. Jesienią i wiosną 
przeżywamy z dziećmi Dzień Skupienia. 
Bardzo mi w  tym pomaga młodzież 
z Oazy. Obecnie niektórzy uczestnicy 
z Oazy Dzieci Bożych formują się już 
w Oazie młodzieżowej i tak z pomocą 
Bożą się rozwijamy.

W naszej wspólnocie większość dzieci 
pochodzi z pełnych, katolickich rodzin, 
tylko niewielka część z rodzin prawo-
sławnych lub mieszanych. Rodzice są 
zadowoleni z  duchowego rozwoju 
dzieci, które przygotowują się do I Ko-
munii Świętej, uczestniczą w Liturgii. 
Wiara łączy się z kulturą i dzieci mimo 
swoich różnych niedoskonałości starają 
się dawać w szkole świadectwo o Jezusie. 
U nas katolicy są mniejszością i przy-
znanie się do tego wymaga odwagi. 
Bywa, że tylko jedno dziecko w klasie 
jest katolikiem.

Służenie Jezusowi w tych dzieciach to 
prawdziwa radość i dar. Bogu niech będą 
dzięki za o. Franciszka Blachnickiego. 
Wciąż i wciąż czytam jego książki, słu-
cham jego wypowiedzi, staram się do-
trzeć do źródła myśli, charyzmatu, aby 
przedłużać dzieło, które rozpoczął.

s. Marietta Miksa CDC
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Irena Szybist: Początki Oaz Modlitwy 
sięgają lat dziewięćdziesiątych. Kiedy 
byłam na rekolekcjach w Carlsbergu, ks. 
Ireneusz Kopacz, zajmujący się ewange-
lizacją na zachodzie i wschodzie, szukał 
taniego ośrodka na północy Polski, żeby 
organizować Ewangelizacyjne Oazy 
Modlitwy. Zaproponowałam mu Pel-
plin. I tak się zaczęło. Na początku te-
matami poszczególnych OM-ów było 
„Dziesięć kroków ku dojrzałości chrze-
ścijańskiej”. Program zawsze był uboga-
cony elementami ewangelizacyjnymi. 
Dzisiaj za radą Moderatora Generalnego 
bierzemy główne tematy z materiałów 
do formacji permanentnej.

Agnieszka Salamucha: Dla Ciebie, 
Taniu, te Oazy Modlitwy były pierw-

Szansa na wzrost
 Pelplińskie Oazy Modlitwy

Ruch Światło-Życie rodził się na Kaszubach i Kociewiu w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku w zupełnie innej rzeczywistości. Obecna 
diecezja pelplińska – rozległa, usiana małymi miasteczkami i wioskami 
– powstała w 1992 roku, obejmując tereny dawnej diecezji chełmiń-
skiej, które pozostały po oddzieleniu  części Gdańska, Gdyni (która była 
szczególnie dynamicznym ośrodkiem oazowym), Wejherowa, Torunia, 
Grudziądza, Bydgoszczy Fordonu. Sam Pelplin jest malutkim miastem 
z jednym rondem, wspaniałą katedrą, wybudowaną przez cystersów 
i unikatowym egzemplarzem Biblii Gutenberga, znajdującym się w Mu-
zeum Diecezjalnym. 

Z Ireną Szybist i Tatianą Piotrowską 
rozmawia Agnieszka Salamucha

szym poważnym kontaktem z Ruchem 
Światło-Życie.

Tatiana Piotrowska: Zawsze wie-
działam, że istnieje coś takiego jak 
Oaza, ale moje prawdziwe życie z Bo-
giem, autentyczna relacja osobowa 
z Nim, zaczęła się nie w Oazie, tylko 
w duszpasterstwie akademickim. Kiedy 
skończyłam studia w Gdańsku i wróci-
łam do rodzinnej miejscowości, bardzo 
brakowało mi wspólnoty – ludzi, z któ-
rymi mogłabym się modlić i porozma-
wiać. Wtedy poznałam Mirkę – dziew-
czynę, która pracowała w Trójmieście, 
ale miała swój dom rodzinny niedaleko 
mojego. Jeździłyśmy razem na spotka-
nia Odnowy w  Duchu Świętym. 
A  kiedy tamta wspólnota zaczęła się 
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wykruszać, Mirka zaprosiła mnie do 
Pelplina na Oazę Modlitwy. To był 
grudzień 2004 roku.

AS: I to był punkt zwrotny w życiu?
TP: We wrześniu 2005 roku poje-

chałam na I  stopień do Krościenka 
i  tak się to potoczyło. Jeździłam na 
kolejne rekolekcje we wrześniu, na 
turnus studencki. Ten termin ładnie 
synchronizował mi się z pracą zawo-
dową.

AS: Jakie widzicie różnice między 
tamtymi oazami modlitwy a  obec-
nymi?

TP: Mój pierwszy OM miał formułę 
otwartą, ale uczestnikami byli przede 
wszystkim dorośli. Dzieci pojawiały się, 
kiedy rodzice zabierali je ze sobą. 
Z młodzieży przyjeżdżało kilka osób, 
sporadycznie. Gdybym teraz miała 
pojechać po raz pierwszy na OM, 
pewnie bym się nie zdecydowała, bo 
obecnie 90% uczestników to młodzież.

IS: Nasze Oazy Modlitwy są adreso-
wane szczególnie do młodzieży – gim-
nazjalnej, licealnej i  studenckiej, ale 
przyjeżdżają również dorośli i dzieci.

TP: Rodzinom trudno przyjechać 
w całości – nieraz rodzice z dziećmi to 
sześć osób. Poza tym, jeśli ktoś mieszka 
na wsi, prowadzi gospodarstwo, to nie 
zamknie domu na cztery spusty na cały 
weekend, zwłaszcza w zimie, kiedy pali 
się w piecu. Dlatego na OM-y przyjeż-
dża głównie młodzież.

AS: Jak licznie?
IS: Co miesiąc około osiemdziesięciu 

osób.
AS: To dużo.
IS: Tym, którzy nie mogą przeżywać 

swojej formacji rocznej w parafii, da-
jemy możliwość przeżywania jej na 
OM-ach. Dzięki nim zwiększa się 
również szansa, by w małych miastecz-
kach i wioskach powstawały wspólnoty 
oazowe.
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TP: Zgłosić może się każdy, kto chce. 
Teraz również przez Facebooka. 
W praktyce wszystko zależy od stanu 
osobowego – czyli od tego, kto przyje-
dzie. Przy zapisach ludzie podają infor-
mację, kto jest na jakim etapie formacji. 
I wtedy tworzy się grupy. Tym, którzy 
przyjechali pierwszy raz, proponujemy 
grupy ewangelizacyjne. Zawsze jest 
nadzieja, że potem będą się dalej for-
mować. Bywa, że ktoś przyjedzie kilka 
razy, potem go nie ma pół roku, potem 
znowu przyjedzie... Czasami ludzie, 

którzy się tutaj poznają, tworzą pary 
narzeczeńskie, małżeńskie. To też jest 
jakaś radość. Naszą wielką radością jest  
to, że uczestniczą w Oazach Modlitwy 
i angażują się poprzez podejmowanie  
różnych posług alumni naszego semi-
narium, nie tylko oazowicze. Okazuje 
się, że jest to ważny element w ich se-
minaryjnej formacji.

AS: Prowadzisz wspólnotę oazową 
w swoim mieście – Starogardzie Gdań-
skim.

TP: Skończył się piąty rok funkcjo-
nowania naszej grupy. Życie weryfi-
kuje, kto odchodzi, a  kto zostaje. 
Osoby w trakcie formacji są albo na 
studiach i nie przyjeżdżają na spotka-

nia do Starogardu, albo czują na 
plecach oddech matury i  też już nie 
bardzo znajdują czas. Można powie-
dzieć, że sytuacja się ustabilizowała, 
chociaż to smutne, że w taki sposób. 

Dla tych nowych, młodszych wy-
myślam różne zabawy, taniec, żeby się 
nie czuły jak w  szkole na dodatko-
wych zajęciach, żeby się wyluzowały. 
Przecież nie będę im opowiadać 
o  transcendencji Boga, zresztą nie 
mam nawet takiej wiedzy teologicz-
nej. Czytamy Pismo święte, rozma-

wiamy. Czytamy też bajki Bruno 
Ferrero, które mają zawsze jakieś 
mądre przesłanie. Przemycam różne 
treści, co to jest Oaza, kim był Ojciec 
Franciszek.

Jeśli we wspólnocie parafialnej jest 
jedna osoba po I  stopniu, a  reszta to 
„ewangelizacyjni”, nie można zrobić 
spotkania nakierowanego na tę jedną 
osobę. Dlatego osoby z naszej wspól-
noty, które pojechały na I  stopień, 
formują się na OM-ach.

IS: Oazy o wiele łatwiej rozwijają się 
w  dużych miastach, gdzie wyższe 
uczelnie są na miejscu i  animatorzy, 
którzy kończą szkołę średnią, pozostają 
w swoich wspólnotach.

Jeśli we wspólnocie parafialnej jest jedna osoba 
po I stopniu, a reszta to „ewangelizacyjni”, nie można 
zrobić spotkania nakierowanego na tę jedną osobę.
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TP: Formacja młodzieży zaczyna się 
od piętnasto-, szesnastolatków, którzy 
każdego roku jeżdżą na rekolekcje oa-
zowe. Kiedy dochodzą do wieku matu-
ralnego i zaczynają studia, jeszcze się 
pojawiają, ale potem zazwyczaj giną 

w Bydgoszczy albo Trójmieście. Mają 
nowe otoczenie i  muszą być bardzo 
zaangażowani w  Ruchu – albo mieć 
sympatię z  kręgów oazowych – żeby 
wracać do Oazy ze środowiska studenc-
kiego. To dotyczy i dziewcząt, i chłopa-
ków. Nawet kiedy przyjeżdżają do 
domu, wolą pobyć z rodziną niż przy-
chodzić na spotkania oazowe. Potem 
zaczynają pracę, zakładają rodziny, 
rodzą się im dzieci... O  Domowym 
Kościele myślą zwykle wtedy, kiedy 
dzieci są już starsze. 

AS: Taniu, teraz sama podejmujesz 
posługę na OM-ach. W jakiej diakonii 
jesteś?

TP: Jestem odpowiedzialna za diako-
nię modlitwy. Słabo widać to, co ro-
bimy, w  porównaniu na przykład 
z diakonią liturgiczną lub muzyczną, 
które widać doskonale. A my to szara 
strefa, która jest i  działa. Diakonia 
modlitwy po prostu się modli (śmiech). 
Jesteśmy odpowiedzialni za przygoto-
wanie różańca na rozpoczęcie OM-u, 

za wprowadzenia do Namiotu Spotka-
nia i modlitwy na zakończenie dnia.

AS: Ile osób jest w diakonii modli-
twy?

TP: Mniej więcej dwadzieścia pięć. 
To ci, którzy się modlą i włączają w or-

ganizowanie czuwań, skupień, modli-
twy. Z kilkoma współpracuję bliżej. Ale 
tak naprawdę nie byłoby tych OM-ów, 
gdyby nie Irenka Szybist. Ona przygo-
towuje wszystko „od kuchni”, począw-
szy od zadbania o  ośrodek, zakupy, 
przygotowanie materiałów i sali. Cała 
ta praca spoczywa na jej barkach.

IS: Bardzo ważna jest w całym tym 
dziele obecność i  troska Moderatora 
Diecezjalnego, ks. Artura Pukownika, 
który nie tylko jako kapłan w  nich 
posługuje, ale inspiruje ich rozwój, 
wspomaga w tworzeniu diakonii, po-
maga w tworzeniu każdej serii rekolek-
cji. Jego troska i odpowiedzialność daje 
nam jako diakonii  poczucie bezpie-
czeństwa,  co jest bardzo ważne.

TP: Kiedy obserwuję działalność 
Ruchu w naszej diecezji na przestrzeni 
lat, dostrzegam, że wszystko nabiera 
tempa. Dużą pomocą są spotkania 
Diakonii Jedności i dobra współpraca 
jej członków.

Jeśli we wspólnocie parafialnej jest jedna osoba po I stop-
niu, a reszta to „ewangelizacyjni”, nie można zrobić spotka-

nia nakierowanego na tę jedną osobę. 
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Trzeba się odważyć przywrócić w świecie 
pytanie o Boga, odważyć się przywrócić 
jakość motywacji wiary Kościołom 
o pradawnej historii – oto właściwe 
zadanie nowej ewangelizacji. Odwaga 
pokazania wiary. Kościół ma wrócić do 
tego, co stało u jego podstaw, czyli do 
odważnego przekazywania kerygmatu 
wiary, do wyruszenia w drogę. Kiedy 
zaczyna stać w miejscu, kiedy zaczyna 
szukać stabilizacji w doświadczeniu 
wiary, to pierwszy moment, kiedy 
zaczyna się cofać.

Nowa ewangelizacja 
polega na wypracowaniu 
takich sytuacji, miejsc życia, 
działań duszpasterskich, 
by osoby, które utraciły 
wiarę, lub przeżywają 
ją w stopniu letnim, 
osłabionym, mogły wyjść 
z wewnętrznej pustyni. 

45
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PREHISTORIA BIWAKÓW
– Do dzisiaj to pamiętam – wspo-

mina moderator oazy w Trzciance ks. 
Grzegorz Szczygieł MS – siedzimy 
z animatorami rzeszowskiej Diakonii 
Ewangelizacji i  zastanawiamy się, co 
zrobić, żeby na oazę modlitwy poje-
chali ludzie z IX LO w Rzeszowie. Tam 
nie było uczniów grzecznych, uczesa-
nych, chodzących do Kościoła w każdą 
niedzielę. Mieliśmy jednakowe wnio-
ski: zróbmy to tanio, nie w  ośrodku 
rekolekcyjnym, atrakcyjnie, z  mocą. 
Nazwijmy to inaczej, na przykład 
„biwak modlitewny”. Tak już zostało. 
Pierwszy tego typu biwak poprowadzi-
liśmy w Jadownikach w 2004 r. – mówi 
ks. Szczygieł. 

Biwak modlitewny to nic innego jak 
oaza modlitwy. Każdy biwak ma swój 
temat i swoją dynamikę. Sama nazwa 
– „oaza modlitwy” – może być już 

Zupka chińska, 
karimata i uwielbienie

Można młodzież skoszarować, odczytać regulamin oazy modlitwy, dać im 
brewiarze do ręki i mówić: „Módlcie się, bo to jest ważne”. „Przy pomocy 
łaski Bożej” jest szansa, że dotrwają do końca. Ale chyba nie pojadą na 
następną. Oby tylko modlitwa nie zaczęła im się kojarzyć z egzekwowa-
nym przez Kościół obowiązkiem. Młodzi dziś żyją w naprawdę osobliwym 
świecie, często równoległym do naszego. Biwaki organizujemy w takiej 
porze roku, że długie spódnice są zazwyczaj mało odpowiednim i wygod-
nym strojem. I może to jest największa szansa saletyńskich oaz modlitwy. 

mało nośna dla tych, którzy są spoza 
Ruchu Światło-Życie, a  nawet spoza 
Kościoła. Coraz częściej widzimy, że 
sformułowaniem „oaza modlitwy” 
spora liczba młodych ludzi nie będzie 
zainteresowana, a  hasłem „biwak” – 
owszem. 

DOŚWIADCZENIE BAZOWE
– Widzę podwójną rolę biwaków – 

wylicza ks. Grzegorz. – Po pierwsze, 
mamy we wspólnotach ludzi, którzy 
jeszcze nie byli na rekolekcjach waka-
cyjnych, a  zainteresowali się oazą. 
Mamy też takich, którzy jak satelici 
krążą wokół Kościoła, parafii, wspól-
not. A formacja musi bazować na ja-
kimś doświadczeniu. Nie da się budo-
wać wspólnoty oazy bez doświadczenia 
czy przeżycia zbliżonego do przeżyć 
z  rekolekcji wakacyjnych. Młodym 
łatwiej będzie wytrwać w ciągu roku, 
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jeśli coś przeżyją, czegoś doświadczą.
– A po drugie? Jaką jeszcze widzisz 

rolę biwaków – pytam. – Po kilku 
miesiącach od rekolekcji wakacyjnych 
– kontynuuje ks. Grzegorz – emocje 

opadają i przeżycia się zacierają. Le-
karstwem na powakacyjny marazm 
miały być regularnie organizowane 
dni wspólnoty. Niestety, rzeczywistość 
jest taka, że dni wspólnoty w  wielu 
sytuacjach przypominają bardziej 

zloty partyjne niż dzielenie się do-
świadczeniem żywego Boga i żywego 
Kościoła, także w  diecezjach, które 
chlubią się wieloletnią obecnością 
ruchu – mówi.

– A ewangelizacja? – pytam znowu. 
– Chyba przyznasz mi rację – mówi 
ks. Grzegorz – że prowadząc biwaki, 
doświadczaliśmy obaj, że spotkanie 
wokół modlitwy zawsze ma wymiar 
ewangelizacyjny.

Formacja musi bazować na jakimś doświadczeniu. Nie da 
się budować wspólnoty oazy bez doświadczenia czy 

przeżycia zbliżonego do przeżyć z rekolekcji wakacyjnych. 
Młodym łatwiej będzie wytrwać w ciągu roku, jeśli coś 

przeżyją, czegoś doświadczą.



Oaza Pismo Ruchu Światło-Życie

48

JAKIE OWOCE
– Jakie widzisz owoce biwaków – 

pytam ks. Grzegorza. – Podobne, jak 
rekolekc j i  wakac yjnych,  ty lko 
w mniejszej skali – odpowiada. – Lu-
dzie zaczynają inaczej patrzeć na 
Kościół. Wchodzą w relację z Jezusem 
albo odkrywają ją na nowo. Pojawiają 
się w nich pragnienia życia modlitew-
nego. Spowiadają się, nieraz po 
dłuższym czasie. Chcą się jednać 
z ludźmi. Wchodzą do wspólnot, a ci 
którzy nie wchodzą, nawet po dłuż-
szym czasie wspominają biwak jako 
kluczowe doświadczenie w  życiu 
wiary bądź poszukiwaniu Boga – wy-
mienia ks. Grzegorz.

KULTURA PODNIECENIA
Kilka lat uczyłem w różnych szkołach. 

Miałem intensywny kontakt z  mło-
dzieżą, prowadząc wspólnoty w para-
fiach, jeżdżąc na rekolekcje wakacyjne, 
spowiadając czy towarzysząc młodym 
przeżywającym życiowe zawirowania. 
Kiedy spotykam się ze współbraćmi 
prowadzącymi oazę, dochodzimy do 
podobnych wniosków. Nasza młodzież 
jest przebodźcowana.

Nie ma się co dziwić. Po pierwsze, od 
kilkudziesięciu lat obserwujemy gwał-
towne przyśpieszenie zmian. Wiesz-
czami tego stanu byli Alvin i  Heidi 
Toffler. Ich świetna książka z  1970 r. 
„Szok przyszłości” opisuje apokalip-
tyczną wizję takiego tempa zmian, 
którego człowiek nie będzie już w stanie 

wytrzymać. Szybkość zmian powoduje 
prowizoryczność życia. Wszystko staje 
się materiałem do użycia i wyrzucenia. 
Niestety w ten mechanizm weszły także 
relacje międzyludzkie.

Po drugie, widzimy, że pokolenie 
młodzieży, z  którym pracujemy, jest 
generacją narcyzów. Oni nie umieją być 
lojalni ani wobec środowiska, w którym 
żyją, uczą się, pracują, ani wobec swoich 
bliskich. To ludzie coraz bardziej opętani 
potrzebą samorealizacji i  coraz silniej 
skoncentrowani na samych sobie.

Po trzecie, młodzież, z którą pracu-
jemy jest silnie przesiąknięta uogólnio-
nym niepokojem. Efektem jest nieuf-
ność, którą okazują wobec więzi z  in-
nymi ludźmi i wspólnotami.

Prowadząc oazy czy biwaki, stajemy 
nieraz wobec pytania: dawać bodźce czy 
nie. Jeśli tak – to jakie? A jeśli nie – li-
czymy się z tym, że młodzież się zanudzi. 
Niestety, nie wygramy z kolorowymi 
reklamami, filmami, programami tele-
wizyjnymi rozhuśtującymi emocje 
chłopaków i dziewczyn do granic moż-
liwości.

To, co możemy im dać na naszych 
oazach to trzy rzeczy, których zasadni-
czo nie mają w domach – i to jest nasza 
najmocniejsza strona. Wspólne jedzenie 
i  spanie na sali gimnastycznej albo 
w zbiorowych salach jakiegoś skrom-
nego ośrodka rekolekcyjnego. Prostota 
warunków, ocierająca się o  survival. 
Atmosfera wspólnotowej, głębokiej 
i charyzmatycznej modlitwy.
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PLAN DŁUGOFALOWY
– Organizując przygotowanie do 

bierzmowania – opowiada ks. Łukasz 
Hołda MS, katecheta z saletyńskiej pa-
rafii w Sobieszewie – mieliśmy wybór. 
Albo robimy znany standard: kilka 
spotkań, 200 pytań i egzamin, albo coś 
więcej. Wybraliśmy „coś więcej”.

Ks. Łukasz w Sobieszewie – wyspiar-
skiej dzielnicy Gdańska – pracuje od 
sierpnia 2012 r. – Chciałem skorzystać 
ze sprawdzonego już przez innych 
współbraci pomysłu, czyli biwaku mo-

dlitewnego – mówi. – W  przypadku 
duszpasterstwa u mnie w parafii miał to 
być początek długofalowego planu. Chcę 
włączyć się z  miejscową młodzieżą 
w pieszą pielgrzymkę warmińską. Od 
wielu lat saletyni prowadzą tam dwie 
grupy. Żeby pozyskać młodych – warto 
im coś wcześniej zaproponować – pod-
kreśla ks. Łukasz. Biwak na wyspie 
prowadził ks. Marcin Sitek MS, który 
jest też przewodnikiem jednej z  tych 
warmińskich grup pielgrzymkowych, 
a na wakacjach będzie moderatorem 
I stopnia oazy.

Pytam ks. Łukasza o owoce biwaku 
w Sobieszewie. – Z dwudziestu kandy-
datów do bierzmowania na biwaku 
zjawiło się jedenastu, a do końca wy-

trwało ośmiu. Ale przynajmniej część 
z nich odkryła, że modlitwa może być 
fajna. W samej formie biwaku zasko-
czyło mnie, że jest dość dużo czasu na 
integrację, na bycie ze sobą. Myślę, że 
dla młodych jest to szczególnie ważne. 
I  co istotne – biwak pokazuje, że coś 
w Kościele może być adresowane wprost 
do młodych, i nie musi to być przesta-
rzałe czy nieciekawe – podkreśla ks. 
Hołda.

W Sobieszewie bezpośrednio po bi-
waku zrodziło się wśród uczestników 

pragnienie, żeby spotykać się częściej. 
Co ważne, młodzi na pobiwakowe 
spotkania zapraszają także swoich zna-
jomych. Ks. Łukasz widzi, że zaczynają 
inaczej funkcjonować między sobą, a to, 
co ich na pewno czeka, to praca nad 
relacjami międzyludzkimi.

UWIEDZENIE, STYGMATY, 
KURA... DAJ SPOKÓJ!

Saletyni organizują biwaki jesienią 
i  wiosną. Sam tylko rok formacyjny 
2012/2013 to siedem biwaków w różnych 
miejscach. W październiku i listopadzie 
2012 roku udało się zgromadzić młodzież 
na czterech biwakach. Do Mrągowa 
przyjechali ludzie związani ze wspólno-
tami ruchu w Olsztynie i Mrągowie. Bi-

Szybkość zmian powoduje prowizoryczność życia. Wszystko 
staje się materiałem do użycia i wyrzucenia. Niestety w ten 

mechanizm weszły także relacje międzyludzkie.
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wak w Łomnicy zgromadził młodych 
z Trzcianki i okolic. W Dominikowicach 
modlili się uczestnicy z Dębowca, Domi-
nikowic, Kobylanki, Krakowa i  Rze-
szowa. W Sobieszewie spotkali się kan-
dydaci do bierzmowania z miejscowej 
parafii. We wszystkich tych czterech 
spotkaniach wzięło udział ok 200 uczest-
ników, nie licząc animatorów i księży. 

Hasłem październikowego biwaku 
w Mrągowie był cytat z Księgi Proroka 
Jeremiasza: „Uwiodłeś mnie, Panie?” 
Główny organizator ks. Marcin Sitek MS 
chciał, żeby biwak wpisał się w działania 
związane z rozpoczętym Rokiem Wiary 
i odbywającym się wówczas w Rzymie 
Synodem Biskupów nt. Nowej Ewange-
lizacji. – Chcieliśmy, żeby uczestnicy tego-
rocznego biwaku uświadomili sobie, że 
ewangelizacja nie jest przywilejem, ale 
obowiązkiem każdego ucznia Jezusa. Nie 
chodzi tu o niepoważne i krzykliwe rzu-
canie pobożnych sloganów. Trzeba ewan-
gelizować, prowadząc nieraz pełne trudu 
codzienne życie, będąc wyrazistym, 
konkretnym chrześcijaninem – podkreśla 
ks. Sitek. Dlatego też treścią modlitwy 
w  pierwszy dzień była skarga, którą 
wypowiada Jeremiasz z powodu trudów 
i niepowodzeń życia prorockiego.

W kolejny dzień biwaku ks. Marcin 
mówił podczas konferencji, że współ-
cześni chrześcijanie, zaproszeni do 
ewangelizacji, przeżywają podobne 
udręki i rozterki, jak prorok. – Tak jak 
Jeremiasz, również my, osoby bierzmo-
wane, mamy obowiązek głoszenia słowa 

Bożego i  świadectwa. Ale też podobnie 
jak on przeżywamy trudności z głosze-
niem: bo jesteśmy wyśmiewani, bo 
uważamy, że to nie ma sensu, a czasem 
brakuje nam odwagi. Nieraz doświad-
czamy, że świat jest nieprzychylny oso-
bom wierzącym albo jesteśmy traktowani 
z  obojętnością. W  każdym razie, tak 
samo jak prorok możemy liczyć na to, że 
Pan Bóg jest naszym wspomożycielem; że 
On jest mocą, dzięki której możemy da-
wać bardzo owocne świadectwo. Podob-
nie jak Jeremiasz możemy mieć z  tego 
satysfakcję – prorok przecież śpiewa 
i  chwali Pana za to, że może głosić 
i świadczyć o Nim. Nas czeka to samo – 
zaznacza ks. Marcin. To, co wybrzmiało 
w  konferencji ks. Sitka, było także 
osnową modlitwy wieczornej tego dnia 
– młodzi prosili o  łaskę świadczenia 
o Bogu i głoszenia Jego słowa w mocy 
Ducha Świętego, pomimo wszelkich 
trudności.

Natomiast w  listopadzie ubiegłego 
roku biwakowiczom z Łomnicy towa-
rzyszyło zdanie św. Zygmunta Szczę-
snego Felińskiego: „Mój punkt widzenia 
to wiara”. Szczególnym bohaterem jed-
nego z dni biwaku był ojciec wiary – 
Abraham. Ale chyba najmocniejsze 
wrażenie wywarła na uczestnikach 
projekcja spektaklu telewizyjnego pt. 
„Stygmatyczka”, przedstawiającego hi-
storię mistyczki Wandy Boniszewskiej.

Biwak modlitewny w Dominikowi-
cach, również w listopadzie, odbywał 
się pod hasłem „Szukamy ziaren 
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wiary”. Kura z  plakatu, będącego za-
proszeniem na biwak, stała się leitmo-
tivem wszystkich konferencji i homilii. 
Jeden z saletynów prowadzących oazę 
modlitwy, odnosząc się do tego właśnie 
obrazu, mówił o wierze, jej poszuki-
waniu oraz przekazywaniu. Podkreślił, 
że ziarnami, z których rodzi się owoc 
wiary są słowo Boże, modlitwa, sakra-
menty i  wspólnota. Inny saletyn, ks. 
Damian Kramarz, nawiązując w homi-
lii do obrazu, użytego podczas konfe-
rencji, zachęcił sugestywnie do odważ-
nego rozwijania swojej wiary. Duże 
zainteresowanie biwakowiczów wzbu-
dził film o  cudzie eucharystycznym 
w Sokółce „Ja jestem”.

Wiosna 2013 roku to dwa biwaki – 
kwietniowy w Mrągowie i planowany 
na początek czerwca w  Sobieszewie. 
W Mrągowie modliło się 90 osób. Całe 
spotkanie przebiegało pod hasłem 
„Czego szukacie?” Każdy dzień biwaku 
miał swój konkretny temat. Dzień 
pierwszy z hasłem „Panie, gdzie miesz-
kasz?” ukierunkowany był na poszuki-
wanie i poznawanie swoich pragnień. 
Spotkanie modlitewne było czasem 
rozmowy o nich ze Zmartwychwstałym 
Jezusem. W drugi dzień młodzież sta-
rała się poznać, jaka jest odpowiedź Je-
zusa na ludzkie pragnienia. Dlatego te-
matem dnia było zdanie: „Chodźcie 
a zobaczycie!”. Wieczorna modlitwa była 
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wielką prośbą o światło serca i zaufanie 
Jezusowi na drodze powołania, które 
Bóg daje każdemu człowiekowi. Temat 
trzeciego dnia „Tego dnia pozostali 
u Niego” zachęcał do wdzięczności Bogu 
za troskę o człowieka. 

Warto zaznaczyć, że saletyńskie bi-
waki modlitewne udaje się organizować 

przy ogromnej życzliwości dyrektorów 
szkół i władz samorządowych. Budynki 
szkolne w Dominikowicach, Łomnicy, 
Dębowcu (biwak w 2008, 2010 i 2011  
r.) i Mrągowie to sprawdzone miejsca na 
trzydniowe spotkania.

Dominikowicki biwak z 2009 r. miał 
jeszcze jedną atrakcję – koncert krakow-
skiego zespołu Daj Spokój, znanego 
między innymi z Międzynarodowych 
Saletyńskich Spotkań Młodych w Dę-
bowcu. Wokalistą tej kapeli jest ks. 
Grzegorz Szczygieł MS. Świeccy człon-
kowie zespołu mieszkają w Krakowie 
i są związani z krakowską parafią sale-
tynów. Mocną stroną zespołu są kon-
certy, na których panuje niezwykłą at-
mosfera zarówno zabawy, jak i refleksji. 
Zwyczajem stało się już zakończenie 
koncertu wspólną modlitwą wykonaw-

ców i słuchaczy. Czas po koncercie to 
też okazja do nieraz bardzo osobistych 
spotkań i rozmów uczestników.

BIWAKI TO NIE PANACEUM
Nie o to chodzi, żeby naśladować sa-

letynów i ich metodę prowadzenia oaz 
modlitwy, ale żeby poszukiwać. To co 

5-10 lat temu było nowością, już dziś 
nieraz wymaga reformy. Kilka lat temu 
hitem na rekolekcjach, zarówno waka-
cyjnych, jak i  szkolnych były panto-
mimy. W  tym roku, prowadząc z ks. 
Szczygłem rekolekcje dla szkół średnich, 
pantomimy zastąpiliśmy precyzyjnie 
dobranymi teledyskami. Odbiór mło-
dzieży był kapitalny.

Dziś są biwaki, ale to nie panaceum 
na wszystko. Być może za rok już ich nie 
poprowadzimy. Może pojawi się jakaś 
nowa forma. OBY. Charyzmat to coś 
żywego, więc ma w sobie wpisaną pewną 
nieokreśloność, zaskoczenie, nowość. 
Łaski przecież nie da się przewidzieć 
i zaksięgować.

ks. Grzegorz Zembroń MS
duszpasterz, doradca psychologiczny, 

dziennikarz, pijarowiec

Dziś są biwaki, ale to nie panaceum na wszystko. Być może 
za rok już ich nie poprowadzimy. Może pojawi się jakaś 
nowa forma. OBY. Charyzmat to coś żywego, więc ma 
w sobie wpisaną pewną nieokreśloność, zaskoczenie, 

nowość. Łaski przecież nie da się przewidzieć i zaksięgować. 
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Jak rodzina może spędzać wolny 
czas? Na wspólnych rozmowach, 
spacerach, może wspólnym wyjściu 

do kina… A gry planszowe? Czy zda-
jemy sobie sprawę, że takie gry mogą 
doskonale wypełnić nam czas, dostar-
czając zarówno rozrywki, jak i spajając 
całą rodzinę?

Czy warto grać?
Kto powiedział, że ekstremalne przygody w plenerze są zarezerwowane 
dla harcerzy i graczy ASG, a gry planszowe to rozrywka na poziomie 
starszaków z klubu malucha? Oazowiczu od lat 3 do 103 – po prostu 
POCZUJ TO!

Czym są nowoczesne gry planszowe 
(bo o nich tu będziemy mówić)? To nie 
Chińczyk, Monopol, nie szachy ani 
bierki. Nie chcę tu wymieniać  niezliczo-
nych tytułów współczesnych gier. Wy-
starczy, że wspomnę o tym, że obecne 
tytuły oferują dużo, dużo więcej niż 
wymienione wyżej, leciwe już pozycje. 
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We współczesnych grach znajdziemy: 
przygodowe (kooperacyjny Robinson 
Crusoe), edukacyjne (Fauna), rodzinne 
(Carcassonne, Fasolki), strategiczne, 
ekonomiczne, imprezowe, dla babci 
i dziadka, dla super umysłów i dla dzieci. 
Dla każdego coś na pewno się znajdzie.

Od czego my zaczynaliśmy? Od Su-
perFarmera. Od Metra. Od Fasolek. 
Szybko okazało się, że świat gier plan-
szowych jest niezmiernie bogaty. Pozna-
liśmy je głównie dzięki najstarszemu 
polskiemu konwentowi – gliwickiemu 
Pionkowi. Oprócz konwentów jest też 
prężnie rozwijające się forum interne-
towe, gdzie można poradzić się i wymie-
nić doświadczenia. W końcu jest cała 
masa sklepów: stacjonarnych i interne-
towych. Wystarczy poszukać.

Czy warto grać? Warto. Gry uczą nas 
nie tylko walki z  przeciwnikiem, ale 
również pomagają  poznać siebie, swój 
stosunek do tego, co robię i jak bardzo 
mi na tym zależy. Odkrywają też nowe 
talenty, np. artystyczne, lub pokazują, 
kto najlepiej logicznie myśli. Rozwijają 
wyobraźnię. Gry sprawnościowe poma-
gają wyostrzyć zmysły; strategiczne – 
planowanie; ekonomiczne – zarządzanie 
zasobami. W końcu gry kooperacyjne 
uczą współpracy i  dogadywania się. 
Pomagają też w przezwyciężaniu swoich 
słabości, ułomności, lęków. Uczą nas, że 
nie możemy skupiać się na porażkach, 
tylko się na nich uczyć. Gry dają też 
okazję do trudnej nauki przestrzegania 
reguł i grania fair.

W obliczu wszelkich zagrożeń, jakie 
czyhają na rodzinę, gry planszowe 
jednoczą przy jednym stole wszyst-
kich. Są okazją do porozmawiania, 
podyskutowania, pośmiania się. Tele-
wizja kradnie nam wiele czasu, także 
ten na rozmowę. Podobnie komputer. 
Gry planszowe (nazywane przez nie-
których grami bez prądu) skłaniają 
i zachęcają do rozmów, do żywej inte-
rakcji ze współgraczem – tego nie da 
się uniknąć.

Niejeden na pewno zauważy, że gry 
nie są tanie i że nie warto. Dobra gra 
zapewni nam rozrywkę na wiele (może 
nawet kilkadziesiąt) godzin. Porów-
najmy teraz te godziny z kosztem, jaki 
wyniósłby przy spędzeniu tego czasu 
np. w kinie. Oprócz tego czas spędzony 
razem przy dobrej grze trudno jest 
przeliczyć na pieniądze.

A zatem szukajmy okazji do pozna-
nia siebie. Spędzajmy czas razem. 
Szukajmy też dobrych gier, a na pewno 
pozytywnie nas zaskoczą.

Łukasz Hapka

Więcej informacji na stronach:
http://www.gry-planszowe.pl/forum 
- Forum internetowe
http://www.swiatgierplanszowych.
pl/ - Strona czasopisma poświęco-
nego grom
http://i-szop.pl/ - Porównywarka cen 
gier w sklepach internetowych
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Po długiej zimie przychodzi taki moment, że wreszcie robi się cieplej, ptaszki 
śpiewają, trawka się zieleni i to jest idealny moment na spacer. Na liście 
idealnych miejsc na idealny spacer, w samej czołówce plasuje się LAS. Ale 

ile czasu można chodzić oglądając krzaczki ze wszystkich stron, słuchając pięknego 
śpiewu ptaszków i omijając mrówki? Dla tych, którym marzy się odrobina emo-
cji połączona z tradycyjnym spacerkiem wymyślono marsze na orientację. 

Kto był harcerzem, na pewno wie, o czym mowa. Zabawa polega na zoriento-
waniu się w terenie na podstawie otrzymanej mapy i odnalezieniu jak największej 
ilości zaznaczonych na niej punktów. Na przejście całej trasy jest przewidziany 
pewien ograniczony czas (zazwyczaj ok. 2 godz.), który zazwyczaj odpowiada 
tempu „spacerowemu”.  Wędruje się w drużynach jedno- lub dwuosobowych, ale 
podczas zawodów nie jest wcale trudno spotkać w lesie tzw. „tramwaj”, tj. grupę 
złożoną z kilku drużyn. 

Póki co wydaje się, że te całe marsze to żadna trudność. W końcu każdy z nas 
mapę w ręku kiedyś miał i musiał się nią posłużyć. Sprawa się komplikuje, kiedy 
okazuje się, że mapa wygląda tak:

Marsze na orientację
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lub tak:
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Dobra rada, dla tych, którzy złapią bakcyla przygody z marszami na orienta-
cję: czasami warto poświęcić trochę czasu na rozgryzienie mapy, zanim na 
dobre wyruszy się w las. Zdarza się, że na tym etapie przydaje się kalka techniczna, 
na którą przerysowujemy pewne fragmenty mapy. Obowiązkowym elementem 
wyposażenia marszowego jest też kompas lub busola (najlepiej z lusterkiem), 
która niejednokrotnie wskaże nam prawidłowy kierunek. A po co lusterko? Nie, 
moje drogie panie, nie chodzi o poprawienie makijażu. Chodzi o tzw. „zlustro-
wanie”, czyli odbicie lustrzane fragmentów mapy, bo i takie atrakcje przewidują 
budowniczowie tras. Wydaje się, że łatwiej jest jednak przerysować te fragmenty 
na kalkę i następnie manipulować nimi dowolnie.
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Każdy z uczestników powinien posiadać również podstawową wiedzę o czyta-
niu map terenowych – jakimi symbolami oznacza się dołek, drzewo, drogi, wąwozy, 
pagórki, co oznaczają poziomice, poszczególne kolory na mapie etc. Kiedy już uda 
nam się odnaleźć dany punkt kontrolny, czyli zawieszoną kartkę w kolorze czer-
wono-białym, musimy go potwierdzić na karcie startowej naszej drużyny. W tym 
celu spisujemy kod umieszczony na wspomnianej czerwono-białej kartce używa-
jąc do tego kolorowej kredki zawieszonej tuż obok. Zdarza się, że taki punkt 
kontrolny ma swoich „towarzyszy”, tj. punkty, które występują w niewielkiej od-
ległości od tego właściwego. Musimy być tutaj czujni i potwierdzić punkt dokład-
nie oznaczony na mapie. 

Przeczesywanie lasu w celu potwierdzenia punktów robi się jeszcze ciekawsze, 
kiedy zapada noc. Zakłada się wtedy „czołóweczkę” i wyrusza w ciemny las, który 
wygląda jakby był pełen pomylonych górników szukających węgla na powierzchni 
ziemi. Mapy przewidziane na etapy nocne zazwyczaj nie mają aż tylu utrudnień 
jak te na dzień, same ciemności bowiem stanowią największą trudność. W nocy 
o wiele łatwiej niż w dzień można się natknąć na przedstawiciela polskiej leśnej 
fauny. O ile spotkanie z sarenką czy zającem jest zazwyczaj dosyć sympatycznym 
wydarzeniem, o tyle jeśli pojawia się dzik – lepiej rozejrzeć się szybko za dobrym 
drzewem. 

Oprócz biegania po lesie organizatorzy przewidują różne konkursy wiedzy 
o Polsce, danym regionie lub na inny określony wcześniej temat. W ciągu weekendu 
spędzonego na marszach na orientację nie ma więc czasu na nudę.

Na koniec wspomnimy jeszcze, że przygodę z marszami na orientację można 
przeżyć na każdym etapie życia. Podczas większości zawodów przewidzianych 
jest kilka kategorii wiekowych i z pewnością każdy odnajdzie się w którejś z nich. 
Warto zaznaczyć, że kategoria seniorów nie należy do najmniej licznych, tzn. że 
w tej pasji jest to „coś”, co ciągnie do pojechania na kolejne i kolejne zawody. Są 
one okazją nie tylko do sprawdzenia się w umiejętności orientacji w terenie, nie 
tylko mobilizują do spędzenia kilku godzin na świeżym powietrzu, ale przede 
wszystkim dają możliwość do poznania wspaniałych ludzi dzielących wspólną 
pasję. Do dziś wspominamy gorącą dyskusję kilku panów w zaawansowanym już 
wieku, prowadzoną do późna w nocy. Sprzeczali się o dokładną lokalizację punk-
tów kontrolnych, próbując z pamięci odtworzyć przebieg trasy. Młodsi uczestnicy 
pytali się wtedy strwożonym głosem: „Czy oni są normalni?”. Chyba każdy, kto 
ma w życiu jakąś pasję jest trochę „nienormalny”. Ale nie jest to groźne. A wręcz 
przeciwnie. Ale to musicie już sprawdzić sami.

Ania i Karol Jędrys
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Rok 1973 był dla Polaków czwar-
tym rokiem rządów I sekretarza 
Edwarda Gierka. Media komu-

nistyczne niewiele wspominały o świa-
towych sukcesach gospodarczych (jak 
choćby o otwartych w Nowym Jorku 
budynkach Word Trade Center). Ko-
munistyczna propaganda koncentro-
wała się na wprowadzonych przez 
Pocztę 1 stycznia pocztowych kodach 
adresowych. Prasa i radio dostarczało 
informacji potwierdzających właściwy 
kurs reform podjętych przez ekipę 
Gierka. Zwiastunami „polskiego skoku 
gospodarczego” miały być informacje 
o zakończeniu produkcji w FSO samo-
chodu marki Warszawa, a rozpoczęciu 
produkcji w Bielsku-Białej włoskiego 
Fiata 126. Wiosną 1973 roku szumnie 
zapowiedziano budowę największej 
w Europie huty: Huty Katowice. Przy 
okazji Nowej Hucie władze sprezento-
wały pomnik Lenina. Ideami socjali-
zmu mieli żyć wszyscy Polacy, a zwłasz-
cza młode pokolenie. 

W  roku 1973 przypadła pięćsetna 
rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. 
Z tej okazji ONZ ogłosił ten rok Rokiem 
Kopernikańskim. Również w  Polsce 
obchodzono rocznicę urodzin Koper-
nika. Podczas wakacji 1973 roku ZHP 
kończyło wielką akcję pod nazwą 
„Frombork 1001” (uczestnikami akcji 
stali się bohaterowie „VIII Księgi Tytusa 

Rok 1973
Romka i Atomka”). Akcja miała na celu 
odbudowanie zniszczonego w  czasie 
wojny Fromborka i przygotowanie go 
do obchodów urodzin Mikołaja Koper-
nika. W prowadzonej w  latach 1966-
1973 akcji uczestniczyło około 30 ty-
sięcy harcerzy i harcerek.

Gdy Związek Harcerstwa Polskiego 
oddawał się budowie Polski Ludowej 
i  krzewieniu idei socjalistycznych, 
przedwojenny harcerz, ks. Franciszek 
Blachnicki, krzewił idee dawnego har-
cerstwa w utworzonym ruchu religij-
nym. W czasach materialistycznej in-
doktrynacji oraz budzącego się stylu 
konsumpcjonizmu oazy przyciągały 
coraz szersze kręgi młodzieży. W czasie 
piętnastu dni rekolekcji młody człowiek 
otrzymywał doświadczenie, które towa-
rzyszyło mu często do końca jego życia. 
Na rekolekcjach oazowych spotykał 
innych młodych ludzi, którzy jak on 
wierzyli w Boga i potrafili to wyrazić. 
Chłopcy z oaz, z gitarami, nierzadko 
z długimi włosami, ale bez papierosa 
i alkoholu, pociągali swoim charakte-
rem młode dziewczęta. Te zaś poprzez 
swoją skromność ubioru (słynne oa-
zowe spódnice), język, uprzejmość i styl 
bycia stawały się ideałem dla niejednego 
z nich. 

Doświadczenie oaz prowadzonych od 
roku 1969 w  ramach Ruchu Żywego 
Kościoła ks. Franciszek Blachnicki za-
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11 czerwca 1973 r., Krościenko, Akt oddania Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła; Kardynał Wojtyła 
dokonuje poświęcenia figury Niepokalanej w centrum Ruchu na Kopiej Górce.

Krościenko, poświęcenie statuy Niepokalanej Matki Kościoła; Kardynał Wojtyła oddaje Ruch Żywego 
Kościoła Niepokalanej
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pragnął zawierzyć uroczystym aktem 
Niepokalanej. Ten moment zaplano-
wano na poniedziałek Centralnej Oazy 
Matki 1973 roku. Na uroczystość został 
zaproszony kard. Wojtyła. Dlaczego 
właśnie on? Nie tylko dlatego, że był 
arcybiskupem metropolii na terenie 
której znajdowało się Krościenko. 
Przede wszystkim dlatego, że w nim ks. 
Franciszek Blachnicki odnalazł protek-
tora dla Ruchu. Jak wcześniej planował 
oparcie oaz o bazę naukową KUL, tak 
po poznaniu kard. Wojtyły uznał, że 
jego osoba będzie najlepszym wspar-
ciem dla Ruchu. Nie omylił się. Ks. kard. 

Wojtyła widział w  ruchu oazowym 
metodę działania idei soborowych 
w  konkretnym zastosowaniu wycho-
wawczym wśród młodzieży. 

11 czerwca 1973 roku, kiedy zaplano-
wano uroczystości w Krościenku, kar-
dynał przysłał telegram, że nie będzie 
mógł wziąć w nich udziału. Ale zasko-
czył wszystkich przybywając na Kopią 
Górkę. Jak sam przyznał, przygnał go 
tu „jakiś wewnętrzny nakaz serca”. Akt 
oddania, który przed figurą Niepokala-
nej Matki Kościoła odczytał kard. Karol 
Wojtyła, jest określany w naszym ruchu 
jako akt konstytutywny. To znaczy, że 
w nim jak w konstytucji zawarto naj-

ważniejsze treści charyzmatu oazo-
wego. I wypowiedział je wraz z odda-
niem całego Ruchu Niepokalanej 
przyszły papież, przyjaciel oaz, kard. 
Karol Wojtyła. 

Rok 1973 to również pierwsza oaza 
dla rodzin. Myśl o  stworzeniu ruchu 
rodzinnego dojrzewała u ks. Franciszka 
Blachnickiego od wielu lat. Rodziny 
były jednak ostatnim ruchem (nurtem), 
który zainicjował w  ramach Ruchu 
Żywego Kościoła. W roku 1973 zorga-
nizowano trzy turnusy oaz rodzin 
w Krościenku nad Dunajcem. W sumie 
uczestniczyło w  nich 51 rodzin (164 

osoby) z 10 diecezji. Tak jak pozostałe 
oazy dorosłych trwały one jeszcze wtedy 
tylko jedenaście dni. 

Oazy rodzin zorganizowano nieco 
inaczej niż inne grupy oaz dorosłych 
(kapłanów czy katechetek). Rodziny 
mieszkały w  różnych punktach Kro-
ścienka po 2-3 rodziny w jednym bu-
dynku. Śniadania i  kolacje rodziny 
przygotowywały we własnym zakresie, 
a  tylko obiady spożywano wspólnie. 
Uczestnikami oaz były zarówno młode 
małżeństwa jak i  takie z wieloletnim 
stażem. Stąd rozpiętość wieku dzieci 
była od najmniejszych do 18 lat. Róż-
nice były również w  pochodzeniu 

Akt oddania, który przed figurą Niepokalanej Matki 
Kościoła odczytał kard. Karol Wojtyła, jest określany 

w naszym ruchu jako akt konstytutywny.
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społecznym i wykształceniu uczestni-
ków. Były zarówno osoby z wykształce-
niem podstawowym, jak i  z  tytułami 
naukowymi. Dziećmi szkolnymi zajmo-
wały się panie katechetki i siostry za-
konne. Młodzież, która przyjechała 
z rodzicami, zgrupowana została w oa-
zie małej (grupie oazowej) i realizowała 
program oazy I stopnia. Program reko-
lekcji zakładał wspólną z  innymi oa-
zami z Krościenka Mszę świętą, konfe-
rencję, rewizję życia w grupach, wie-
czorne nabożeństwo wraz z konferencją 

i  pogodny wieczór. Program był tak 
ułożony, by czas poobiedni był do 
dyspozycji rodziny. W  ten sposób 
małżonkowie wykorzystujący swój 
urlop mogli też odpocząć od tempa 
życia codziennego. W  konferencjach 
poruszane były bardzo ważne pro-
blemy: jak sakrament małżeństwa, 
metody planowania rodziny, wychowa-
nia chrześcijańskiego w rodzinie (kate-
chumenat rodzinny), miłości i wolności 
od zniewoleń w rodzinie. 

Moderator pierwszej oazy rodzin ks. 
Stefan Patryas przyjechał do Kro-
ścienka, by prowadzić oazę studencką. 

Został jednak poproszony przez ks. 
Blachnickiego o poprowadzenie reko-
lekcji dla rodzin. Materiał pastoralny, 
według którego ks. Patryas prowadził 
rekolekcje, pochodził głównie z  nie-
mieckich czasopism religijnych po-
święconych rodzinie, oraz z  francu-
skich periodyków ruchu Equipes Noter 
Dame. Ks. Blachnicki przygotowując 
każdorazowo omawiał go z ks. Patry-
asem. 

Mimo trudnych warunków bytowych 
eksperyment oazy rodzin się powiódł. 

Rodziny uczestniczące w rekolekcjach 
jednogłośnie uznały, że jest to bardzo 
dobra forma rekolekcyjna dla rodzin. 
Ks. Blachnicki podsumowując całą 
akcję letnią 1973 roku stwierdził, że 
oazy rodzin „stały się wśród tegorocz-
nych oaz jednym z najbardziej rokują-
cych nadzieję na przyszłość doświad-
czeń”. Ks. Blachnicki podkreślał, że ro-
dzina jest decydującym środowiskiem 
wychowania i, w razie nasilających się 
prześladowań ze strony władz, może się 
stać „ostatnim bastionem oazy”. Nikt 
bowiem nie kwestionował jej możliwo-
ści wyjazdu na wczasy rodzinne i zabie-

Ks. Blachnicki podkreślał, że rodzina jest decydującym 
środowiskiem wychowania i, w razie nasilających się prze-
śladowań ze strony władz, może się stać „ostatnim bastio-
nem oazy”. Nikt bowiem nie kwestionował jej możliwości 
wyjazdu na wczasy rodzinne i zabierania ze sobą dzieci, 

przy jednoczesnej realizacji programu rekolekcji oazowych.
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rania ze sobą dzieci, przy jednoczesnej 
realizacji programu rekolekcji oazo-
wych.

W  początkowych latach powstania 
gałęzi rodzinnej Ruchu rekolekcje oa-
zowe stanowiły pierwsze zetknięcie się 
z ideą wspólnoty rodzinnej i były zasad-
niczym punktem wyjścia do dalszej 
pracy formacyjnej, wzbudzały bowiem 
zapał i chęć dalszego pogłębiania życia 
religijnego. W anonimowych ankietach 
przeprowadzanych wśród uczestników 
oaz rodzin na koniec rekolekcji małżon-
kowie wyrażali swój zachwyt progra-
mem rekolekcyjnym. Ankietowani byli 
zaskoczeni, a  równocześnie wręcz 
oczarowani pięknem liturgii, odpo-
wiednio przygotowanej i celebrowanej 
w czasie rekolekcji. Liturgia euchary-
styczna, sprawowana w  kaplicy Do-
brego Pasterza, była przygotowana 
z  zaangażowaniem całej służby litur-
gicznej (męskiej i żeńskiej), odpowied-
nio przygotowanych śpiewów, komen-
tarzy i procesji z darami. Dla wielu osób 
oaza była początkiem nie tylko przy-
gody z  oazą, ale przede wszystkim 
zmiany stylu życiu. Po 35 latach jedna 
z par uczestniczących w rekolekcjach 
państwo Halina i Czesław Chytrowie 
z Krakowa wspominali: „Na początku 
1973 roku ks. Franciszek Kołacz zapro-
ponował nam wyjazd na „wczaso-reko-
lekcje” do Krościenka. Oczywiście 
zgodziliśmy się. Gdy przyjechaliśmy do 
Krościenka na Kopią Górkę, z wielką 
uprzejmością zakwaterowano nas 

z dwójką dzieci na sąsiedniej ulicy. Na 
każdym kroku spotykaliśmy uśmiech-
niętych i zawsze życzliwych ludzi, czego 
nie spotyka się na żadnych wczasach. 
Ta życzliwość i gotowość do służenia 
trochę nas dziwiła. Codzienna Msza 
święta z homilią, konferencje w Namio-
cie Światła, dzielenie się Ewangelią, 
nauka śpiewu, wspólne posiłki i wy-
cieczki „Otwartych oczu” - wszystko to 
prowadził osobiście ks. Franciszek 
Blachnicki. (…) Przez kilka dni nie 
mogliśmy pojąć – gdzie są te „wczasy”, 
o których mówił nam ks. Kołacz? Żona 
nawet wzięła ze sobą strój kąpielowy 
i wiele innych letnich akcesoriów pla-
żowych. Dopiero po kilku dniach na-
stąpiło olśnienie i miłe zaskoczenie, że 
nie są to „wczaso-rekolekcje” lecz praw-
dziwe spotkanie z  samym Bogiem. 
Zdaliśmy sobie wtedy sprawę z tego, że 
było to „pobożne oszustwo” ze strony 
ks. Kołacza.”

W 1973 roku ks. Franciszek Blach-
nicki planował zorganizowanie obok 
oaz rekolekcyjnych dla rodzin oazy 
przedmałżeńskie. Uczestnicy mieli się 
rekrutować spośród młodzieży studiu-
jącej i  pracującej. Celem takiej oazy 
miało być ukazanie chrześcijańskiej 
wizji małżeństwa w ramach wizji Ży-
wego Kościoła oraz rozbudzenie po-
czucia odpowiedzialności za przygo-
towanie do tak pojętego małżeństwa.

Coraz liczniej organizowane reko-
lekcje oazowe oraz praca formacyjna 
grup oazowych w parafiach wymagały 
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1973 r., Lublin – centrum Ruchu na Sławinku; ks. F. Blachnicki wraz z uczestnikami pierwszego roku 
Studium Formacji Liturgicznej
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odpowiednio przygotowanych kapła-
nów. Chodziło o to, by księża do pro-
wadzenia oaz nie tylko byli do tej pracy 
oddelegowani, ale aby mieli odpowied-
nie przygotowanie w  duchu Soboru 
Watykańskiego II. Celowi temu miało 
służyć zaplanowane przez ks. Fran-
ciszka Blachnickiego Studium dla 
księży. Powstanie takiego studium było 

kolejnym krokiem na drodze odnowy 
soborowej realizowanej przez Ruch 
Żywego Kościoła oraz Krajowe Dusz-
pasterstwo Służby Liturgicznej. Two-
rząc studium ks. Blachnicki miał już 
za sobą doświadczenie pracy i organi-
zacji Lubelskiego Zespołu Liturgistów 
KDSL oraz pracy naukowej w KUL.

Ostatecznie studium rozpoczęło 
swoją działalność od roku akademic-
kiego 1973/1974. Działało jako dwu-
letnie studium przy Instytucie Teologii 
Pastoralnej KUL. Uczestnik otrzymy-
wał uprawnienia studenta KUL i mógł 
uzyskać tytuł magistra. W latach 1977-
1980 Studium miało status rocznego 
kursu stacjonarnego. W  tym pierw-
szym okresie, w  latach 1973-1980, 
studenci Studium mieli możliwość 

zapoznania się z tematyką wykracza-
jącą poza ogólne Studium Pastoralne. 
Prowadzono wykłady związane z psy-
chologią rozwojową i  wychowawczą, 
pedagogiką chrześcijańską, metodą 
prewencyjną św. Jana Bosko, socjologią 
i  socjografią duszpasterską, liturgiką 
pastoralną, śpiewem i muzyką w litur-
gii, teologią pastoralną szczegółową 

(młodzieżowe grupy elitarne), forma-
cją służby liturgicznej (zagadnienia 
historyczne, liturgiczne, pedagogiczne, 
duszpastersko-organizacyjne). W  ra-
mach ćwiczeń księża studenci mieli 
odbywać seminaria magisterskie, 
opracowywać pomoce dla pracy z róż-
nymi grupami ministranckimi i  ko-
mentarze liturgiczne, prowadzić „dni 
wspólnoty” i rekolekcje dla służby li-
turgicznej metodą „oazy” oraz realizo-
wać badania ankietowe i  socjogra-
ficzne dotyczące stanu duszpasterstwa 
ministrantów w  diecezjach. Wykła-
dowcami studium byli księża profeso-
rowie KUL (np. ks. Wojciech Daniel-
ski) oraz księża oazowi zaangażowani 
w  odnowę liturgiczną (np. ks. mgr 
Stanisław Hartlieb). W  programie 

Coraz liczniej organizowane rekolekcje oazowe oraz praca forma-
cyjna grup oazowych w parafiach wymagały odpowiednio przy-
gotowanych kapłanów. Chodziło o to, by księża do prowadzenia 
oaz nie tylko byli do tej pracy oddelegowani, ale aby mieli odpo-

wiednie przygotowanie w duchu Soboru Watykańskiego II. 
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studium ks. Franciszek Blachnicki 
podkreślał wagę kształtowania dusz-
pasterzy przygotowanych do posobo-
rowej odnowy liturgii, w której chodzi 
nie o  reformę rubryk, ale o  ducha 
„nowej teologii liturgii opartej na po-
głębionej, soborowej wizji Kościoła 
oraz na teologii przenikniętej w duchu 
Soboru. Dlatego studium miało mieć 
charakter bardziej formacyjny niż in-
formacyjny, co oznaczało proporcję 2:4 
ilości wykładów do ilości ćwiczeń.

Na nowo studium zostało urucho-
mione przez kolejnego moderatora 
Ruchu Światło-Życie, ks. Wojciecha 
Danielskiego. Od wznowienia w roku 
1984 Studium Formacji Pastoralno-
Liturgicznej nieprzerwanie prowadzi 
coroczne zajęcia dla wielu księży, ale 
również i świeckich chcących angażo-
wać się w odnowę soborową Kościoła. 
Obecnie Studium działa pod nazwą 
Instytutu Formacji Pastoralno-Litur-
gicznej i  prowadzi zajęcia dokładnie 
w  tym samym miejscu: w  centrum 
Ruchu na Sławinku w Lublinie.

Jakie zapamiętamy wydarzenia 
z roku 1973? 

Kibice pewnie to, że ten jeden raz, 6 
czerwca 1973 roku, na stadionie 
w Chorzowie Polacy pokonali w piłce 
nożnej reprezentację Anglii, wygrywa-
jąc 2:0! Fani motoryzacji pewnie to, że 
tego samego dnia, 6 czerwca 1973 
roku, zmontowano w  Polsce pierw-
szego Fiata 126. Fani komedii Stani-
sława Barei zapamiętają jego pierwszą 

wielką komedię pt. „Poszukiwany, 
poszukiwana”.

A my, oazowicze? Dla nas rok 1973 
to zawierzenie naszego Ruchu Niepo-
kalanej, jakiego dokonał kard. Karol 
Wojtyła. To również początek oaz ro-
dzin, które zapoczątkowały rodzinny 
ruch katechumenalny pod nazwą: 
Domowy Kościół. To również rok, 
w którym powstało studium – środo-
wisko kształcenia i przygotowania dla 
moderatorów i moderatorek naszego 
Ruchu.

Robert Derewenda

Krótka bibliografia: 
„Domowy Kościół” nr 111, grudzień-luty 
2009; 
R. Derewenda, Dzieło wiary. Historia Ru-
chu Światło-Życie w  latach 1950-1985, 
Kraków 2010; 
P. Kulbacki, Instytut Formacji Pastoralno-
Liturgicznej, w: 50 lat Teologii Pastoralnej 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II, Lublin 2009, s. 265-277; 
R. Derewenda, Historia Domowego Ko-
ścioła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-
Życie w latach 1973-2001 [książka w przy-
gotowaniu na rok 2013].

Dr Robert Derewenda, nauczyciel 
historii w  Prywatnym Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcącym im. Kró-
lowej Jadwigi w  Lublinie, prowadzi 
zajęcia w KUL, od 2011 r. dyrektor In-
stytutu im. ks. Franciszka Blachnic-
kiego.
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KORZENIE
Wspólnota męska, która powstała 

w  Großhartmannsdorf w  Kościele 
ewangelicko-augsburskim, liczyła 
pięciu braci – jak nazywali siebie jej 
członkowie. Nie miała jakiejś konkret-
nej nazwy. Bracia mieszkali w tamtej-
szym domu parafialnym. Pracowali 
w parafii, w której był bardzo gorliwy 
proboszcz – Christoph Richter. Na 
organizowane przez nich tzw. weeken-
dowe spotkania młodzieży („Großhart-
mannsdorfer Jugendwochenenden”, na 
które składały się konferencje, nabo-
żeństwa, śpiewy) przyjeżdżała mło-

Oaza wspólnego życia
W środkowej Saksonii, na terenie dawnego NRD, znajduje się mała 
wioska. W czasach głębokiego socjalizmu powstała tam mała wspólnota, 
która podejmowała intensywne działania na rzecz odnowy wiary i życia 
człowieka w ramach Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Z tą wspólnotą 
związany jest ciekawy fragment historii Ruchu Światło-Życie.

dzież z  całego NRD. Gromadzili się 
w  kościele, bo gdzie indziej nie było 
wolno. Kościół był zawsze nabity. Te 
spotkania doprowadziły do duchowego 
przebudzenia nie tylko wśród młod-
szych, ale także i starszych ludzi w ów-
czesnym NRD.

W sierpniu 1973 r. doszło do brze-
miennego w skutki spotkania. W tym 
czasie na terenie NRD przebywał ks. 
Franciszek Blachnicki wraz z polskimi 
klerykami. Na zaproszenie tamtejszego 
katolickiego kapłana, Joachima Re-
inelta, późniejszego katolickiego bi-

Spotkanie Młodzieży w Großhartmannsdorf w roku 1973.
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skupa diecezji drezdeńsko-miśnień-
skiej, ks. Blachnicki przyjechał do 
Großhartmannsdorf na spotkanie 
młodzieży. Wieczorem 23 sierpnia 
1973 r. Ojciec Franciszek, pastor Rich-
ter, klerycy i bracia z Großhartmanns-

dorf opowiedzieli o  swoich pragnie-
niach, celach pracy, o zauważanej ko-
nieczności duchowej zmiany w swoich 
Kościołach. Ks. Franciszek przedstawił 
dwudziestoletnie doświadczenia pracy 
oaz w  Polsce i  organizacji tego typu 
rekolekcji, a bracia zapragnęli poznać 
bliżej wypracowaną przez niego me-
todę. W efekcie tej wizyty pojechali na 
zaproszenie Ojca Franciszka do Kro-
ścienka, i – jak wspomina pani Dorota 
Seweryn – z wielkim zainteresowaniem 
obserwowali, jak wygląda praca z mło-
dzieżą i dorosłymi metodami Ruchu.

NAWRÓCENIE I ODNOWA
Dzięki ich świadectwom w 1980 roku 

do Krościenka przyjechał również na 
kilka dni sam proboszcz, Christoph 
Richter, z inną grupą współpracowni-
ków. Akurat trwała oaza. Dzięki inten-
sywnym rozmowom z ks. profesorem 
Blachnickim i  jego współpracowni-
kami mógł wyrobić sobie własne zdanie 
na temat tego ruchu odnowy w  Ko-

ściele katolickim w Polsce. Zachwycił 
się programem formacyjnym Ruchu. 
Spotkania z  polskimi katolikami do-
prowadziły do konkretnych przemy-
śleń i  zaowocowały postanowieniem: 
Musimy przełożyć to, co dzieje się 

w  Ruchu Światło-Życie w  Polsce, na 
myślenie ewangelicko-luterańskie, 
i  stworzyć projekt takiego ruchu na 
gruncie niemieckim.

I jak stwierdza pani Dorota – pastor 
Richter „bardzo pięknie to sobie opra-
cował dla swojego Kościoła. Przetłu-
maczył część naszych materiałów, do-
stosowując je do swoich potrzeb. Dużo 
korzystał z liturgii, pamiętam, że nawet 
zaczął stosować kolory liturgiczne. 
Opracował materiał dla księży, którzy 
mieliby te oazy prowadzić. Materiał 
nosił tytuł Nawrócenie i  odnowa. Na 
tym polegają oazy. I że jest to jednocze-
śnie odnowa parafii i odnowa Kościoła. 
Korzystał po prostu z naszych doświad-
czeń, uznając je za bardzo dobre”.

Z  inicjatywy Christopha Richtera 
(zmienił wówczas parafię na Albernau, 
dekanat Aue) w 1980 roku doszło do 
spotkania grupy młodych saksońskich 
pastorów, którzy jeszcze jako studenci 
teologii w połowie lat siedemdziesią-
tych brali udział w weekendach w Gro-

Musimy przełożyć to, co dzieje się w Ruchu Światło-Życie 
w Polsce, na myślenie ewangelicko-luterańskie, i stworzyć 

projekt takiego ruchu na gruncie niemieckim.
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ßhartmannsdorf, i zostali wyświęceni 
na księży. Wspólnie z nimi rozwinął 
koncepcję „Oaz wspólnego życia” i la-
tem 1981 roku poprowadził pierwszą, 
wzorcową oazę właśnie w Albernau. Do 
przełomu 1989/90 zostało przeprowa-
dzonych ponad 50 oaz w  różnych 
wspólnotach, przede wszystkim w Sak-

sonii. W tamtych latach powstały także 
dalsze koncepcje teologiczne dla oaz, 
określanych jako czas skupienia (kon-
templacji).

Jedno wydarzenie z tego okresu jest 
wspominane szczególnie. W czasie dni 
skupienia latem 1982 roku w Albernau 
postawiono na drodze krzyż. Ówczesny 
reżim i władze NRD uznały ten fakt za 
prowokację i zażądały jego usunięcia, 
jednak mieszkańcy Albernau chcieli 
swój krzyż zatrzymać. Walka o krzyż 
oazy toczyła się w Dreźnie i Berlinie. 
Ci, którzy go nie chcieli, musieli ustą-
pić. Krzyż stoi do dziś.

CIEMNOŚĆ I ŚWIATŁOŚĆ
Pierwsza wspólnota męska z  Gro-

ßhartmannsdorf rozpadła się. Bracia 
uznali, że skoro nie mają nowych po-
wołań, to znaczy, iż Pan Bóg nie chce, 
by ją tworzyli. Część z nich się pożeniła. 

Niektórzy dalej, już „z wolnej stopy”, 
współpracowali z proboszczem w or-
ganizowaniu oaz i sami je prowadzili. 
Z młodzieży, która tam się gromadziła, 
rodziły się powołania do kapłaństwa. 
Ci młodzi księża dalej chcieli prowa-
dzić oazy. Jednym z  nich był Falk 
Klemm z parafii Chemnitz. W 2000 r. 

stworzył on model oaz dopasowany do 
konfirmantów (bierzmowanych). Wy-
próbował go wraz z pastorami z sąsied-
nich parafii oraz przyjaciółmi ze stu-
diów. Młodzież, która przeżyła ten 
program, po bierzmowaniu przejęła 
odpowiedzialność za swoich młod-
szych kolegów i stała się animatorami, 
co miało pozytywny wpływ na pracę 
młodzieży we wspólnotach.

Pastor Klemm za radą proboszcza 
Richtera również wybrał się do Kro-
ścienka i zabrał ze sobą jakiegoś dia-
kona.

„Pamiętam, jak tutaj przyjechali 
(w 2000 lub 2001 roku)” – wspomina 
pani Dorota. – „Chcieli wszystko wie-
dzieć o rozwoju Ruchu, od powstania 
pierwszej grupy ministranckiej. Wi-
dzieli w tym programie szansę na od-
nowę swojego Kościoła, odnowę wiary 
i  życia człowieka. Bardzo im na tym 

Chcieli wszystko wiedzieć o rozwoju Ruchu, od powstania 
pierwszej grupy ministranckiej. Widzieli w tym programie 
szansę na odnowę swojego Kościoła, odnowę wiary i życia 

człowieka. Bardzo im na tym zależało.
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Spotkanie w kościele w Großhartmannsdorf, sierpień 1973 r. Po lewej przy ambonie siedzi Pastor Richter

Großhartmannsdorf, Pastor Christoph Richter i wypracowany przez niego model ewangelickiej wspólnoty 
parafialnej.  Ks. Blachnicki powiedział mu, że podobnym modelem chce osiągnąć swój cel w Oazie
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zależało. Ci młodsi księża są obecnie 
rozsiani po różnych parafiach i usiłują 
organizować oazy młodzieżowe, dla 
młodzieży konfirmacyjnej (nasze 
bierzmowanie) i  dla rodzin. Próbują 
także organizować wspólne oazy dla 
młodzieży i dla rodzin. Cały czas pra-
cują nad tym, by ludziom jak najwięcej 
dać, korzystając z  tego, co już było 
wypracowane, co już osiągnął Ojciec 
Franciszek. Chcieli, żeby jak najwięcej 
księży poznało i prowadziło oazy.

Kiedyś zadzwonił do mnie pastor 

Falk po jednej z oaz, opowiadając, że 
było wszystko tak jak w  Polsce – 
„wszystko się działo tak jak u  was”. 
Opowiadałam im różne historyjki, to, 
co zawsze opowiadam – na przykład, 
że była burza z  piorunami w  czasie 
Dnia Wspólnoty. I on mówi, że właśnie 
tak było, że mieli Dzień Wspólnoty, i że 
właśnie była burza. A potem, wracając 
z tego Dnia Wspólnoty, zatrzymali się 
na rynku w  jakimś miasteczku. Była 
tam również inna grupa młodzieży, 
rozrabiająca. Grupa oazowa zachowy-
wała się porządnie, śpiewała. W pew-
nym momencie podeszła do niego pani 

i powiedziała: Proboszczu, teraz widzę 
wyraźnie, gdzie jest ciemność, i gdzie 
jest światło. Pastor sam był bardzo za-
skoczony tym faktem”.

TOŻSAMOŚĆ
Oazy wspólnego życia to grupa 

działająca w  ramach kościoła prote-
stanckiego w Niemczech. Tak było od 
początku, i tak pozostało. Jej celem jest 
to samo, co w przypadku Ruchu Świa-
tło-Życie – doprowadzenie ludzi do 
pogłębionego życia z  Jezusem Chry-

stusem i  zachęcenie ich do życia 
zgodnego z sakramentem chrztu świę-
tego – który jest darem łaski Boga. 
W tym kościele chrześcijańskim, w ja-
kim wzrastają.

Praca oparta jest o  Pismo Święte 
i  naukę Kościoła ewangelicko-augs-
burskiego. Oazy – trwające przeważnie 
osiem dni, w  których biorą udział 
młodsi i starsi – mają służyć budowa-
niu wspólnoty. Uczestnicy oaz są go-
śćmi miejscowej wspólnoty parafialnej, 
której członkowie „otwierają przed 
nimi swoje drzwi i zapraszają do dzie-
lenia”.

Oazy wspólnego życia to grupa działająca w ramach kościoła 
protestanckiego w Niemczech. Tak było od początku, i tak 

pozostało. Jej celem jest to samo, co w przypadku Ruchu Świa-
tło-Życie - doprowadzenie ludzi do pogłębionego życia z Jezusem 
Chrystusem i zachęcenie ich do życia zgodnego z sakramentem 

chrztu świętego – który jest darem łaski Boga.
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Ks. Franciszek Blachnicki z wizytą w Großhartmannsdorf (około roku 1974 r.). Od lewej: Brunhilde 
Richter, żona pastora Christopha, w środku ks. Blachnicki, a obok niego Christian Kurze, jeden z „Gro-
ßhartmannsdorfer Brüder“

Ks. Franciszek Blachnicki z wizytą w Großhartmannsdorf (około roku 1974 r.).
Z przodu, tyłem do fotografa, brat Horst Netzel, z lewej bracia Gerd Hübner i dr Wolfgang Ilberg, za nimi 
siostry odpowiedzialne za kuchnię i przyjmowanie gości. Na górze, na wprost, brat Christian Kurze,  
między nim i ks. Franciszkiem brat Otto Pfennig, z drugiej strony Ojca polski ksiądz (?)
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Bracia z Großhartmannsdorf w Krościenku, przybyli na zaproszenie Ojca Blachnickiego, około 1975 r.
Z przodu Ojciec Franciszek, z tyłu od lewej:  Christian Kurze, Gerd Hübner, Otto Pfennig

W roku 1981 odbyła się pierwsza ośmiodniowa  oaza w Albernau.  W 1982 r.  ten krzyż został postawiony 
na pobliskim wzgórzu. To publiczne świadectwo doprowadziło do konfliktów z komunistycznym rządem. 
Miejscowa ludność (i nie tylko)  podjęła walkę w obronie krzyża, który pozostał i stoi do dziś
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Uczestników oaz dzieli się na małe 
grupki, tzw. „rodziny oazowe”. Spo-
tykają się w  nich osoby w  różnym 
wieku i z różnymi doświadczeniami 
życia w  wierze. Rodzina oazowa 
wspólnie przygotowuje śniadanie 
w domu goszczącej ją rodziny, a także 
angażuje się w  konkretną pomoc 
gospodarzom.

Uczestnicy oazy odkrywają bogac-
two Mszy św. w Kościele ewangelic-
ko-augsburskim, uczą się podstaw 
biblijnych i liturgicznych, ćwiczą się 
w  świadomym celebrowaniu słowa 
Bożego i  Komunii Świętej. Wielbią 
i chwalą Boga pieśniami i modlitwą. 
Wielu dzięki wspólnocie odkrywa 
Mszę świętą i uczy się ją celebrować 
we własnej wspólnocie parafialnej. 
Wspólne czytanie Biblii i  wymiana 
doświadczeń na temat kwestii wiary 
i  własnego życia uczy odkrywać 
pomoc Bożą i pokonywać problemy.

W  październiku 2010 powstało 
Stowarzyszenie Oaza Wspólnego 
Życia, które ma wspierać pracę oaz, 
by poprzez nie pozyskiwać ludzi 
chcących naśladować swoim życiem 
Jezusa Chrystusa i  przygotowywać 
ich do pogłębionego życia z Bogiem 
w  Kościele i  w  świecie. Zadaniem 
Stowarzyszenia jest przeprowadzanie 
międzypokoleniowych Oaz wspól-
nego życia, organizowanie semina-
riów oazowych i  dni skupienia, 
szkolenie dla animatorów i duszpa-
sterzy, wspieranie pracy miejscowych 

wspólnot parafialnych, przygotowy-
wanie materiałów formacyjnych.

ISTOTA
Działania ekumeniczne w  ramach 

Ruchu Światło-Życie budzą wiele emo-
cji, czasem kontrowersji. Pojawiają się 
różnego rodzaju obawy, nieporozumie-
nia związane ze wspólną ewangelizacją. 
Dużo zarzutów padło z powodu przy-
jęcia w Ruchu niektórych metod prote-
stanckich. Bywa, że w praktyce myli się 
ekumenizm z irenizmem. Co jest istotą?

Pani Dorota odpowiada mi krótko: 
„Bardzo ważne jest, by ludzie się nawra-
cali do Boga, Jego miłowali, by zaczynali 
żyć nowym życiem. To, że oni są lute-
ranami, w  niczym nie przeszkadza. 
Nam nie chodzi o to, aby „przerobić” 
jakiś kościół. Chodzi o  to, aby być 
w jedności. Oni mają być dobrymi lu-
teranami, dopóki sam Pan Jezus nie da 
im światła. A co do Matki Bożej, zauwa-
żyłam u ewangelików tęsknotę do Niej. 
To słychać w  podtekstach. Dostałam 
ostatnio list od innej wspólnoty, w któ-
rym przysłano mi zdjęcie ikony, którą 
powieszą sobie w przedsionku do swo-
jej kaplicy. I jest to akurat ikona Zwia-
stowania”.

Wiola Szepietowska

Tekst powstał na podstawie informacji 
ze strony wspólnoty www.oase-des-ge-
meinsamen-lebens.de w  tłumaczeniu 
Beaty Mroczek oraz wspomnień p. Do-
roty Seweryn.
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Wszystko zaczęło się w lecie 
2005 roku. Wtedy to, będąc 
na oazie w  Krościenku, 

poznałem grupę niemieckich protestan-
tów, żywo zainteresowanych charyzma-
tem naszego Ruchu. Brali oni wówczas 
udział w  oazie I  stopnia, a  na Kopią 
Górkę przyjechali z pastorem, odpowie-
dzialnym za niemieckie grupy oazowe.

Pamiętam, że szukali wówczas kogoś, 
kto chciałby i mógłby przyjechać do nich 
na dłuższy czas, i uczyć ich charyzmatu 
Ruchu. Nie kryli swojej fascynacji Oazą, 
ks. Franciszkiem Blachnickim, Kopią 
Górką i tym wszystkim, czym my, jako 
oazowicze, żyjemy na co dzień. Moja 
znajomość języka niemieckiego pozwo-

Oaza w Goerlitz
liła mi na nawiązanie kontaktów z chło-
pakami zza zachodniej granicy. Znajo-
mość z nimi zaowocowała tym, że rok 
później, w  sierpniu 2006 r., wziąłem 
udział w oazie II stopnia w niemieckim 
Goerlitz (Zgorzelcu). W całości była ona 
organizowana przez tamtejszych prote-
stantów. I choć od tych rekolekcji minęło 
już kilka lat, nadal mam wiele wspo-
mnień z nimi związanych.

Oaza trwała tydzień i uczestniczyły 
w niej całe rodziny – nie zabrakło zatem 
małych dzieci, młodzieży i osób w śred-
nim wieku, a także seniorów (ze swoimi 
rodzinami przyjechali m.in. pastorzy). 
Przede wszystkim utkwiło mi w  pa-
mięci, że na każdym kroku podkreślali 

Z prawej strony pastor Falk Klemm
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to, jak wielką inspira-
cją dla nich był ks. 
Franciszek Blach-
nicki, i jak wiele jego 
intuicji i przemyśleń 
jest ważnych także 
dla nich, członków 
wspólnoty prote-
stanckiej. Nie wiem, 
czy to dobre słowo, 
ale go użyję: fascyna-
cja. Wielokrotnie 
dawali wyraz swojej fascynacji polską 
Oazą i jej żywotnością. Starali się naśla-
dować nasze polskie, oazowe rozwiąza-
nia; mam tu na myśli np. typowy pro-
gram dnia na oazie i jego „żelazne ele-
menty”.

I rzeczywiście, każdy dzień na oazie 
protestanckiej przypominał w  dużej 
mierze ten, do którego przywykliśmy na 
polskich oazach. Każdego ranka biegli-
śmy do kościoła znajdującego się 
w  centrum miasta, by tam wspólną 
modlitwą uwielbienia zacząć dzień. 
Zawsze była ona śpiewana (oczywiście 
po niemiecku), a nad całością czuwał 
kantor (uczeń szkoły muzycznej w Dreź-
nie). Zawsze pod koniec modlitwy 
animatorzy grup odpalali małe świece 
od świecy oazy. Potem, już w poszcze-
gólnych grupach, udawaliśmy się na 
wspólne śniadanie, które w  całości 
przygotowywaliśmy samodzielnie.

Poranny posiłek połączony był ze 
spotkaniem w małej grupie. Logistycz-
nie wyglądało to tak, że podczas jedze-

nia był czas na budowanie wspólnoty 
i  rozmowy o  tym, jak się czujemy na 
rekolekcjach, natomiast pod koniec 
posiłku czytaliśmy fragment Pisma 
Świętego i  rozważaliśmy go wspólnie 
(mieliśmy przygotowane na kartkach 
pytania pomocnicze). Muszę przyznać, 
że taka forma spotkań w grupie była dla 
mnie dużym zaskoczeniem, ale nigdy 
nie zapomnę panującej podczas nich 
atmosfery! Pozostałe posiłki, a  zatem 
obiady i  kolacje, jedliśmy wspólnie 
w jednej z miejscowych jadłodajni.

Po śniadaniu i  spotkaniu w  małej 
grupie wracaliśmy ponownie do ko-
ścioła, tym razem na nabożeństwo. Nie 
była to oczywiście katolicka Msza 
święta, więc na początku mieliśmy 
z  towarzyszącą mi koleżanką pewne 
trudności ze zrozumieniem przebiegu 
modlitwy, jej charakteru. 

W  programie oazy protestanckiej 
znalazły się także inne, dobrze nam 
znane elementy, takie jak wyjście ewan-
gelizacyjne (ewangelizowaliśmy poprzez 
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śpiew i świadectwa na Starówce), Droga 
Krzyżowa (na ulicach miasta) czy Szkoła 
Modlitwy. Oprócz tego diakonia oazy 
zadbała o wyprawy otwartych oczu – 
uczestniczyliśmy w dwóch takich spa-
cerach. Pierwszy został nazwany „Spa-
cerem do Emaus” i polegał na tym, że 
wędrowaliśmy parami i rozmawialiśmy 
na zadany temat (na zakończenie wę-
drówki odprawiono nabożeństwo pod 
gołym niebem). Drugim była wycieczka 
do katolickiego klasztoru, zamieszka-
łego przez siostry zakonne. Piękny 
przykład otwartości braci protestantów.

Jeszcze innymi elementami, które 
niemieccy protestanci „pożyczyli” od 
polskiej Oazy, były pogodne wieczory 
(czasem popołudnia), Szkoły Śpiewu, 
a także Godzina Świadectwa na zakoń-

czenie rekolekcji. Ponadto diakonia oazy 
starała się, żeby wspólne liturgie były 
starannie przygotowane – wszystko na 
wzór tego, co robimy w Polsce.

Jednym z wydarzeń, które najbardziej 
zapadły mi w pamięć, była Pascha. Jak 
wszyscy dobrze wiemy, u nas ma ona 
miejsce na II stopniu i przybiera najczę-
ściej formę nocnego wyjścia. W Goerlitz 
zorganizowano to zupełnie inaczej. Jak? 
Diakonia Oazy przygotowała Paschę 
w postaci wieczerzy, dokładnie takiej, 
jaką spożywają wyznawcy religii mojże-
szowej. Na ten jeden wieczór sala na 
plebanii, w której na co dzień się spoty-
kaliśmy, zmieniła się nie do poznania. 
Jedliśmy takie same potrawy, które jedzą 
Żydzi w Święto Paschy, odmawialiśmy 
i  śpiewaliśmy takie same modlitwy 



OazaPismo Ruchu Światło-Życie

81

i pieśni (dostaliśmy nawet specjalne 
książeczki z  tekstami po hebrajsku 
i niemiecku!). Pastorzy założyli nawet 
tałesy i jarmułki, a na ścianie zawisła 
ogromna flaga Izraela. Lekcja chrze-
ścijaństwa, której nigdy nie zapomnę.

Z kolei na zakończenie rekolekcji 
wszyscy uczestnicy spotkali się na 
agapie, którą zorganizowano w grec-
kiej restauracji, położonej w centrum 
miasta. Było to dla mnie kolejne za-
skakujące doświadczenie. Wszyscy 
przyzwyczailiśmy się do agap organi-
zowanych „własnymi siłami” w miej-
scach, gdzie przeżywaliśmy rekolek-
cje. 

Po powrocie z Goerlitz wielokrotnie 
zastanawiałem się, czego możemy się 
nauczyć od protestanckich oazowiczów 
z Niemiec, i doszedłem do zaskakują-
cych (przynajmniej dla mnie) wnio-
sków. Taką podstawową kwestią jest 
według mnie dobry PR rekolekcji oazo-
wych. Uważam, że oazowicze zza Odry 
mają pewną umiejętność, czy też men-
talność, której nam w Polsce niestety 
trochę brakuje (choć ostatnio zaczyna 
być z tym coraz lepiej). Przez cały czas 
trwania rekolekcji przed kościołem, 
w którym najczęściej się spotykaliśmy, 
stał reklamujący je banner. Organizato-
rzy wypisali na nim godziny wspólnych 
modlitw i nabożeństw i podkreślili, że 
mają one charakter otwarty, a  zatem 
może w nich wziąć udział każdy chętny.

Inną praktyką był świetny kontakt 
diakonii oazy z miejscowymi mediami. 

Pamiętam, że któregoś dnia poproszono 
mnie o parę słów dla lokalnego radia czy 
też gazety. Z tego, co wiem, organizato-
rzy rekolekcji sami zgłosili się do prasy, 
opowiedzieli, że organizują taki a  taki 
„event”, i zaprosili dziennikarzy do od-
wiedzin w naszej wspólnocie. W Polsce 
nie spotkałem się jeszcze z takim przy-
padkiem, aby lokalne medium opowie-
działo, że w danej wiosce/mieście odby-
wają się rekolekcje oazowe. Wydaje mi 
się, że niemieccy oazowicze byli (są) 
bardziej otwarci na media (także te 
świeckie) niż my. 

Dwie rozmowy, które odbyłem 
podczas niemieckiej oazy w  2006 r., 
zmusiły mnie do wielu przemyśleń na 
temat wiary, chrześcijaństwa, ekume-
nizmu. 
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Pierwsza z nich to jedno ze spotkań 
z pastorem Falkiem Klemmem (głów-
nym organizatorem rekolekcji). Wy-
miana zdań przez nas prowadzona do-
tyczyła tego, gdzie powinna być organi-
zowana oaza III stopnia. Ja, jako stary 
oazowicz, optowałem rzecz jasna za 
„Trójką” w  Rzymie. Protestancki du-
chowny złapał mnie jednak wtedy 
kurczowo za rękę i z błyskiem w oku 
rzucił: „A nie lepiej robić III stopień 
w Jerozolimie”?

I druga rozmowa, tym razem z pewną 
młodą Niemką. Po „Wyprawie do 
Emaus” siedzieliśmy w  jakimś barze, 
sącząc Coca-Colę i rozmawiając o róż-
nicach między katolicyzmem a prote-
stantyzmem. W pewnym momencie, po 
dłuższej chwili ciszy, moja niemiecka 

koleżanka powiedziała mniej więcej 
w ten sposób: „Wiesz, Piotr, trochę wam 
jako protestantka zazdroszczę, że macie 
w katolicyzmie kogoś takiego jak papież, 
który jest symbolem jedności Kościoła. 
W naszych wspólnotach protestanckich 
tej jedności nie ma, każdy ciągnie 
w swoją stronę…”.

Pamiętam, że z  „Oazy Wspólnego 
Życia” (tak brzmiała pełna nazwa reko-
lekcji, w których uczestniczyłem) wró-
ciłem z przekonaniem, że bycie katoli-
kiem jest powodem do dumy, że Kościół 
jest rzeczywistością wprost przepiękną. 
Ale doświadczyłem też, że ważne jest 
dążenie do jedności wszystkich chrze-
ścijan, i że o tę jedność trzeba się bardzo 
wytrwale modlić.

Piotr Niedzielski
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Wiązaliśmy z przyjazdem tej 
grupy pewne nadzieje, 
które niemal natychmiast 

okazały się być płonne. Zderzenie 
dwóch różnych mentalności było dość 
bolesne. Brak zainteresowania z  ich 
strony chodzeniem po górach trochę 
nas zdziwił. Po wdrapaniu się na Mar-
szałka byli tak zmęczeni, że zamiast 
zdobywać Trzy Korony, woleli grać 

Na początku chcę zaznaczyć, że bardzo lubię język niemiecki, podziwiam 
niemiecką kulturę i miło wspominam spotkania z Niemcami. Nie mam 
wobec nich żadnych historyczno-rodzinnych uprzedzeń. Dlatego nie 
miałam nic przeciwko temu, żeby w Krościenku podczas wakacji (2004 r.) 
towarzyszyć grupie niemieckiej młodzieży. Była to młodzież z katolickich 
parafii leżących na terenie byłego NRD (diecezja Magdeburg), osiemna-
ście osób. Zebrał ich ksiądz, Niemiec, zainteresowany Ruchem. Chciał im 
pokazać Polskę i polską religijność, sądząc, że to może być dla nich 
ciekawe i inspirujące.

w piłkę na plaży nad Dunajcem. Cho-
ciaż przyjechali, aby zapoznać się 
z Oazą, w zasadzie wszystkie modlitwy 
były dla nich za długie i  za nudne, 
dlatego uczestniczyli w nich z reguły 
tylko na początku. Poza tym zarówno 
ksiądz, jak i  drugi opiekun, referent 
parafialny, nie umieli i nie chcieli za-
prowadzić w grupie ostrzejszej dyscy-
pliny, np. zakazując spożywania napo-

Niemcy na Kopiej Górce
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jów alkoholowych. Niemal każdy 
punkt programu dnia musiał być 
ustalony i  zaakceptowany przez 
grupę, w przeciwnym wypadku rezy-
gnowano z niego. Wyjątek stanowiła 
Eucharystia podczas dnia wspólnoty, 
jako „gwóźdź programu” ich pobytu, 
z  którego zrezygnować nie mogli 
(gdyby mogli, na pewno by to zrobili). 
Muszę przyznać, że jako „pilot” tej 
wycieczki czułam się często zdezo-
rientowana i   przeżywałam we-
wnętrzny niepokój, patrząc na posu-
nięcia opiekunów i zachowanie mło-
dzieży.

Członkowie grupy różnili się mię-
dzy sobą i wiekowo, i co do przeko-
nań religijnych – niewierzący obok 
ludzi zaangażowanych aktywnie 
w  życie parafii. Kilku chłopaków, 
sporo długowłosych blondynek, trzy 
– po naszemu – Kasie: Katharina, 
Katrin i Katha. Mówili dialektem, co 
niekiedy uniemożliwiało mi rozumie-
nie, o co chodzi. Ale zawsze znalazł się 
ktoś miły, kto przetłumaczył to dla 
mnie na „hochdeutsch”.

Któregoś dnia zostaliśmy zaproszeni 
na spotkanie z  II stopniem studenc-
kim. Tak się stało, że spotkanie prze-

biegło pod hasłem „żywa wiara”. 
Nazajutrz przy śniadaniu jeden 
z  chłopaków, Peter, bardzo 
zresztą sympatyczny, zapytał, co 
dla mnie znaczy „żywa wiara”. 
Moja odpowiedź nie była spe-
cjalnie oryginalna: to po prostu 
wprowadzanie światła w  życie, 
życie według zasad chrześcijań-
skiej wiary. Wtedy Peter i  jego 
dziewczyna Friederike powie-
dzieli, że oni cały wieczór zasta-
nawiali się nad tym, co od nas 
usłyszeli, i doszli do wniosku, że 
to, co się dzieje w grupie oazowej, 
jest po prostu socjotechniką, 
manipulacją, naturalnymi pro-
cesami wewnątrz grupy. Zdębia-
łam. Odpowiedziałam, że wybór 
Jezusa jako Pana i Zbawiciela na 
I stopniu ma charakter indywi-
dualny i  dobrowolny, że nikt 
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nikogo nie zmusza ani nie namawia. 
I że jesteśmy świadomi pewnych psy-
chicznych mechanizmów, które zacho-
dzą w grupie, właśnie po to, żeby ich 
nie wykorzystywać i nikim nie mani-
pulować. Ale Peter i  Friederike nie 
wydawali się być przekonani. Może ich 
zdaniem też już byłam zmanipulo-
wana.

Trochę w odruchu obronnym, a tak 
naprawdę nie wiem dlaczego, bo to nie 
miało wiele wspólnego z  tematem, 
powiedziałam im, że Ruch jest otwarty 
na różnych ludzi, nie tylko na tzw. 
„grzeczne dzieci”. Ponieważ przyszło 
mi do głowy słowo „Homosexuellen”, 
beztrosko dodałam, że na przykład 
prowadzimy psychoterapię dla ludzi 
z problemem homoseksualnym. Wtedy 
Peter zrobił minę kpiąco-niedowierza-
jącą i  powtórzył „Psychotherapie fűr 
Homosexuellen?” Więc już wiedzia-
łam, że rozmowa skończona.

Ale to nie był koniec. Kilka godzin 
później ksiądz – opiekun grupy zacze-
pił mnie i powiedział, że nie powinnam 
była mówić o tych homoseksualistach. 
Peter i Friederike obrazili się na mnie, 
bo przecież homoseksualizm nie jest 
chorobą i   nie wymaga terapii , 
a  w  Niemczech związki partnerskie 
zostały zalegalizowane. I tu nie wytrzy-
małam.

Szczegóły dalszej naszej rozmowy 
niech zostaną okryte zasłoną milcze-
nia. Tym bardziej, że krzyczeliśmy na 
siebie i do siebie na środku ulicy Jagiel-

lońskiej (po niemiecku, co nie spoty-
kało się z  aprobatą miejscowych 
mieszkańców, ostentacyjnie zamyka-
jących okna). Okazało się, że ksiądz 
myśli dokładnie tak samo jak ja, ale boi 
się to głosić. Boi się, że młodzi ludzie 
odejdą, gdy usłyszą o „niewygodnych” 
aspektach nauki Jezusa i Kościoła. Boi 
się wprowadzać dyscyplinę, żeby się 
nie zniechęcili. Boi się zachęcać ich do 
dawania świadectwa wiary w  szkole 
i klubach sportowych, do których na-
leżą, bo nie chce, żeby byli odrzuceni 
jako wierzący. Mimo wszystko rozsta-
liśmy się w  pokojowej atmosferze, 
chociaż dla mnie do dziś pozostaje 
niepojęte, że można chcieć wychowy-
wać młodych chrześcijan, jednocze-
śnie obawiając się, żeby przypadkiem 
nie wpadli na pomysł dania komuś 
świadectwa.

Wyjazd poza Krościenko pozwolił 
mi nabrać dystansu do całej sprawy. 
Z  „moimi” Niemcami spotkałam się 
znowu dwa dni później, podczas ich 
ostatniej, uroczystej kolacji na Kopiej 
Górce. Był to jednocześnie ostatni 
dzień oazy dla III turnusu i II stopień 
świętował w Jubilacie swoją agapę. Po 
kolacji i  pozmywaniu naczyń nie-
miecka grupa miała pójść do Namiotu 
Światła na ostatnią wieczorną modli-
twę. Kiedy jedni myli talerze, inni 
przyglądali się harcującym uczestni-
kom II stopnia. Aż ktoś zapytał, czy 
może się przyłączyć. I tak się zaczęło!

Po godzinie wspólnego śpiewania, 
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pląsania, tańczenia, Katharina zapytała 
mnie, czy II stopień mógłby przyjść do 
nich na modlitwę do Namiotu Światła. 
Oczywiście, mógł i  bardzo chciał. 
Śpiewaliśmy po polsku i – wspólnie – 
po niemiecku, wysłuchaliśmy frag-
mentu z Apokalipsy, opisującego nie-
bieskie Jeruzalem oraz krótkiego ko-
mentarza księdza. A potem jakoś nie 
mogliśmy się rozstać. Jeszcze jedna 
piosenka, jeszcze krąg z puszczaniem 
iskierki, jeszcze pytania ze strony 
Niemców, kto z  polskiej grupy ma 
zamiar przyjechać na Dzień Młodzieży 
do Kolonii w  2005 roku. W  sposób 
naturalny pękły bariery, także języ-
kowe. Duch miłości i pokoju działał!

Następnego ranka pożegnaliśmy się 
przy figurze Niepokalanej. Ostatnie 
uściski (także z Peterem i Friederike), 

dobre słowa, ostatnie zdjęcia, przeważ-
nie ze mną (czułam się wtedy tak, jak 
pan przebrany za białego misia w Za-
kopanem). Twarze niektórych osób 
pamiętam dobrze do dziś. Niech ich 
wszystkich Pan błogosławi i strzeże.

Kilka dni później via e-mail dosta-
łam wiadomość od księdza. Dojechali 
szczęśliwie do domu, choć nie bez 
kłopotów (jakich, nie napisał). Życzył 
mi Bożego błogosławieństwa i prosił, 
abym pozostała równie szczera, jaka 
jestem.

Nie traktuję jednak tego listu jako 
epilogu całej historii. Nie uważam, 
żeby ona się skończyła. Ona się dopiero 
zaczęła. Ziarenko gorczycy wpadło 
w  ziemię. Czy wyrośnie na wielkie 
drzewo? Bardzo bym tego chciała.

Agnieszka Salamucha



WOKÓŁ  DIAKONII
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SILOE
List do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych Nr 3/9/2013

Od ostatniego numeru e-Siloe wiele się wydarzyło. 
O czym pomyśleliście po przeczytaniu tego zdania? Może o wyborze nowego 

papieża? Może o rezygnacji Benedykta XVI? A może o jeszcze czymś innym? 
Przyznaję, że od wspomnienia tych dwóch wydarzeń miałem rozpocząć, ale coś 
mnie jednak tknęło. Przecież najważniejszym wydarzeniem ostatnich kilku tygo-
dni były Święta! W dodatku te Paschalne. Jezus prawdziwe zmartwychwstał! Alle-
luja! Do takiego postrzegania rzeczywistości odnosi się Rozważanie nad Słowem 
Bożym. Asia Boncol, analizując wędrówkę uczniów do Emaus, zadaje proste, 
aczkolwiek ważne pytania o umiejętność rozpoznawania Jezusa.

W żaden sposób nie umniejszam rangi wydarzeń, które miały miejsce na prze-
łomie lutego i marca. Decyzja o ustąpieniu Benedykta XVI niewątpliwie wpłynie 
na Kościół. Śmiem również twierdzić, iż również na losy całego świata. Jak? Na 
odpowiedź musimy jeszcze poczekać. 

Z kolei papież Franciszek od samego początku… zaskakuje. Zaraz po wyborze, 
na facebookowej stronie bielsko-żywieckiej diakonii modlitwy, napisałem: „Papież, 
który rozpoczyna swój pontyfikat od modlitwy. Oremus... ;)” I chyba wtedy zabra-
kło mi odwagi, aby dodać, że to zobowiązuje. Dzisiaj bym już tak napisał. O ile 
można tak powiedzieć, Franciszek tym jednym gestem, tym pochyleniem głowy i 
prośbą o modlitwę, kupił mnie. Myślę, że nie tylko mnie.

O tych wydarzeniach szerzej przeczytacie w komentarzu ks. Marka Modzelew-
skiego.

W e-Siloe, dostępnym na stronie oaza.pl/cdm, zamieszczamy również konferen-
cje pana Andrzeja Sionka, które były wygłoszone w ubiegłym roku podczas jesien-
nej Oazy Modlitwy Centralnej Diakonii Modlitwy w Warszawie. Pierwsza dotyczy 
historii CDM oraz celów i zdań, jakie były jej stawiane. Drugą stanowi świadectwo 
życia pana Andrzeja, który współpracował bezpośrednio z ks. Franciszkiem Blach-
nickim. Te dwa artykuły ukażą się drukiem w 110. numerze „Oazy”.

Pozdrawiamy!
W imieniu zespołu redakcyjnego oraz CDM,

Szymon Waliczek
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Dobrze pamiętam tamten dzień, 
w którym Benedykt XVI nie-
oczekiwanie ogłosił swoją de-

cyzję o rezygnacji. Decyzja Ojca Świę-
tego wywołała w moim sercu mały szok 
i zdumienie. Benedykt XVI powiadomił 
o  niej na konsystorzu poświęconym 
kanonizacji grupy błogosławionych. 
„Najdrożsi bracia, zwołałem was na ten 
konsystorz nie tylko z powodu trzech 
kanonizacji, ale także, by zakomuniko-
wać wam decyzję o wielkim znaczeniu 
dla życia Kościoła. Po wielokrotnym 
rozważeniu w moim sumieniu i w obli-
czu Boga nabrałem pewności, że moje 
siły z powodu zaawansowanego wieku 
nie wystarczą, by pełnić w odpowiedni 
sposób posługę Piotrową” - mówił Be-
nedykt XVI. „Jestem świadom tego, że 
posługa ta z powodu swej natury ducho-
wej musi być pełniona nie tylko poprzez 
czyny i słowa, ale również nie w mniej-
szym stopniu przez cierpienie i modli-
twę. W dzisiejszym świecie, podlegają-
cym błyskawicznym zmianom i wstrzą-

Na czasie… 

-  Zrzeczenie się i wybór
Renuntiatio (łac. rezygnacja) – termin w prawie kanonicznym używany do okre-

ślania dobrowolnego zrzeczenia się urzędu papieża. Współcześnie w Kodeksie prawa 
kanonicznego sytuacja ta określona jest przez kan. 332 § 2. Rzeczony paragraf brzmi: 
Gdyby się zdarzyło, że Biskup Rzymski zrzekłby się swego urzędu, to do ważności 
wymaga się, by zrzeczenie zostało dokonane w sposób wolny i było odpowiednio 
ujawnione; nie wymaga zaś niczyjego przyjęcia.

sanym kwestiami o wielkim znaczeniu 
dla życia wiary, by zarządzać nawą 
świętego Piotra i głosić Ewangelię, ko-
nieczny jest zarówno wigor ciała, jak 
i duszy, które w ostatnich miesiącach 
zmniejszyły się we mnie w taki sposób, 
że musiałem uznać moją niezdolność 
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do dobrego sprawowania powierzonej 
mi posługi” – oświadczył.  

Informacja ta szybko znalazła się na 
czołówkach gazet i serwisów na całym 
świecie. Nie zabrakło komentarzy. 
Pojawiły się też spekulacje, że powody 
rezygnacji papieża nadal nie są jasne 
i być może Benedykt XVI nie chciał 
iść w ślady swojego poprzednika. Inni 
mówili, że decyzja papieża była po-
dyktowana sytuacją, jaka panowała 
w  Kurii Rzymskiej. Dziennikarze 
prześcigali się w sensacyjnych domy-
słach. W mnożących się komentarzach 
podejmowane były próby wyjaśnienia 
tej decyzji. Niestety, w  tych próbach 
najczęściej dominowało spojrzenie 
ziemskie, w kategoriach władzy, poli-
tyki, otwartości czy konserwatyzmu. 

Osobiście zapamiętam Benedykta 
XVI  nie jako Papieża, który zrzekł się 
urzędu, ale jako człowieka głębokiej  
wiary i wielkiej pokory. Jego pontyfi-
kat i  decyzję o  ustąpieniu można 
właściwie ocenić tylko w perspektywie 
wiary. 

Papież koncentrował się w  swej 
posłudze na zagadnieniach związa-
nych z  wiarą. W  świecie, w  którym 
Kościół katolicki i jego zasady moralne 
są negowane, chrześcijanie doznają 
prześladowań, a  duchowy wymiar 
ludzkiego życia jest totalnie kwestio-
nowany, Benedykt XVI prowadził nas 
drogami wiary, wzywał nas, abyśmy 
zaprzyjaźnili się z Chrystusem, czyli 
weszli w osobistą relację z Jezusem. 

Także decyzję o  rezygnacji należy 
traktować w duchu wiary, jako decyzję 
podjętą przez człowieka głęboko 
wierzącego, wsłuchanego w  we-
wnętrzne natchnienia Ducha Świę-
tego. Decyzję tę należy uszanować 
i przyjąć do wiadomości powody po-
dane przez Benedykta XVI: „Rozwa-
żywszy po wielokroć rzecz w sumieniu 
przed Bogiem, zyskałem pewność, że 
z powodu podeszłego wieku moje siły 
nie są już wystarczające, aby w sposób 
należyty sprawować posługę Pio-
trową”. Dla ludzi wierzących sprawa 
jest jasna; teraz powinniśmy dzięko-
wać Bogu za pontyfikat Benedykta 
XVI, korzystać z  jego świadectwa 
i nauczania. Kiedy odchodził, powta-
rzał: „Kościół żyje”. 

Następnego dnia po tym wydarze-
niu, media na całym świecie spekulo-
wały,  kto ma największe szanse na 
wybór podczas zbliżającego się kon-
klawe. Część mówiła o jednym z wło-
skich kardynałów, inni widzieli jako 
następcę Petera Turksona z  Ghany. 
Jednak historia pokazała, że plany 
Boże są całkowicie inne niż ludzkie 
domysły. Papieżem został człowiek, na 
którego nikt nie wskazywał, ale wska-
zał na niego Bóg. Wybór dokonany 
przez kardynałów potwierdził, że Bóg 
troszczy się o swój Kościół. Myślę, że 
pontyfikat Papieża Franciszka przy-
niesie jeszcze wiele niespodzianek.

ks. Marek Modzelewski
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Nad Słowem Bożym
Uczniowie z Emaus (Łk 24,13-35)
Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalo-

nej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, 
co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył 
się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. 
On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Za-
trzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty 
jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam 
w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co 
się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie 
i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go 
na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwo-
lić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto 
jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie zna-
lazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy 
zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko 
tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».  Na to On rzekł do nich: 
«O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co po-
wiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej 
chwały?» I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, 
co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.  Tak przybliżyli się do wsi, do 
której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mó-
wiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». 
Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, 
odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły 
i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: «Czy 
serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyja-
śniał?»  W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali 
zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście 
zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich 
spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.
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Zawsze jakoś mocno przemawiał do 
mnie ten fragment Ewangelii. Jak to 
możliwe, że po trzech latach spędzo-
nych z  Jezusem, po słuchaniu Go, 
przebywaniu z  Nim, można Go nie 
poznać? W dodatku podczas jedena-
stokilometrowej wędrówki? Co dla 
Apostołów było tą uwięzią, o  której 
mówi święty Łukasz? Na pewno smu-
tek po stracie bliskiej osoby. Może też 
żal, gdyż nie spełniły się ich oczeki-
wania. Możliwe, że również strach, iż 
ich spotka to samo. Jedno jest pewne: 
nie poznają Go przez całą drogę. 

Można powiedzieć, że podobnie jak 
inne sytuacje z  pierwszych dni po 
zmartwychwstaniu, i   ta jest dowo-
dem, że Jezus żyje. Uczniowie przecież 
nie byli w stanie sobie wyobrazić ta-
kiego rozwiązania, chociaż Jezus ich 
do niego przygotowywał. Wniosek 
jest jeden: zmartwychwstanie jest 
prawdą, a  apostołowie nie byliby 
w stanie tego wymyślić.

Wróćmy jednak do uwięzi. Trzeba 
nam sobie zadać pytanie: co jest dla 
mnie uwięzią? Co nie pozwala mi 
rozpoznać Jezusa: żywego, realnie 
obecnego i  działającego również 
dzisiaj?

Jak wielka jest mądrość Jezusa! 
Pozwala uczniom opowiedzieć 
o  swoim bólu, pozwala nawet na 
wypowiedzenie oczekiwań, jakie mieli 
wobec Syna Bożego – Mesjasza i na 
przyznanie się do niewiary w  słowa 
kobiet. Apostołowie pewnie nie szli 

zbyt szybko, więc mieli czas, żeby się 
„wygadać”. Później Jezus nazwie ich 
nierozumnymi, nawiązując do Sta-
rego Testamentu, do proroctw, które 
do Niego się odnosiły. I  co? Też Go 
nie poznają? Jak można nie pamiętać 
głosu, sposobu mówienia kogoś, kogo 
nazywało się Mistrzem? Czy nie jest 
tak, że my także nie rozpoznajemy 
Jezusa? Nawet w Jego słowie?

Kiedy zbliżyli się do Emaus, Jezus 
chce iść dalej, a jednak Go zatrzymują. 
Jest w  nich pragnienie, nie poznają, 
a  jednak chcą z  nierozpoznanym 
jeszcze wówczas Jezusem przebywać. 
Są na tyle zdeterminowani, że zatrzy-
mują Go na wieczerzy. Kiedy ostatnio 
byłeś tak zdeterminowany, by zatrzy-
mać Jezusa? Kiedy w  Twoim sercu 
było takie pragnienie, by był blisko?

Jezus zostaje z  nimi, zasiada do 
wieczerzy, łamie chleb, odprawia 
Eucharystię, i wtedy dopiero Go po-
znają. Jeden gest, jedno Boże działanie 
potrafi z  ludzkich oczu i serca zdjąć 
zasłonę. Czy nie jest to dla nas nauka, 
że Eucharystia i  inne sakramenty są 
dla nas czasem rozpoznawania Zba-
wiciela? Nie ma lepszego czasu na 
uczenie się Jezusa niż Eucharystia. 
Szkoda, że tak często o tym zapomi-
namy. 

Ta Eucharystia w  Emaus daje 
uczniom siłę nie tylko na powrót do 
Jerozolimy, miejsca gdzie groziło im 
niebezpieczeństwo, ale również do 
dawania świadectwa o  zmartwych-
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wstaniu Jezusa. Jest w  ich sercach 
radość. 

Czasami Jezus działa powoli, tłuma-
czy, pokazuje. To On jest najmądrzej-
szy i doskonale wie, czego potrzebu-
jemy. Niech serce nam mocniej bije, 
kiedy będziemy słuchać Słowa Bo-

żego, niech się raduje, kiedy będziemy 
rozpoznawać Go w Eucharystii. I że-
byśmy mieli siły do dalszego życia 
i  świadczenia o  wielkich dziełach 
Bożych, które przecież każdego dnia 
są naszym udziałem.

Joanna Boncol

Adam Elsheimer, Cud w Emaus
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Drogowskazy Nowego Czło-
wieka powstały w konkretnych 
okolicznościach społecznych 

i politycznych jako owoc duchowego 
doświadczenia Sługi Bożego Księdza 
Franciszka Blachnickiego, nadal jednak 
nie tracą nic ze swojej aktualności.

Dziesięć Drogowskazów kojarzy się 
z Dekalogiem. Te „Dziesięć Słów” prze-
kazanych człowiekowi przez Boga regu-
luje postępowanie człowieka wobec 
Boga oraz wobec bliźnich. Przykazania 
są fundamentem życia każdej społecz-
ności, dla której Bóg jest najwyższą 
Prawdą. Dekalog jest wpisany w życie 
każdego człowieka, natomiast Drogo-
wskazy, ułożone i  spisane przez czło-
wieka, mają na celu doprowadzenie 
człowieka, który zaakceptował już De-
kalog, do pełni życia w Bogu. Można 
powiedzieć, że Dekalog to początek, 

Rola dziewiątego 
Drogowskazu

NOWA KULTURA polega na uwolnieniu człowieka 
od wszystkiego, co poniża jego godność, oraz na rozwi-
janiu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dzie-
dzinach życia; jest ona dziś bardzo potrzebną formą 
świadectwa i ewangelizacji; moim świadectwem w tej 
dziedzinie będzie więc ofiara całkowitej abstynencji od 
alkoholu, tytoniu i wszelkich narkotyków oraz szerzenie 
kultury czystości i skromności jako wyrazu szacunku 
dla osoby.

a Drogowskazy to pewien etap drogi, na 
końcu której znajduje się uczestnictwo 
w Królestwie Bożym.

Dziewiąty punkt Drogowskazów 
Nowego Człowieka pozostaje w ścisłym 
związku z poprzednimi i jest kolejnym 
etapem na drodze ku pełni dojrzałości 
chrześcijańskiej, ku pełniejszej postawie 
apostolskiej i  ewangelizacyjnej. Nowy 
Człowiek tylko wtedy będzie skutecznie 
wprowadzał Nową Kulturę, jeżeli będzie 
to czynił w Nowej Wspólnocie. Zatem 
te trzy pojęcia jawią się jako pojęcia 
kluczowe dziewiątego kroku, którego 
temat można sprowadzić do jednego 
pojęcia: wyzwolenie.

WSZYSTKO CZYNIĘ NOWE
„Jeżeli mówimy: Nowa Kultura, Nowa 

Wspólnota, Nowy Człowiek, to musimy 
pamiętać, że słowo nowe czerpiemy 
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z Objawienia Bożego, z Pisma Świętego, 
gdzie jest mowa o nowym człowieku, 
o nowym stworzeniu, a w Apokalipsie 
powiedziane jest: Oto czynię wszystko 
nowe1. Słowo nowy w Piśmie Świętym 
łączy się z tajemnicą Wcielenia i odku-
pienia człowieka, z nową rzeczywisto-
ścią, którą jest Zmartwychwstanie 
Chrystusa. Ono konstytuuje nowy po-
rządek, który jest dla człowieka porząd-
kiem ostatecznym”.2

Cała biblijna koncepcja „nowego 
człowieka”, a  co za tym idzie „nowej 
kultury”, oparta jest na fakcie wyzwala-
jącej mocy Chrystusowego dzieła odku-
pienia, dzięki któremu zostaliśmy wy-
swobodzeni do „wolności dzieci Boży-
ch”.3. Takie wyzwolenie dokonuje się 
przede wszystkim przez poznanie i za-
akceptowanie prawdy jako naczelnej 
wartości w życiu człowieka, tak jak to 
napisał św. Jan: „Poznacie prawdę, 
a  prawda was wyzwoli” (J 8,32). Nie 
oznacza to przy tym całkowitej samo-
woli, lecz wynikające z poznania i wol-
nego wyboru poddanie się prawdzie4.

Nowy człowiek w myśli ks. Blachnic-
kiego jest powołany po to, aby walczyć 
ze zniewoleniami, aby wnosić w różne 
dziedziny życia nowy ład. Ten ład pojęty 
biblijnie, zapoczątkowany Zmartwych-
wstaniem Chrystusa, rozwijający się 

w dziejach Kościoła i mający się ukazać 
w całej pełni podczas paruzji5, chrześci-
janin jako nowy człowiek powinien re-
alizować w każdym wymiarze swojego 
życia w świecie. Tą „nowością” powinien 
przenikać życie społeczności, w której 
przyszło mu żyć we wszystkich jego 
wymiarach: gospodarczym, ekonomicz-
nym, politycznym czy etycznym.

WYZWOLENIE
W samoświadomości członków Ru-

chu Światło-Życie zagadnienie wolności 
i wyzwolenia człowieka ze wszystkiego, 
co uwłacza ludzkiej godności, stoi od 
samego początku istnienia Ruchu na 
naczelnym miejscu wśród celów forma-
cji.

Wyzwolenie w myśli ks. Blachnickiego 
można przedstawić na trzech różnych, 
ale ściśle ze sobą powiązanych płaszczy-
znach: fundamentalnej, ogólnej i szcze-
gółowej.

Płaszczyzna fundamentalna polega 
na wyzwoleniu człowieka z  niewoli 
szatana, a  co za tym idzie z  niewoli 
grzechu, lęku i zakłamania. Nieprzypad-
kowo te rodzaje zniewolenia określa się 
jako główne. Każde inne zniewolenie ma 
charakter wtórny, jest pochodną tych 
największych szatańskich zniewoleń. 
Fundamentem wyzwolenia jest Chry-

1 Ap 21,5.
2 F. Blachnicki, Nowa kultura, w: Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie, Światło-

Życie 1987, s. 163-168.
3  Por. Rz 8,14-15.
4 Por. Pomoce formacyjne do kroku 9, s. 3.
5 Por. Ap 21,5.
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stus-Zwycięzca, będący Prawdą, i Jego 
zbawcze dary: łaska uświęcająca i pew-
ność wiary.

Płaszczyzna ogólna ukazuje się po 
przeanalizowaniu najbardziej charakte-
rystycznych problemów współczesnego 
człowieka. Cywilizację przełomu wie-
ków cechuje daleko posunięty proces 
dehumanizacji. Wolność i  godność 
człowieka wymagają, aby działał on ze 
świadomego i  wolnego wyboru, to 
znaczy osobowo, od wewnątrz poru-
szony i naprowadzony, a nie pod wpły-
wem ślepego popędu wewnętrznego lub 
też zgoła przymusu zewnętrznego. Taką 
zaś wolność zdobywa człowiek, gdy 
uwalniając się od wszelkiej niewoli na-
miętności, dąży do swego celu drogą 
wolnego wyboru dobra oraz zapewnia 
sobie skutecznie i pilnie odpowiednie 
pomoce6.

Na początek trzeba człowieka wyzwo-
lić od masowości, w  której traci się 
zdolność samodzielnego myślenia, 
zdolność rewizji własnego życia, w któ-
rej jednostka staje się manipulowanym 
pionkiem systemu, mody, mass mediów 
czy propagandy. Trzeba – pisze ks. 
Blachnicki – wyzwolić człowieka od 
nastawienia konsumpcyjnego, gdzie li-
czy się nie życie, a  użycie, nie „być”, 
a „mieć”7.

Na końcu trzeba przezwyciężyć wy-
stępujący wszędzie naokoło zniewala-

jący ideał człowieka sukcesu, odartego 
ze wszelkiej wartości osoby i wspólnoty, 
gdzie liczy się na pierwszym miejscu 
sukces materialny, a nie osobowy czy 
rodzinny, gdzie na piedestale życia sta-
wia się własne „ego”, bez jakichkolwiek 
ograniczeń związanych z budowaniem 
wspólnoty rodzinnej. Za błogosławio-
nym Janem Pawłem II te powyższe 
procesy wyzwalające można zebrać 
w  jedno, nazywając je budowaniem 
„cywilizacji miłości”, opartej na świadec-
twie życia w prawdzie.

Płaszczyzna szczegółowa określa 
konkretne wymagania, które mogą 
pomóc w pracy nad sobą oraz w dopro-
wadzeniu człowieka do wzrastania 
w coraz większej wolności dziecka Bo-
żego.

NOWA KULTURA
W założeniach formacyjnych Nowa 

Kultura ma pomóc członkom grup 
deuterokatechumenalnych w przeciw-
stawianiu się zniewoleniom. „Ma rozto-
czyć wspaniałą perspektywę wolności 
– źródła autentycznej, nie pozornej ra-
dości: wolności i  radości pochodzącej 
od Ducha Świętego”8. Oczywiste jest 
jednak, że nie wszystkie wymagania 
stawiane przez Nową Kulturę są łatwe 
do zaakceptowania czy do stosowania 
w  życiu. Nowa Kultura to nie tylko 
wyrwane z  kontekstu postanowienia 

6  KDK 17.
7  Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. Pomoce formacyjne do spotkań i celebracje, 

Krościenko 2000, s. 202.
8  Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej, s. 202.



OazaPismo Ruchu Światło-Życie

97

abstynenckie, ale również, a  może 
przede wszystkim, cały szereg nowych 
zachowań i postaw życiowych, których 
wymaga się od prawdziwych chrześci-
jan. Pomocą w takim przyjęciu Nowej 
Kultury będą poprzednie Drogowskazy, 
o  ile zostały prawidłowo odczytane 
i zastosowane w życiu przez uczestników 
formacji.

Pierwsza rozmowa ewangeliczna 
przeprowadzana w ramach Dziewiątego 
Drogowskazu wyjaśnia Nową Kulturę 
w aspekcie „zniewolenie – wyzwolenie”. 
Wychodząc od najdawniejszego, pierw-
szego w Biblii, opisu zniewolenia czło-
wieka przez szatana w raju, stawiając 
Adama i Ewę jako pierwowzory niepo-
słuszeństwa woli Bożej, jako pierwo-
wzory uległości zniewalającej mocy 
szatana, uświadamia uczestnikom for-
macji, że zniewolenie grzechem dotyczy 
każdego człowieka bez wyjątku9.

Wyzwolicielem ze wszystkich zniewo-
leń jest sam Chrystus10, który udzielając 
swojej łaski, daje człowiekowi prawdę 
i pewność wiary. To jest najważniejsza 
prawda, której zaakceptowanie i stoso-
wanie pozwoli we właściwy sposób 
zrozumieć i zastosować w życiu wyma-
gania Nowej Kultury11. Jest to również 
droga i  zadanie Kościoła: dążenie do 
ukazywania ludziom prawdziwie wol-

nego i godnego życia.
W dalszym ciągu rozmowy ewange-

licznej na temat prawdziwej wolności 
uczestnicy formacji rozpatrują, na czym 
polega prawdziwa wolność w  ujęciu 
biblijnym. Ta część rozmowy zaczyna 
się rozważeniem tekstów św. Pawła, 
w których wyraźnie przedstawione jest, 
że wolnym może być tylko ten, kto za-
chowuje odpowiednie relacje z braćmi, 
tzn. postępuje według synowskiej relacji 
Ojciec – syn, a nie według relacji pan – 
niewolnik; ten, kto dba o stały rozwój 
samoświadomości takich relacji, ten, kto 
wypowiada stanowcze i zasadnicze „nie” 
wobec grzechu, ten, kto oddaje swoje 
życie Duchowi Świętemu oraz ten, kto 
przez autentyczną miłość i  poznanie 
prawdy, którą jest sam Chrystus, dąży 
do wyzwolenia12.

Następnym etapem jest przypomnie-
nie i zachęcenie uczestników formacji 
do ponownego przyjęcia Chrystusa jako 
Pana i Zbawiciela, bo tylko On potrafi 
prawdziwie wyzwalać. Przedostatnim 
etapem tej rozmowy jest ukazanie przy-
kładu prawdziwej wolności. Tym przy-
kładem, jak łatwo się domyśleć, może 
być tylko Niepokalana Matka Boża, 
która przez poznanie Bożej prawdy 
dokonała rozumnego, wolnego wyboru 
i poddała jej swoje życie.

9  Zob. Rdz 3,1-8.
10  Zob. Rz 8,14-17; Gal 5,13-14.
11  Por. J 8,30-47.
12  Por. Rz 8,14-17; Gal 4,1-7; Rz 7,14-24; Gal 5,13-14; J 8,31-36; te kwestie opisuje ks. Blachnicki w: 

Oazy modlitwy, Podręcznik Nowenny Jubileuszowej 2003/2004, Krościenko 2003 s. 189-190.
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Na końcu rozmowy zostają ukazane 
przeszkody, które można napotkać 
w realizowaniu własnego wyzwolenia: 
przesadne wyobrażenie o własnej mocy 
– pycha; postawa „wszystko albo nic”, 
która ujawnia się w  ucieczce przed 
Chrystusem w  chwilach słabości czy 
załamań duchowych; bojaźń przed re-
akcją otoczenia na starania zmierzające 
do wyzwolenia. Jest to chyba najpoważ-
niejsza z przeszkód, bowiem najtrudniej 
powiedzieć czy też pokazać otoczeniu, 
w którym się żyje, że podjęło się starania 
o zmianę swojego sposobu życia. Bardzo 
często wiąże się to z odrzuceniem z do-
tychczasowej społeczności. Warto tutaj, 
analizując te przeszkody, przytoczyć 
fragment listu do Filipian: „Wszystko 
mogę w  tym, który mnie umacnia”13. 
Tym, który umacnia i wyzwala, jest sam 
Chrystus.

Konkretne przykłady walki ze znie-
woleniami ma pokazać druga rozmowa 
ewangeliczna, tocząca się wokół słów: 
„Moim świadectwem w tej dziedzinie 
będzie więc ofiara całkowitej abstynen-
cji od alkoholu, tytoniu i  wszelkich 
narkotyków oraz szerzenie kultury 
czystości i  skromności jako wyrazu 
szacunku dla osoby”14. W tej rozmowie 
nie można zatrzymać się na ogólnikach 
i banałach typu: „trzeba być wolnym” 
czy „trzeba walczyć o swoją wolność”. 
Wymagania drugiej części dziewiątego 
Drogowskazu muszą zostać świadomie 

zaakceptowane, aby były skuteczne, nie 
jako „dodatkowe” zakazy czy nakazy, ale 
jako konieczny oręż w walce o własną 
wolność. Tej dobrowolnej ofiary nie 
można nikomu narzucić. Nie wolno 
pozostawić tutaj żadnego niedomówie-
nia co do zasad Nowej Kultury, gdyż 
każde niedopowiedzenie w tej dziedzi-
nie może zostać potraktowane przez 
uczestników formacji jako oszukiwanie 
czy nawet zmuszanie do zaakceptowania 
nowych zasad moralnych. Owocem tej 
rozmowy może być chęć przystąpienia 
do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, 
dlatego animator powinien być dość 
dobrze zorientowany co do pracy i dzia-
łania Krucjaty w obrębie parafii, deka-
natu czy też diecezji, aby wyjaśnić 
uczestnikom ich wątpliwości i pytania 
w tym względzie.

Dobrze jest, kiedy animator ma do-
świadczenie w  walce o  wyzwolenie 
z jakichś szczególnych zniewoleń i chce 
o nich opowiedzieć na forum grupy. 
Jeżeli nie, to warto zaprosić na to spo-
tkanie osobę, która opowie o  swojej 
walce o wolność duchową i fizyczną. 
Każde świadectwo, nawet najkrótsze, 
bardziej zapada w pamięci uczestników 
niż jakiekolwiek inne długie wypowie-
dzi na temat wolności i sposobów do-
chodzenia do niej. Po wysłuchaniu ta-
kiego świadectwa należy zachęcić 
członków grupy do zebrania i usystema-
tyzowania różnych form i czynników 

13  Flp 4,13.
14  Pomoce formacyjne do kroku 9, s. 11.
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zniewolenia oraz sposobów walki 
z nimi. Przy wyliczaniu tych zniewoleń 
łatwo zwrócić uwagę, że niektóre czyn-
niki i formy zniewolenia są zależne od 
człowieka, a inne od niego nie zależą.

Wiele zniewoleń, takich jak alkoho-
lizm, narkomania, nikotynizm czy 
rozwiązłość seksualna jest obecnych 
w społeczeństwie, i to nie tylko polskim, 
cały czas, bez względu na uwarunkowa-
nia historyczne i kulturowe. Właśnie 
dlatego należy z nimi walczyć w sposób 
szczególny. Metody muszą być związane 
z Biblią i z osobą Jezusa Chrystusa, który 
pokazuje, jak walczyć i przeciwstawiać 
się zniewoleniom proponowanym przez 
szatana. Innym czynnikiem walki ze 
zniewoleniami jest radosne dawanie 
świadectwa o własnej wolności, czyli 
dobrowolna rezygnacja ze wszystkiego, 
co nie jest już dla mnie źródłem niewoli. 
Wreszcie najlepszą formą walki ze 
zniewoleniem jest uczestnictwo w Kru-
cjacie Wyzwolenia Człowieka, która jest 
czynnym zaangażowaniem się w świa-
dectwo wolności.

PRAWDA WAS WYZWOLI
Ostatnim elementem dziewiątego 

kroku jest celebracja Słowa Bożego, 
której temat brzmi: „Prawda was wy-
zwoli”. Głównym założeniem tej celebra-
cji jest, aby uczestnicy formacji po od-
kryciu zasad tworzenia i życia w Nowej 
Kulturze, utwierdzeni w niej fragmen-
tami biblijnymi, mogli bez przeszkód 

zaakceptować nową rzeczywistość, 
w której przyjdzie im żyć i jasno wyrazili 
podczas tej celebracji swoją wolę przy-
stąpienia do Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka15.

Decyzja o  włączeniu się w  pracę 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka nie jest 
łatwa, zwłaszcza dla tych, którzy nie 
przeżyli głęboko poprzednich kroków. 
W tym Drogowskazie zostają brutalnie 
odsłonięte wszelkie niedociągnięcia 
i przeoczenia powstałe przy poprzed-
nich krokach. Wyzwalające wymagania 
Nowej Kultury nigdy nie będą mogły 
być ani właściwie zrozumiane, ani 
konsekwentnie realizowane bez oparcia 
się na fundamentach postawy Nowego 
Człowieka i środkach chrześcijańskiego 
wzrostu – a więc treści wszystkich po-
przednich Drogowskazów. Pozorność 
przeżycia i przyjęcia poprzednich kro-
ków może spowodować, że członkom 
formacji zabraknie duchowej mocy do 
sprostania wymaganiom Nowej Kul-
tury; pojawi się wtedy stwierdzenie: „to 
jest piękne, ale nierealne” lub „to się nie 
uda”. Jest to pierwszy krok do marazmu 
duchowego, do rezygnacji ze wszystkich 
dotychczas poznanych prawd. Zatem 
krok dziewiąty jest swoistym sposobem 
weryfikacji poprzednich ośmiu kroków.

opracowanie: Wiola Szepietowska

na podstawie: ks. dr Paweł Oskwarek, 
Drogi poznawania Kościoła, Wydawnic-
two Światło-Życie 2012, s. 192-206 .

15  Zob. Pomoce formacyjne do kroku 9, s. 16-20.
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Agnieszka Salamucha: Specyficzne 
dla Waszej diecezji są rekolekcje ewan-
gelizacyjne dla osób uzależnionych i ich 
rodzin.

Irena Szybist: Od po-
czątku odpowiadałam za te 
rekolekcje, ze względu na 
swoją przynależność do 
Diecezjalnej Diakonii Wy-
zwolenia.

AS: Od początku, czyli od 
kiedy?

IS: Pierwsze rekolekcje 
ewangelizacyjne dla osób, 
które w swoim życiu prze-
żywają trudności związane 
z nadużywaniem alkoholu lub cierpią z 
powodu uzależnienia swoich bliskich, 
zostały zorganizowane podczas week-
endu majowego w 1994 roku, oczywiście 
w Pelplinie. Ale cztery lata wcześniej 
odbyła się I Diecezjalna Pielgrzymka 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do 
sanktuarium Matki Bożej Częstochow-
skiej w Świeciu. Była to wielka modlitwa 
w intencji osób uzależnionych od alko-
holu, narkomanii, nikotyny, a także w 
intencji członków i kandydatów KWC. 
Uważam, że rekolekcje ewangelizacyjne 
są owocem tej modlitwy.

AS: Ile serii rekolekcji przeprowadzi-

Rekolekcje ewangelizacyjne 
dla osób uzależnionych

Z Ireną Szybist rozmawia Agnieszka Salamucha

liście przez minione dziewiętnaście lat?
IS: Około stu. Brało w nich udział 

około 4500 osób, większość korzystała 
z nich wielokrotnie. Mieliśmy uczestni-

ków z diecezji pelplińskiej, 
ale też z wielu innych diece-
zji: gdańskiej, krakowskiej, 
warszawskiej, gnieźnień-
skiej, łódzkiej, poznańskiej, 
szczecińsko-kamieńskiej, 
toruńskiej i elbląskiej.

AS: Skąd bierzecie anima-
torów i moderatorów?

IS: To ludzie, którzy swoją 
formację religijną zawdzię-
czają jakiejś wspólnocie: 

Ruchowi Światło-Życie, Drodze Neoka-
techumenalnej oraz Szkole Nowej 
Ewangelizacji. Przy czym wszyscy ani-
matorzy są członkami Krucjaty Wyzwo-
lenia Człowieka. W rekolekcje włączają 
się też alumni z Kleryckiego Koła Apo-
stolstwa Trzeźwości w Pelplinie. Obec-
nie kapłanem odpowiedzialnym za te 
rekolekcje jest ks. Rafał Barciński, ojciec 
duchowny seminarium. Do maja 2001 
roku prowadził je ks. January Budzisz, 
potem zastąpił go ks. Arkadiusz Okroj, 
a przez jeden rok wspomagał nas o. 
Adam Zawacki, franciszkanin konwen-
tualny.
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PO OWOCACH ICH POZNACIE
Śmiało można powiedzieć, że Diako-

nia Życia jest owocem pontyfikatu bł. 
Jana Pawła II.  Ogromna świadomość 
Kościoła i znaków czasu spowodowały, 
że w  słowach „Oddajcie się w  służbę 
życia, a nie śmierci”1, Sługa Boży ks. 
Franciszek Blachnicki odnalazł nowy 
wymiar postawy diakonijnej.  Został on 
ucieleśniony na IV Krajowej Kongrega-
cji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-
Życie na Jasnej Górze (27 lutego –  
1 marca 1981), a już rok później napo-
tykamy w dokumentach aktualną do 
dzisiaj nazwę „Diakonia Życia”.

Diecezja Tarnowska, ziemia świętych 
i błogosławionych, uznawana za jeden 

Pro life po tarnowsku
Potrzeba służby życiu, tak wyraźnie i wielokrotnie akcentowania podczas 
pontyfikatu bł.  Jana Pawła II, w ojczyźnie papieża Polaka znalazła 
doskonały grunt dla rozwoju. Diecezja Tarnowska, ziemia świętych 
i błogosławionych, uznawana za jeden z najbardziej religijnych rejonów 
Polski i Europy, to miejsce, gdzie bogata tradycja obrony ludzkiej godno-
ści jest wciąż twórczo rozwijana.

„Istotnym elementem dojrzałości chrześcijańskiej jest poczucie odpowiedzialności za innych we 
wspólnocie. A więc to, co się wiąże z pojęciami diakonia i misja. Na każdym etapie życia chrześcijańskiego 

musi występować ten element: nie możemy wystarczyć tylko sobie, ale czujemy się odpowiedzialni. (...) 
Jest to postawa diakonijna”. 

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

z najbardziej religijnych rejonów Polski 
i Europy, to także bogata tradycja służby 
życiu i obrony ludzkiej godności. To z tej 
ziemi wypływa mocne świadectwo do-
tyczące czystości serca – w osobie bł. 
Karoliny Kózkówny. Bogatą tradycję 
i dość dobrą organizację ma diecezjalne 
poradnictwo rodzinne2, obejmujące 
szerokie zagadnienia w obronie rodziny 
chrześcijańskiej i  ludzkiego życia od 
poczęcia do naturalnej śmierci. Nie dziwi 
zaangażowanie członków Ruchu w  to 
duszpasterstwo. W  sposób naturalny 
pokrywa się to z „obszarem zaintereso-
wań” Diakonii Życia, stąd mocne związki 
obu środowisk. Nie czas i miejsce, aby 
opisywać szczegółowo historię diakonii 
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w  Diecezji Tarnowskiej w  ubiegłym 
wieku. O pewnym jej ożywieniu i reak-
tywacji można mówić w perspektywie 
lat 2005/2006, kiedy to ówczesny Mo-
derator Diecezjalny, ks. Józef Głowa, 
udzielił błogosławieństwa zmierzają-
cym do tego staraniom. Spiritus movens 
powołania Diakonii byli Ela i  Emil 
Gąsiorkowie. Moderatorem Diakonii 
Życia w Diecezji Tarnowskiej jest ksiądz 
Józef Bąk, pełniący obecnie obowiązki 
proboszcza Parafii NMP Królowej 
Polski w Lewniowej. Obecnie Diakonia 
skupia w swoich szeregach ponad trzy-
dzieści osób: rodziny z  Domowego 
Kościoła i młodzież z różnych rejonów 
diecezji.

ŚWIADCZYĆ SŁUŻBĄ
Głównym zadaniem Diakonii jest 

obrona życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci w pełnym tego słowa znaczeniu 
– obejmująca wszystkie etapy życia 
człowieka. Znajduje to odzwierciedle-
nie w bogactwie wymiarów zaangażo-
wania poszczególnych osób czy mał-
żeństw tworzących Diakonię. Oprócz 
zaangażowania w  poradnictwo ro-
dzinne na terenie diecezji, obejmujące 
pracę w  parafialnych poradniach ro-
dzinnych, posługę na kursach przed-
małżeńskich, cieszymy się we wspólno-
cie obecnością osób posługujących 
w  hospicjum, pracujących z  dziećmi 
upośledzonymi. Chcemy wpisywać się 
w ewanglizację poprzez osobiste świa-
dectwo rozmaitych posług, przez no-

woczesną edukację pro life i ciągłą for-
mację duchową oraz intelektualną.

DLA POSZUKUJĄCYCH, 
DLA ZATROSKANYCH

W pierwszej kolejności wychodzimy 
do Ruchu, aby tym, którzy podjęli się 
trudu własnej formacji ku dojrzałości 
chrześcijańskiej, nie zabrakło wiedzy 
i argumentów w zetknięciu ze współcze-
snymi zagadnieniami bioetycznymi 
i z plagą relatywizmu moralnego. Stąd 
też nasza obecność na szkołach życia 
podczas Oazy Nowego Życia, Oazy 
Rodzin czy szkołach animatora odby-
wających się na terenie naszej diecezji, 
gdzie poprzez prezentacje multime-
dialne i świadectwo życia, staramy się 
zwracać uwagę na takie pojęcia jak 
czystość, wierność, naturalne metody 
rozpoznawania płodności, etyczne le-
czenie w  przypadku niepłodności, 
krytyczna ocena antykoncepcji. Orga-
nizujemy też  od czasu do czasu spotka-
nia na temat metod naturalnych w trak-
cie roku formacyjnego, głównie dla 
Domowego Kościoła w parafiach Tar-
nowa. Współtworzymy diecezjalną oa-
zową stronę internetową, gdzie mamy 
swoją zakładkę, prezentującą relacje 
z naszych spotkań i rekolekcji oraz różne 
informacje ważne dla obrońcy życia. 
Naszą najnowszą radością są zorganizo-
wane przez nas rekolekcje „Przekazywa-
nie prawdy o miłości dzieciom i mło-
dzieży, czyli wychowanie seksualne 
w rodzinie”, które odbyły się w Starym 
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Sączu w  Centrum Pielgrzymowania 
„Opoka” w dniach 24-27 stycznia 2013. 
Rekolekcje poprowadzili, jak zwykle 
w znakomitym stylu, Magdalena i Piotr 
Ogrodowczykowie z Łodzi. Rekolekcje 
te mogły się odbyć tylko dzięki podjętej 
modlitwie, postom i cierpieniu. Uświa-
domiły nam, jak bardzo świat łaknie 
prawdy o seksualności i jak wielu dzięki 
Bogu jest rodziców zatroskanych 
o prawdziwie dobre wychowanie swoich 
dzieci. 

Inicjujemy i  współuczestniczymy 
w akcjach ogólnodiecezjalnych i ogól-
nopolskich, takich jak: zbieranie podpi-
sów wokół rożnych inicjatyw obywatel-
skich pro life, konferencje naukowe, 
krucjata modlitewna w obronie życia, 
dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Po-
czętego czy Diecezjalny Marsz dla Życia 
i Rodziny, którego mieliśmy trzy edycje: 
w Tarnowie, w Nowym Sączu i w Mielcu. 
Marsze są doskonałą okazją do świadec-
twa i do pogłębiania naszej wiedzy od-
nośnie nauczania kościoła – szczególnie 
w wymiarze określonym przez bł. Jana 
Pawła II. Z  wielką nadzieją w  sercu 
mieliśmy okazję dwukrotnie mówić do 
młodzieży maturalnej z naszej diecezji, 
która pielgrzymuje co rok na Jasną Górę. 
Prezentacja multimedialna dla niemal 
ośmiuset młodych ludzi zgromadzo-
nych w Auli Kordeckiego jest zawsze 
szansą na obudzenie sumień, umocnie-
nie w dobrych postanowieniach, głosze-
nie prawdy o człowieku w wymiarze 
jego płciowości.

ŹRÓDŁO BIJE WE WSPÓLNOCIE
Niczym byłoby nasze działanie bez 

uzdrawiającej mocy Naszego Pana, sta-
libyśmy się wtedy,  jak powiedział Ojciec 
Święty Franciszek, „kolejną organizacją 
pozarządową”. Dlatego spotykamy się 
kilka razy do roku w różnych miejscach 
diecezji. Spotkania zawsze przewidują 
Eucharystię, dzielenie się życiem, część 
formacyjną, radosny wspólny posiłek. 
Podejmujemy też różną tematykę w for-
mie prelekcji czy prezentacji m.in.: kar-
mienie piersią, NaProTechnology, bio-
etyka, opieka hospicyjna, zagrożenia 
duchowe czy ostatnio: ideologia gender. 
W ten sposób rozwijamy swoją wiedzę 
i dzielimy się doświadczeniami. 

Istotnym elementem tego doświadcze-
nia wspólnoty jest nasze pielgrzymowa-
nie na spotkania do różnych miejsc 
Diecezji Tarnowskiej (ale nie tylko). 
Szczególnymi miejscami na naszej dro-
dze są sanktuaria maryjne w Tuchowie, 
Czermnej, Pasierbcu, Chorzelowie, 
Okulicach oraz pomnik dzieci nienaro-
dzonych, Kalwaria Trzeciego Tysiąclecia 
(jeden z trzech w świecie) w Tarnowcu 
k. Jasła (w sąsiedniej Diecezji Rzeszow-
skiej).

Oprócz spotkań formacyjnych orga-
nizujemy też rekolekcje tematyczne 
w  Szczawnicy, przede wszystkim dla 
członków Diakonii z diecezji, ale do-
stępne również dla innych chętnych. 
W ramach takich rekolekcji zgłębiamy 
konkretne zagadnienie i często zapra-
szamy specjalnego gościa jako prele-
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genta, np. psychologa, kierownika 
ośrodka adopcyjnego, ginekologa.

Potrafimy (i czynimy to z wielką chę-
cią) spędzać chwile odpoczynku, prze-
żywając radość z  daru obecności we 
wspólnocie. Ze względu na piękno 
miejsca, często wybieramy Szczawnicę 
aby spotkać się raz do roku na wyjeździe, 
wyjść w góry, obejrzeć dobry film czy 
nacieszyć się rozmowami.

MARZENIA I PLANY
Wierzymy, że kroczenie ku dojrzałości 

chrześcijańskiej w charyzmacie Ruchu 
Światło-Życie motywuje nas do ciągłego 
wsłuchiwania się w wolę Bożą i odczy-
tywania znaków czasu. Chrystus posyła 
nas do ubogich, również do tych „no-
wych ubogich”, cierpiących z powodu 
zakłamania obrazu ludzkiej płciowości 
i  godności. W  naszych rozmowach, 
modlitwach pojawia się wiele spraw 
i zatroskania o kondycję człowieka na 
każdym etapie życia. W sposób szcze-
gólny chcemy rozwinąć w najbliższych 
miesiącach temat ideologii gender, bę-
dącej jednym ze zgubnych fundamentów 
filozofii cywilizacji śmierci i najnowszą 
bronią wymierzoną przeciw rodzinie. 
Obserwujemy również trudności i kry-
zysy dotykające małżeństwa katolickie, 
w  tym małżeństwa z Domowego Ko-
ścioła, i z pewością nie ustaniemy w mo-

dlitwie za te małżeństwa i poszukiwaniu 
skutecznych metod pomocy dla nich. 
Sprawą, która bardzo leży na sercu nam 
i  wielu osobom spoza Diakonii, jest 
kwestia pochówku dzieci zmarłych 
w fazie prenatalnej, dopracowanie pro-
cedur, przygotowanie miejsca (zbiorowej 
mogiły), pomoc rodzinom i organizacja 
pogrzebu. 

WSZYSTKO, 
CO UCZYNILIŚCIE…

„W świetle prawdy o darze życia ludz-
kiego i zasad moralnych, które z niego 
wypływają, każdy jest zaproszony do 
działania w dziedzinie odpowiedzialno-
sci, która jest mu właściwa, jak dobry 
Samarytanin, do uznania nawet naj-
mniejszego z synów ludzkich za swego 
bliźniego (por. Łk 10,29-37). Słowo 
Chrystusa w  tym kontekście nabiera 
nowego i  szczególnego znaczenia: 
«wszystko co uczyniliście jednemu 
z tych najmniejszych moich braci, Mnie 
to uczyniliście» (Mt 25,45)”3.

Dziękujemy Bogu za wspólnotę Dia-
konii Życia Ruchu Światło-Życie, która 
jest ważnym środowiskiem wzrostu 
osobistego i ewangelizacji w dzisiejszym 
świecie. Pozdrawiając wszystkich człon-
ków i sympatyków, zapewniamy o naszej 
łączności modlitewnej i prosimy jedno-
cześnie o modlitwę za nas.

Agnieszka i Bartłomiej Juszczyk
1  Jan Paweł II, 1978.
2  Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Tarnowskiej.
3  Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania. Kongre-

gacja Nauki Wiary, Watykan 1987.
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Prawie dwa lata temu ks. bp Andrzej 
Suski na spotkaniu Diecezjalnej Rady 
Ruchów i  Stowarzyszeń Katolickich 
Diecezji Toruńskiej przypomniał, że 
biskupi w Polsce zatwierdzili specjalną 
instrukcję oraz dyrektorium poświę-
cone stałym posługom lektora i akolity, 
i  chciałby, aby one zaistniały także 
w naszej diecezji. Dla Księdza Biskupa 
oczywistym było, że środowiskiem, 
z którego będą mogły się w znacznej 
mierze rekrutować osoby chcące pod-
jąć przygotowania, a  następnie stałą 
posługę lektorów i akolitów w naszej 
diecezji, są środowiska ruchów i wspól-
not. Plany te zaczynają się realizować.

Jak może wyglądać stała posługa 
lektora i  akolity? Przywołajmy kilka 
konkretnych przykładów możliwej 
obecności tych posług w naszych pa-
rafiach: 

lektor: jest ustanowiony do wykony-
wania czytań z Pisma Świętego, z wy-

Życie liturgią
Formacja przygotowująca do 

posług lektora i akolity

Członkowie naszego Ruchu na pewno stanowią ważną grupę osób, 
z której będą się rekrutowali kandydaci do otrzymania posług, a z czasem 
na pewno  i do święceń diakonatu. Warto zatem już teraz pogłębić tę 
tematykę, a wszystkich uczestniczących w tej formacji otoczyć modlitwą.

Na terenie Diecezji Toruńskiej w roku 
ubiegłym rozpoczęła się formacja przygo-
towująca do pełnienia stałych posług lek-
tora i akolity. Początkiem były rekolekcje 
biblijne prowadzone przez Szkołę Nowej 
Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej w dniach 
15-16 września 2012 roku w Toruniu. 

Odpowiedzialnym za stronę logistyczną 
przygotowania i zorganizowania formacji, 
w imieniu ks. bp. Andrzeja Suskiego, ordy-
nariusza Diecezji Toruńskiej, jest diakon 
Waldemar Rozynkowski. W formacji biorą 
udział 32 osoby. Wszyscy uczestnicy zostali 
zgłoszeni i zaakceptowani przez poszcze-
gólnych proboszczów parafii. Przygotowa-
nie do przyjęcia posług odbywa się poprzez 
kurs biblijny i liturgiczny. Kurs polega na 
comiesięcznym jednodniowym (sobotnim) 
szkoleniu. Planowane są trzydniowe reko-
lekcje w czerwcu. Po zakończeniu szkolenia 
ks. biskup udzieli błogosławieństwa do 
pełnienia posługi lektora.  
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jątkiem Ewangelii, może on także po-
dawać intencje modlitwy powszechnej, 
a gdy nie ma psałterzysty, może rów-
nież wykonać psalm między czyta-
niami, może także przygotowywać 
i podawać wyjaśnienia lub komentarze 
do poszczególnych momentów w litur-
gii.

akolita: usługuje przy ołtarzu oraz 
pomaga kapłanowi i diakonowi, może 
przygotowywać ołtarz i naczynia litur-
giczne oraz – w razie potrzeby – roz-
dawać wiernym Eucharystię, której jest 
szafarzem nadzwyczajnym; w  przy-
padkach szczególnych może on także 
wystawiać Najświętszy Sakrament do 
adoracji bez udzielania błogosławień-
stwa.

Poza wymienionymi posługami li-
turgicznymi, gdy nie ma kapłana lub 
diakona, lektor i akolita mogą prowa-
dzić wigilię przy zmarłym i przy po-
grzebie stacje w domu zmarłego i na 
cmentarzu. Lektor może także pomóc 
w  przygotowaniu wiernych do god-
nego przyjęcia sakramentów. Dotyczy 
to chociażby spotkań z  rodzicami 
i rodzicami chrzestnymi przed udzie-
leniem sakramentu chrztu dziecku, 
poza tym spotkań z rodzicami przed 
I Komunią Świętą ich dzieci czy pro-
wadzenia spotkań z  młodzieżą przy-
gotowującą się do przyjęcia sakra-
mentu bierzmowania. Trudno nie za-
uważyć potrzeby tych posług w naszych 
parafiach.

Posługa akolity poza liturgią ma 

przede wszystkim szczególny wymiar 
posługi pośród chorych. Akolita bo-
wiem może zanosić im Najświętszy 
Sakrament. Jest to wyjątkowa służba, 
gdyż dotyka wyjątkowych i trudnych 
sytuacji. Chorzy niejednokrotnie 
uczestniczą duchowo w  niedzielnej 
Eucharystii za pośrednictwem radia 
czy telewizji. W  takich sytuacjach 
przyjęcie Najświętszego Sakramentu 
jest istotnym dopełnieniem tego 
uczestnictwa. Zauważmy także, że 
obecność Jezusa Eucharystycznego 
w domu chorego jest głębokim ducho-
wym przeżyciem nie tylko dla niego 
samego, ale najczęściej także dla in-
nych domowników, rodziny, która 
uczestniczy w obrzędzie. 

Ważnym elementem posługi stałego 
lektora i  akolity jest również to, że 
mogą oni pomagać w przygotowaniu 
nabożeństw oraz przewodniczyć nie-
którym z nich. Dotyczy to na przykład 
różańca czy drogi krzyżowej. Chociaż 
nabożeństwa te kojarzymy jedno-
znacznie z posługą prezbitera, to nie 
można wykluczyć, że w  niektórych 
parafiach istnieje już potrzeba ich 
odprawiania np. w  kaplicach i  przy 
figurach, czyli w miejscach, do których 
ksiądz fizycznie nie jest w stanie przy-
być. Mogą więc im przewodniczyć stali 
lektorzy i akolici. 

Kto może pełnić omawiane posługi? 
W dokumentach II Polskiego Synodu 
Plenarnego czytamy: „mężczyźni 
świeccy, którzy ukończyli przynaj-
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mniej dwadzieścia pięć lat, cieszą się 
dobrą opinią, posiadają odpowiednie 
przymioty i są przygotowani do swych 
zadań poprzez odpowiednią formację, 

Strona dotycząca Triduum Paschalnego nie powinna zamierać tuż po nim 
i uaktywniać się dopiero z nastaniem Wielkiego Postu. Co więcej: nie ma być 
miejscem promocji materiałów przygotowanych przez Centralną Diakonię Litur-
giczną, ale ma pokazywać różnorodne opracowania, rozwiązania stosowane 
w parafiach i w miejscach, w których odbywa się Triduum Paschalne w formie 
rekolekcyjnej – ku zbudowaniu wiernych i ad maiorem Dei gloriam. Proszę więc 
o dzielenie się materiałami dotyczącymi przygotowania Triduum Paschalnego 
w Waszych parafiach, wspólnotach, diecezjach.

Tegoroczne opracowania dotyczą posługi poszczególnych ministrantów. Szcze-
gólnie ważne wydają się te, które dotyczą posługi lektora: obejmują opis posługi, 
poszczególne czytania ze znakami lektorskimi oraz komentarz do lekcji.

Triduum Paschalne online
www.oaza.pl/cdl/triduum

mogą być przyjęci do posługi stałego 
akolity. Posługę lektora można udzie-
lać w wieku wcześniejszym”.

Dk. Waldemar Rozynkowski
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ZADANIA
Na początek istotne stało się określe-

nie podstawowych, niezbywalnych za-
dań diakonii. Nie można powiedzieć, że 
DKS zajmuje się wszystkim, co medialne 
w Ruchu. Członkowie diakonii oczywi-
ście w wielu tych dziełach uczestniczą: 
ewangelizacyjnych (np. Szukając Boga) 
czy wspomagając redakcje różnych pism 
oazowych, jednak naszym pierwszym 
zdaniem jest troska o „krążenie życia”, 
wyrażana poprzez zaangażowanie 
w następujących dziedzinach:

• rozwijanie komunikacji między 
wspólnotami, diakoniami, róż-
nymi środowiskami Ruchu po-
przez ich pokazywanie i tworze-
nie ogólnodostępnych płaszczyzn 
wymiany informacji i świadectw 
(różnego rodzaju dzieła komuni-
kowania społecznego: strony, 
biuletyny, newslettery);

• troska o  medialny wizerunek 
Ruchu;

• prowadzenie formacji medialnej 
we wspólnotach: do korzystania 
z mediów i do współtworzenia 
mediów;

Troska o krążenie życia
Kilka lat temu pojawiła się konieczność podjęcia nowej refleksji nad 
zadaniami Diakonii Komunikowania Społecznego w Ruchu Światło-Życie. 
Padały także pytania o sposób pracy, zakres działań. Wiele spotkań poma-
gało nam precyzować tę wizję, a poniżej prezentujemy to, co o DKS 
wiedzieć warto.

• troska o zaplecze techniczne;
• współpraca z mediami diecezjal-

nymi/ogólnopolskimi;
• tworzenie/współtworzenie dzieł 

ogólnopolskich.
Rozwój diakonii w diecezjach w du-

żym stopniu zależy od tego, jaka jest 
świadomość i chęć komunikacji, świa-
domość specyfiki mediów, jedność 
między różnymi środowiskami i  jak 
pracuje diakonia jedności.

W pierwszych latach istnienia DKS 
bywała traktowana jako diakonia po-
mocnicza Diakonii Jedności (czy mo-
deratora diecezjalnego, pary diecezjal-
nej), co oznaczało, że ograniczano jego 
rolę głównie do wykonywania zadań 
technicznych i umieszczania ogłoszeń, 
relacji, świadectw (albo sama diakonia 
się do tego ograniczała). Obecnie ciągle 
konieczne jest odkrywanie istoty i wagi 
pracy redakcyjnej. Rola redakcji nie 
polega na czekaniu, aż materiały same 
„spłyną”, ale wychodzeniu do ludzi, 
szukaniu tych, którzy sami nie przyjdą, 
dokładnego dokumentowania różnych 
wydarzeń, pokazywania różnych punk-
tów widzenia. Nasze działania mają 
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przygotowywać grunt pod ewangeliza-
cję, rozbudzać, zaciekawiać, stawiać 
pytania.

Z marzeń na przyszłość – chcieliby-
śmy, aby to, co jest robione w diecezjach, 
było częścią większej całości, spójnej, 
dobrze przemyślanej, bardzo precyzyj-
nie wyrażającej treści.

INSPIRACJA
W szczególny sposób bliska jest nam 

osoba i działalność patrona diakonii, św. 
Maksymiliana Marii Kolbego. Wia-
domo, jaką rolę odegrała jego osoba 
i  sam Niepokalanów w  życiu Ojca 
Franciszka. Niepokalanów to wielkie 
dzieło poświęcone głoszeniu Dobrej 
Nowiny w mediach.

Poruszająca jest olbrzymia motywacja 
i przekonanie św. Maksymiliana o sen-
sowności i konieczności tej pracy, ale 
najbardziej chyba przemawia kontrast 
między ubóstwem mieszkańców Niepo-
kalanowa a  olbrzymimi wydatkami 
przeznaczanymi na doskonały sprzęt 
techniczny. Dla mnichów z Niepokala-
nowa dzień był wypełniony modlitwą 
i ciężką pracą w drukarni czy redakcji.

I  jeszcze jedna sprawa: planowa, 
profesjonalna organizacja pracy. Św. 
Maksymilian miał poczucie misji, 
wszystko, co robił, zawierzał Niepoka-
lanej, niczego nie zaczynał bez modli-
twy, ale swoich braci wysyłał na nowo-
czesne kursy zarządzania. Dla niego było 
oczywiste, że osiągnięcie celu wyklucza 
działanie chaotyczne. Doskonały po-

dział prac i odpowiedzialności, kontrola 
sprawowana nad każdym etapem przy-
gotowywania pisma i odwaga podejmo-
wania nowych dzieł, chociaż wydaje się, 
że te dotychczasowe realizuje się z tru-
dem.

W Ruchu istnieje obecnie problem 
świadomości przynależności do DKS 
(traktowanie posługi w DKS jako po-
trzeby chwili bez rozważania możliwości 
trwałego zaangażowania). Przykład św. 
Maksymiliana pokazuje, że kluczem do 
realizacji celu są ludzie, którzy gotowi są 
poświęcić temu swoje życie. Odczytają 
te zadania jako swoją misję. Albo się tak 
odczyta swoje powołanie, albo się będzie 
najemnikiem czy Szymonem z Cyreny.

DIAKONIA
Wśród ludzi zaangażowanych w two-

rzenie dzieł komunikowania społecz-
nego można zauważyć silną potrzebę 
wspólnoty – nie wystarczy komuniko-
wanie się między członkami diakonii 
w sprawach bieżących (technicznych czy 
organizacyjnych), choć z drugiej strony 
jest silna pokusa, żeby na tym poprzestać 
(problemem w regularnych spotkaniach 
mogą być na przykład znaczne odległo-
ści). Jak w każdej redakcji na poziom 
pisma czy serwisu czy jakiegokolwiek 
innego dzieła duży wpływa ma atmos-
fera w zespole, jakość relacji. Wspólnota 
zgromadzona wokół jakiegoś dzieła 
może przenosić góry, grupa ludzi, nawet 
liczna, tylko wykonywać określone za-
dania (ale nawet tam, gdzie nie ma 
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wspólnoty, dzięki wspólnej pracy relacje 
ulegają pogłębieniu i wychodzą poza 
tematy zadaniowe).

Padają też pytania, jak budować dia-
konię.

Wzorem dla struktury diakonii stała 
się dla nas struktura typowego zespołu 
redakcyjnego, na który składają się:

• Zespół dziennikarski: osoby zaj-
mujące się wyszukiwaniem infor-
macji i newsów, reporterzy, pu-
blicyści, fotoreporterzy, redakto-
rzy;

• Sekretarz redakcji – koordynuje 
pracę całej redakcji, pilnuje „de-
adlinów”;

• Szef redakcji – powinien mieć 
wizję całości, umiejętnie określać 
tematy i przydzielać zadania;

• Zespół techniczny: skład, druk, 
strona www itp.

• Redaktor naczelny – czuwa nad 
całokształtem;

• Wydawca.

Nie zawsze te podziały muszą 
sztywno przebiegać, o wielu sprawach 
decydują talenty, predyspozycje. Ale 
wszystkie te zadania muszą być wyko-
nane, i jak widać, im mniej osób, tym 
mniej szans na dobre wykonanie każ-
dego z nich. A jak ma to ogarnąć jedna 
osoba?

Diakonia (która powstała w  1996 
roku), ma już za sobą doświadczenie 
kilkunastu lat pracy – wiele w  tym 
czasie udało się osiągnąć i  wypraco-
wać. Mamy też świadomość, że wiele 
zadań jest przed nami, że w  naszym 
Ruchu kryje się wiele środków i moż-
liwości, które dzięki inspiracjom od 
Ducha Świętego, dzięki wspólnej pracy 
i  sensownej organizacji mogą przy-
nieść zaskakujące owoce.

Wiola i Michał Szepietowscy
cdks@oaza.pl

www.oaza.pl/cdks

Oazowy dyskurs publiczny

Wyjdźmy od krótkiej, ogólnikowej 
definicji: dyskurs publiczny to skompli-
kowany, wielowarstwowy proces komu-

nikacyjny, do którego zalicza się wszyst-
kie przekazy dostępne publicznie. Co 
oznacza, że dyskurs toczy się najpierw 

Dobry dyskurs publiczny, który dotyczy zjawisk społecznych, ingerujących 
w życie poszczególnych osób, jest istotnym elementem w procesie budo-
wania wizji przyszłości i rozwoju społeczeństwa. Czym on w ogóle jest? 
Czy jest nam potrzebny w oazowym życiu?
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na płaszczyźnie konkretnych spotkań 
i dyskusji różnych gremiów, które po-
przez media usiłują przekazać innym 
swoje wnioski, przemyślenia czy sta-
wiają pytania dotyczące wspólnej rze-
czywistości. Dzięki mediom większa 
ilość osób może się zapoznać z różnymi 
opiniami i faktami, i w ten sposób cały 
proces zaczyna żyć własnym, medial-
nym życiem, które zaczyna mieć wpływ 
na rzeczywistość.

We współczesnym świecie dyskurs 
publiczny jest zjawiskiem z  jednej 
strony bardzo naturalnym, z drugiej zaś 
bardzo krytycznie ocenianym. Odbywa 
się między ludźmi, którzy posiadają 
zbliżony zestaw sądów i  pojęć oraz 
pewną wspólną wiedzę (komunikacja 
odbywa się w obrębie jednego społe-
czeństwa i  kultury). Istotne jest też, 
w  jakim czasie, miejscu, okoliczno-
ściach dyskurs się odbywa, jakie są jego 
ograniczenia. Wypowiedź może być 
w mniejszym lub większym stopniu od 
tego kontekstu zależna.

Dobrze prowadzony dyskurs pu-
bliczny może nam w wielu sytuacjach 
pomóc. Nie trzeba się go nadmiernie 
lękać, nie warto go lekceważyć – lepiej 
się go uczyć. W  końcu, gdy Ojciec 
Franciszek mówił o trosce o „krążenie 
życia”, to mówił o dyskursie. Istotne jest 
stawianie pytań i szukanie odpowiedzi, 
słuchanie różnych ludzi, także tych 
mniej znaczących (bo prawo do udziału 
w dyskursie nie zależy od sprawowanej 
funkcji), w odpowiednim klimacie. Jeśli 

jakieś elementy dyskursu oazowego 
zaśniedziały czy przestały w  ogóle 
funkcjonować, to niezależnie od nieko-
niecznie pozytywnych odczuć i emocji 
pora te kanały udrożnić, żeby życie nie 
przestało tętnić.

NIEZGODA NA 
RZECZYWISTOŚĆ

W życiu każdej ludzkiej społeczno-
ści,  każdej  wspólnoty  dochodzi 
w końcu do takiego momentu, w któ-
rym dogłębnie poznaje  się  znaczenie 
biblijnych słów o znoszeniu siebie na-
wzajem w miłości Chrystusowej. Oa-
zowy świat nie jest tu wyjątkiem. Kiedy 
już mimo wszystko do takich sytuacji 
dochodzi  (bo  przecież  nikt  ich  nie 
chce), liczy się przede wszystkim to, by 
te konflikty pełniły rolę kreującą nowe, 
kreatywne rozwiązania, a nie piętrzenie 
uraz i resentymentów. Bardziej istotne 
jest postawienie diagnozy (gdzie jeste-
śmy) i ocena sytuacji niż wykazanie, że 
ma  się  rację  czy pokonanie przeciw-
nika. Chodzi  o  prawdę  –  „poznacie 
prawdę, a prawda was wyzwoli”. Cho-
dzi też o odwagę nawracania się i sta-
wania wolnym dzięki przebaczeniu.
Równie istotne jest to, by nie musiało 

dochodzić do sytuacji pełnych napięć. 
By wtedy, kiedy pojawi się problem czy 
różnica  zdań, być człowiekiem zdol-
nym do  podjęcia  dialogu,  przyjęcia 
postawy otwartej. Zdarza się, że emocje 
biorą górę, niemniej nawet kłótnia nie 
jest przeciwna dyskursowi, o ile jest on 



Oaza Pismo Ruchu Światło-Życie

112

wiedziony wedle reguł i zasad sprzyja-
jących poznaniu prawdy, i nie godzą-
cych w godność uczestników.

Tak naprawdę do dyskursu zdolny jest 
tylko człowiek wewnętrznie wolny, 
który z  jednej strony nie godzi się na 
stosowaną wobec niego manipulację, 
z drugiej zaś sam nie będzie manipulo-
wał. Będzie natomiast umiał przyznać 
się do pomyłki, do tego, że coś prze-
oczył  czy  nie  poświęcił  komuś  lub 
czemuś koniecznej troski i uwagi. Bę-
dzie uwzględniał wszystkie  aspekty 
sprawy, a nie tylko własną, nieomylną 
opinię. (Może się zdarzyć tak, że jakieś 
grono  osób  uzna  się  za  szczególnie 
uprawnione do podejmowania decyzji 
bez brania pod uwagę innych głosów). 
Z dyskursu będzie eliminował wszelkie 
elementy manipulacji, kłamstwa czy 
chwyty erystyczne. I  to nie u  kogoś, 
tylko u siebie – bo każdemu, mniej lub 
bardziej świadomie, zdarza się tak za-
chowywać. Nie będzie  się  też zatrzy-
mywał  na  literze  prawa  (ludzkiego) 
jako ostatecznej wyroczni. W końcu 
podstawową sprawą jest to, czy podjęta 
decyzja  służy  dobru wspólnoty  i  jej 
członków, a nie czy jest tylko zgodna 
z przepisem. Może się okazać, że de-
cyzja zgodna z przepisem nie odnosi 
się w ogóle do życia konkretnej wspól-
noty, a czasem wręcz je niszczy.

STAWANIE W PRAWDZIE
Jak już wspomniałam, celem dys-

kursu jest „stanięcie w prawdzie”, a nie 

osiągnięcie doraźnych celów. A prawda 
to nie jest inna nazwa kompromisu czy 
umowy. Jej odkrycie winno nas wy-
zwolić, pozwolić na postawienie dobrej 
diagnozy i wyznaczenie jasnego spo-
sobu działania.

Co decyduje o owocności dyskursu?
Przede wszystkim to, jaką postawę 

przyjmą wobec siebie jego uczestnicy. 
Czy są zdolni wyrzec się uprzedzeń 
wobec siebie? Słuchać siebie z życzli-
wością? Czy łączy ich poszukiwanie 
prawdy? Czy mają te same cele? Czy 
chcą siebie nawzajem zrozumieć? Czy 
łączą ich podobne wartości i przeko-
nanie co do ważności omawianych 
spraw? Czy w ogóle biorą pod uwagę, 
że ich stanowisko może ulec zmianie? 
(Zdarza się, że ktoś z uporem maniaka 
broni swojej racji tylko dlatego, że jest 
jego, chociaż sensu tych działań dopa-
trzeć się nie można).

Muszą też ustalić, do jakiego celu ten 
dyskurs ma zmierzać, jaki jest jego 
nadrzędny temat i  rzeczowo się tego 
tematu trzymać. I ustalić pojęcia – czy 
jeśli mówimy o jedności, wspólnocie, 
formacji, służbie, odpowiedzialności 
to tak samo je rozumiemy? Jeśli się 
tego nie zrobi, prowadzi się rozmowę 
obok siebie i  to o  zupełnie różnych 
sprawach, choć używa się tych samych 
słów, za którymi w  rzeczywistości 
kryją się zupełnie inne treści.

Istotne jest również to, by w miarę 
możliwości miały prawo wypowie-
dzieć się wszystkie zainteresowane 
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strony, o  różnych poglądach i  opi-
niach, chociaż zaprezentowanie 
wszystkich zdań w danej sprawie jest 
często bardzo trudne i  najczęściej 
można tylko dążyć do osiągnięcia 
przybliżonego obrazu rzeczywistości. 
Prawo to nie dotyczy osób, które po-
dejmują próby manipulowania in-
nymi, bowiem o ile odwoływanie się 
do racji merytorycznych dyskursowi 
raczej nie zagraża, o  tyle użycie per-
swazji czy technik odwołujących się do 
manipulacji lub podstępu i owszem.

Jeśli pozwoli się, aby uczestnicy 
sporu używali chwytów erystycznych 
i dążyli nie do prawdy, ale do tego, aby 
mieć rację (jak mawiał Schoppenhauer 
„bez względu na prawdę”) i do pobicia 
swojego adwersarza, to do niczego się 
nie dojdzie, mimo całej elokwencji 
i gadulstwa. Najczęściej taka sytuacja 
wcale prawdzie nie pomaga, a zwykle 
ją wypacza. Nie ma co oczekiwać 
wtedy sukcesów i odkrywania nowych 
horyzontów. W najlepszym wypadku 
można (dzięki znajomości metod 
manipulacji i  obrony) nie dać się 
spacyfikować. Podejmowanie dialogu 
w takiej sytuacji może się, co najwyżej, 
odbywać na poziomie zapasów w bło-
cie, z  których nic dla uczestników 
i odbiorców nie wynika (samej prawdy 
nie wspominając). Tak pojęty czy może 
zniekształcony dyskurs publiczny nie 
staje się źródłem diagnozy społecznej, 
ale miejscem realizowania propa-
gandy.

OTWARTOŚĆ
W  praktyce prowadzenie dyskursu 

wcale nie jest takie proste, a zwłaszcza 
nie jest proste stanięcie w  postawie 
otwartości. Każdy z nas ma jakiś słaby 
punkt, przyzwyczajenia, wrażliwą 
miłość własną, która domaga się po-
głaskania. Stawanie w  prawdzie jest 
trudne nawet wobec przyjaciół, nawet 
w małej grupie. Czasem nawet przed 
Panem Bogiem trudno się do czegoś 
przyznać. Jest jednak konieczne. I nie 
ma się co łudzić – będzie boleć.

Prowadzenie dyskursu publicznego 
wymaga od nas nieustannego spraw-
dzania siebie, czy w  tym dyskursie 
uczestniczy się w  sposób właściwy. 
Unikanie wypowiedzenia swojego 
zdania (z różnych powodów) też ten 
dyskurs zniekształca, nie tylko patrze-
nie na wszystkie sprawy z perspektywy 
czubka własnego nosa. A  ponieważ 
zadaniem chrześcijan jest budowanie 
jedności – na wzór Jezusa Chrystusa 
– stąd też jednym z ważniejszych te-
matów do ciągłego rozeznawania jest 
to, jak wyobrażamy sobie jedność re-
alizowaną w  praktyce. Czy mamy 
wspólną wizję realizacji tego celu lub 
czy dla wszystkich jest on rzeczywiście 
istotny? Czy jesteśmy gotowi konfron-
tować z nim własne cele?

Dużo zależy od odpowiedzi na te 
pytania.

Wiola Szepietowska



W RUCHU
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Może zaczytując się w „Liście 
z Boliwii” Ojca Franciszka 
marzyliśmy o wyprawie do 

Ameryki Południowej. Dziś jest możli-
wość powrotu do tych marzeń, dzisiaj 
staje przed naszym Ruchem wezwanie, 
aby dać świadectwo i zbudować wspól-
notę z braćmi z oazy boliwijskiej, którzy 
od 35 lat za sprawą franciszkanów trwają 
w  charyzmacie Światło-Życie. Ojciec 

Kasper Kaproń zaprasza wolontariuszy 
z  Oazy do Urubicha, gdzie Indianie 
wciąż grają muzykę baroku.

Urubicha to miejscowość licząca 
około 5000 mieszkańców. Zamieszkała 
przez Indian Guarayos – charakteryzu-
jących się wielkim talentem artystycz-
nym, szczególnie muzycznym. Miejsco-
wość ta znajduje się w północnej części 
prowincji Guarayos departamentu Santa 
Cruz (Boliwia Wschodnia). Jest to część 
Boliwii tropikalnej, nie mająca kultu-
rowo i  geograficznie nic wspólnego 
z  tym, z  czym normalnie kojarzy się 
Boliwia, a więc z płaskowyżem i An-

dami. Parafia znajduje się na wysokości 
200 m, w  sercu tropikalnej dżungli, 
w boliwijskiej Amazonii. 

Temperatury w ciągu całego roku są 
bardzo wysokie. Zaledwie kilku dni 
w  ciągu roku, gdy powieje zimnym 
wiatrem z  Argentyny, temperatura 
spada do około 100C. Zwykle są to 
temperatury ok. 35-450C. Gorąco i wil-

gotno. Dwie pory roku: deszczowa 
(grudzień-maj) i sucha (czerwiec-listo-
pad). Nie ma jednak problemów z cho-
robami tropikalnymi, choć szczepienie 
przeciwko żółtej febrze jest obowiąz-
kowe. Również przypadki ukąszeń przez 
jadowite gady są rzadkością, choć węże 
są tutaj w dużej ilości. 

Indianie Guarayos, podobnie jak są-
siadujący Indianie z  plemienia Chi-
quitos, są społeczeństwem bardzo ła-
godnym i pokojowym. Uwielbiają tury-
stów, nie ma tutaj  problemów 
z przestępczością, choć problem stanowi 
alkoholizm i rozwiązłość seksualna. Na 
naszym terenie nie ma policji, a wszystko 

Zapraszamy do Boliwii
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jest regulowane przez wymiar sprawie-
dliwości wspólnoty plemiennej. Jest to 
chyba najspokojniejsze miejsce na 
świecie. 

Rodziny zazwyczaj są bardzo liczne, 
stąd też konieczność pracy edukacyjnej 
z  dziećmi i  młodzieżą. Miejsce na-
prawdę piękne, choć również bardzo 
biedne. Druga parafia Salvatierra (do-
jazdowa) to już pełnia dżungli, 20 km 
w las od Urubicha. Mieszka tam około 
300 osób, także z  plemienia Indian 
Guarayos. W Urubicha od 2004 r. do-
stępna jest już energia elektryczna 
i dociera sygnał telefonii komórkowej, 
dlatego też istnieje możliwość korzysta-
nia z Internetu. Asfaltu wciąż nie ma, do 
Ascension – stolicy prowincji – oddalo-
nej około 40 km prowadzi droga ziemna, 
dalej już asfalt do Santa Cruz (ok. 300 
km).

Zapotrzebowanie jest przede wszyst-
kim pastoralne: pomoc w  formacji 
i wychowaniu religijnym, szczególnie 
dzieci i młodzieży. Prowadzenie forma-
cji w charyzmacie Światło-Życie byłoby 
priorytetowym działaniem, ponadto 
prowadzenie działań edukacyjnych 
w zależności od umiejętności wolonta-
riuszy.

W  Urubicha działa Instutut Mu-
zyczny, gdzie pielęgnowane są tradycje 
pierwszych redukcji jezuickich i  fran-
ciszkańskich. Indianie Guarayos mają 
wrodzony talent muzyczny i artystyczne 
zdolności. Potrafią zadziwić. Grają jed-
nak jedynie ze słuchu i  potrzeba im 

profesjonalnego przygotowania (czyta-
nia nut, solferza), aby mogli wykorzystać 
swój talent, może nawet w akademickim 
świecie. Potrzeba więc edukacji w zakre-
sie teorii muzyki. Tak więc osoba wy-
kształcona muzycznie byłby ogromnym 
wsparciem. Ważniejsze jest jednak to, 
co dotyczy działalności pastoralnej 
i pomoc w duszpasterstwie dzieci i mło-
dzieży.

KOGO SZUKAMY
Wymagania konieczne:
• Animator lub małżeństwo z Do-

mowego Kościoła (przyjazd mał-
żeństwa to marzenie o. Kaspra:)

• Znajomość języka hiszpańskiego
Mile widziane:
• wykształcenie muzyczne
• doświadczenie w  prowadzeniu 

projektów edukacyjnych
• umiejętności techniczne, budow-

lane itp.

TERMIN wyjazdu oraz długość po-
bytu do ustalenia (min. 6 miesięcy).

Na koniec jeszcze kilka słów od o. 
Kaspra Kapronia: „Proszę zastanowić się 
nad możliwościami, którymi dysponuje 
Oaza – być może znajdą się odważni, 
którzy zapragną przeżyć Bożą przygodę. 
Projekt Boliwia tylko z daleka wygląda 
na szaleńczy, ale przecież wszyscy po-
winniśmy być Bożymi szaleńcami. Tylko 
szaleni zdobywają Królestwo Boże”.

Na zgłoszenia i pytania czekamy pod 
adresem misje@oaza.pl
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W dniach 30 kwietnia do 3 
maja 2013 r. w Warszawie 
miała miejsce VI Kongre-

gacja Diakonii Ruchu Światło-Życie. 
Zgromadziła ona 132 delegatów z die-
cezjalnych sekcji Stowarzyszenia, z po-
szczególnych filii i z diakonii central-
nych oraz z centrów Ruchu spoza Polski.

Uczestnicy Kongregacji pracowali nad 
dwoma dokumentami: „Diakonia Ru-
chu Światło-Życie na rzecz odnowy 
parafii – wspólnoty wspólnot celem 
Planu Ad Christum Redemptorem 2” 
oraz „Dyrektorium dóbr doczesnych 
Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Świa-
tło-Życie”.

Pierwszy dokument przypomina, że 
odnowa parafii jest jednym z charyzma-
tów naszego Ruchu. Parafia jest również 
punktem dojścia misji Ruchu Światło-

VI Kongregacja Diakonii
Życie. Diakonia Ruchu Światło-Życie 
ma zaczynać się od budowania świado-
mości – rozpowszechniania znajomości 
modelu parafii wspólnotowej opartego 
na eklezjologii Soboru Watykańskiego 
II. Podkreślono, że diakonie parafialne 
nie mają być tylko parafiami Ruchu 
Światło-Życie, ale w miarę możliwości 
posługę w nich powinni spełniać obok 
siebie ludzie z  różnych ruchów. Jedną 
z możliwości działania członków Ruchu 
jest podzielenie się z innymi taką wizją 
parafii, która została pokazana w pro-
gramie Oazy Rekolekcyjnej Diakonii.

Kongregacja wyłoniła też kandydatów 
na Moderatora Generalnego oraz pięciu 
delegatów Kongregacji Diakonii do 
Centralnej Diakonii Jedności. Zgodnie 
z punktem 9 Regulaminu wyboru kan-
dydatów na Moderatora Generalnego 
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Ruchu Światło-Życie, zostaną oni zapre-
zentowani Konferencji Episkopatu 
Polski za pośrednictwem Biskupa Dele-
gata w celu mianowania Moderatora 
Generalnego Ruchu Światło-Życie na 
sześcioletnią kadencję.

Kandydatami na Moderatora Gene-
ralnego zostali ks. Adam Wodarczyk, ks. 
Macej Krulak oraz ks. Andrzej Pawlak. 
Delegaci Kongregacji Diakoni do Cen-
tralnej Diakonii Jedności to: Robert 
Derewenda, ks. Ryszard Nowak, ks. 
Aleksander Suchocki, ks. Jarosław Gą-
siorek oraz Paweł Maciejewski.

Przypomniano, że podstawową formą 
zaangażowania w parafii ma być świa-
dectwo życia charyzmatem Ruchu na co 
dzień, w każdym podejmowanym dzia-
łaniu. Nie chodzi bowiem o budowanie 
funkcyjnego modelu parafii – organiza-
cji, którą się zarządza, ale żywego orga-
nizmu, communio. Aby móc to zadanie 

realizować, najpierw sami jako Ruch 
musimy stać się wspólnotą wspólnot, 
uczyć się przeżywać jedność. Nie mo-
żemy bowiem ubogacać innych tym, 
czym sami nie żyjemy. Ważną rolę 
w tym procesie mogą odgrywać centra 
ewangelizacji, gdzie wspólne przeżywa-
nie codzienności pozwala na uczenie się 
budowania jedności. Tego nie uda się 
zrealizować w  trakcie sporadycznych 
spotkań. Ojciec żył we wspólnotach 
i pokazywał, że z tego doświadczenia ma 
wypływać dynamika życia Ruchu.

Wśród zadań, które należy podjąć, 
wymieniono potrzebę dopracowania 
jakiejś formy „podręcznika przemiany 
parafii”. Konieczne jest też podsumowa-
nie prac podejmowanych w przeszłości, 
które nigdy nie zostały oficjalnie zakoń-
czone. Takiego podsumowania na 
pewno domaga się „eksperyment 
Brzegi”, nieco zapomniane dziedzictwo 
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przeszłości. W budowaniu wizji parafii 
konieczne staje się także zmierzenie 
z problemem migracji, znamiennym dla 
współczesności.

Dokument „Diakonia Ruchu Światło-
Życie na rzecz odnowy parafii – wspól-
noty wspólnot celem Planu Ad Chri-
stum Redemptorem przyjęto zdecydo-
waną większością głosów (111 za, 1 
przeciw, 10 wstrzymujących się).

Przedmiotem prac Kongregacji było 
również „Dyrektorium dóbr docze-
snych”: dokument regulujący kwestie 
zarządzania dobrami materialnymi 
w Ruchu Światło-Życie, którego uchwa-
lenie przewiduje statut Stowarzyszenia 
Diakonia Ruchu Światło-Życie. Jawność 
zarządu dobrami materialnymi jest 
najlepszym sposobem zapobieżenia 
ewentualnym błędom i nadużyciom.

Kongregacji przedstawiono projekt 
tego dokumentu. Jego powstanie po-
przedziło wiele prób podejmowanych 

w ciągu minionych lat. W trakcie dys-
kusji nad obecnym projektem stwier-
dzono, że chociaż wizja całości doku-
mentu spotkała się z akceptacją uczest-
ników Kongregacji, warto doprecyzować 
punkty, co do których zaistniały rozbież-
ności zdań, dlatego decyzją Moderatora 
Generalnego nie przedłożono tego 
projektu do głosowania, niemniej Dy-
rektorium już w formie obecnej, przed 
jego formalnym zatwierdzeniem, można 
stosować w praktyce.

Każdemu spotkaniu i  etapowi prac 
towarzyszyła modlitwa w intencji Ruchu 
Światło-Życie i  realizacji zadań, które 
przed nim stoją. Wskazane zostały 
kierunki prac: budowanie jedności 
w samym Ruchu, podejmowanie reflek-
sji dotyczącej zauważonych problemów, 
i tworzenie konkretnych narzędzi, które 
pozwolą na zrealizowanie Planu Ad 
Christum Redemptorem 2.
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Rekolekcyjny bank wolnych miejsc
Dla wszystkich, którzy nie zdążyli zapisać się na rekolekcje we własnej diecezji 

oraz dla tych, którzy poszukują nowych miejsc do przeżycia oazy wakacyjnej, 
Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych uruchomiła internetowy bank wolnych 
miejsc. Pod adresem http://www.oaza.pl/cdor/index.php/bank-wolnych-miejsc 
zainteresowani znajdą najpotrzebniejsze informacje o miejscu, dacie oraz kosztach 
wyjazdów, a także dane kontaktowe do organizatorów.

Tak, jak każdy inny bank, również ten działa dzięki informacjom przekazywanym 
z poszczególnych diecezji.  Lista jest sukcesywnie aktualizowana zgodnie z nadsy-
łanymi zgłoszeniami. 

Jeden z nas
Centralna Diakonia Życia wzywa do zaangażowania w akcję „Jeden z nas”. Ta 

ogólnoeuropejska inicjatywa ma za zadanie doprowadzić do powstania regulacji 
prawnych, zakazujących finansowania ze środków unijnych badań zakładających 
uśmiercanie ludzkich embrionów oraz aborcji w krajach Afryki i Azji.

W Polsce zebrano już wymaganą minimalną ilość podpisów. Potrzeba ich jednak 
jeszcze więcej – by liczba obywateli Unii Europejskiej popierających projekt  osią-
gnęła milion. Jeżeli ktoś złożył już swój podpis pod petycją, nie może tego zrobić 
ponownie, może jednak zachęcić do poparcia inicjatywy osoby, które tego jeszcze 
nie zrobiły. Podpis on-line można złożyć na stronie: http://www.oneofus.eu/pl/. 
Akcja zakłada też zbieranie podpisów w sposób tradycyjny, na formularzach, które 
można bezpłatnie pobrać pod adresem:  

http://www.oneofus.eu/forms_paper_collection/POLAND.pdf

Dokument bioetyczny Episkopatu
5 marca br. ogłoszono dokument Konferencji Episkopatu Polski „O wyzwaniach 

bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek”. Dokument stanowi cało-
ściowe opracowanie zagadnień bioetycznych. Jego mottem są słowa z Księgi Ro-
dzaju: „Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego – o życie brata” 

Z życia Ruchu
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(Rdz 9,5). Dokument omawia m.in. istotę zagrożeń dla życia ludzkiego w fazie 
prenatalnej i odnosi się do obecnej sytuacji kulturowej, kiedy to – jak zwraca uwagę 
– dokonuje się „radykalna zmiana postrzegania rodzicielstwa i brakuje wrażliwo-
ści na wyjątkowość oraz wartość każdego ludzkiego życia”.

Warto zapoznać się z treścią tego opracowania, choćby po to, by w tak ważnych 
sprawach nie polegać na medialnych streszczeniach i opiniach. 

Cristiada – film godny polecenia
W 2012 roku w Meksyku powstał film, opowiadający historię walki meksykań-

skich katolików o prawo do swobodnego wyznawania swojej wiary. Jego polska 
premiera odbyła się w kwietniu 2013 roku, a światowa dokładnie rok wcześniej. Ta 
najdroższa produkcja w historii kina meksykańskiego, z gwiazdorską obsadą 
i w reżyserii Deana Wrighta opowiada o powstaniu meksykańskich katolików, 
nazywanym Cristiadą (Krucjatą), przeciwko ateistycznej tyranii rewolucyjnych 
władz Meksyku w latach 1926–1929.

Obraz budzi skrajne emocje, a ich podział biegnie zgodnie z podziałem świato-
poglądowym widzów i krytyków. Chyba zatem nie przez przypadek, dwie najwięk-
sze sieci kin, mające razem 484 ekrany w Polsce, nie wyświetlają „Cristiady”. 
W trzeciej z kolei, mającej 166 ekranów, film prezentowany jest tylko na siedmiu.
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Oficjalna strona filmu: www.cristiada.pl

Ruch Światło-Życie na XIX Targach Wydawców 
Katolickich

W dniach 11-14 kwietnia 2013 r. w Warszawie, w Arkadach Kubickiego na Zamku 
Królewskim odbyły się XIX Targi Wydawców Katolickich. W Targach uczestniczyło 
Wydawnictwo Światło-Życie, a jednym z zaproszonych gości był ks. prałat Henryk 
Bolczyk, Moderator Ruchu Światło-Życie w latach 1986-2001, pracujący obecnie 
w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji Światło-Życie w Carlsbergu.

Ksiądz H. Bolczyk opowiadał o spotkaniach liderów Ruchu Światło-Życie z Janem 
Pawłem II w Polsce oraz w Rzymie i o aktualności przesłania ks. Franciszka Blach-
nickiego. Podczas Targów miała miejsce promocja książki autorstwa księdza prałata 
pt. „Społeczno-pastoralny wymiar Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów 
(Studium teologiczno-pastoralne)”. Targi zostały zorganizowane przez Stowarzy-
szenie Wydawców Katolickich.
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XVI Pielgrzymka Domowego Kościoła do Kalisza
Tegoroczna, szesnasta już pielgrzymka Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej 

Ruchu Światło-Życie, do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu miała szczególny, jubi-
leuszowy wymiar. Przebiegła pod hasłem: Bogu dziękujmy – nie gaśmy ducha! i była 
dziękczynieniem za czterdzieści lat istnienia Domowego Kościoła.

Z całej Polski do Kalisza przyjechało około cztery tysiące osób. Obecny był 
również delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchu Światło-Życie, bp 
Adam Szal i Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, ks. Adam Wodarczyk.

Centralna Oaza Matka AD 2013
W dniach 17-20 maja br. w Centrum Ruchu w Krościenku świętowano w oa-

zowej wspólnocie uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Ważnym elementem 
spotkania było dziękczynienie za mijające 40 lat od powierzenia Ruchu Światło-
Życie Niepokalanej Matce Kościoła, którego dokonał kard. Karol Wojtyła 11 
czerwca 1973 roku oraz za 50-lecie pierwszej Oazy Niepokalanej, zorganizowa-
nej przez sługę Bożego ks. F. Blachnickiego w 1963 roku w Szlachtowej. Była to 
również okazja, aby dziękować Bogu za 40-lecie pierwszej Oazy Rodzin, która 
miała miejsce w 1973 roku w Krościenku nad Dunajcem.

Przybycie do Krościenka było niewątpliwie ogromnym przeżyciem dla tych 
oazowiczów, którzy uczestniczyli w pamiętnej Centralnej Oazie Matce w roku 1973. 
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W Akcie Oddania Ruchu Niepokalanej na nowo powierzono Maryi cały Ruch 
Światło-Życie i jego misję ewangelizacyjną w świecie.

Młodzież oazowa dla wspólnoty parafialnej
Na bardzo ciekawy i godny naśladowania pomysł wpadła oaza młodzieżowa 

z parafii pw. św. Brata Alberta w Przemyślu. Dostrzegając potrzebę remontu salki 
parafialnej, w której obywają się spotkania różnych wspólnot (nie tylko Oazy!), 
postanowiła pozyskać na ten cel choć część środków.

Samodzielnie upieczono więc ciasteczka, babki oraz przełożono wafle, przygo-
towano kilkadziesiąt paczuszek i w Wielką Sobotę oazowicze otworzyli kramik ze 
słodkościami. Sami o sobie mówią, że nie byli pewni sukcesu, jednak postanowili 
iść za przykładem ks. Franciszka Blachnickiego, „który założył Ruch Światło-Życie 
i zawsze robił to, co pozornie nie miało żadnego sensu”. W niespełna cztery godziny 
rozdano wszystkie słodycze i zebrano – z dobrowolnych datków – całkiem sporą 
kwotę. Jednak nie to inicjatorów akcji cieszyło najbardziej: „najpiękniejsze, że to 
nie jest zasługa jedynie którejś z grup, ale wszystkich parafian. Udowodniliśmy, że 
jesteśmy w stanie zrobić wszystko, jeżeli działamy wspólnie”.

Opracowanie Monika Jasina
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Luis Jorge González, 
Pedagogika świętości

Świętość to jedyny sposób na prawdziwe szczęście 
– tak uważa autor tej książki, Luis Jorge González, 
karmelita rodem z  Meksyku, profesor psychologii 
i  teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie 
Urbaniańskim i w Papieskim Instytucie Duchowości 
„Teresianium”.

Czy świętości można się uczyć? Ojciec González 
twierdzi, że tak – dlatego jego książka adresowana 
jest do osób, które na różny sposób pełnią rolę prze-
wodników ku świętości, towarzysząc innym na tej 
drodze.

Każdy, kto na serio potraktował powszechne po-
wołanie do świętości, znajdzie na kartach tej książki wskazówki, jak szczęśliwie, 
dobrze i owocnie żyć. A może zostanie świętym?

Jolanta Such-Białoskórska, 
Na obraz Boga. Szacunek – przyjaźń – miłość 

Materiały Na obraz Boga, w skład których wchodzi 
książka, płyta CD oraz kolorowe plansze, stanowią 
doskonałą pomoc do przeprowadzenia spotkań dla 
młodzieży licealnej lub studentów dotykających 
płciowości i  budowania relacji – czyli ważnych 
problemów nurtujących ludzi szczególnie w  tym 
okresie życia.

W  książce znajdziemy dokładny opis przebiegu 
każdego spotkania wraz z treściwym opracowaniem 
danego tematu. Natomiast na płycie CD w formie 

plików znajdują się gotowe plansze do wydrukowania i dodatkowe materiały 
potrzebne do poprowadzenia spotkania. Na płycie także w formie audio umiesz-
czono konferencję ks. Franciszka Blachnickiego z lipca 1970 roku pod tytułem 
Czystość. Uzupełnieniem całości są gotowe kolorowe plansze obrazujące po-
szczególne tematy spotkań.

Wydawnictwo Światło-Życie poleca
www.wydawnictwo-oaza.pl
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Franciszek Blachnicki, 
Idąc, czyńcie uczniami

Chrystus powiedział swoim uczniom: „Idźcie więc 
i czyńcie uczniami wszystkie narody” (por. Mt 28, 19). 
Jak wypełnić ten nakaz – jak najpierw samemu stać 
się uczniem Pańskim, aby móc „czynić uczniami 
wszystkie narody”?

Takie pytania powinien zadawać sobie każdy chrze-
ścijanin. A pomocą w odpowiedzi na nie mogą być 
konferencje zamieszczone w tej książce.

Franciszek Blachnicki, 
Przekonująca moc miłości

Autor przekonuje o mocy Bożej miłości. Dzięki tej 
miłości, przebaczającej i przemieniającej, grzesznemu 
człowiekowi zostaje przywrócone Boże podobieństwo, 
które utracił przez pychę. Moc Bożej miłości sprawia, 
że człowiek, w postawie miłości, czyli dawania siebie 
innym, odkrywa swoją właściwą tożsamość i praw-
dziwe szczęście. Czytelnik znajdzie tutaj odpowiedzi 
na pytania o prawdziwy obraz Boga, o istotę powoła-
nia człowieka i sens wiary.

Nowość:
Franciszek Blachnicki, 
Co to jest oaza?

Książka pod prostym tytułem: Co to jest oaza? 
została przygotowana z okazji przypadającej w tym 
roku 50-tej rocznica urodzin oazy Niepokalanej – 
„matki” wszystkich oaz młodzieżowych i pierwszej 
jaskółki rodzącego się ruchu oazowego. Zawiera ona 
wybór tekstów z dwóch źródeł: z Teczki ogólnej (dla 
oaz wszelkiego typu), wydanie drugie – 1972 r. oraz 
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z Podręcznika oazy nowego życia I  stopnia. Autorem obu pozycji jest Sługa 
Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Skąd pomysł na takie zestawienie?
Teczka z 1972 roku zawierała omówienie wszystkich istotnych elementów 

„oazy”, czyli rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. 
Wydało nam się, że warto przypomnieć te teksty, ponieważ pokazują one, jak 
pojemna jest ta metoda i ile możliwości daje.

Natomiast 3 rozdziały ze wspomnianego Podręcznika zostały tu dodane ze 
względu na to, iż opisują one nieco szerzej fundamentalne założenia metody 
a także cel, do którego metoda ta ma prowadzić, są więc niejako rozszerzeniem 
treści zawartych w Teczce.

Franciszek Blachnicki, 
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy

Życie pamięcią o początkach, o Bożym prowadzeniu 
i jego skutkach jest niezbędne w życiu chrześcijańskiej 
wspólnoty, gdyż pomaga jej odnajdywać własną toż-
samość. Przypomina o tym w tej niewielkiej publika-
cji Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, który 
w swoim bogatym życiorysie odczytywał znaki Bożej 
Opatrzności i świadczył o potędze i wierności Boga 
zaangażowanego w  historię jego życia i  dzieł, które 
rozwijał, a wśród nich Instytutu Niepokalanej Matki 
Kościoła, który powstał 55 lat temu. Przyjmijmy na 
nowo i  szczerym sercem refleksje wypowiedziane 

przez Człowieka wiary konsekwentnej, duchowego mistrza o potrzebie pielę-
gnowania pamięci o działaniu Bożym, tej wspólnotowej anamnezy, o potrzebie 
odczytywania Bożej historii zbawienia w naszym życiu. 

Ze wstępu Jolanty Szpilarewicz
Odpowiedzialnej Głównej INMK

www.wydawnictwo-oaza.pl
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Darowizny na rzecz Ruchu Światło-Życie
 
 Odliczenie 1% podatku przy rozliczeniu podatkowym nie jest jedyną możliwością 
finansowego wsparcia Ruchu. Innym sposobem są wpłaty darowizn na rzecz Ruchu na 
podane niżej konta. 
 Wpłaty te można odliczać od podatku do wysokości aż 6% uzyskanego dochodu jako 
darowizny przeznaczone na cele kultu religijnego.
 Wpłat można dokonywać przez cały rok.
 Informacje o ulgach i odliczeniach związanych z darowiznami na cele kościelne: www.pit.pl/
darowizny-koscielne

Konta
A. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”  
GBG S.A. I O / Katowice, nr NRB: 10 1560 1108 0000 9060 0019 2360.  
Na to konto wpłacamy składki od członków DIAKONII, na fundusz moderatora, na 
funkcjonowanie diakonii centralnych, wpłaty „od uczestnika”.

B. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”  
GBG S.A. I O / Katowice, nr NRB: 47 1560 1108 0000 9060 0019 2373.  
Na to konto dokonujemy wpłat na proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. 
Franciszka Blachnickiego.

C. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” w Krościenku  
BS w Krościenku n. Dunajcem: 

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

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

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

D. Fundacja „Światło-Życie”, Ośrodek w Krościenku  
BS w Krościenku n. Dunajcem, nr NRB: 25 8817 0000 2001 0000 1209 0001.  
Na to konto wpłacać można darowizny na rzecz Fundacji. Są to darowizny na cele 
statutowe Ośrodka Fundacji w Krościenku oraz na pismo KWC„Eleuteria”.

E. Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego,  
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n. Dunajcem  
Bank Pekao SA IV Oddział w Lublinie, nr NRB: 31 1240 2500 1111 0010 0281 5117.  
Na to konto wpłacamy pieniądze przeznaczone na wsparcie Archiwum Głównego 
Ruchu

Fundusz misyjny
Gromadzi środki na prowadzenie działalności misyjnej Ruchu Światło-Życie. Wpłat można 
dokonywać na konto Centralnej Diakonii Misyjnej:
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n. 
Dunajcem, nr 94 1560 1111 2107 0220 1803 0007.
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VI 
Kongregacja 

Diakonii

Jubileuszowa 
Centralna Oaza Matka

str. 27 fragment homilii wygłoszonej 12 sierpnia 1979 r. podczas Mszy Świętej, którą Jan Paweł II odprawił dla 
uczestników I oazy II stopnia w Rzymie (4-20 VIII) w ogrodach Castel Gandolfo; str. 45: s. Marietta Miksa; 
str. 59: prywatne archiwum pastora Richtera; str. 87 zdjęcia z Marszu dla życia w Szczecinie, 2013 r., 
www.dk.szczecin.pl; str. 114: Adam Kania; 
Okładka 2 – zdjęcia Michał Szepietowski, okładka 3 i 4: Adam Kania



Oaza Pismo Ruchu Światło-Życie

130

LIPIEC – WRZESIEŃ 2013

„O
az

a 
”  

 • 
  P

is
m

o 
 R

uc
hu

  Ś
w

ia
tł

o-
Ży

ci
e 

 n
r  

10
9

NR 109 ISSN 1234-0650

Skąd się bierze 
młodzież?


