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W czasie tegorocznych wakacji na rekolekcje w Krościenku przyjechało pięcioro gości 
z diecezji Bacolod na wyspie Negros. Jest wśród nich ks. Greg Patiño oraz cztery 
świeckie osoby: Leslie C. Garcia, Grace Marie Tayopon, Mary Grace Daguob oraz 

Jori Abad. 
Spędzili oni kilka dni we Wrocławiu. Podczas spotkania z członkami Ruchu Światło–Życie na 
Ostrowie Tumskim dziękowali m.in. za materialną pomoc po ubiegłorocznym ataku tajfunu 
„Yolanda”. W prezencie od wrocławskich przyjaciół ks. Greg otrzymał stułę z wizerunkiem 
św. Jana Pawła II – bardzo bliskiego Filipińczykom.
Po kilkudniowej wizycie we Wrocławiu Filipińczycy udali się do Wadowic i Krakowa – także 
po to, by odwiedzić niezwykle ważne dla nich miejsce: Łagiewniki.

Filipińczycy na oazie 
w Polsce

Obchody rozpoczęły się modlitwą przy pamiątkowej 
tablicy na dawnej szkole powszechnej, w której od-
bywały się pierwsze rekolekcje. Tablica została po-
święcona rok temu przez bp Jana Kopca. Stamtąd 
uczestnicy spotkania procesyjnie przeszli do kościoła 

parafialnego, w którym 
odbyła się uroczysta Msza 
Święta. 
W kazaniu ks. Wodarczyk 
wspominał swoje początki 
w Ruchu Światło-Życie, za-
chęcając wszystkich do 
p r z y p o mni e n i a  s o b i e 
swoich pierwszych reko-
lekcji, animatorów i mode-
ratorów, dzięki którym 
rozpoczęła się ich droga 
w oazie.
Przed błogosławieństwem 
końcowym ks. Wodarczyk 
poprosił obecnych w Bi-
bieli uczestników pierw-
szych rekolekcji o kilka 
słów. Powiedzieli oni, że 
przede wszystkim wielkim 
darem było spotkanie Sługi 
Bożego Franciszka Blach-
nickiego, które wpłynęło na 
i ch  dal s ze  życ ie  o raz 
obecność w Kościele.

Magdalena Nowicka

60. rocznica pierwszej 
oazy w Bibieli

W sobotę 21 czerwca 2014 r. w Bibieli niedaleko 
Tarnowskich Gór odbyły się obchody 60. rocznicy 
pierwszej oazy rekolekcyjnej zorganizowanej przez 
ks. Franciszka Blachnickiego, połączone z roze-
słaniem na rekolekcje w diecezji gliwickiej. Gospo-
darzem spotkania był moderator diecezjalny 
ks. Marek Olekszyk, a wśród gości znaleźli się 
uczestnicy pierwszej oazy oraz Moderator Generalny 
Adam Wodarczyk, który wygłosił kazanie.
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okładka 1 Małgorzata Bialik; okładka 4 Adam Kania; s.25 Małgorzata Bialik; 
s. 77 Agnieszka Czyż; s. 103 Adam Kania; s. 125 ks. Daniel Trojnar
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Kronika 
Żywego Kościoła

ŚWIATOWE SPOTKANIE 
JESUS.NET

Pod koniec kwietnia 2014 r. miałem 
okazję uczestniczyć w kilkudniowym 
światowym spotkaniu osób zaangażo-
wanych w projekt ekumenicznej ewan-
gelizacji internetowej Jesus.net, które 
odbywało się w Wiśle. W naszym Ruchu 
projekt ten, w którym uczestniczymy od 
samego początku, znany jest bardziej 
pod nazwą „Szukając Boga”. W spotka-
niu w Wiśle wzięło udział ok. 150 osób 
ze wszystkich stron świata, nawet z da-

lekich Indii i Filipin. Było to czas po-
święcony różnym praktycznym aspek-
tom tej ewangelizacyjnej posługi podej-
mowanej w  coraz większej liczbie 
języków. Dla mnie osobiście bardzo 
cennym doświadczeniem był klimat 
braterstwa, jedności i pasji w realizacji 
pragnienia doprowadzania jak najwięk-
szej liczby ludzi do osobowej wiary 

w  Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela 
i Pana. Bardzo inspirujące było też za-
angażowanie uczestników spotkania 
w  podejmowanie wysiłków, aby dla 
działań ewangelizacyjnych wykorzysty-
wać najnowocześniejsze metody i tech-
nologie. 

SPOTKANIE STOWARZYSZENIA 
SINICUM

Na początku maja brałem udział 
w spotkaniu wszystkich środowisk po-
dejmujących pracę na rzecz Kościoła 

w Chinach, skupionych w Stowarzysze-
niu Sinicum. Spotkanie tradycyjnie już 
odbyło się w  domu Sióstr Służebnic 
Ducha Świętego w  Sulejówku pod 
Warszawą. Podczas tego spotkania 
miałem okazję zaprezentować dokona-
nia naszego Ruchu w Chinach w minio-
nych kilku latach. W trakcie spotkania 
okazało się, że projekt ewangelizacyjno-

Bardzo cennym doświadczeniem był klimat braterstwa, 
jedności i pasji w realizacji pragnienia doprowadzania jak 

największej liczby ludzi do osobowej wiary w Jezusa  
Chrystusa jako Zbawiciela i Pana.
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formacyjny realizowanych przez nasz 
Ruch w  Chinach jest największym 
i  najważniejszym przedsięwzięciem 
podejmowanym z polskiej perspektywy. 
Fakt ten niewątpliwie powinien napeł-
niać nas radością i dumą. Równocześnie 
jednak powinien być dla nas powodem 
do jeszcze większej mobilizacji, aby 
w ciągu najbliższych lat wspólnoty na-
szego Ruchu w Chinach stały się trwa-
łym miejscem formacji dla katolików 
chińskich. Najważniejsze dla nas jest to, 
aby jak największą liczbę Chińczyków 
przeprowadzić przez formację podsta-
wową. W  ten sposób powinniśmy 
przygotować odpowiednią liczbę ani-
matorów i moderatorów potrzebnych 
do samodzielnej pracy formacyjnej 
wspólnot Ruchu w Chinach. Spotkanie 
w  Sulejówku było dla nas okazją do 
dziękczynienia za wielkie dzieła Boże, 
które dokonują się w Chinach, także za 
sprawą naszego Ruchu. Była to również 
okazja, aby zobaczyć, jak Bóg w niezwy-
kły sposób prowadzi nas na krańce 
świata! 

SPOTKANIE FUNDACJI 
„ŚWIATŁO-ŻYCIE”

W maju miało również miejsce do-
roczne spotkanie Rady i Zarządu Fun-
dacji „Światło-Życie”, w czasie którego 
miało miejsce podsumowanie pracy 
Fundacji w roku 2013 oraz przebiegu 
uroczystości związanych z  25-leciem 
Fundacji „Światło-Życie”. Radością na-
pawa fakt, że dzieło to się rozwija, że 

powstają nowe oddziały Fundacji. 
A przede wszystkim w wielu miejscach 
dzieje się wiele dobra! Można powie-
dzieć, że Fundacja „Światło-Życie” jest 
jakąś częścią Diakonii Miłosierdzia 
naszego Ruchu. Pokazuje to film „Świa-
dectwo”, dołączony do tegorocznej 
„Teczki Roku”, gdzie możemy zobaczyć 
jak wielu ludzi z różnych stron Polski, 
zaangażowanych jest bezinteresownie 
w  czynienie dobra, według zasady 
„więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli 
w braniu”.

DIECEZJALNA KONGREGACJA 
DIAKONII RUCHU ŚWIATŁO-

-ŻYCIE WE WROCŁAWIU
W maju odbyła się Diecezjalna Kon-

gregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie, 
w czasie której wybrano kandydatów na 
moderatora diecezjalnego Ruchu w ar-
chidiecezji wrocławskiej. Było to rów-
nież spotkanie podsumowujące minione 
cztery lata pracy Ruchu w archidiecezji 
wrocławskiej. Sprawozdania pokazały, 
że wydarzyło się w  tym czasie wiele 
dobra – powstały nowe diakonie, prawie 
o 100 procent wzrosła liczba członków 
Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Świa-
tło-Życie”, poszczególne diakonie podej-
mują wiele nowych inicjatyw. W po-
sługę w diakoniach Ruchu w archidie-
cezji wrocławskiej zaangażowanych jest 
ponad 100 osób. Patrząc na ich gorli-
wość i zaangażowanie, można zobaczyć, 
jak ważna jest wizja duchowego pomno-
żenia uczniów – bowiem na przestrzeni 
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minionych kilku lat liczba zaangażowa-
nych osób się podwoiła – jeśli dalej 
każda zaangażowana w posługę osoba 
przygotuje kolejne, to na przestrzeni 
najbliższych lat można się spodziewać 
znaczącego rozwoju posługi diakonijnej 
Ruchu Światło-Życie w  archidiecezji 
wrocławskiej. Oby wspomniana wizja 
pomnożenia liczby osób podejmujących 
diakonię stawała się coraz bardziej po-
wszechna we wszystkich polskich die-
cezjach.

OAZA JEDNOŚCI DIAKONII 
EWANGELIZACJI

W maju miała miejsce doroczna Oaza 
Jedności Diakoni Ewangelizacji, która 
tym razem odbyła się w ośrodku reko-
lekcyjnym „Studnia” w Płocku. Podczas 
tego spotkania zaprezentowano nowe 

programy ewangelizacyjne i  forma-
cyjne, realizowane w ramach projektu 
„Szukając Boga”. Spotkanie, które zgro-
madziło przedstawicieli Diecezjalnych 
Diakonii Ewangelizacji z blisko połowy 
polskich diecezji było dla mnie okazją 
do tego, aby podzielić się przemyśle-
niami wynikającymi z aktualnego na-
uczania Ojca Świętego Franciszka. Za-
chęcałem również uczestników spotka-
nia do konsekwentnego realizowania 
programu „ORAE I stopnia – Ewange-
lizacja indywidualna przez modlitwę, 
uczynki i  świadectwo”. Mam bowiem 
przekonanie, że od stopnia przyjęcia 
tego programu wśród członków naszego 
Ruchu będzie zależeć dynamika ewan-
gelizacyjna wspólnot Ruchu oraz 
owocna realizacja Planu Ad Christum 
Redemptorem 2.
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SPOTKANIE Z PRZEWODNI-
CZĄCYM PAPIESKIEJ RADY 

DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
Ze spotkania w  Płocku udałem się 

na spotkanie Zespołu ds. Nowej Ewan-
gelizacji Konferencji Episkopatu Polski 
z abpem Rino Fisichella, przewodni-
czącym Papieskiej Rady ds. Nowej 
Ewangelizacji. Spotkanie to było połą-
czone z kolejną sesją Ogólnopolskiej 
Szkoły Ewangelizatorów (OSE) w Kra-
kowie oraz z promocją polskiego wy-
dania „Dokumentu z Aparecidy – Je-
steśmy uczniami i misjonarzami Jezusa 
Chrystusa, aby nasze narody miały 
w nim życie”. Dokument ten powstał 
w 2007 roku jako owoc spotkania Bi-
skupów Ameryki Łacińskiej i  Kara-
ibów. Jego głównym autorem był ów-
czesny arcybiskup Buenos Aires kard. 
Jorge Maria Bergolio, dzisiejszy papież 

Franciszek. To bardzo ważny tekst, 
który pozwala lepiej zrozumieć intu-
icje przekazane nam przez Papieża 
Franciszka w  „Evangelii Gaudium”, 
szczególnie wypracowane przez niego 
pojęcie „nawrócenia pastoralnego”. 
Podczas tego spotkania w  jednym 
z  wykładów abp Fisichella mówił 
o  współczesnych przykładach nowej 
ewangelizacji. Miłym akcentem tego 
wykładu był fakt, że abp Fisichella, 
pokazując różne działania ewangeliza-
cyjne w  wielu częściach świata, na 
koniec wymienił moją skromną osobę, 
co wywarło duże wrażenie na wszyst-
kich uczestnikach Ogólnopolskiej 
Szkoły Ewangelizatorów słuchających 
tego wykładu. Podczas spotkania 
z  abpem Fisichella, mówiliśmy też 
o naszym doświadczeniu ewangelizacji 
ekumenicznej.
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WYKŁADY W INSTYTUCIE 
FORMACJI PASTORALNO-

-LITURGICZNEJ W LUBLINIE
Również w maju miałem okazję po-

prowadzić gościnnie kilka godzin wy-
kładowych w Instytucie Formacji Pasto-
ralno-Liturgicznej w Lublinie. W Insty-
tucie tym, założonym przez sługę 
Bożego ks. F. Blachnickiego i  ks. W. 
Danielskiego, od ponad czterdziestu lat 
mają okazję kształcić się moderatorzy 
naszego Ruchu oraz inni księża, którzy 
pragną lepiej poznać wizję pastoralną 
„żywego Kościoła”, realizowaną przez 
Ruchu Światło-Życie. Wśród aktualnych 
studentów Instytutu znalazło się kilku 
moderatorów diecezjalnych, co należy 
uznać za fakt bardzo radosny. Podczas 
wykładów zaprezentowałem całościową 
wizję naszego Ruchu. Mam nadzieję, że 
pomogłem w  ten sposób studentom 
Instytutu lepiej zrozumieć, jak wielką 

szansą pastoralną dla odnowy duszpa-
sterstwa parafialnego jest wizja zakorze-
niona w metodach formacyjnych Ruchu 
Światło-Życie. Mam też nadzieję, że 
znajdą się kolejni moderatorzy oazowi, 
którzy od października podejmą studia 
w IFPL w Lublinie. 

WIZYTA W SZTOKHOLMIE
Pod koniec maja udałem się z dwu-

dniową wizytą do wspólnoty naszego 
Ruchu w Sztokholmie. Wspólnotę tę 
tworzą trzy kręgi Domowego Kościoła, 
złożone z  polskich małżeństw, które 
mieszkają i pracują w Szwecji. Trzeba 
dziękować Bogu, że powoli, mimo 
różnych trudności, dzieło sługi Bożego 
ks. F. Blachnickiego, jakim jest Ruch 
Światło-Życie, rozwija się w  Szwecji. 
Małżeństwa te mają też pragnienia 
apostolskie, chcą służyć poprzez ewan-
gelizację nie tylko polskim rodzinom 
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Oaza Jedności Diakonii Ewangelizacji
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żyjącym w Szwecji, ale również chcą 
podejmować działania ewangelizacyjne 
wobec rdzennych mieszkańców tego 
gościnnego kraju. Dlatego oprócz spo-
tkania z  rodzinami formującymi się 
w polskich kręgach, miałem również 
okazję spotkać się z katolickim bisku-
pem Sztokholmu i całej Szwecji Ander-
sem Arboreliusem. W czasie tego spo-
tkania zaprezentowałem wizję pasto-
ralną realizowaną przez nasz Ruch oraz 
gotowość większej i bardziej owocnej 
współpracy naszego Ruchu ze szwedz-
kim Kościołem. Bp Arborelius bardzo 
się tym ucieszył, znał już trochę nasz 
Ruch za sprawą spotkań z tymi trzema 
kręgami rozwijającymi się w Szwecji. 
Teraz trzeba się modlić, aby ta rozmowa 
i  spotkania zaowocowały rozwojem 
Ruchu w Szwecji.

„EMAUS”, CZYLI WIELKANOCNE 
SPOTKANIE W MIKOŁOWIE

Na początku czerwca wziąłem rów-
nież udział w tradycyjnym wielkanoc-
nym spotkaniu rodzin Domowego 
Kościoła archidiecezji katowickiej. 
Spotkania te zostały zainicjowane 19 lat 
temu i od tego czasu odbywają się co 
roku, za każdym razem w innej parafii 
archidiecezji. W  tym roku „Emaus” 
miało miejsce w parafii św. Wojciecha 
w Mikołowie. Rozpoczęło się Euchary-
stią, której przewodniczył abp Wiktor 
Skworc, a później była agapa i radosne 
świętowanie połączone z  obchodami 
Dnia Dziecka (spotkanie odbywało się 

w  niedzielę 1 czerwca). Dla mnie to 
spotkanie było bardzo radosne, ponie-
waż mogłem spotkać wielu małżonków, 
którzy przed laty uczestniczyli w oazach 
młodzieżowych, a dzisiaj znakomicie 
realizują się w posłudze w diakoniach 
Ruchu i w kręgach Domowego Kościoła. 
Patrząc na otaczające ich dzieci, uświa-
domiłem sobie, że czas płynie i jesteśmy 
coraz dojrzalsi w  służbie Bogu i  lu-
dziom!

CENTRALNA OAZA MATKA
Kolejne ważne spotkanie to oczywi-

ście doroczna Centralna Oaza Matka, 
która na początku czerwca zgromadziła 
blisko sześćset osób z ponad trzydziestu 
polskich diecezji oraz z Czech, Słowacji 
i  Ukrainy. Jak co roku wzywaliśmy 
z wiarą Ducha Świętego, aby nas prowa-
dził podczas tegorocznych Oaz Żywego 
Kościoła. Podczas COM towarzyszyli-
śmy modlitwą naszemu biskupowi de-
legatowi Adamowi Szalowi, który w tych 
dniach dziękował Bogu za trzydzieści lat 
kapłaństwa. Radością była też kolejna 
znacząca grupa animatorów, która 
przyjęła błogosławieństwo do posługi 
animatora Ruchu oraz błogosławień-
stwo związane z  przystąpieniem do 
Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Świa-
tło-Życie”. Pan Bóg pobłogosławił nam 
też w tym roku bardzo piękną pogodą, 
która sprawiła, że bez problemów mo-
gliśmy dziękować Bogu za 35 lat od 
proklamacji Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka oraz 35 lat od powstania 
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Wieczernika św. Jana Pawła II. Fakt ten 
został upamiętniony przez nowe tablice 
informacyjne, które zostały umiesz-
czone przy wejściu do Wieczernika oraz 
przy wejściu na szczyt Kopiej Górki od 
ul. Lubań.

SPOTKANIE Z ANIMATORAMI 
ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

W dniu, gdy wspominaliśmy kolejną 
rocznicę Aktu Konstytutywnego Ruchu, 
czyli 11 czerwca, miałem okazję spotkać 
się z animatorami archidiecezji krakow-
skiej podczas sesji poświęconej Drogo-
wskazowi „Świadectwo”. Podczas tej 
sesji zaprezentowałem elementy pro-
gramu „Ewangelizacja indywidualna 
przez modlitwę, uczynki i świadectwo”. 
Owocem tego spotkania były szkice 
świadectw napisane przez uczestników 
spotkania. Po części warsztatowej miała 
miejsce Eucharystia, gdzie wpatrywali-
śmy się w św. Barnabę, który jako czło-
wiek „dobry, pełen Ducha Świętego 
i wiary” jest znakomitym przykładem 
ewangelizatora, będącego świadkiem 
Jezusa Chrystusa. Spotkanie zorganizo-
wał odpowiedzialny za Szkołę Anima-
tora ks. Krzysztof Porosło, pracujący 
w parafii św. Józefa w Krakowie. 

FESTIWAL NADZIEI 
– SPOTKANIE Z FRANKLINEM 
GRAHAMEM W KATOWICACH
Dzień później wziąłem udział 

w  spotkaniu z  Franklinem Graha-
mem, synem Billego Grahama, jed-

nego z największych ewangelizatorów 
XX wieku. Franklin Graham konty-
nuuje pracę ewangelizacyjną swego 
ojca, stoi na czele założonej przez 
niego w USA misji ewangelizacyjnej. 
Franklin Graham był głównym 
mówcą podczas Festiwalu Nadziei, 
zorganizowanego przez kościoły 
ewangelikalne we współpracy z Ko-
ściołem Rzymskokatolickim na sta-
dionie Legii w  Warszawie. Podczas 
pobytu w  Polsce Franklin Graham 
nauczał także podczas spotkania 
ewangelizacyjnego, zorganizowanego 
przez abpa Wiktora Skworca w kato-
wickiej katedrze Chrystusa Króla. 
Kilka tysięcy osób uczestniczyło w tej 
ekumenicznej modlitwie i w koncer-
cie ewangelizacyjnym oraz słuchało 
nauczania Franklina Grahama, 
w czasie którego uczestników zapro-
szono do oddania swojego życia Je-
zusowi Chrystusowi. Spotkaniu 
przewodniczył abp Skworc, który 
w swoim słowie nawiązał do spotka-
nia z ojcem Franklina, Billym Graha-
mem, które miało miejsce w 1978 r., 
również w  katowickiej katedrze. 
W tamtej epoce było to nowatorskie 
wydarzenie ekumenicznej ewangeli-
zacji, która dzisiaj jest czymś oczywi-
stym i naturalnym, szczególnie w na-
szym Ruchu. Sługa Boży ks. F. Blach-
nicki właśnie od przedstawicieli 
kościołów ewangelikalnych zbierał 
doświadczenia dla prowadzenia 
owocnej ewangelizacji.
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60-LECIE PIERWSZEJ OAZY
W drugiej połowie czerwca wziąłem 

udział w  dziękczynnym spotkaniu 
członków Ruchu Światło-Życie z diece-
zji gliwickiej zorganizowanym w Bibieli 
k. Tarnowskich Gór, czyli w miejscu, 
gdzie w dniach 19.07-1.08.1954 r. odbyła 
się pierwsza Oaza Dzieci Bożych. Spo-
tkanie to zostało połączone z rozesła-
niem na tegoroczne oazy Żywego Ko-
ścioła prowadzone przez Ruch w diece-
zji gliwickiej. To ważne, że spotkanie 
było nie tylko okazją do wspomnień 
wydarzeń sprzed sześćdziesięciu lat, lecz 
było połączone z posłaniem do misji 
i posługi podczas rekolekcji oazowych. 
Fakt ten świadczy o tym, że dzieło sługi 
Bożego ks. F. Blachnickiego jest ciągle 
żywotne i  rodzi owoce w  kolejnych 
pokoleniach uczestników Ruchu. 
W spotkaniu wzięli udział trzej uczest-
nicy oazy sprzed sześćdziesięciu lat – 
dzisiaj już panowie w  „jesieni życia”. 
Zapytałem ich na koniec Eucharystii 
o  to, co było dla nich najważniejsze 
w tym wydarzeniu sprzed lat – wszyscy 
podkreślili, że szczególnie ważne było 
dla nich spotkanie Sługi Bożego ks. 
Blachnickiego, które sprawiło, że ciągle 
są żywo obecni w życiu Kościoła, na 
miarę swoich aktualnych sił i możliwo-
ści. To ich wyznanie było dla uczestni-
czących w  dziękczynieniu w  Bibieli 
okazją, aby każdy podziękował Bogu za 
łaski Boże, które stały się ich udziałem 
za sprawą uczestnictwa w rekolekcjach 
oazowych. Myślę, że równocześnie była 

to dla nas zachęta, aby dalej prowadzić 
ludzi do Boga za sprawą Oaz Żywego 
Kościoła.

OUTBACK POLSKA
W czerwcu wziąłem również udział 

w weekendowym wydarzeniu „Outback 
Polska”, prowadzonym w ramach pro-
jektu „Szukając Boga”. To weekendowe 
spotkanie jest skierowane do małżeństw, 
które pragną odbudować swoje relacje 
małżeńskie bądź relacje z  własnymi 
dziećmi. Prowadzone jest metodą inte-
raktywnych zajęć, wypełnionych dyna-
micznym nauczaniem, scenkami te-
atralnymi, inspirującą muzyką oraz, co 
istotne, stwarza się małżonkom oraz 
rodzicom i dzieciom okazję do odbudo-
wania więzi małżeńskich i rodzinnych, 
które na różny sposób zostały zabu-
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rzone. Jest to bardzo ciekawy program 
odnowy życia duchowego i  relacji ro-
dzinnych. Świadczyły o  tym końcowe 
świadectwa, które pokazały, że małżeń-
stwa i  rodziny uzyskały cenną pomoc 
i nadzieję naprawy relacji rodzinnych. 
Myślę, że „Outback Polska” to bardzo 
ciekawy pomysł formacyjny, który me-
todę przeżyciową w nowatorski sposób 
wykorzystuje dla osiągnięcia celów 
duchowych. W prowadzeniu „Outback 
Polska” jako wolontariusze brali udział 
członkowie z naszego Ruchu. Na pewno 
warto szukać sposobów, aby ludzie 
z naszego Ruchu mogli korzystać z tej 
metody odnowy życia małżeńskiego 
i rodzinnego. 

PRZED NAMI OAZA ŻYWEGO 
KOŚCIOŁA

Gdy kończę pisać to wydanie „Kroniki 
żywego Kościoła”, przede mną jeszcze 
spotkanie mentorów projektu „Szukając 
Boga” oraz spotkanie podsumowujące 
roczną posługę wolontariuszy na Kopiej 

Górce. A  późnej już zaczyna się do-
roczny czas wielkiej przygody, jaką są 
Oazy Żywego Kościoła. W oazach, które 
będą realizowane we wszystkich pol-
skich diecezjach, obok tradycyjnego już 
udziału Chińczyków, po raz pierwszy 
przyjedzie do Krościenka grupa pięciu 
Filipińczyków z ks. Gregiem na czele. 
Ufam, że ich obecność zaowocuje roz-
wojem Ruchu na Filipinach. Niech Bóg 
nas wszystkich prowadzi na drogach 
żywego Kościoła!

Św. Janie Pawle II, módl się za nami!
Sługo Boży ks. Franciszku, 

wstawiaj się za nami!
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 

oblicze ziemi! Tej ziemi!”.

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

Katowice, 24 czerwca 2014 r., 
w uroczystość św. Jana Chrzciciela
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DO TRZECH RAZY SZTUKA
Jak zrodził się pomysł, żebyś został 

księdzem?
Moja babcia, mama taty, miała czte-

rech synów. Bardzo chciała mieć syna 
księdza, ale jeden zmarł w dzieciństwie, 
a pozostali się ożenili. Ale widocznie 
babcia mocno prosiła i wyprosiła, bo ja 
poszedłem do seminarium, chociaż nie 
od razu. Myślałem o tym przed maturą, 
ale się nie zdecydowałem. Wybrałem 
studia.

Jakie?
Matematykę na Uniwersytecie War-

szawskim. Początek był traumatyczny. 
Momentami czułem się tak, jakbym 
oglądał chiński film bez lektora. Ktoś coś 
mówi i  rysuje znaczki na tablicy, a  ja 
muszę udawać, że te znaczki rozumiem, 
i  je przerysowywać do zeszytu. To był 
przeskok z nauczania w liceum do trybu 
uniwersyteckiego.

Byłeś zaangażowany w duszpaster-
stwo akademickie?

Tak, w  kościele pod wezwaniem 
świętego Jakuba na placu Narutowicza. 
Chodziłem na Msze święte, czasem na 
jakąś katechezę. Ponieważ okazało się, 

Pejzaż z akademikami 
w tle

z ks. Grzegorzem Szumerą rozmawia Agnieszka Salamucha

że jest nas tam więcej z Ruchu, postano-
wiliśmy sami organizować spotkania 
formacyjne. Udało się. Ksiądz przycho-
dził do nas od czasu do czasu. Kiedy już 

Ks. Grzegorz Szumera, od 2013 
proboszcz Personalnej Parafii Akade-
mickiej pw. św. Ireneusza biskupa 
i męczennika w Częstochowie. Urodził 
się w roku 1970, pierwszą oazę przeżył 
w 1986, a w 2000 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. Przez dwa lata pracował 
jako wikariusz w par. św. Zygmunta 
w Częstochowie. Od 2002 do 2013 
studiował filozofię na KUL-u. Na stałe 
związany z Ruchem Światło-Życie.
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odszedłem z duszpasterstwa, dowiedzia-
łem się, że do parafii przyszli oazowi 
księża, i oni rozwinęli wspólnotę oa-
zową.

Dlaczego odszedłeś? Do semina-
rium?

To dłuższa opowieść, bardzo osobista, 
bo miałem kilka podejść. Po maturze 
złożyłem papiery na matematykę, ale 
pomyślałem: może jednak seminarium? 
Powiedziałem w  domu, że jadę do 
Warszawy, żeby odebrać papiery. Poje-
chałem. Wydział Matematyki mieścił 
się wtedy w  Pałacu Kultury i  Nauki. 
Pomyślałem, że najpierw chcę się po-
modlić. Prosto z pociągu poszedłem do 
kościoła Wszystkich Świętych. W czasie 
modlitwy przyszło mi do głowy, że ci, 
którzy mówią, żeby jeszcze się pouczyć, 
mogą mieć rację. Stwierdziłem, że nie 
zabieram papierów, i  wróciłem do 
domu.

Ciekawe, co powiedzieli rodzice... 
Ale nie będę dopytywać (śmiech).

Po drugim roku matematyki stwier-
dziłem, że jednak idę do seminarium. 
Zabrałem papiery, złożyłem w semina-
rium. Wtedy opadły mnie wątpliwości, 
czy na pewno dobrze zrobiłem. Byłem 
wykończony psychicznie i fizycznie. Nie 
byłem w stanie zebrać ziemniaków na 
polu dziadków. Próbowałem znaleźć 
jakiegoś księdza,  który by mi coś dora-
dził, ale się nie udało. Męczyłem się 
przez tydzień i stwierdziłem, że zabie-
ram papiery i zawożę z powrotem do 
Warszawy.

Parafia personalna to parafia 
w obrębie Kościoła katolickiego, 
obejmująca wspólnotę wiernych 
wyodrębnioną z diecezji, której na 
stałe, z jakiegoś istotnego powodu, 
został przydzielony proboszcz jako jej 
własny pasterz.

Kanon 518 kodeksu prawa kano-
nicznego tak wyjaśnia pojęcie parafii 
personalnej: „Z zasady ogólnej para-
fia powinna być terytorialna, a więc 
obejmująca wszystkich wiernych 
określonego terytorium. Gdzie jed-
nak jest to wskazane, należy tworzyć 
parafie personalne, określone z racji 
obrządku, języka, narodowości 
wiernych jakiegoś terytorium, albo 
z innego jeszcze powodu.”

• Przykładami polskich parafii 
personalnych mogą być:

• Polska Parafia Personalna pw. 
NMP Wspomożycielki Wier-
nych w Budapeszcie, prowa-
dzona przez Księży Chrystu-
sowców i Siostry Misjonarki 
Chrystusa Króla;

• Personalna Parafia Akade-
micka św. Ireneusza biskupa 
i męczennika w Częstochowie.

To kiedy wreszcie trafiłeś do semi-
narium?

Po skończeniu studiów. Papiery zło-
żyłem trzeci raz – tym razem skutecznie 
– we wrześniu, dzień po obronie pracy 
magisterskiej. Ale też miałem wątpliwo-
ści, czy dobrze robię. 
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Dlaczego? 
Ja chciałem być księdzem, ale nie 

wiedziałem, czy Pan Bóg tego chce. Tu 
tkwiła moja największa trudność. Na 
początku byłem w seminarium trochę 
na siłę, zanim doszedłem do wniosku, 
że to moje miejsce. Już będąc księdzem 
doświadczyłem również wahań i wątpli-
wości, ale zawsze oparciem było prze-
konanie, że święcenia to znak wyboru 
mojej osoby przez samego Jezusa.

LUBELSKI ŚLAD
Zdecydowana większość Twojego 

życia kapłańskiego związana jest ze 
studiami filozoficznymi na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim.

Mieszkałem w Lublinie od 2002 do 
2012 roku. A  święcenia otrzymałem 
w 2000 roku. Więc  masz rację.

Przez trzy lata byłeś mo-
deratorem wspólnoty oazo-
wej na KUL-u. Czy od razu 
zaangażowałeś się w  jej 
działalność?

Nie. Przez pierwszy rok 
studiów przyglądałem się, jak 
ona działa. Poczekałem do 
drugiego roku.

Wspólnota akademicka na 
KUL-u  jest dobrym do-
świadczeniem dojrzałej 
wspólnoty Ruchu, którego 
nie ma chyba nigdzie indziej. 
Składa się z kilkunastu grup, 
formacyjnych i  diakonij-
nych.

Czego się nauczyłeś przez ten czas, 
gdybyś miał to wymienić w punktach?

Odkryłem, że przejście Seminarium 
Odnowy Wiary ma dużą moc i konso-
liduje wspólnotę, nawet jeśli na pewien 
czas odłoży się programy formacyjne. 
Doświadczyłem tego, że oazy modlitwy 
to szczególny czas z  Bogiem, ale też 
świętowanie wspólnoty i umocnienie 
w  wierze. Doświadczyłem też mocy 
modlitwy. Ponieważ wspólnota była 
dziewczęco-katolicka, niektóre dziew-
czyny podjęły post w intencji pojawienia 
się chłopaków (czy mężów, już nie pa-
miętam). Po tym poście zwiększył się 
odsetek mężczyzn i w naturalny sposób 
pojawiły się oazowe małżeństwa.

Dużo mi dało zaangażowanie w dia-
konii ewangelizacji. Jako kleryk uczest-
niczyłem w ORAE KODAE prowadzo-
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Personalna Parafia Akademicka pw. św. Ireneusza w Częstochowie jest 
pierwszą tego typu parafią w Polsce, powołaną oficjalnie przez biskupa die-
cezjalnego. Parafia ma służyć wszystkim osobom, tworzącym środowisko 
akademickie w Częstochowie. Do parafii należą studenci wyższych uczelni, 
pracownicy naukowi, dydaktyczni i administracyjno-techniczni. Celem parafii 
jest dostosowanie form duszpasterskich do potrzeb środowiska akademickiego.

Parafia powstała w roku 2004 decyzją ks. abpa Stanisława Nowaka. Wsparty 
radą ks. inf. Ireneusza Skubisia, naczelnego redaktora „Niedzieli”, ksiądz arcy-
biskup zdecydował również o zakupie terenu z domem w pobliżu akademików. 
Ksiądz Skubiś pomógł finansowo i doradził na patrona miejsca swojego 
własnego – św. Ireneusza. Potem pojawiły się osoby, które dały z siebie 
wszystko, aby ruszyła budową ośrodka. Stary dom wymagał wielkich nakładów, 
do tego nie brakło wątpiących w sens inwestycji. Pierwszym pomieszczeniem, 
które zostało oddane do użytku, była kaplica Najświętszego Sakramentu. 
Następnym etapem była budowa kościoła z zapleczem. Teraz studenci nie 
czują się już niczyi, bo mają swoją własną parafię.

Proboszczem w tym niezwykłym miejscu jest ks. dr Grzegorz Szumera, zaś 
wikarym ks. Rafał Grzesiak.

www.emaus.czest.pl
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nym przez ks. Zbigniewa Snarskiego 
w Krościenku. W Lublinie odnowiłem 
swoje związki z tą diakonią. Przeżyłem 
odnowienie charyzmatu ewangelizacji.

Ważne było doświadczenie współ-
pracy z księżmi. Spotykaliśmy się co 
tydzień, co stanowiło spory wysiłek, ale 
dawało też dużo radości. Nie od razu tak 
to wyglądało. Kiedy zostałem modera-
torem, dwie animatorki – Lenka Durlak 
(z domu Misiak) i Basia Kowalik – mo-
dliły się o kolegów dla księdza Grzego-
rza. I przyszło do wspólnoty kilku księży, 
którzy wspierali się i  stanowili jedno. 
Ludzie to widzieli, budowali się tym.

Jesteś w Unii Kapłanów Chrystusa 
Sługi?

Nie. Ale jestem w  Stowarzyszeniu 
Diakonia. Co jest bez sensu, bo wyma-
gania są te same. Może to trochę dziwac-
two z mojej strony, może potrzebuję 
więcej czasu. W archidiecezji często-
chowskiej jest kilka grup księży. Uczest-
niczę w  comiesięcznych spotkaniach 
jednej z nich. To jest dobre, bo tworzy 
środowisko. Kiedy mam spowiedź 
podczas rekolekcji akademickich, więk-
szość spowiedników to księża z Unii, 
których proszę o pomoc. Mogę na nich 
liczyć, są dużym wsparciem.

RUCH
Jak trafiłeś do Ruchu?
Jestem wychowany w rodzinie kato-

lickiej. Od najmłodszych lat byłem mi-
nistrantem. Z Ruchem zetknąłem się 
jako dziecko. Mój brat cioteczny, starszy 

ode mnie o osiem lat, był w oazie, a ja 
obserwowałem jego samego i jego oto-
czenie. Ponieważ spotykali się w domu, 
widziałem ludzi siedzących w pokoju, 
modlących się i  czytających Pismo 
święte.

Kiedy byłem w szóstej klasie szkoły 
podstawowej, ksiądz w parafii namawiał 
mnie na uczestnictwo w spotkaniach 
oazowych. Ale wtedy się nie zdecydo-
wałem. A  kiedy przyszedł kolejny 
ksiądz, to już chciałem, ale się wstydzi-
łem. Poszedłem raz na spotkanie, obsze-
dłem plebanię wokół, było ciemno... 
więc miałem kolejny rok wakatu. Kiedy 
wreszcie trafiłem do wspólnoty, było 
bardzo przyjemnie, nawet rozrywkowo, 
bo i dyskoteki się trafiały. 

Pojechałem na I stopień i przeżyłem 
przyjęcie Chrystusa jako Pana i Zbawi-
ciela. Pamiętam, że szliśmy ze świecami 
do źródła czy też studni. Atmosfera 
bardzo miła. Uważam, że to było nam 
wtedy potrzebne. Pamiętam też Namiot 
Spotkania – osobiste, bezpośrednie 
czytanie Pisma świętego, i  to, że Pan 
Jezus do mnie mówi. II stopień nie był 
już tak ciekawy. Zapamiętałem z niego, 
że Eucharystia to ważna sprawa. III 
stopień uważałem za bardziej interesu-
jący. Ale to I stopień wycisnął na mnie 
piętno. Dał mi wrażenie czegoś nowego, 
świeżego.

Później doszedłem do wniosku, że 
brakuje w Oazie działania, wyjścia na 
zewnątrz. Że to pobożność i nic więcej. 
Wtedy zacząłem się kręcić wokół 
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KSM-u. Prowadziłem też w  parafii 
grupę Dzieci Bożych – nie sam, jeszcze 
z jedną dziewczyną, a w wakacje jeździ-
łem na rekolekcje oazowe jako animator.

Zapytam przewrotnie – co Cię de-
nerwuje w Ruchu?

Irytowała mnie – i  irytuje – wymu-
szona otwartość uczuciowa. Drażniło 
mnie, kiedy słyszałem: „powiedz dru-
giemu: dobrze, że jesteś”. Czułem się tak, 
jakbym przejadł się tortem. Teraz już się 
nie denerwuję. Nawet sam to robię 
i  mówię ludziom, żeby wykonywali 
pewne gesty. Może wtedy to był zdrowy 
odruch? Może doświadczyłem własnych 
ograniczeń? A może większość facetów 
tak funkcjonuje, że gdy ktoś każe im 
mówić o sobie, to najchętniej by sobie 
poszli?

Nie tylko facetów (śmiech). Ja też tak 
mam.

Ale kiedy byłem w  seminarium, 
przekonałem się do Ruchu. 

Co Cię przekonało?
Ksiądz Franciszek Blachnicki i jego 

teksty. Uważam, że to jest główne bo-
gactwo Ruchu. Patrzę na Ruch jako na 
wyraz teologii Blachnickiego. General-
nie ważniejsza jest dla mnie ta teologia 
niż ten wyraz (śmiech). Podobało mi 
się i syntetyczne spojrzenie, i czerpanie 
inspiracji z różnych źródeł. Uważam, 
że to jest cenne i to trzeba zachować. 
Żeby pielęgnować ortodoksję w zdrowy 
sposób. Twórczy, jeżeli chodzi o formy 
przekazu.

Z czym masz problemy, jeżeli chodzi 
o charyzmat Ruchu?

Jestem lekko upośledzony, jeśli cho-
dzi o charyzmat liturgiczny (śmiech). 
Ciekawe, że nigdy jako ksiądz nie 
prowadziłem II stopnia. Widocznie 
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Pan Bóg chronił przede mną uczestni-
ków.

DUSZPASTERSKI TRÓJNÓG
Jesteś proboszczem pierwszej w Pol-

sce, oficjalnie powołanej przez bi-
skupa, personalnej parafii akademic-
kiej pod wezwaniem św. Ireneusza. Co 
ciekawe, ta parafia mieści się w Czę-
stochowie, a  nie w  Krakowie czy 
Warszawie.

Częstochowa nie jest wielkim ośrod-
kiem uniwersyteckim, ale mamy dwie 
państwowe uczelnie wyższe – Politech-
nikę Częstochowską i Akademię Jana 
Długosza. Kościół parafialny stoi wśród 
akademików.

Ile lat liczy sobie parafia?
Dziesięć. Ale ja jestem tu proboszczem 

od niedawna, bo od jesieni 2013 roku.
Na co kładziesz nacisk w  pracy 

duszpasterskiej?
Chciałbym organizować spotkania 

z cyklu „Duchowość kobiety i mężczy-
zny”. Wiem z doświadczenia, że te te-
maty cieszą się dużym zainteresowa-
niem wśród studentów. Poza tym for-
macja związana z  miłością, seksu- 
alnością, małżeństwem, to jeden 
z  pionów działalności duszpasterstw 
akademickich.

Bardzo mądrze.
Druga sprawa to tradycja seminariów 

interdyscyplinarnych. To była inicjatywa 
świętej pamięci biskupa Józefa Życiń-
skiego i  profesorów Politechniki. Co 
miesiąc odbywały się spotkania o tema-

tyce „nauka a wiara”. Sprawa umarła 
kilka lat temu, ale warto byłoby ją 
wskrzesić. Problemy z pogranicza nauki 
i chrześcijaństwa są w większości roz-
wiązane, ale te rozwiązania nie funkcjo-
nują w  powszechnej świadomości. 
Dlatego wielu ludzi do dziś przeciwsta-
wia wiarę rozumowi. Myślę też o spo-
tkaniach z cyklu „Laboratorium wiary 
i kultury”.

Mniejsze ośrodki, gdzie przedstawi-
ciele miejscowych elit znają się i mają 
ze sobą do czynienia na co dzień, dają 
– wbrew pozorom – lepsze warunki do 
organizowania takich spotkań niż 
wielkie metropolie. 

Jest jeszcze trzecia dziedzina – życia 
społecznego, politycznego, publicznego. 
Od trzech czy czterech lat mamy w Czę-
stochowie klub „Frondy”, prowadzi go  
kilka osób, które zapraszają ciekawych 
gości. Istnieje już grono stałych bywal-
ców, niemal setka osób. Faktem jest, że 
na te spotkania przychodzą nie studenci, 
ale ludzie w wieku dojrzałym i starsi. 

Być może poważne zainteresowanie 
polityką budzi się u większości ludzi 
w wieku, kiedy mają już uporządko-
wane zasadnicze sprawy w swoim ży-
ciu.

Myślę, że tak jest. Kiedy człowiek jest 
zakochany albo zastanawia się, co go 
czeka w najbliższej sesji, to niewiele in-
teresuje go życie publiczne. Owszem, 
znam kilku studentów, którzy już teraz 
interesują się polityką, ale to nietypowe, 
raczej rzadkość. 
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A co z ludźmi, którzy już skończyli 
studia i nie pracują na uczelni?

Wiele osób, które angażują się w życie 
naszej parafii, to ludzie, którzy kończyli 
studia gdzie indziej – także za granicą 
– ale wrócili i  odczuwają potrzebę 
głębszego zakorzenienia w  Kościele. 
Szukają wspólnot osób dorosłych, gdzie 
będzie przekazywana jakaś treść. Otwie-
rają się szerzej na sferę duchową niż 
wielu studentów, którzy uczą się, pra-
cują, żyją jakby w amoku, nie myśląc 
o tym, ku czemu zmierzają. Takie przy-
najmniej mam wrażenie.

Co możecie im zaproponować?
W  ramach duszpasterstwa istnieje 

wspólnota akademicka 25+. Ta wspól-
nota miała różne odsłony i różne pomy-
sły na swoją drogę duchową. Ludzie 
przychodzą do niej sami, nie z ogłosze-
nia. Jedni zapraszają drugich.

Może to jest charakterystyczne dla 
takich grup – ludzie trafiają do nich 
dzięki marketingowi szeptanemu, 
czyli ewangelizacji indywidualnej.

Ta grupa nie ma wyraźnego lidera, 
kogoś, kto by przewodził. To bywa de-
nerwujące, ale jest też ciekawe – obser-
wowanie serii nieskoordynowanych 
ruchów, które tworzą pewną całość.

Część osób z obecnej grupy uczest-
niczyła w trzydniowych rekolekcjach 
ewangelizacyjnych w  Krościenku. 
Niektórzy przeżyli swoje nawrócenie, 
przybliżyli się do Boga. Zaczęli poważ-
nie myśleć o formacji oazowej. Padła 
propozycja, żeby wejść w cykl spotkań  

postewangelizacyjnych. Oni nazwali je 
„starterem”. Utworzyły się dwie grupy 
męskie i dwie żeńskie. Spotkania for-
macyjne odbywały się co dwa tygo-
dnie. Ponieważ denerwowało ich wy-
pełnianie notatników na spotkaniu, 
doszli do wniosku, że będą je wypeł-
niać w  domu. Po zakończeniu cyklu 
spotkań z Ewangelią według świętego 
Łukasza mieliśmy Mszę i  agapę. Po 
zakończeniu „startera” uczestnicy 
zdecydują, czy wejdą w formację deu-
terokatechumenalną. Chciałbym, żeby 
pojechali na rekolekcje – najlepiej 
piętnastodniowe, bo to jest klasyczne 
doświadczenie, ale jeśli się nie uda, to 
na krótsze.

Co jest dla Ciebie priorytetem 
w pracy duszpasterskiej?

Potrzeba głoszenia kerygmatycznego. 
To sprawa fundamentalna. Przy czym 
nie wszyscy musimy jechać na Wood-
stock. Sądzę, że ważniejsze jest zastano-
wienie się, jak wpleść kerygmatyczne 
głoszenie w codzienną praktykę dusz-
pasterską. To dużo  ważniejsze niż orga-
nizowanie akcji i koncertów. Sądzę, że 
tak trzeba myśleć o ewangelizacji. Pa-
trzeć na różne grupy, które istnieją 
w parafii i zastanawiać się, czy ci ludzie 
mają możliwość usłyszenia kerygmatu 
– podczas liturgii, spotkań w grupach. 
A nawet w zwykłej rozmowie, bo wtedy 
też mogę ogłosić kerygmat z modlitwą 
powierzenia się Jezusowi. Taką inspira-
cję zaczerpnąłem z Ruchu.

Dziękuję za rozmowę.
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Niedziela
Godz. 1000: Msza św. dla rodzin
Przychodzą na nią absolwenci uczelni częstochowskich i absolwenci z duszpa-
sterstwa, ale też wiele innych osób – zwłaszcza zimą – bo nasz kościół jest 
ogrzewany. Na tej Mszy odbywają się również chrzty.
Stali bywalcy to Wspólnota Rodzin Emaus, która wyrosła z Domowego Kościoła. 
Liczy około trzydziestu rodzin. Ta wspólnota tworzy klimat dzięki prowadzeniu 
śpiewów przez scholę. Ponieważ we Mszy uczestniczy wiele kilkuletnich dzieci, 
ciężko wytrzymać komuś, kto nie jest przyzwyczajony do biegających maluchów. 
Jednych gorszy, innych cieszy, że dziecko może się czuć swobodnie w kościele. 
Rozważam pomysł przygotowywania specjalnej liturgii słowa dla dzieci, sen-
sownie poprowadzonej w oddzielnym pomieszczeniu. Może uda się to w przy-
szłym roku.
Godz. 1130 Msza studencka
W założeniu dla studentów, ale praktyka pokazuje, że przychodzą na nią ludzie 
z miasta, trochę pracowników naukowych i ludzi związanych z duszpasterstwem. 
Raz w miesiącu mamy też dodatkową Mszę o 1630 – dla rodziców i dzieci 
z przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne. Prawdziwa studencka Msza 
jest sprawowana o 2000 – wtedy, kiedy studenci wracają z rodzinnych domów.

Poniedziałek
Godz. 1730 Spotkanie Oazy
Kiedy trafiłem do tej parafii, ogłosiłem, że jestem związany z Ruchem, gdyby 
ktoś był zainteresowany. Nie chciałem „na siłę” iść w tym kierunku, ale spotka-
łem się z odzewem – dwie czy trzy osoby zgłosiły się, szukały takiej wspólnoty. 
Jest nas w tej chwili sześcioro – stałe grono tych, którzy spotykają się regular-
nie. Poziom formacyjny? Od Sasa do lasa. Część osób nigdy nie była na reko-
lekcjach formacyjnych, część jest po formacji podstawowej, część – w jej 
trakcie. Dlatego na spotkaniach dzielimy się Ewangelią z nadchodzącej niedzieli. 
Na razie. Proponuję ludziom rekolekcje wakacyjne. Liczę na to, że jesienią 
powstanie grupa formacyjna. Z drugiej strony myślę, że ta grupa powinna być 
otwarta także dla tych osób, które nie chcą się włączyć w regularną formację. 
To też jest potrzebne.

Tydzień w Parafii Akademickiej 
pw. św. Ireneusza w Częstochowie 
(oczami jej Proboszcza)
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Godz. 1900 – Msza święta z Kanonem Rzymskim i spontaniczną modlitwą 
wiernych. Po Mszy adoracja Najświętszego Sakramentu, przez moich poprzed-
ników ochrzczona mianem „duszy duszpasterstwa”. Czasami po adoracji są 
jeszcze spotkania w małych grupach – dzielenie się Słowem Bożym.

Wtorek
Godz. 1900 Msza św.
Po niej odbywa się (raz czy dwa razy w miesiącu) spotkanie diakonii liturgicz-
nej. Na razie ma ono charakter zbiórki ministrantów i dotyczy głównie spraw 
organizacyjnych, ale zdarzało się też, że omawialiśmy tematy stricte z teologii 
liturgii. W tym samym czasie jest również spotkanie diakonii muzycznej, skła-
dającej się ze stałego grona i „satelitów”, którzy przychodzą i odchodzą. Warto 
monitorować tę grupę. Ci, którzy przychodzą, czegoś szukają i można wyjść do 
nich z propozycją pójścia dalej.
Chciałbym, żeby wtorek był dniem diakonijnym. Myślę o parafialnej diakonii 
ewangelizacji. Ale przypuszczam, że to pieśń odległej przyszłości.

Środa
Comiesięczny dzień spotkań akademickiego studium biblijnego.
Przychodzi na nią osiem do dziesięciu osób. Przez miesiąc czytają wybraną 
księgę Pisma św., a potem piszą klasówkę z jej znajomości. To ciekawa, inna 
forma spotkania ze Słowem Bożym.
W środy – co dwa tygodnie, a jeśli potrzeba, to częściej – ma też spotkania 
Katolicki Związek Akademicki. Jego celem jest reprezentowanie duszpasterstwa 
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na zewnątrz. Związek może oficjalnie wejść w kooperację z innymi stowarzy-
szeniami, pozyskiwać środki na różne przedsięwzięcia, organizować wyjazdy, 
koncerty, bale. De facto pełni w tej chwili funkcję rady duszpasterstwa. W jego 
skład wchodzą studenci. Przydałoby się dodać do tych spotkań jakieś elementy 
formacyjne.

Czwartek
Godz. 1730 Spotkania z cyklu „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”
Zainicjowaliśmy je w ramach przygotowania do kanonizacji Jana Pawła II. 
Najpierw słuchaliśmy homilii papieskiej, a potem dzieliliśmy się albo dyskuto-
waliśmy o tym, co usłyszeliśmy. Spotkania trwają nadal. Przychodzi na nie od 
kilku do kilkunastu osób. 
Godz. 1900 Msza św. według formularza o świętym Janie Pawle II
Po Mszy jest spotkanie modlitewne w duchu Taizé. Najwięcej osób uczestniczy 
w nim w semestrze zimowym, kiedy przygotowują się do Europejskiego Spo-
tkania Młodych. Na wiosnę bywa ich dużo mniej. Nie wiem, co zrobić. Może 
przydałby się wakacyjny wyjazd do Taizé?

Piątek
Godz. 1700 „Spotkania Nikodemowe”
Zaczynają się one adoracją Najświętszego Sakramentu połączoną z możliwością 
spowiedzi i kierownictwa duchowego. O 1900 – Msza, a później sprzątanie 
duszpasterstwa.

Sobota
Wolny dzień w duszpasterstwie. Nawet Mszę świętą odprawiamy u zaprzyjaź-
nionych sióstr. W zamyśle chodziło o to, żeby można było gdzieś wyjechać, 
także ze studentami.
Wspólnota Rodzin Emaus raz w miesiącu prowadzi spotkania przedchrzcielne 
– przygotowanie rodziców i chrzestnych do chrztu dzieci. Spotkania składają się 
z trzech części. Najpierw ktoś głosi kerygmat, a ktoś inny mówi świadectwo. 
Druga część dotyczy samego chrztu. Zaczynamy pouczeniem dotyczącym samego 
sakramentu, a potem chodzimy z rodzicami po kościele i pokazujemy: „tu cze-
kacie na księdza”, „tu stoicie”, „tu się dzieje to i to”. Trzecia część ma miejsce 
w auli i podejmujemy podczas niej temat wychowywania dzieci w wierze. Całość 
trwa mniej więcej dwie i pół godziny, jest dobrze zorganizowana. Uczestnicy 
dostają zeszycik z konspektem całego spotkania, opracowany przez wspólnotę. 
Jedna z osób odpowiedzialnych obdzwania przed sobotą osoby zgłoszone i pyta, 
czy będą obecne. Ktoś inny parzy kawę. Dobrze, że te spotkania przygotowuje 
wspólnota. To także jest świadectwo, ewangelizacja, forma dzielenia się wiarą.



Wezwania
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Centrum Ruchu Światło-Życie to nie centrala organizacji, zarząd czy sekretariat, do którego 
można zawsze się zwrócić i otrzymać odpowiednie informacje, wskazówki, materiały. Istotą 
Centrum Światło-Życie jest to, że jest ono nieustannie trwającą oazą, do której każdy 

spragniony wędrowiec może przybyć i zaczerpnąć wody życia.
Ojciec Franciszek w 1985 roku swoje doświadczenia podsumował takimi słowami:
„To wszystko trzeba podciągnąć do wspólnego mianownika, który nazywamy Międzynarodowe 
Centrum Ruchu Światło-Życie. Tutaj w tej chwili jest punkt ciężkości, jeżeli chodzi o Ruch w ogóle, 
i to co się tutaj podejmuje, jest podejmowane w ramach Ruchu i w poczuciu odpowiedzialności 
za całość Ruchu Światło-Życie. [...]
Ruch Światło-Życie, jeżeli ma być tym, czym ma być, czyli ma realizować to, co określamy słowem 
charyzmat Ruchu Światło-Życie, to musi mieć swoje oparcie właśnie o takie centra Światło-Życie. 
To Centrum jest z jednej strony jakąś próbą realizacji charyzmatu Ruchu w stopniu jak najbardziej 
intensywnym i w jakimś wymiarze jak najbardziej pełnym, a równocześnie ma to być centrum 
formacyjne dla Ruchu i ma to być centrum koordynujące i kierujące Ruchem i jego pracą. [...]
Ma tu być diakonia jedności i mają być diakonie specjalistyczne, które powinny być w Ruchu 
realizowane, które są zadaniem Ruchu. Muszą być gdzieś centralne diakonie: diakonia ewan-
gelizacji, wyzwolenia, deuterokatechumenatu, wspólnoty rodzinnej, liturgii, modlitwy itd. To 
wszystko powinno się znajdować w Centrum Światło-Życie. [...]
I tutaj trzeba się nastawić na jakieś działanie długofalowe. [...] Niezależnie od tego, jak to będzie 
się w czasie rozwijało, w jakich etapach, kiedy będzie czas, przez Pana przewidziany, pełnego 
działania tego Centrum, trzeba wytrwale i cierpliwie, kroczek za kroczkiem posuwać sprawę” 1.
W ciągu tych prawie trzydziestu lat sytuacja Ruchu się zmieniła. Inna jest sytuacja prawna zarówno 
samego Ruchu, jak i dawnej Wspólnoty Niepokalanej Matki Kościoła. Inne jest życie Ruchu 
w diecezjach polskich i poza granicami kraju. Niezmienne jest pragnienie wielu osób, aby były 
takie miejsca czy środowiska, w których można zaczerpnąć życia, odpocząć, poznać lepiej chary-
zmat Ruchu, doświadczyć życia wspólnotowego.
Przyjrzyjmy się bliżej historii różnych centrów, rozwojowi samej idei i obecnej sytuacji. Jest to 
rzeczywistość żywa, która się nieustannie kształtuje i zmienia. Jak zamysł Ojca realizujemy dziś?

Centrum Ruchu 
Światło-Życie

1  Fragment z rekolekcji INMK, Carlsberg 1985/86, konf. 3: 30.12.85
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W  1955 r. Opatrzność Boża 
(wykorzystując komuni-
styczne władze) skierowała 

ks. Franciszka Blachnickiego do kon-
wentu braci mniejszych w Niepokala-
nowie. Tam Założyciel naszego Ruchu 
zapoznał się z ideą św. Maksymiliana 
Kolbego, spotkał się z żywą wspólnotą 
braci franciszkanów i osób świeckich, 
oddanych całkowicie realizacji idei 
Milicji Niepokalanej.

Wnikając w pisma o. Maksymiliana 
i obserwując życie Braci, odkrył i zro-
zumiał ideę Niepokalanowa. Zachwy-
cił się o. Maksymilianem i  jego ideą 
bezgranicznego oddania się Niepoka-
lanej oraz dziełem Milicji Niepokala-
nej.

18 listopada 1955 roku napisał 
w swoim pamiętniku:

Jak błyskawica olśniło mnie zdanie 
z  „Przepisów ogólnych Niepokala-
nowa”: „W Krakowie i Grodnie cen-

Jak się 
zaczęło?

Pierwsze oazy dzieci Bożych, począwszy od tej w Bibieli w 1954 r., spraw-
dziły się i przynosiły owoce, ale pozostawało pytanie: co zrobić, aby życie 
oazowe nie kończyło się wraz z zakończeniem rekolekcji?

trala M.I. była przy konwencie – a od 
22.XI.1927 stała się konwentem. Stąd 
Niepokalanów jest centralą M.I. – 
w formie konwentu”. – Zrozumiałem 
nagle tajemnicę Niepokalanowa – 
a w następstwie tajemnicę o. Kolbe!

Centrala MI., która stała się kon-
wentem! Idea, która stworzyła i  po-
chłonęła klasztor! Nie klasztor, który 
stworzył ideę, który propaguje ideę – 
ale idea, która stworzyła i  uczyniła 
swym narzędziem klasztor! Odtąd 
jedyną racją bytu klasztoru – to być 
wyrazem idei – być zaprzedanym idei! 
To co jest tajemnicą Niepokalanowa 
– to także jest tajemnicą o. Kolbe! To 
nie człowiek – który stworzył idee 
i realizował je – ale idea, która pochło-
nęła człowieka!

(…) Być narzędziem! Idea nie może 
wyjść ze mnie – ale musi być przede 
mną i  musi mnie ogarnąć, pochło-
nąć!”1.

1 Cyt. za: Zuzanna Podlewska, Wypowiedź w ramach spotkania dla przedstawicieli Centrów Ruchu na temat: Centrum 
Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie. Szansa czy utopia?, Katowice 21.-22. 04.2008 r. Zob. też: F. Blachnicki, Rekolekcje 
wygłoszone do braci franciszkanów w Niepokalanowie, nauka 24 z dnia 05.12.1956.
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5 listopada 1956 r. ks. Franciszek 
Blachnicki wraz z  uwolnionymi bi-
skupami powrócił do Katowic, mając 
już ideę stworzenia „Niepokalanowa 
diecezjalnego” jako centrum modli-
twy i  pracy apostolskiej. Ośrodek 
miałby służyć pracy duszpasterskiej 
w  oparciu o  kapłanów i  świeckich, 
zorganizowanych jako instytut 
świecki o  duchowości maryjnej2. 

W  dniu 8 września w  Piekarach 
Śląskich biskupi pobłogosławili dzieło 
Krucjaty Wstrzemięźliwości i  odtąd 
ośrodek w baraku przy ul. Jordana stał 
się centralą tego dzieła2. Realizowane 
tam były podstawowe założenia „Nie-
pokalanowa diecezjalnego”: wspólnota 
życia, modlitwy i apostolskiego zaan-
gażowania, podporządkowana dziełu 
Niepokalanej, jakim była Krucjata 

2 Por. A. Wodarczyk, Prorok Żywego Kościoła, Katowice 2008, s. 160.

Realizowane tam były podstawowe założenia „Niepokalanowa 
diecezjalnego”: wspólnota życia, modlitwy i apostolskiego 

zaangażowania, podporządkowana dziełu Niepokalanej, jakim 
była Krucjata Wstrzemięźliwości. Wokół tego dzieła jednoczyli 

się kapłani i osoby świeckie, pragnące żyć radami 
ewangelicznymi w całkowitym oddaniu Niepokalanej

Ksiądz Blachnicki zaczął wcielać te 
plany w życie, gdy jako sekretarz re-
feratu duszpasterskiego zainicjował 
działalność ośrodka katechetycznego 
(w baraku przy ul. Jordana 18).

Do współpracy zaprosił grupę 
dziewcząt, które stworzyły Zespół 
Niepokalanej (początek obecnego 
Instytutu Niepokalanej Matki Ko-
ścioła), rozpoczynając w 1958 r. życie 
wspólnotowe, a  4 czerwca 1960 r. 
składając pierwsze śluby.

Wstrzemięźliwości. Wokół tego dzieła 
jednoczyli się kapłani i osoby świeckie, 
pragnące żyć radami ewangelicznymi 
w całkowitym oddaniu Niepokalanej. 
Równocześnie w czasie letnich wakacji 
trwała praca oazowa według wcześniej 
wypracowanej metody. Te dwie rzeczy-
wistości (centrala w  baraku i  letnie 
oazy) pozornie żyły oddzielnym ży-
ciem, ale wkrótce miały złączyć się 
w  jednym dojrzałym nurcie Ruchu 
Żywego Kościoła i jego nowego Cen-
trum w Krościenku nad Dunajcem.

ks. Jarosław Gąsiorek
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Po likwidacji przez władze komunistyczne centrali Krucjaty Wstrzemięźliwości  
(29 sierpnia 1960 r.) i po aresztowaniu ks. Franciszka Blachnickiego (15 marca 
1961 r.) nastąpiła kilkuletnia przerwa w jego duszpasterskiej działalności. Był to 

najpierw czas „rekolekcji więziennych” (do 19 lipca 1961 r.), a potem studiów na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim. Już w 1963 r. ks. Franciszek Blachnicki przyjechał do Kro-
ścienka nad Dunajcem i zorganizował pierwszą Oazę Niepokalanej dla dziewcząt 
w Szlachtowej.
Do Krościenka zaprosił go proboszcz, ks. Bronisław Krzan, który był zaangażowany 
w Krucjatę Wstrzemięźliwości i przyjeżdżał do jej centrali do Katowic, wielokrotnie zapra-
szając ks. Blachnickiego wraz ze współpracownicami na odpoczynek do Krościenka. 
Właśnie w Krościenku po wyjściu z więzienia Ks. Blachnicki znalazł schronienie nie tylko 
dla siebie, ale i dla niektórych współpracownic. Tu też Opatrzność Boża przygotowała 
miejsca dla nowego dzieła: Centrum Ruchu Żywego Kościoła znalazło siedzibę w domach 
na ul. Jagiellońskiej i na Kopiej Górce. W 1965 r. na Kopiej Górce ks. Franciszek Blachnicki, 
który tu zamieszkał na stałe, zorganizował pierwszą oazę kapłańską. Tu też 13 lutego1970 
r. powstał dokument: „KOINONIA – oaza stała żywego Kościoła”, który można potrakto-
wać jako pierwszy statut Centrum Światło-Życie1.
Dokument ukazuje, że Centrum Światło-Życie to właśnie w pierwszym rzędzie i przede 
wszystkim oaza stała żywego Kościoła, miejsce i wspólnota oddane całkowicie Niepoka-
lanej (por. Akt oddania Ruchu), miejsce, do którego może przybyć strudzony wędrowiec, 
aby znaleźć życie, aby uczestniczyć w życiu, które tam już jest. Krościenko do dzisiaj jest 
Centrum całego Ruchu Światło-Życie, miejscem, gdzie odbywają się oazy i różnego typu 
rekolekcje formujące diakonię Ruchu, miejscem, gdzie żyje i służy Ruchowi Światło-Życie 
wspólnota Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła razem z kapłanami z Unii Kapłanów 
Chrystusa Sługi.

Fragment referatu ks. Jarosława Gąsiorka wygłoszonego w dniu 14 października 
2013 r. w czasie sympozjum na KUL: Ruch Światło-Życie oraz związane z nim dzieła 
soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność.

Centrum Ruchu 
Światło-Życie 
w Krościenku nad Dunajcem

1  W 1976 r. Ruch Żywego Kościoła przyjął nazwę Ruch Światło-Życie.
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1. Zadaniem domowników jest DIAKONIA na rzecz sprawy, której ma służyć 
dom, a którą wyraża pojęcie KOINONIA.

2. KOINONIA, to urzeczywistnienie planu Przedwiecznego Ojca, który posyła 
swego Syna, „by rozproszone Dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11, 52) 
a wraz z Synem Ducha Świętego, którego miłość rozlana w sercach naszych, 
jednoczy nas przez Chrystusa z Ojcem i pomiędzy sobą w jeden lud Boży 
i rodzinę Bożą, Ciało Chrystusa i braterską wspólnotę. Budowanie tak po-
jętej wspólnoty według wskazań II Soboru Watykańskiego jest zadaniem 
Stałej Oazy Żywego Kościoła.

3. Środkiem do budowania wspólnoty jest przede wszystkim sama wspólnota. 
Tam bowiem, gdzie urzeczywistnia się wspólnota w Chrystusie, realizuje się 
Kościół żywy jako sakrament, czyli znak i narzędzie „wewnętrznego zjed-
noczenia z Bogiem i  jedności całego rodzaju ludzkiego” [KK 1]. Dlatego 
dążenie, aby być wspólnotą, musi być postawione na pierwszym miejscu.

4. Wspólnota wyraża się przede wszystkim w skutecznym znaku zgromadze-
nia Eucharystycznego. Dlatego LEITURGIA codziennej Eucharystii, jedno-
cząca o ile możności wszystkich domowników przy jednym ołtarzu, musi 
być źródłem i szczytem życia całej wspólnoty.

5. Słowo Pana i Sakrament przyjęte z wiarą w zgromadzeniu zobowiązującą 
do tego, „aby wierni 
życiem swoim wyrażali 
oraz ujawniali innym 
misterium Chrystusa 
i  rzeczywistą naturę 
prawdziwego Kościoła” 
[KL 2]. Z liturgii musi 
więc wyrastać MAR-
TYRIA – świadectwo 
wiary ożywionej miło-
ścią. Wyrazem szcze-
rego dążenia do tego 
ma być codzienna 
praktyka „Słowa życia” 

KOINONIA
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Kopia Górka przyozdobiona flagą papieską po wyborze Jana 
Pawła II, październik 1978
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i cotygodniowa „Ewangeliczna 
rewizja życia”.
6. Nie można budować wspól-
noty bez Niepokalanej, Matki 
Kościoła. Ona jako najwier-
niejsze narzędzie Ducha Świę-
tego oraz Matka pięknej Miło-
ści jest wzorem i  źródłem 
wszelkiej wspólnoty i dlatego 
domownicy czczą Ją codzienną 
wspólną modlitwą różańcową, 

w czasie której polecają Jej wszystkie sprawy wzrostu Kościoła – lokalnego 
i ogólnego oraz rozważają z Nią tajemnice Chrystusa.

7. Rozważanie tajemnicy Chrystusa w Eucharystii i w Różańcu musi prowadzić 
do odkrycia Krzyża jako samego serca tej Tajemnicy. Krzyż zawiera w sobie 
również tajemnicę chrześcijańskiej wspólnoty, która może się stawać tylko 
kosztem ofiary, niesienia Krzyża, znoszenia bliźnich w postawie przebacza-
jącej miłości.

8. Tak wielka sprawa Wspólnoty domaga się od domowników zaangażowania 
całkowitego i oddania bezgranicznego: „Na wzór Syna Człowieczego, który 
nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za 
wielu” (Mt 20, 28) i na wzór Niepokalanej, Służebnicy Pańskiej. Zaangażo-
wanie to wyraża się w wyborze drogi rad ewangelicznych – czystości, ubóstwa 
i posłuszeństwa, a siły do wytrwania na tej drodze, wymagającej metanoi 
serca, trzeba szukać w codziennym spotkaniu z Panem na samotnej modli-
twie.

9. Wyrazem pełnego zaangażowania się we wspólną sprawę jest także wspólnota 
dóbr, za wzorem pierwszej gminy chrześcijańskiej: „Jeden duch i jedno serce 
ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, 
ale wszystko mieli wspólne” (Dz 4,32). Używając dóbr materialnych roztrop-
nie i wielkodusznie w służbie wyższych wartości, domownicy pokładają 
ufność w Opatrzności, zachęceni słowami Pana: „Starajcie się naprzód 
o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” 
(Mt 6, 33).

10. Sama DIAKONIA Zespołu domowników wyraża się najpierw w  trosce 
o urządzenie i utrzymanie domu, oraz w obsłudze przybywających do niego 
gości. Urządzenie domu winna cechować szlachetna i estetyczna prostota, 
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czystość i  ład, postawę zaś wobec 
gości duch Chrystusowej służby, 
w myśl słów Apostoła: „Niech każdy 
z nas stara się o to, co dla bliźniego 
dogodne – dla jego dobra, dla zbu-
dowania. Przecież i  Chrystus nie 
szukał tego, co było dogodne dla 
Niego” (Rz 15, 2-3).
11. DIAKONIA zasadnicza do- 
mu i Zespołu polega na dzieleniu  
się z  przybyłymi gośćmi zrealizo-
waną KOINONIĄ i [na] dopuszcze-
niu do uczestnictwa w niej. Doko-
nuje się to przez całą atmosferę pa-
nującą w  domu oraz przez za- 

praszanie do udziału w elementach życia wspólnego, jak: Zgromadzenie 
Eucharystyczne, różaniec, słowo życia i ewangeliczna rewizja życia, wspólne 
posiłki, rekreacja i praca. Może się to dokonywać także poprzez grupową 
i programową inicjację w przeżycie żywego Kościoła poprzez tzw. Oazy.

12. DIAKONIA wyraża się także w udzielaniu pomocy potrzebnej kapłanom 
i ich świeckim współpracownikom w codziennej posłudze dla budowania 
wspólnoty Kościoła oraz w ich osobistym życiu wewnętrznym. Temu służą: 
biblioteka i kartoteka bibliograficzna, w której gromadzone są i porządko-
wane materiały dotyczące teologii żywego Kościoła oraz pomoce apostolskie 
dla różnych odcinków pracy.

13. Zespół obsługujący Oazę Stałą Kościoła stara się także utrzymywać kontakty 
i służyć pomocą tym wszystkim, którzy byli już kiedyś gośćmi domu i zali-
czają się do grona jego przyjaciół. Te kontakty wyrażają się w spełnianiu [ich] 
próśb i życzeń wyrażonych w listach, w wysyłaniu ogólnych listów i mate-
riałów oraz w organizowaniu i obsługiwaniu terenowych spotkań, tzw. „Dni 
wspólnoty”.

14. Postawa Chrystusowej DIAKONII powinna cechować domowników DWK1 
również w odniesieniu do mieszkańców z sąsiedztwa oraz przygodnych 
interesantów, robotników pracujących w domu, służby sezonowej itp.

Krościenko n. Dunajcem, dnia 13 lutego 1970 r. (poprawki: 3.10.1970)

1  Dom Wspólnoty Kapłańskiej.
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Czasem myślimy o Centrum na Kopiej Górce jako o miejscu pamięci ks. 
Franciszka, swoistym muzeum oazowym albo jako o Centrali, która 
o wszystkim w Ruchu decyduje. Nic bardziej mylnego. Mieszkanie w Cen-
trum to wybór stylu życia. To po prostu chrześcijaństwo praktykowane 
w codzienności, w każdym momencie dnia. Warto spróbować tego do-
świadczenia. Nie zrozumie się Centrum Ruchu bez zamieszkania tam 
i posmakowania codziennego życia; podczas rekolekcji wakacyjnych 
i śródrocznego spokoju. Zapraszam i Ciebie, żebyś posmakował.

Kopia Górka to przede wszystkim 
miejsce, gdzie żyje się charyzma-
tem Ruchu. Spotkać tam można 

ludzi, dla których Ruch jest ich miejscem 
w Kościele, ich sposobem na chrześci-
jaństwo. Trzy lata, które tam spędziłem, 
są jednym z najciekawszych doświad-
czeń mojego kapłańskiego życia.

CENTRUM
Ważnym elementem życia w Centrum 

jest jeden duch, który wszystkich łączy. 
Wychował nas charyzmat światło-życie, 
stał się integralną częścią nie tylko naszej 
duchowości, ale całego życia. Z tej racji 
więcej nas łączy niż dzieli. 

Często zachwycamy się atmosferą 
rekolekcji i  chcielibyśmy móc w  niej 
trwać w codzienności. Wprawdzie proza 
życia odziera częściowo z tego zachwytu, 
ale istota pozostaje – możemy trwać we 
wspólnocie z Bogiem i ludźmi, podej-
mując proste posługi na rzecz innych.

To szkoła nie tyle posługi charyzma-

W teorii i praktyce

tem, co życia nim. To także czas, kiedy 
można spojrzeć w głąb siebie i stoczyć 
wewnętrzną walkę. Centrum jest miej-
scem dobrym dla każdego. Nieko-
nieczne jest bycie na wygórowanym 
stopniu życia wewnętrznego, formacji 
czy zaangażowania. Tutaj wiele się 
można nauczyć, ale trzeba przy tym 
stoczyć walkę o swoją świętość.

WSPÓLNE ŻYCIE
Życie we wspólnocie to nie tylko 

wspólne modlitwy i posiłki. Na pewno 
rodzi ono napięcia i nieporozumienia. 
Jeśli żyje się z kimś jak w rodzinie, nie 
da się uniknąć bolesnych otarć. Chce się 
być razem, ale i zachować coś dla siebie. 
To rodzi napięcia wewnętrzne, a z nich 
powstają te zewnętrzne. Ważne jest 
nieustanne pamiętanie, że jest się tutaj, 
bo chce się żyć charyzmatem światło-
życie na co dzień. Zgodzić się na tracenie 
czegoś z siebie dla dobra innych.

Pierwszym wyrazem tej jedności życia 
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jest wspólnota przed Bogiem. Co-
dzienna Eucharystia, Liturgia Godzin, 
Różaniec, nabożeństwa, cotygodniowe 
adoracje tworzą rdzeń normalnego ży-
cia. To najistotniejszy i  najbardziej 
owocny czas dnia. Można powiedzieć, 
że całe życie Centrum kręci się wokół 
modlitwy. Oczywiście nikt nikogo do 
niej nie zmusza, ale jest to ważny czas.

Staraliśmy się ten czas dostosować 
zarówno do tych, którzy lubią modlić 
się dużo rano, jak i tych, którzy przytom-
ność umysłu odzyskują później. Modli-
twa nie może być rutynowa ani po-
śpieszna. Jest fundamentem chrześcijań-
skiego życia, więc staraliśmy się ją 
przeżywać jak najuroczyściej, liturgię 
sprawować w sposób wzorcowy, z dba-
łością o każdy, nawet najdrobniejszy, 
szczegół.

CODZIENNOŚĆ
Małe i duże obowiązki. Życie w cen-

trum wiele ma wspólnego z rzeczywi-
stością życia rodziny. Dla mnie wspa-

niałym doświadczeniem 
był czas przy stole. Wcale 
nie dlatego, że jedzenie 
było jakieś specjalne – tu-
taj  panuje  ogromna 
skromność. Raczej chodzi 
o wspólne zasiadanie do 
stołu i rozmowy.

Czas spędzony przy 
stole nie miał charakteru 
technicznego – żeby nie 
być głodnym i mieć siły do 

dalszej pracy – ale był czasem wspól-
noty. Moje doświadczenie życia na 
południu Europy potwierdza, jak ważny 
jest ten czas dla budowania więzi mię-
dzyludzkich. Niestety, obecnie odcho-
dzi się od tego modelu na rzecz szybkich 
posiłków, co w konsekwencji powoduje 
utratę szansy na bycie bliżej siebie.

Życie w centrum wiąże się z licznymi 
pracami i posługami. Zarwane noce, 
maraton porządków, spraw bytowych, 
rekolekcji, przyjmowanie o każdej po-
rze gości, pielgrzymów, grup stanowią 
dla mieszkańców chleb powszedni. 
Podobnie jak brak prywatności, nie-
ustanne ocieranie się o innych i ściera-
nie się z  różnymi przyzwyczajeniami 
oraz stylem pracy czy życia. To skutki 
mieszkania w  „pracy” i  pracowania 
w domu. Codzienne oddychanie cha-
ryzmatem światło-życie daje możliwość 
doświadczenia go na przeróżnych 
płaszczyznach życia. Przekuwania 
pięknej teorii na wspaniałą i owocną 
praktykę.
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MODERATOR
Z doświadczenia bycia moderatorem 

Centrum wyniosłem nawyk myślenia, 

decydowania i działania kolektywnego. 
Musiałem zrezygnować ze swoich 
planów, oczekiwań, przyzwyczajeń. 
Zgodziłem się na pewien styl życia, na 
zwyczaje – nawet te, które jakoś spe-
cjalnie nie przypadły mi do gustu. Nie 
było to jednak samoudręczenie, ale 
droga miłości i służby.

Nauczyłem się, że aby czas nie scho-
dził na jałowych dyskusjach, zawsze 
trzeba mieć jakiś pomysł, jakąś wizję 
do przedyskutowania. Czasem proces 
dyskusji wymagał długich rozmów 
w węższym gronie, aby na kolejnych 
szczeblach był owocny. Słuchanie in-
nych jest ważne: czasem ktoś niepo-
zorny w  niespodziewany sposób 
wniesie coś cennego do życia wspól-
noty. Ważna jest także wrażliwość. 
Każdy ma jakieś oczekiwania, potrzeby 
i swoje indywidualne sprawy, a także 
słabości. Trzeba za każdym razem 
wziąć poprawkę na te indywidualne 
cechy każdego z osobna. 

Najpiękniejszym i  zarazem najbar-
dziej pracowitym czasem są rekolekcje. 
Wtedy Centrum przeżywa stan oblę-
żenia, a wszyscy jego mieszkańcy, za-
równo domownicy, wolontariusze, jak 
i diakonia rekolekcyjna doświadczają 
stanu wyjątkowego (we wszelkim tego 
słowa znaczeniu). Czas bez tłumów, 
ciszy i  spokoju powodował u  mnie 
nostalgię za tymi, którzy wyjechali. Dla 
mnie osobiście był najcięższy i przeży-
wałem go zawsze z  wielkim trudem. 
Może dlatego, że był czasem doświad-

W Centrum Ruchu na Kopiej 
Górce jestem już prawie półtora 
roku. Pobyt tutaj to dla mnie 
przede wszystkim praca, modli-
twa i uczenie się wspólnego życia.

Modlitwa – jest jej wiele. Przyszłam 
tutaj z bardzo aktywnego życia, 
wypełnionego różnymi rodzajami 
zaangażowania. Po miesiącu pobytu 
dzieliłam się moimi wrażeniami z ks. 
Maciejem Krulakiem, ówczesnym 
moderatorem Centrum. Mówiłam, 
że cieszę się ze wspólnej modlitwy, 
adoracji. Usłyszałam: „Jesteś wy-
poszczona”. Było to celne spostrze-
żenie.
Praca – jest jej wiele, a zadania 
często przerastają nasze siły i możli-
wości. W takich momentach do-
świadczam Bożej Opatrzności. W jaki 
sposób? Przyjeżdżają wolontariusze 
i wspierają nas, dzielą się swoim 
czasem oraz talentami. Dla mnie to 
jest konkretny dowód na to, że Pan 
Bóg troszczy się o to miejsce.
Żyjemy tu razem. Wspólne życie 
wiele uczy. To czas prawdy o mnie 
samej i o innych. I to jest piękne, 
choć wcale nie łatwe.

Renata Gębala

Na Kopiej Górce
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czania wspólnoty ze wszystkimi trud-
nymi przejawami. Wiadomo, że nie da 
się wszystkim dogodzić, a kompromis 
rodzi się w bólach. Nie chodzi wszak 
o narzucenie swojego myślenia i stylu, 
ale o  czystość charyzmatu i  ciągłość 
tradycji.

DOŚWIADCZENIE
Kopia Górka jest niesamowitym 

miejscem. Inaczej postrzeganym przy 
okazji dni wspólnoty czy COM-u, 
a inaczej funkcjonującym w codzien-
ności. Tutaj wszystko ma służyć: nie 
domownikom, ale charyzmatowi. 

Nie jest to miejsce idealne, ma jed-
nak w sobie coś pociągającego. Cen-
trum wymaga spokojnego pomieszka-
nia w nim, żeby opadły emocje, wyci-
szyły się wspomnienia. Trzeba tutaj 

posiedzieć może nawet nie kilka dni, 
ale kilka tygodni czy wręcz miesięcy, 
żeby na modlitwie i w życiu zweryfi-
kował się w  nas charyzmat światło-
życie.

Daje szansę przeżycia czegoś no-
wego; nie tylko możliwość nauczenia 
się czegoś, ale przede wszystkim 
zmiany swojego życia. Dla oazowi-
czów, bez względu na wiek, zawsze 
pozostaje punktem odniesienia dla 
tożsamości, duchowości i stylu życia.

Cieszę się, że mogłem przez trzy lata 
tego doświadczać. Tęsknię za tym 
czasem, ale zdaję sobie sprawę, że był 
to tylko krótki, acz ważny etap mojego 
życia. Wiele się nauczyłem i mam na-
dzieję, że uda mi się to wprowadzać 
w moje życie i życie ludzi wokół mnie.

ks. Maciej Krulak
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Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. Ks. F. Blachnickiego, 
ul. Gawronów 20, 40-527 Katowice

www.osrodek-brynow.pl
Tel. 32 205 39 22 wtorki 1000-1300, śr i czw 1500-1800, pt 1400-1600

Kim jesteśmy?
Grupą osób (kapłan, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, wolontariusze) dla których 
bliskie jest wezwanie św. Jana Pawła II do sprzeciwiania się „wszystkiemu co uwłacza 
ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa; co czasem może 
aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu” (23 października 78, Apel Jana 
Pawła II do Polaków).

Co robimy?
Spotykając się z ludźmi w naszym Ośrodku podczas rozmów, rekolekcji, warsztatów, ale 
także na uczelni, w sklepie czy pod blokiem stale przekonujemy się o aktualności apelu 
naszego świętego Papieża.
Osoby, które dzielą się z nami historią swojego życia, naznaczonego samotnością, 
uzaleznieniem, smutkiem, bólem czy krzywdą, szukają dróg wyjścia. Dzięki tym osobom 
odkrywamy, że moim, twoim, jej czy jego największym zniewoleniem nie bywa alkohol, 
hazard, jedzenie czy seks, depresja, nerwica czy nadmierny aktywizm ale LĘK przed 
życiem, przed sobą i Bogiem. Odkrywamy, że jesteśmy wezwani do czegoś więcej niż 
tylko do prze-życia czasu danego nam na ziemi. Dzięki tym osobom jesteśmy zapraszani 
do wspaniałej rzeczywistości walki o świętą ziemię, która jest każdy człowiek, do 
ZMARTWYCH-POWSTANIA. 

Pozwalam sobie przytoczyć niektóre ze świadectw uczestników rekolekcji Ośrodko-
wych:

„Zrozumiałam, że uzdrowienie nie jest jakąś jedną chwilą i wszystko od tej chwili jest 
ok, ale Bóg uzdrawia nas po kawałku. Uzdrowienie wymaga ciągłej pracy, dalszego 
rozwoju i zaangażowania. Dostałam to, co na tę chwilę jest mi potrzebne.”
„Przeżyłem bliskość, obecność Boga, przeżyłem bardzo miłe relacje, czułe odniesienie 
do mojej osoby i akceptację, pogodę ducha, radość, dobry humor, poczucie wartości 
własnej. Odkryłem, że jestem bardzo ważny.”
„dostałam odpowiedż na dręczące mnie pytanie: gdzie i kiedy w końcu spotkam Boga? 
Szukałam uczuć, wewnętrznych uniesień, a tu otrzmałam odpowiedź: najpierw musisz 
się spotkać ze sobą, by potem spotkać Boga, bo on mieszka we mnie.”

Nasze zaproszenia:
COMIESIĘCZNE REKOLEKCJE 
• dla osób , które pragną się rozwijać, polepszyć komunikację ze sobą, z innymi 

ludźmi, z Bogiem,
• dla osób, które przeżywają trudności w swoim życiu związane z nadużywa-

niem alkoholu, nikotyny, leków, nie radzą sobie z innymi uzależnieniami, 
• dla osób, które cierpią z powodu uzależnienia swoich bliskich.
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W grudniu 1981 r. ks. Franciszek Blachnicki znalazł się wraz z tysiącami rodaków na przymuso-
wej emigracji. Jako swoje nowe zadanie na obczyźnie odczytał ewangelizację wśród emigran-
tów. Już w latach siedemdziesiątych XX w. dojrzewała w ks. Franciszku myśl zorganizowania 

ośrodka Ruchu w Europie Zachodniej dla przeszczepienia idei żywego Kościoła i budowania prawdziwej 
jedności między narodami w oparciu o światło Ewangelii. Myśl ta powróciła w 1980 r. , a od 5 lutego 
1981 r. Gizela Skop (członkini Wspólnoty Niepokalanej Matki Kościoła1) i Marek Jaworowski (animator 
z Warszawy) rozpoczęli organizowanie ośrodka Ruchu Światło-Życie we Włoszech, najpierw w Poggio 
Cesi, a od czerwca w Tivoli koło Rzymu. W kolejnych miesiącach dołączyła do nich Teresa Michałczak, 
a 13 października 1981 r. Marek Dydo, Jacek Herma i Ireneusz Kopacz. W czasie stanu wojennego 
w grudniu 1981 r. dotarł do Tivoli Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki2.
Ostatecznie Opatrzność Boża skierowała ks. Franciszka razem ze współpracownikami do Carlsbergu 
w niemieckim Palatynacie-Nadrenii, gdzie 25 marca 1982 r. objął on dla potrzeb Ruchu opuszczony 
ośrodek „Marianum”3. Założone tam Centrum Ruchu ks. Blachnicki nazwał: Międzynarodowe Centrum 
Ewangelizacji Światło-Życie. Jego diakonię w pierwszych dwóch latach stanowiło około dwudziestu 
osób4. Obok ks. Franciszka były to panie ze WNMK, sześciu kandydatów do męskiej Wspólnoty Chrystusa 
Sługi – diakonii stałej Ruchu, a także świeccy animatorzy z Ameryki Południowej (z Boliwii, Paragwaju, 
Argentyny) przygotowywani do diakonii, uczestnicy rocznej szkoły animatora. Społeczność ta żyła 
w duchu rad ewangelicznych.
W Carlsbergu powstał projekt statutu Międzynarodowej Diakonii Ewangelizacji Światło-Życie (zwany 
potocznie w Ruchu „Statutem Carlsberskim”), którego VIII rozdział jest w całości poświęcony Centrum 
Ewangelizacji Światło-Życie.
Projekt statutu datowany jest w Dzień Światła, 2 lutego 1983 r. Dodane w nazwie określenie „Centrum 
Ewangelizacji” wyraźnie nawiązuje do ogłoszonego wcześniej planu Wielkiej Ewangelizacji i wskazuje, 
że plan ten nie dotyczy tylko Polski, skoro w Niemczech powstaje Międzynarodowa Diakonia Ewangeli-
zacji.

Fragment referatu ks. Jarosława Gąsiorka wygłoszonego w dniu 14 października 2013 r. w czasie 
sympozjum na KUL: Ruch Światło-Życie oraz związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce. 
Historia i współczesność.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM 
EWANGELIZACJI 
ŚWIATŁO-ŻYCIE W CARLSBERGU

1  Dziś Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.
2  Zob. Prorok Żywego Kościoła, dz.cyt., s. 497-509. Podane fakty dodatkowo zostały uzupełnione i skory-
gowane przez Gizelę Skop i Jacka Hermę w dniu 27 września 2013.
3  Powstały w 1956 r. dzięki ofiarności Polaków w Niemczech jako Dom Młodzieży Polskiej, oddany jako 
wotum narodowe Królowej Polski – Jasnogórskiej Pani i ku Jej czci nazwany „Marianum”.
4  Dalej: CEŚŻ.  Por. Tamże, s. 511. Podane fakty dodatkowo zostały uzupełnione i skorygowane przez Gizelę 
Skop i Jacka Hermę w dniu 1 października 2013.
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PAPIESKIE 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Kiedy po raz pierwszy przyjechałaś 
do Carlsbergu?

14 kwietnia 1982 roku.
Z Polski?
Nie, z Włoch. A dokładniej z Rzymu. 

Mieszkałyśmy wtedy z Gizelą w Tivoli. 
W  1982 roku przyjechałam razem 
z grupą młodzieży z archidiecezji kato-
wickiej na Oazę trzeciego stopnia do 
Rzymu. Siedzibą był opuszczony budy-
nek w starej części miasta Tivoli, przy 

Carlsberg: 
Początek

z Teresą Michałczak rozmawia Sonia Labryga

katedrze, wynajęty od miejscowego bi-
skupa jako miejsce noclegowe dla Oazy. 
Po zakończonej oazie nie wróciłam do 
Polski, ale pozostałam w Tivoli, by po-
magać w pracach związanych ze Świa-
towym Kongresem Ruchów Kościoła, 
który odbył się w dniach 23-27 września 
1981 roku z inicjatywy Ruchu Światło-
Życie oraz Comunione e Liberazione.

Doświadczenie Kongresu ukazało 
potrzebę utworzenia międzynarodo-
wego sekretariatu Ruchu Światło-Życie. 
Zadecydowano, że taki sekretariat bę-

Z lewej Sonia Labryga, z prawej Teresa Michałczak, członkini Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. 
W latach 1981-1982 pracowała w Centrum Ruchu Światło Życie w Tivoli, 1982-1999 w Centrum 
Ruchu Światło- Życie w Carlsbergu, 2004-2006 w Brukseli. Obecnie mieszka w Katowicach.
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dzie miał siedzibę w Tivoli. Ojciec po-
leciał do Polski z zamiarem szybkiego 
powrotu do nas. W czasie nieobecności 
Ojca miałyśmy czas przede wszystkim 
na naukę języka, wykonywałyśmy też 
inne prace związane z  funkcjonowa-
niem domu.

Ale Ojcu nie udało się szybko wró-
cić.

Termin jego powrotu z powodu braku 
paszportu wydłużał się, dotarł do nas 
dopiero na Boże Narodzenie 1981 roku. 
W Polsce był stan wojenny. Poza grani-
cami znalazło się wielu ludzi, którzy 
podobnie jak my nie mieli możliwości 
powrotu do Polski. Ludzie ci mieli po-
trzebę spotkań, szukali kontaktu. W na-
szym domu zaczęły się odbywać róż-
nego rodzaju spotkania i oazy modlitwy. 
Zbliżał się czas wakacji. Ojciec szukał 
miejsca, gdzie można by organizować 

oazy. I tak trafił do Carlsbergu. Zdecy-
dował, że na czas wakacji opuszczamy 
Tivoli. Nie było to proste – potrzebne 
były wizy wjazdowe do Niemiec i trzeba 
było je załatwiać. Dostałyśmy je, bo 
miałyśmy wizy pobytowe we Włoszech.

Tymczasem zbliżała się Wielkanoc.
Cieszyłam się, że po raz pierwszy 

przeżyję Triduum i święta wielkanocne 
w  Rzymie – piękne doświadczenie. 
W Niedzielę Wielkanocną planowali-
śmy uczestniczyć we mszy sprawowanej 
przez Ojca św. na placu św. Piotra. Ojciec 
nie wyobrażał sobie Wielkanocy bez 
śniadania wielkanocnego, co spowodo-
wało, że przyszliśmy za późno i na plac 
już nikogo nie wpuszczano. A potem 
nastąpił splot „zbiegów okoliczności”. 
Najpierw jednak weszliśmy na plac, 
potem siostry sercanki z domu papie-
skiego pomówiły z  porządkowymi, 
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Oazy rekolekcyjne znam od dzieciństwa, bo w Tylmanowej, mojej ro-
dzinnej parafii, odbywały się jedne z pierwszych. Podobały mi się nowe 
piosenki, które śpiewała młodzież, granie na gitarze. To był czas, kiedy 
w Tylmanowej mszę św. sprawowano jeszcze tyłem do ludzi. Kiedy miała 
mieć swoją mszę grupa oazowa, wnoszono inny ołtarz. Raz odważyłam 
się i zostałam w kościele. Byłam trochę przestraszona, bo myślałam, że 
za chwilę ktoś mnie wyprosi – przecież nie należałam do tej grupy. Tak 
się jednak nie stało. Zachwyciły mnie piękne śpiewy i modlitwy prowa-
dzone przez młodzież. Kazanie było na temat AMEN. Do dzisiaj pamię-
tam słowa księdza, który mówił, że to Maryja pierwsza z ludzi powie-
działa Bogu Amen i przyjęła Jezusa do swojego życia, i dlatego jest 
spośród nas pierwszą wierzącą i od Niej uczymy się naszego oddania 
Jezusowi. Mszę sprawował wtedy ks. Franciszek Blachnicki. To doświad-
czenie mnie pociągnęło i marzyłam, by należeć do takiej grupy.

W Nowym Targu, gdzie zamieszkałam na czas szkoły średniej, przyłą-
czyłam się do grupy oazowej, która działała w Parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Tak zwane „Re-wizje życia” odbywały się w małej 
grupie raz w tygodniu, również raz w tygodniu spotykaliśmy się całą 
Oazą z księdzem opiekunem. Spotkania te wyznaczały nam cele i za-
dania do realizacji w ciągu tygodnia. Lubiłam zadania konkretne. 
Z koleżanką zdecydowałyśmy się na pomoc charytatywną starszym, 
samotnym osobom – raz w tygodniu odwiedzałyśmy je i jeżeli była 
potrzeba, to pomagałyśmy w pracach domowych lub zakupach. W wa-
kacje były oczywiście oazy rekolekcyjne.

Szkoła była dla mnie dodatkiem do Oazy. Chodziłam do niej, zdawałam, 
co trzeba było zdać, ale tak naprawdę żyłam Oazą. Ona mnie ukształ-
towała. Gdy zdałam maturę, miałam już jasno sprecyzowany cel: chcę 
być na stałe w Oazie. Poprosiłam o przyjęcie do Stałej Diakonii Ruchu 
Światło Życie. Od 2 lipca 1977 roku trwa moja przygoda życiowa 
z Panem Jezusem po drogach świata.

Teresa Michałczak
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którzy poprowadzili nas przed sam pa-
pieski ołtarz, gdzie były jeszcze wolne 
miejsca – chyba dla dyplomatów, ale 
widocznie nie wszyscy przyjechali. 
Dlatego posadzono tam nas.

W nagrodę za spóźnienie! (śmiech)
Wcześniej, w  Wielki Czwartek, nie 

udało się. Kiedy Ojciec Franciszek 
wrócił po mszy świętej Krzyżma z bazy-
liki św. Piotra do domu, zapytałam: 
porozmawiał Ojciec z ks. Dziwiszem? 
Odpowiedział: Nie! Bo kiedy próbowa-
łem, to ks. Dziwisz powiedział: dałby mi 
ksiądz spokój w  tym świętym czasie 
Triduum! Pomyślałam – ostro, ale i tak 
podziwiałam Ojca, że się przyznał, bo ja 
na pewno zapadłabym się pod ziemię 
w takiej sytuacji.

W czasie liturgii zauważyłam, że ks. 
Stanisław Dziwisz nas obserwuje. Po-
wiedziałam o tym Ojcu. Kiedy formo-
wała się procesja wyjścia, ks. Dziwisz 
podszedł do nas i  zaprosił w  imieniu 
Ojca Świętego do Castel Gandolfo na 
Mszę świętą w środę wielkanocną. 

Jak pięknie! 
Tak, to było dla mnie rzeczywiście 

cudowne przeżycie i  doświadczenie 
niezasłużonej nagrody, darmowego 
daru. Po raz pierwszy w życiu byłam na 
tak wielkim zgromadzeniu liturgicz-
nym. Do tego tuż przy ołtarzu Pańskim, 
w miejscu, z którego było świetnie widać 
cały plac św. Piotra.

Jak wyglądało spotkanie w Castel 
Gandolfo?

Wrażenie zrobił na mnie już sam za-

mek. Ojciec święty wszedł do kaplicy, 
kiedy już tam byliśmy. Powiedział: 
„Niech będzie pochwalony Jezus Chry-
stus” i modlił się w ciszy mniej więcej 
pół godziny. Sama Msza była prosta, ale 
majestatyczna. Po Eucharystii zostali-
śmy zaproszeni na krótkie spotkanie do 
biblioteki. Jan Paweł II z każdym się 
przywitał, otrzymaliśmy od niego pa-
miątki, a potem ks. Dziwisz zabrał Ojca 
Franciszka na wspólne śniadanie, a nas 
wysłał na śniadanie do baru (śmiech).

Dzięki spotkaniom z Ojcem świętym 
mieliście piękne pożegnanie z Rzy-
mem i rozpoczęcie nowego rozdziału 
w życiu.

Ojciec Franciszek powiedział Janowi 
Pawłowi II, że jedziemy do Niemiec 
i prosił o papieskie błogosławieństwo. 
Ojciec Święty nam go udzielił. Odebra-
łam to jako posłanie do pracy ewange-
lizacyjnej w Niemczech.

OAZA W NIEMCZECH
W  jaki sposób dostaliście się do 

Carlsbergu?
Tego samego dnia przed południem 

Ojciec poleciał samolotem do Niemiec, 
a ja z Gizelą wieczorem wsiadłyśmy do 
pociągu i przyjechałyśmy następnego 
dnia do Mannheim. Umówiliśmy się, że 
Ojciec będzie czekał na nas na dworcu. 
Nie było go jednak. Konsternacja! Po 
jakimś czasie podjechał mercedes, 
a z niego wysiadł uśmiechnięty Ojciec.

Mieliście mercedesa?
Nie! To był samochód pana Zająca, 
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sąsiada Ośrodka Marianum. Pan Zając 
pozostał po II wojnie w  Niemczech 
i  przez jakiś czas był pracownikiem 
Ośrodka. Już nie żyje.

Jak wyglądało wtedy Marianum?
Ponieważ od dłuższego czasu nic się 

tam nie działo, ośrodek był zanie-

dbany. Do wakacji trzeba było zrobić 
podstawowe remonty. Sprawdzić, co 
działa, a  co nie, przygotować pokoje 
do zamieszkania, uruchomić dużą 
kuchnię. Panowie: Zając, Wincenty, 
Bronek, dawni pracownicy Ośrodka, 
którzy nadal tam mieszkali, pokazy-
wali nam różne zakamarki i pomagali 
w  pracach związanych z  domem 
i ogrodem.

Skąd wzięliście animatorów na 
pierwsze oazy? Przecież nie mogli 
przyjechać z Polski.

Ojciec przebywał w Niemczech już 
wcześniej. W związku ze stanem wojen-
nym bardzo często zapraszano Go na 
różne spotkania – do telewizji, radia, 

kościołów. Ludzie Go rozpoznawali, 
dzwonili, przyznawali się, że są z Oazy. 
Już w Tivoli wiedziałyśmy, że w Niem-
czech czekają na nas. Pierwsze spotkanie 
odbyło się dwa dni po naszym przyjeź-
dzie. Uczestnicy zobowiązali się nie 
tylko do pomocy w prowadzeniu reko-
lekcji, ale też do pomocy w remontach. 
Zaplanowaliśmy od razu trzy turnusy. 
W pierwszym roku były w tych samych 

Uczestnicy zobowiązali się nie tylko do pomocy 
w prowadzeniu rekolekcji, ale też do pomocy w remontach. 

Zaplanowaliśmy od razu trzy turnusy.
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terminach, co w  Polsce. Informacje 
o  rekolekcjach podawano w  radio 
Wolna Europa, przekazywano indywi-
dualnie i przez Polską Misję Katolicką.

Ruszyliście pełną parą, tak jak w Pol-
sce! Jakie rekolekcje prowadziliście?

Zaczęliśmy od I  stopnia. W pierw-
szym turnusie większość uczestników 
stanowili studenci i młodzież. Ale była 
też pani profesor biolog Hanna Chorą-
żyna z  Brukseli. Pięknie przeżywała 
rekolekcje, była dla nas przykładem 
zaangażowania, twórczej pracy. Z przy-
jemnością chodziliśmy z  nią na wy-
prawy otwartych oczu, bo dzieliła się 
z nami swoją wiedzą. A ja, jako jej ani-
matorka, doświadczyłam wielkiej życz-
liwości i uwierzyłam, że Bóg rzeczywi-
ście posługuje się słabymi i niedoświad-
czonymi.

Czy znałaś język niemiecki?
Nie. Wcześniej, w Rzymie, uczyłam się 

włoskiego. Przyjechałam do Niemiec 
bez znajomości języka. Na początku 
tylko Ojciec i  Gizela mówili po nie-
miecku. Nie byliśmy przymuszeni 

uczenia się tego języka, bo wszyscy na 
oazach mówili po polsku. Zresztą pier-
wotny plan był taki, że jedziemy z Gizelą 
do Carlsbergu tylko na trzy miesiące. 
Taką ważność miała nasza wiza. Potem 
wrócimy do Rzymu, a  w  Marianum 
zastąpi nas inna ekipa, która przyjedzie 
z Polski. Co okazało się niemożliwe, bo 
nikt z tej ekipy nie dostał ani paszportu, 
ani wizy. Przedłużył się więc nasz pobyt 
w  Marianum. Z  czasem doszłam do 
wniosku, że jeśli mam żyć w Niemczech, 
to muszę nauczyć się języka co najmniej 
na tyle, żeby się porozumiewać. Znala-
złam jakąś książkę i uczyłam się sama 
przy pomocy słownika, Ojca Franciszka 
lub innych, którzy do nas przyjeżdżali.

Byłaś animatorką na oazach, poma-
gałaś przy rocznej szkole animatorów. 
Jakie miałaś jeszcze inne obowiązki? 

W tamtym czasie przede wszystkim 
pracowałam w drukarni Maximilianum 
i  w  niej spędzałam większość czasu. 
W niedzielę się nie pracowało, drukar-
nia była zamknięta, więc miałam dyżur 
gotowania – bo mi to dobrze wycho-
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dziło, zwłaszcza gdy była większa grupa 
ludzi. Robiłam też inne prace, bo 
w ośrodku robiło się zazwyczaj to, co 
akurat było do zrobienia. Na przykład 
pracowałam w  drukarni, a  tu nagle 
dostaję telefon z  Marianum, proszę 
przyjść, trzeba się zająć grupą, brakuje 
animatora. Cieszyłam się, bo wolałam 
prowadzić oazę niż pracę w drukarni! 
(śmiech)

NIE WSZYSTKO TRZEBA MIEĆ
Ojciec zajmował się ludźmi od strony 

programowej, a my od strony bytowej. 
Kiedy odbywały się sympozja związane 
z Chrześcijańską Służbą Wyzwolenia 
Narodów i gościliśmy prelegentów, 
sama się dziwiłam, że znosili te nasze 
skromne warunki. Nie byli do nich 
przyzwyczajeni tak jak oazowicze. 
Owszem, niektórzy nie mieszkali 
u  nas, tylko wynajmowali sobie 
pokój w hotelu. Ale to były spora-
dyczne przypadki. 

Jak radziliście sobie finansowo 
w tym czasie?

Sama nie wiem (śmiech). Na-
prawdę nie wiem. Po prostu było 
biednie. Nie było nas stać na wiele 
rzeczy. Nikt nie otrzymywał żadnej 
zapłaty za pracę ani wykonanie ja-
kiegoś dzieła. Wszystko robiliśmy za 
darmo. Bardzo dużo funduszy po-
chłaniała drukarnia. Sprawy jedze-
nia zostawiało się na koniec.

To jak się utrzymywaliście?
Z Bożej łaski. Ufaliśmy (najbar-

dziej Ojciec Franciszek) Bożej Opatrz-
ności, a  ta przychodziła różnymi dro-
gami. Ci, którzy do nas docierali, skła-
dali ofiary za utrzymanie. Pamiętam, że 
pewnego dnia na jutrzni się pomodli-
łam, żebyśmy mieli dzisiaj co ugotować 
na obiad (śmiech). Po jutrzni podszedł 
do Gizeli jeden z gości i powiedział: „to 
na jutrzni modlą się, żeby mieli co na 
obiad ugotować, a tu nawet nie powie-
dzą gościowi, że ma zapłacić”. Uprawia-
liśmy warzywa w  naszym ogrodzie. 
Czasami ktoś przyniósł coś do jedzenia. 
Nieraz stwierdzałam, że sama nie kupi-
łabym sobie nigdy takich rarytasów. 
W czasie pierwszej szkoły animatora 
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młodzi odkryli na strychu duży maga-
zyn dwudziestoletnich puszek z żywno-
ścią dla wojska, pozostałość po darach 
od wojska amerykańskiego. Były w nich 
różne rzeczy. Jak się namoczyło jabłka 
w  wodzie, robił się dżem jabłkowy, 
idealny do ciasta drożdżowego. Jak się 
dodało wody do proszku z jajek, można 
było usmażyć jajecznicę. Można też było 
upiec ciasto. Jesienią w lesie było mnó-
stwo grzybów. Najczęściej ja je zbiera-
łam, zaprawiałam i suszyłam. Zimą, gdy 
nie było wystarczających środków na 
żywność, jedliśmy kaszę z sosem grzy-
bowym. Kasza pochodziła z darów.

Nie rodził się żal z powodu aż ta-
kiego niedostatku?

Nie, to było ważne doświadczenie 
Bożej Opatrzności. Miałam okazję 
sprawdzać i doświadczać prawdziwości 
przesłania, które kiedyś przyszło do 
mnie przez bilecik autorstwa Matki 
Bazylei z Darmstadt: „Nie wiem, jak Bóg 

rozwiąże moje problemy, ale wiem, że 
na pewno je rozwiąże”. Kiedy były braki, 
uczyłam się ufać Bogu. Kiedy przyszło 
rozwiązanie, była wielka radość 
i wdzięczność. Nauczyłam się, że można 
żyć bez pieniędzy.

Nie miałam poczucia, że spotyka nas 
jakaś krzywda czy niesprawiedliwość. 
Przecież nie głodowaliśmy, chociaż 
bywały trudne chwile. Nie wszystko 
trzeba mieć, by być szczęśliwym. Jak 
trochę pocierpimy, to się nic nie stanie.

Jak Ojciec reagował na trudne sytu-
acje?

Nieraz słyszałam, kiedy mówił: gdy-
bym miał pewność, gdyby Matka Boża 
mi powiedziała, że mam zamknąć 
Ośrodek, to bym go zamknął i zostawił. 
Ale sam nie mam takiej pewności, dla-
tego wiem, że mam trwać i oczekiwać 
łaski Bożej. Dopóki nie mam pewności, 
że powinienem odejść, to mam trwać. 
Nigdy nie widziałam Ojca przygnębio-
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nego, bił od Niego blask wiary. I tym nas 
zarażał. Dopiero po śmierci Ojca odkry-
łam, z jak wielkim cierpieniem zmagał 
się w ostatnich latach życia.

Nie zauważaliście tego na co dzień?
Niósł na sobie ciężar odpowiedzialno-

ści, którego na nas nie przerzucał. Za-

wsze była w Nim nadzieja i do tej nadziei 
nas zachęcał.

Dla mnie ważne było doświadczenie 
wiary Ojca Franciszka, jego sposób by-
cia – z jednej strony łagodny, a z drugiej 
wymagający. Potrafił się cieszyć małymi 
rzeczami, potrafił też zauważyć czło-
wieka. W zetknięciu z Nim ludzie czuli 
się bezpiecznie. Czuli się mile widziani 
w Ośrodku. Lubiłam, kiedy Ojciec wy-
jeżdżał z  Marianum, bo było wtedy 

trochę spokoju. Ale potem czekałam 
niecierpliwie, kiedy wreszcie wróci.

Czy pamiętasz jakiś szczególnie 
trudny moment?

Nasi księża mieli otrzymać święcenia 
kapłańskie. Przygotowywaliśmy się, 
sprzątaliśmy dom, ośrodek pełen gości. 

Nagle zobaczyłam, że Ojciec, zamiast iść 
na obiad albo do biura, bierze miotłę 
i zamiata. Było mi głupio zostawić go 
samego, więc sprzątałam razem z Nim, 
ale zastanawiałam się, co mu się stało. 

Dopiero po wszystkich uroczysto-
ściach Ojciec opowiedział całą historię. 
Do ostatniej chwili nie było wiadomo, 
czy święcenia w ogóle się odbędą, bo 
ksiądz arcybiskup nie dostał delegacji 
od Prymasa Polski zezwalającej na 

Lubiłam, kiedy Ojciec wyjeżdżał z Marianum, bo było wtedy 
trochę spokoju. Ale potem czekałam niecierpliwie, kiedy 

wreszcie wróci.
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udzielenie święceń kapłańskich. Nie 
mieliśmy o tym pojęcia. Wtedy dopiero 
zrozumiałam, dlaczego Ojciec wziął 
miotłę do ręki. Bo co zrobić w  takiej 
sytuacji? Wiara musi być wypróbowana 
do samego końca.

DZIEŃ WSPÓLNOTY
Opowiedz mi o śmierci Ojca.
Pracowałam wtedy w drukarni. Rano 

uruchamialiśmy maszynę służącą do 
klejenia książek. Było wiele prób usta-
wienia, efekt końcowy zawsze był marny, 
każda ze sklejanych książek miała de-
fekt. Straciłam cierpliwość. Sprzedali 
nam niesprawną maszynę, powiedzia-
łam, i  poszłam na swoje stanowisko 
pracy. Ojciec został i po kolejnych pró-
bach udało mu się skleić kilka książek 
poprawnie. W  przerwie obiadowej 
przyniósł je i powiedział: „zobacz, jakie 
piękne”. Ja jednak z rezerwą podeszłam 

do jego entuzjazmu, nie podzieliłam 
jego radości.

Po obiedzie Ojciec miał zwyczaj na pół 
godziny się zdrzemnąć. W czasie jego 
drzemki Gizela usłyszała przez drzwi, że 
nienormalnie oddycha i kaszle. Wezwała 
lekarza, który natychmiast przyjechał 
i próbował udzielić mu pomocy. Nie-
stety, Ojciec zmarł.

Byłam w drukarni, kiedy przekazano 

nam tę wiadomość. Wyłączyłam ma-
szyny i przyszłam do domu. Ojciec leżał, 
tak jak umarł, w łóżku. Były przy nim 
już inne osoby z INMK. Kiedy zebrały-
śmy się wszystkie, odmówiłyśmy Ma-
gnificat, bo Ojciec nas tak uczył. Przy-
pomniały mi się wtedy jego słowa, które 
powiedział do nas kilka miesięcy wcze-

śniej, przed wyjazdem do szpitala: „Je-
żeli Maryja zabiera wam Ojca, to sama 
się wami zaopiekuje”. I się nami zaopie-
kowała.

Jaka atmosfera panowała w domu?
Przygotowania do pogrzebu przeży-

wałam jak przygotowania na dzień 
wspólnoty. Moim zadaniem było wy-
drukowanie tekstów na liturgię pogrze-
bową. Wiadomość o  śmierci Ojca 

Przygotowania do pogrzebu przeżywałam 
jak przygotowania na dzień wspólnoty.
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Franciszka szybko rozeszła się wśród 
naszych przyjaciół. Ludzie od razu za-
częli przyjeżdżać. Chcieli być razem 
z nami blisko, chcieli pomóc, podzięko-
wać, pożegnać się i przede wszystkim 
pomodlić się za zmarłego. Zapamięta-
łam młode małżeństwo, które pomagało 
mi składać wydrukowane teksty na 
dzień pogrzebu. Wspólna praca dała 
nam okazję do rozmowy. Przyznali się, 
że jechali do Carlsbergu z pewną obawą, 
co ich tu spotka, może wielki płacz 
i zawodzenie. A tu niespodzianka – jak 
na oazie, pracujemy, modlimy się, jak-
byśmy się przygotowywali do wielkiego 
Dnia Wspólnoty.

Pobyt w  Carlsbergu był jednym 
z dłuższych i ważniejszych okresów 
w Twoim życiu. Jak mogłabyś podsu-
mować ten czas? Czego się tam na-
uczyłaś?

Uczyłam się wierności Boga. Mogłam 
też odkrywać siebie i swoje zdolności, 
które objawiały się akurat w tym mo-
mencie, kiedy były potrzebne. Nie są-
dziłam wcześniej, że stać mnie na to, co 
robiłam. Podejmowanie różnych zadań 
było koniecznością. Trochę inspirowa-
łam się słowami mojego rodzonego taty: 
„Zanim powiesz, że nie potrafisz coś 
zrobić, to najpierw sprawdź, czy na-
prawdę nie potrafisz”. Uczyłam się też 
„inności” drugiej osoby, żyjącej blisko 
mnie. Tylko razem możemy wiele. Jeżeli 
Bóg nas razem zebrał, to ma dla nas 
jakiś plan. Korygowałam swoje przeko-
nania, że z niektórymi osobami nie da 

się współpracować. Gdy się akceptujemy 
wzajemnie, wspieramy, potrafimy robić 
pięknie rzeczy. Odkrywamy nowe 
możliwości, rodzą się przyjaźnie, a przy-
jaźń dodaje nam skrzydeł.

A te trudniejsze strony?
Nie zawsze jest pięknie, nie zawsze jest 

miło. Życie się składa i z trudów, i z ra-
dości. Z  radości możemy się cieszyć, 
a w trudach trzeba trwać i poczekać, aż 
ustąpią. A przede wszystkim nie pani-
kować, nie osądzać. Cierpliwie poczekać 
chwilkę, aż dana sytuacja się wyklaruje. 
Czasami już mamy gotowe odpowiedzi, 
a one mogą być zupełnie inne, kiedy 
przyjrzymy się sprawie głębiej.

Po co Twoim zdaniem istnieją centra 
Ruchu?

Centra tworzą ludzie, a  nie ściany. 
Ludzie, którzy potrafią stworzyć taką 
atmosferę, że inni się dobrze się w niej 
czują i chcą przyjeżdżać. Jestem przeko-
nana, że ludzie nie przyjeżdżają do 
Ośrodka w Carlsbergu tylko jako do 
Ośrodka Ruchu Światło-Życie. Przyjeż-
dżają, bo tam się dobrze poczuli, zostali 
zauważeni, dobrze przyjęci. Niektórzy 
spotkali tam Pana Jezusa, zawierzyli Mu, 
otrzymali odpuszczenie grzechów. 
Chociaż od 2000 roku już nie mieszkam 
w Marianum, to prawie co roku jeżdżę 
tam na wakacje, prowadzę oazy. Osobi-
ście doświadczam, jak bardzo takie 
Centrum jest potrzebne. Wspólnota 
ludzi modlących się i pracujących ra-
zem.

Dziękuję za rozmowę.
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SŁOWACJA
Już w latach osiemdziesiątych wśród 

oazowiczów słowackich było pragnie-
nie, aby mieć swój dom, swoją „oazę 
stałą”. Dopiero niedawno to pragnienie 
zaczęło się realizować w formie Cen-
trum Ruchu Światło-Życie. Ks. Peter 
Komanicki, moderator krajowy Ruchu 
Światło-Życie na Słowacji, w  2008 r. 
otrzymał zwolnie-
nie z innych obo-
wiązków duszpa-
sterskich, dające 
możliwość całko-
witego zaangażo-
wania się w Ruch 
Św i at ł o - Życ i e . 
W  tym samym 
czasie otrzymał od 
biskupa diecezji 
koszyckiej  ob-
rządku łacińskie- 
go  prop ozyc j ę 
przejęcia przez 
Ruch Światło-Ży-

Gwardijsk 
i Preszow

cie opuszczonych i zniszczonych bu-
dynków przy sanktuarium na Kalwarii 
w Preszowie. Budynki te zostały wyre-
montowane staraniem ks. Petera 
i  mieszkających tam wolontariuszy 
i wraz z kościołem na Kalwarii stano-
wią zaplecze rodzącego się Centrum 
Ruchu na Słowacji. „Centrum, to nie 
tylko budynki, ale przede wszystkim 

Kalwaria w Preszowie

Z inicjatywy Centrum Ewangelizacji Światło-Życie w Carlsbergu w dniach 
od 21 do 22 kwietnia 2008 r. w Katowicach odbyło się spotkanie, które 
zainspirowało powstanie nowych CEŚŻ na Słowacji i na Ukrainie.
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wspólnota” – stwierdza ks. Peter. Już 
w 2006 r. powstała na Słowacji Cen-
tralna Diakonia Jedności (początkowo 
działająca jako Diakonia Moderacji). 
Od początku jest ona ściśle związana 
z  Centrum Światło-Życie i  stanowiła 
zaplecze do jego zaistnienia. Stałą 
posługę w Centrum pełnią: ks. Peter 
Komanicki i ks. Józef Heske (krajowy 
moderator diakonii wyzwolenia) oraz 
kilka osób świeckich. Centrum to jest 
na etapie organizacji i nie jest jeszcze 
oficjalnie erygowane przez władzę 
kościelną. Służy już jako miejsce spo-
tkań Centralnej Diakonii Jedności, 
a także innych spotkań organizacyjno-
formacyjnych diakonii Ruchu Światło-
Życie na Słowacji1.

UKRAINA
Centrum Ewangelizacji 

Światło-Życie w  Gwardij-
skim (Felsztynie) na Ukrainie 
zosta ło  er ygowane  20 
czerwca 2009 r. dekretem 
ordynariusza diecezji Kamie-
niecko-Podolskiej, biskupa 
Leona Dubrawskiego. Już od 
1992 r. parafia św. Wojciecha 
w  Gwardijskim stanowiła 
ośrodek tworzącego się na 
Ukrainie Ruchu Światło-Ży-
cie, a zwłaszcza powstających 
pierwszych wspólnot Domo-
wego Kościoła. Tu odbywały 

się pierwsze rekolekcje, pro-
boszcz tej parafii, ks. Wiktor 

Tkacz był pierwszym moderatorem 
diecezjalnym, stąd wyjeżdżały rodziny 
do innych parafii, aby dzielić się otrzy-
manym charyzmatem z  innymi, tutaj 
też zaczęto od 2001 r. organizować 
szkołę moderatora i szkołę animatora.

W  2002 r. nowy moderator diece-
zjalny i proboszcz parafii w Gwardij-
skim, ks. Jarosław Gąsiorek, rozpoczął 
budowę domu rekolekcyjnego i rów-
nocześnie zaprosił do współpracy 
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, 
który podjął to zaproszenie: 30.04.2004 
do Gwardijska przyjechała Barbara 
Sitek, a  później dołączyła do niej 
miejscowa parafianka, Teresa An-
druszczyszyna. Zaczęła też tworzyć się 

1 Wywiad z ks. Peterem Komanickim  z 19 września 2013.

ks. Peter Komanicki, moderator krajowy Ruchu Światło-Życie na 
Słowacji
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męska wspólnota Unii Kapłanów 
Chrystusa Sługi, gdy do pracy na 
Ukrainie przyjechał w 2004 r. ks. Pa-
weł Rossa, a w 2009 r. ks. Piotr Główka. 
W ten sposób zaczęło powstało zaple-
cze materialne i wspólnota osób zaan-
gażowanych w dzieło Ruchu Światło-
Życie. Dało to możliwość zwrócenia 
się do miejscowego biskupa z prośbą 
o   e r y g o w a n i e 
Centrum Ewan-
gelizacji Światło-
Życie w Gwardij-
skim. Obecnie 
wspólnota stała 
Centrum l iczy 
trzech kapłanów 
i dwie osoby z In-
stytutu Niepoka-
lanej Matki Ko-
ścioła, które sta-
rają się żyć radami 
ewangelicznymi, 

dzielić się dobrami 
duchowymi i  ma-
terialnymi i służyć 
wspólnie sprawie 
E w a n g e l i z a c j i 
Ukrainy poprzez 
charyzmat Ruchu 
Światło-Życie.

Oprócz diakonii 
stałej jest też diako-
nia zewnętrzna, 
składająca się z za-
a n g a ż o w a n y c h 
w  Ruch parafian 

oraz osób przyjeżdżających do posługi 
w  Centrum z  innych parafii, a  także 
z  wolontariuszy od czasu do czasu 
mieszkających w  Centrum. W  Cen-
trum w  Gwardijsku oprócz różnego 
typu i stopnia oaz odbywają się szkoły 
diakonii, studium formacji pastoralno-
liturgicznej dla księży i  sióstr, oazy 
modlitwy, seminaria Anonimowych 

Budynki Centrum

Kościół pw. św. Wojciecha w Gwardijsku.
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Alkoholików i wiele innych wydarzeń. 
W Centrum działa też wydawnictwo, 
w którym są opracowywane i druko-
wane dla potrzeb Ruchu Światło-Życie 
materiały oazowe w  języku ukraiń-

Centrum jest miejscem, do którego 
można zawsze przyjechać jak do oazy 
i zaczerpnąć życiodajnej wody.  
W  2013 roku doświadczyliśmy tego 

dwukrotnie w sposób szczególny: 
kiedy mogliśmy zorganizować reko-
lekcje dla rodzin z Doniecka, dostoso-
wując na bieżąco zarówno tematykę, 
jak i czas trwania do indywidualnych 
potrzeb uczestników, i kiedy goście 
z AA i Al Anon poczuli się u nas jak 
w domu. Gdyby to nie było Centrum 
ze stałą diakonią, tylko zwyczajny dom 
rekolekcyjny, do którego się przyjeżdża 
i wyjeżdża, to jedno i drugie nie by-
łoby możliwe.

skim. Specyfiką Centrum w Gwardij-
skim jest fakt, że jest ono ściśle zwią-
zane z  parafią św. Wojciecha, która 
decyzją Biskupa Ordynariusza jest 
oddana pod opiekę duszpasterską 
moderatorom Ruchu Światło-Życie. 
Wszystkie osoby, zarówno z diakonii 
wewnętrznej, jak i  zewnętrznej, są 
zaangażowane w duszpasterstwo para-
fialne, a  dom stanowiący materialne 
zaplecze Centrum służy równocześnie 
jako dom parafialny.

Fragment referatu ks. Jarosława 
Gąsiorka wygłoszonego w  dniu  
14 października 2013  r. w  czasie 
sympozjum na KUL: Ruch Światło-
Życie oraz związane z  nim dzieła 
soborowej odnowy w Polsce. Histo-
ria i współczesność.

Biskup Leon Dubrawski OFM diecezji kamie-
niecko-podolskiej i ks. Jarosław Gąsiorek.
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PO PROSTU CHRZEŚCIJANIE
Na początku lutego 1971 r. w takich 

słowach pisał ks. Franciszek Blachnicki 
o swojej wizji miasteczka na Sławinku:

„Na tle tego spotkania [na Kopiej 
Górce w Krościenku, w lutym 1971 r.] 
jak natchnienie łaski pojawiła się myśl. 
Była to wizja wspólnoty Żywego Kościoła 
w Lublinie, na Sławinku: nie jako ścisła, 

Miasteczko 
na Sławinku

Wizja wspólnoty Żywego Kościoła nie jako ścisła, ale szerzej pojęta wspól-
nota wszystkich, którzy chcą być w ruchu Żywego Kościoła, nie wiążąc się 
ściślej we wspólnotę.

ale szerzej pojęta wspólnota wszystkich, 
którzy chcą być w ruchu Żywego Ko-
ścioła, nie wiążąc się ściślej we wspól-
notę.

Czy nie można by stworzyć tam „no-
wego miasta” (città nuova), wspólnoty 
– parafii ludzi Żywego Kościoła – jako 
modelu parafialnych wspólnot Żywego 
Kościoła? To byłaby dobra alternatywa 
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dla osób niezdecydowanych w pełni, ale 
ciążących ku nam! Powstałby w  ten 
sposób pewien klimat, a  także szersze 
środowisko, gdzie dopiero mogłyby 
wzrastać wspólnoty ściślejsze!

Hasło programowe: po prostu chrze-
ścijanie! Postępujący konsekwentnie 
w duchu soborowej odnowy: „Chrześci-
janin to właśnie ja”. Wtedy można 
przyciągnąć więcej ludzi na Sławinek – 
rozwiązując problem egzystencji mate-
rialnej bez stwarzania zależności. 
(Sposób zastosowany przez Focolari: 
praca na własne utrzymanie). W takim 
środowisku znajdzie się zawsze miejsce 
i oparcie także dla „słabych” i poszuku-
jących! Dzisiaj tylu ludzi wędruje, bu-
duje nowe osiedla, miasta. Dlaczego 
chrześcijanie nie mogliby wyemigrować 

w  jedno miejsce, aby budować 
razem „miasto nowe”, a może po 
prostu „oazę” ludzi Żywego Ko-
ścioła? Perspektywa wspania-
ła!”1.
Istniało  już  wtedy  (od 

1968  r.)  mieszkanie  przy  
ul. Warszawskiej i (od 1969 r.) 
dom przy ul. Armii Ludowej 
– dziś ul. Ks. W. Danielskiego 
11. W kolejnych  latach poja-
wiły się następne domy, były 
kupowane  albo budowane. 
Dziś istnieją tu dwa domy przy 
ul. Ks. Wojciecha Danielskiego 
i dwa domy przy ul. Ks. Fran-

ciszka Blachnickiego. Miasteczko nie 
powstało, ale na terenie parafii pro-
wadzonej przez Księży Pallotynów, 
w której to mieści się Ośrodek Ruchu, 
znalazło swoje miejsce aż dziesięć 
zgromadzeń  zakonnych  żeńskich 
i męskich, nie licząc świeckiego Insty-
tutu Niepokalanej Matki Kościoła. 
Zapewne  ich obecność wpływa na 
klimat osiedla, może jest on bardziej 
chrześcijański.

ZADANIA OŚRODKA 
NA SŁAWINKU

Ośrodek Ruchu Światło-Życie na 
Sławinku ma charakter ogólnopolski, 
ponieważ taki zasięg mają podejmo-
wane w  nim dzieła (a  czasem nawet 
szerszy), jednak znajduje się na terenie 
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1  F. Blachnicki, Życie swoje oddałem za Kościół, Kraków 2005, s. 49.
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archidiecezji lubelskiej i dlatego w na-
turalny sposób służy także lubelskim 
wspólnotom oazowym i innym. Można 
powiedzieć, że w ostatnich latach nastą-
piło pewne ożywienie tego miejsca. 
Niektóre dzieła są tu prowadzone nie-
mal od samego początku, inne od bar-
dzo wielu lat, a  jeszcze inne od nie-
dawna. Jednak podstawą funkcjonowa-
nia tego miejsca była i  jest do dziś 
wspólnota życia osób konsekrowanych, 
czyli Instytutu Niepokalanej Matki 
Kościoła. W minionych latach miesz-
kali tu także kapłani, z ks. Franciszkiem 
Blachnickim i ks. Wojciechem Daniel-
skim na czele, a  także świeccy męż-
czyźni. Wspólnota, która próbuje żyć 
na co dzień Ewangelią, modli się wspól-
nie, a także troszczy się o sprawy mate-
rialne, zewnętrzne tego miejsca, spra-
wia, że Ośrodek staje się domem. 

KAPLICA W CENTRUM
Jego Centrum stanowi kaplica pw. 

Niepokalanej Matki Kościoła i  św. 
Maksymiliana. Jej wystrój zaprojekto-
wał ks. Franciszek Blachnicki. Wszyst-
kie elementy tego wystroju, z mozaiką 
przedstawiającą św. Maksymiliana 
i wymownym cytatem z Gaudium et 
spes: „Człowiek nie może odnaleźć się 
w pełni inaczej jak tylko poprzez bez-
interesowny dar z  siebie” (por. KDK 
24c), przywołują tajemnicę żywego 
Kościoła. Kaplica jest miejscem najczę-
ściej odwiedzanym przez przybywają-
cych do Ośrodka. W tym samym domu 

znajduje się sala spotkań. W niej odby-
wają się też wykłady dla studentów In-
stytutu Formacji Pastoralno-Liturgicz-
nej. Studiujący to przede wszystkim 
księża, ale zdarzają się też świeccy, np. 
w obecnym roczniku jest małżeństwo.

SŁUŻĄC FORMACJI 
LITURGICZNEJ

Formacji liturgicznej Ośrodek służy 
od momentu swojego powstania. 
W 1973 r. znalazło w nim swoją siedzibę 
Studium Formacji Liturgicznej powo-
łane przez ks. Franciszka Blachnickiego 
przy Instytucie Teologii Pastoralnej 
KUL. Ono dało początek obecnemu 
Instytutowi. Wśród wykładowców 
znajdziemy znane nazwiska pastorali-
stów i  liturgistów polskich: bp Kazi-
mierz Ryczan, bp Wiesław Śmigiel, ks. 
prof. Czesław Cekiera, ks. prof. Czesław 
Krakowiak, ks. prof. Maciej Ostrowski, 
prof. Krystian Wojaczek. Gościem 
Ośrodka był też wybitny teolog Hans 
Urs von Balthasar.

SZUKAJĄCY ULECZENIA
W latach 90. XX wieku w domach na 

Sławinku zaczęły się pojawiać osoby 
o  skłonnościach homoseksualnych. 
Większość z nich pragnęła przemiany 
i uzdrowienia swojego życia. W tutej-
szej wspólnocie otrzymywali zrozu-
mienie i wsparcie. W wyniku wspólnej 
modlitwy i  poszukiwania fachowej 
pomocy po kilku latach powstały 
grupy wsparcia oraz grupy terapeu-
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tyczne dla tych, którzy nie boją się 
zmierzyć ze swoim problemem. W ten 
sposób zaistniała ODWAGA. Obecnie 
w Ośrodku spotykają się: grupa tera-
peutyczna dla mężczyzn i  kobiet, 
a także grupa wsparcia dla mężczyzn 
oraz grupa wsparcia dla rodziców osób 
z problemem. 

NASZE ARCHIWUM
W domu pod „13”, wybudowanym 

przez ks. Wojciecha Danielskiego, dziś 
na ulicy noszącej jego imię, znajduje 
się Archiwum Główne Ruchu Światło-
Życie. W tym miejscu została scalona 
większość dokumentacji aktowej 
i mechanicznej, czyli nagrań i fotogra-
fii, dotyczącej Założyciela i  samego 
Ruchu Światło-Życie. Dzięki pomocy 
studentów KUL od kilkunastu lat jest 
porządkowana, opracowywana, digi-
talizowana według zasad archiwistyki. 
Studenci chętnie odbywają tu także 
swoje praktyki, bo „tu jest tak do-
mowo”. Uporządkowana część zaso-
bów archiwum jest udostępniana 
osobom pragnącym skorzystać z bo-
gactwa zgromadzonych materiałów. 
Dzięki temu powstało wiele prac ma-
gisterskich i doktorskich dotyczących 
Ruchu Światło-Życie, jego Założyciela, 
a  także drugiego moderatora krajo-
wego ks. Wojciecha Danielskiego. 
Archiwum jest uznawane za jedną 
z  najnowocześniejszych placówek 
w Polsce, pod względem stosowanych 
w nim metod pracy. 

MIEJSCE SPOTKAŃ
Od lat 80. ubiegłego wieku w Ośrodku 

na Sławinku odbywają się Dni Wspól-
noty Diakonii Diecezjalnych. Od kilku 
lat jest to także miejsce spotkań lubel-
skich diakonii diecezjalnych. Regular-
nie przychodzą tu członkowie diakonii 
modlitwy, ewangelizacji, oaz rekolek-
cyjnych, często także diakonii miłosier-
dzia i życia. Tutaj od wielu lat spotykają 
się członkowie Kręgu Diecezjalnego 
Domowego Kościoła. Diecezjalna 
Szkoła Animatora ma również swoje 
miejsce w naszych domach; dwa rocz-
niki szkoły odbywają po cztery week-
endowe sesje w  ciągu roku. Na Sła-
winku odbywają się też dni wspólnoty 
moderatów i odpowiedzialnych, a także 
niektóre spotkania kapłanów Chrystusa 
Sługi. Również akademicka wspólnota 
oazowa, istniejąca przy KUL-u, organi-
zuje tu czasem dni skupienia, celebracje 
Słowa Bożego. W Ośrodku regularnie 
spotyka się zarząd i rada Instytutu im. 
ks. Franciszka Blachnickiego.

Oprócz grup oazowych z  Ośrodka 
korzystają także pojedyncze osoby 
potrzebujące noclegu, najczęściej stu-
denci. Od kilku lat na przykład przy-
jeżdżają greckokatoliccy księża stu-
denci ze Słowacji. Osoby, które zatrzy-
mują się na Sławinku, cenią sobie 
domowy klimat tego miejsca, możli-
wość skorzystania z  posiłków, przy-
stępne ceny. Dla wielu osób Lublin 
znaczy Sławinek.

Monika Wiatrowska



Oaza nr 113Pismo Ruchu Światło-Życie

61

Dom „na Roli” stał się urzeczy-
wistnieniem pragnień ducho-
wych wielu osób, gdyż w so-

boty i  niedziele przyjeżdżały tu na 
modlitwę grupy ludzi z całej Polski. 
Wspólnota, współpracując z  ówcze-
snym Moderatorem diecezjalnym, 
a zarazem ich opiekunem – ks. Anto-
nim Zielińskim, zajmowała się orga-

Dom „na Roli”
Rozwój Ruchu Oazowego w diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej

Lata siedemdziesiąte były pięknym okresem dla budzącego się w Polsce 
ożywienia religijnego. Od 1977 roku serce Ruchu Oazowego w diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej biło w Lipiu i „na Roli”. Po letnich rekolekcjach 
kilka młodych osób postanowiło zostać na stałe w domu, gdzie przeży-
wały rekolekcje.

nizowaniem i przeprowadzaniem oaz 
letnich, kontaktem i utrzymywaniem 
jedności z  Centrum Ruchu Światło-
Życie w  Krościenku, koordynacją 
działania poszczególnych grup w pa-
rafiach, dostarczaniem potrzebnych 
materiałów formacyjnych, organizo-
waniem spotkań modlitewnych, dni 
wspólnoty oraz formacją animatorów.
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WIZYTA KSIĘDZA 
BLACHNICKIEGO

Podczas wakacji 1977 r., w drugim 
turnusie odbywających się „na Roli” 
rekolekcji, przyjechał ks. Blachnicki. To 
on zatwierdził „Rolę” jako Oazę Wielką, 
włączając ją przez to w oficjalną struk-
turę Ruchu. Podczas zwiedzania „Roli” 
nadał także temu miejscu nazwę, która 
nadal funkcjonuje – Oaza Wielka „Si-
loe”. Świadkiem wspomnianego wyda-
rzenia jest Andrzej Sionek, który mu 
towarzyszył. Księdza Franciszka zauro-
czyły liczne malownicze stawy charak-
terystyczne dla tej okolicy. To zrodziło 
skojarzenie z biblijną sadzawką uzdro-
wienia i ta nazwa się utrzymała.

SIOSTRY I PARAFIANIE 
DZIAŁAJĄ

Organizowanie oaz w diecezji kosza-
lińsko-kołobrzeskiej od 1977 roku od-
bywało się centralnie. Większość oaz 

wakacyjnych miała miejsce „na Roli” 
i  w  Lipiu. Do obecnych tu sióstr ze 
Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej należało 
zatem przygotowanie ośrodków, przy-
jęcie zgłoszeń, zorganizowanie kadry 
animatorskiej, a także diakonii gospo-
darczej oraz wychowawczej, sprowadza-
nie materiałów i organizacja Dni Wspól-
noty. Część zadań na oazach również 
wykonywały siostry.

Warte wspomnienia jest zaangażowa-
nie parafian Lipia w pomoc przy cen-
trum. Wszyscy wspominają ogromny 
gar na podwórzu, w  którym panie 
z parafii robiły przetwory. To były setki 
słoików ze śliwkami, porzeczkami, 
grzybami. Przetwory te służyły przez 
cały rok do wyżywienia tłumnie przy-
bywających do centrum osób. Są tacy, 
którzy pamiętają, jak zbierali opieńki, 
potem płukali grzyby w wannie, aby je 
następnie zawekować. Mamy w pamięci 
pole kapusty, która później trafiła do 
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beczek i czekała, aby przygotować z niej 
bigos. Oazowicze „walczyli” z trzyhek-
tarowym polem truskawek, aby na obiad 
móc jeść makaron z polewą truskaw-
kową. Ogród pod domem i  świeże, 
ekologiczne warzywa: wszystko to słu-
żyło rekolekcjom.

ZACHODZĄ ZMIANY
Oaza Wielka była konkretnym miej-

scem na mapie, w którym żyła Wspól-
nota. Nikomu nie przychodziło do 
głowy, aby Wakacyjne Dni Wspólnoty 
odbywały się gdzie indziej niż „na Roli” 
lub w  Lipiu. Życie jednak z  czasem 
przyniosło zmiany. Część funkcji, które 
pełniło Lipie, przeniesiono do centrum 
diecezji w  Koszalinie. Od roku 2007 
Centrum Ruchu Światło-Życie ma tam 
swoje biuro.

Natomiast Wspólnota, która miesz-
kała razem „na Roli” i w Lipiu, podjęła 
kilka innych zadań w diecezji, a przez 
pewien czas również za granicą. Siostry 
podejmują odpowiedzialność w diako-
niach Ruchu, angażują się w prowadze-
nie rekolekcji oazowych. Jedna z nich 
pracuje w biurze w Koszalinie na etacie, 
a  te, które pozostały w  Lipiu, nadal 
prowadzą dom rekolekcyjny.

CENTRUM RUCHU ŚWIATŁO- 
-ŻYCIE W KOSZALINIE

Moderator ks. Zbigniew Woźniak 
przeprowadził się w roku 2005 do nowo 
wybudowanego Centrum Edukacyjno-
Formacyjnego przy ul. Seminaryjnej 2 

w Koszalinie. Przeniesiono tam również 
Centrum Ruchu, które znalazło się 
w mieszkaniu ks. Woźniaka. W styczniu 
2008 roku wygospodarowano w  tym 
domu duże pomieszczenie, gdzie zostało 
umieszczone biuro Ruchu Światło-Ży-
cie. Zgromadzono w nim i uporządko-
wano wszystkie materiały Ruchu i tam 
znajduje się teraz recepcja oraz centrum 
zarządzania Oazą w diecezji. Budynek, 
w którym są świetne warunki (kaplica, 
sale konferencyjne, pokoje mieszkalne), 
jest wykorzystywany do organizacji 
krótkich rekolekcji, warsztatów i  spo-
tkań oazowych.

OŚRODEK FUNDACJI 
„ŚWIATŁO-ŻYCIE”

Ośrodek Fundacji „Światło-Życie” 
został utworzony w Koszalinie 21 kwiet-
nia 2010 r. Powstał z myślą o wsparciu 
wychowawczym, edukacyjnym i mate-
rialnym dzieci, młodzieży, dorosłych 
oraz całych rodzin, mieszkających na 
terenie byłych województw: koszaliń-
skiego, słupskiego i pilskiego. Jego celem 
jest upowszechnianie wzorców osobo-
wych i rodzinnych, służących wychowa-
niu człowieka wolnego od wszelkich 
uzależnień i otwartego na potrzeby in-
nych ludzi. Działa jako organizacja po-
żytku publicznego.

s. Grażyna Łazor

Więcej informacji o Wspólnocie Dzieci 
Łaski Bożej i Lipiu można znaleźć 108. 
Numerze „Oazy”.
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W GÓRĘ
W Przemyślu, gdzie nawet płyta rynku 

jest pochyła, pagórki i wzniesienia są 
naturalnym elementem krajobrazu. 
Uliczki Starego Miasta są kręte i strome, 
a  te powyżej archikatedry – bardzo 
strome. Jeżeli ktoś nie musi, zimą nie 
zapuszcza się w te rejony, bo problemy 
z przyczepnością do podłoża dotykają 
większości samochodów oraz wszyst-
kich pieszych i to niezależnie od tego, 

Dom na służbę Ruchu
Jeżeli ktokolwiek kieruje się ze ścisłego centrum Starego Miasta do 
Collegium Marianum musi wiedzieć, że będzie miał pod górkę. A na końcu 
drogi – nawet ostro pod górkę.

czy podąża się w górę, czy w dół. Co 
innego latem. Ponad ruchliwymi uli-
cami, wśród starych zabudowań, prze-
chodzień może na chwilę zapomnieć, że 
według kalendarza to wiek XXI. Bo tak 
jak czterysta lat temu, w  kościele na 
wzgórzu nadal czuwają ojcowie karme-
lici, a od stu trzydziestu lat za wysokim 
murem nie ustają w modlitwie siostry 
karmelitanki. Powyżej ich klasztoru 
znajduje się niewiele młodsza budowla, 

Kaplica w Collegium Marianium.
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nieco odsunięta od głównej ulicy, posa-
dowiona na bardzo stromym pagórku. 
Neogotycki budynek z czerwonej cegły, 
u bram którego wita przybysza biała fi-
gura Niepokalanej Matki Kościoła, to 
Collegium Marianum, Centrum Forma-
cji Ruchu Światło-Życie Archidiecezji 
Przemyskiej.

MIEJSCE DLA WSZYSTKICH
Od sześciu lat gospodarzem tego 

miejsca jest ks. Daniel Trojnar, modera-
tor diecezjalny Ruchu Światło-Życie. 
Zapytany o zadania Centrum Formacji 
mówi bez cienia wątpliwości, że przede 
wszystkim powinno ono promieniować 
na całą diecezję. Centrum działa od roku 
2003, gdy opiekę nad domem zaczął 
sprawować poprzednik moderatora, ks. 
Adam Wąsik. Jedenaście lat to niby 
niedługo, ale dostatecznie długo, by 
zrodziło się przekonanie, że jest to 
miejsce dla wszystkich. Poproszony 
o przykłady, które byłyby bezpośrednim 
dowodem na to, jaką rolę w życiu Ruchu 
w  archidiecezji odgrywa Collegium 
Marianum, ks. Daniel wymienia jednym 
tchem pielgrzymki powakacyjne połą-
czone z  uroczystą agapą, spotkania 
Diecezjalnej Diakonii Jedności, kręgi 
diecezjalne, rekolekcje letnie i zimowe, 
a nawet jedno wesele animatorów. Dom 
służy nie tylko Oazie, ale też innym 
Ruchom. Jest miejscem noclegowym dla 
pielgrzymów zmierzających szlakiem 
św. Jakuba (Camino de Santiago). – To 
miejsce bezpieczne; choć w centrum 

miasta, jest spokojne i sprzyjające mo-
dlitwie – podsumowuje moderator.

Gdy widzi się dom oazowy tętniący 
życiem, aż trudno uwierzyć, że niewiele 
ponad dekadę temu odstraszał nie tylko 
błotem na podwórku i powybijanymi 
szybami, ale również kompletnie zruj-
nowanym wnętrzem z zawalonymi su-
fitami włącznie. Collegium stało niemal 
puste przez wiele lat, od czasu, gdy 
opuścili go klerycy. Zostało przezna-
czone dla nich zaraz po tym, jak władze 
komunistyczne przekazały przemy-
skiemu Kościołowi zagarnięty wcześniej 
budynek, który od swego powstania 
w 1902 roku do II wojny światowej był 
bursą dla zdolnych chłopców z ubogich 
domów. Jego twórca, św. biskup Józef 
Sebastian Pelczar, nadał mu nazwę 
Collegium Marianum (Wspólnota Ma-
ryi), zatartą już w pamięci mieszkańców 
Przemyśla i  zastąpioną powszechnie 
używanym określeniem małe semina-
rium.

WCHODZĘ W TO!
Nazwa małe seminarium, choć zda-

wałby się potoczna, pojawia się w ofi-
cjalnym dokumencie, przekazującym 
zarząd nad domem ks. Adamowi Wąsi-
kowi. Ksiądz Adam sam o sobie mówił 
wówczas, że jest księdzem-koncepcjo-
nistą, bo oprócz przywrócenia domu do 
stanu używalności, otrzymał od ks. abpa 
Józefa Michalika polecenie przygotowa-
nia koncepcji dalszego wykorzystania 
pomieszczeń i przyległego terenu. Dla 
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realizacji tego zadania porzucił bez żalu 
swoją dotychczasową parafię i zamiesz-
kał w zrujnowanym, nieogrzewanym 
domu, mając za towarzyszy biskupa, 
kapłana oraz myszy i wiatr, wciskający 
się do pokoju przez rozbite okno. – Gdy 
ksiądz arcybiskup zaproponował mi 
pracę w tym domu, bez chwili wahania 
powiedziałem: wchodzę w to! – wspo-
mina ks. Wąsik. – Jako oazowicz od 
pierwszej klasy szkoły podstawowej, 
miałem w zasadzie tylko jedną wizję 
i  jedno marzenie związane z  małym 
seminarium: powołać w tym miejscu do 
życia Archidiecezjalne Centrum Ruchu 
Światło-Życie.

Realizacja marzenia kosztowała ks. 
Adama słono, zarówno dosłownie, jak 
i w przenośni. Zaprzyjaźnieni fachowcy 

wstępne koszty przywrócenia domu do 
życia oszacowali na 150 tys. złotych. 
W  kurii ks. Wąsik dowiedział się, że 
wszystko, co mogą mu zaproponować, 
to nieco ponad jedna czwarta tej kwoty. 
Nie zniechęcony trudnościami, z szalo-
nym zaufaniem w  Bożą Opatrzność, 
przywodzącym na myśl inwestowanie 
bez grosza przez ks. Blachnickiego, ks. 
Adam stopniowo przywracał Collegium 
Marianum pierwotny blask. Dokonywał 
tego z ogromną dbałością o szczegóły 
i wielką troską o zachowanie substancji 
historycznej. Nie dojadał, nie dosypiał, 
przez pierwsze pół roku nie miał kana-
lizacji i ciepłej wody. Miał za to wizję 
i wielu życzliwych ludzi wokół siebie. – 
Gdy miotałem się w bezradności, mo-
dląc się o wsparcie, ksiądz arcybiskup 

Od lewej: ks. Adam Wasik, ks. abp Józef Michalik, ks. bp Walter z Ekwadoru.
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zatwierdził kolejne wydatki, a potem 
jeszcze kolejne. W zasadzie cały remont 
wykonałem z pieniędzy kurii, a były to 
kwoty ogromne. Te pierwotnie szaco-
wane 150 tys. pochłonęła sama tylko 
instalacja elektryczna – opowiada ks. 
Adam.

Pierwsze rekolekcje w Centrum od-
były się już na początku 2004 roku dla 
niewielkiej grupki osób niepełnospraw-
nych. Ponieważ pokoje były zupełnie 
nieprzygotowane, ks. Wąsik udostępnił 
przybyłym własne mieszkanie. – Żeby 
tylko zacząć, żeby dom ożył – wspomina 
wyraźnie wzruszony. – Spaliśmy 
w trzech pokojach na materacach roz-
łożonych na podłodze. W takie warunki 
zaprosiłem kapłana na pierwszą w od-

rodzonym Collegium kolędę. Boże, co 
za radość! Jest wspólnota, jest kolęda, to 
już jest dom! Potem na feriach były re-
kolekcje dziesięciu kroków, oddano do 
użytku kolejne pokoje, zorganizowano 
kuchnię. Z tych pierwszych zimowych 
miesięcy pamiętam jeszcze Mszę świętą, 
którą odprawiałem wspólnie ze śp. ks. 
bp. Bolesławem Taborskim. W kaplicy 
stały choinki, a na nich zawieszone były 
ciastka. W pewnej chwili obaj zobaczy-
liśmy mysz, raczącą się choinkową 
ozdobą i  to bez cienia obawy przed 
nami! – śmieje się ks. Adam.

ŚWIATŁO I ŻYCIE
Obecny moderator diecezjalny szcze-

rze podziwia swojego poprzednika. – To 
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Powakacyjna pielgrzymka do Centrum.
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dzięki ks. Adamowi Centrum spełnia 
obecnie funkcję koordynacyjną pomię-
dzy innymi naszymi domami rekolek-
cyjnymi, działa tu biuro Ruchu, prowa-
dzone są zapisy na wszystkie rekolekcje 
oazowe, tutaj jest Diakonia Słowa, więc 
można kupić wszystkie materiały for-
macyjne, a nawet skorzystać w różnych 
sprawach z porady moderatora diece-
zjalnego, jeśli się ufa, że się choć trochę 
na Ruchu zna – żartuje ks. Daniel Troj-
nar. – No i powinna być jeszcze diakonia 
stała; dopiero wówczas możemy nazwać 
to miejsce w  pełni Centrum Ruchu 
Światło-Życie – dodaje. Aby taka diako-
nia powstała potrzeba, oprócz modera-
tora diecezjalnego, przynajmniej dwóch 
jeszcze księży i  jednej lub dwóch pań 
z  Instytutu Niepokalanej Matki Ko-

ścioła, jako czegoś w rodzaju pieczęci 
charyzmatu. Niezbędne jest też kilka 
osób mieszkających na stałe, na przy-
kład tak, jak obecnie animatorzy. – Na 
razie jest moderator, animatorzy i moje 
marzenie, aby doprowadzić do powoła-
nia Diakonii Stałej – podsumowuje ks. 
Daniel.

Pytany o stronę finansową utrzyma-
nia domu moderator przyznaje, że jest 
za nią odpowiedzialny osobiście, jako 
dyrektor Centrum. – Utrzymujemy się 
z rekolekcji oazowych i tych dla bierz-
mowanych, a także z organizowanych 
tu uroczystości o  innym charakterze. 
Powszechne jest składanie datków przy 
okazji spotkań diakonii. Ktoś ufunduje 
obrusy, ktoś inny przyjedzie posprzątać 
– wyjaśnia ks. Trojnar. – Poza tym dom 

Animatorki Mariola (Margiela) i Basia.
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jest formalnie własnością kurii, więc 
zawsze można liczyć na wsparcie ks. 
abpa Józefa Michalika, ogromnie nam 
życzliwego – dodaje z uśmiechem.

Musi zastanawiać, jak to się stało, że 
Collegium Marianum nigdy nie zatra-
ciło swojego sakralnego charakteru, 
a kaplica nieprzerwanie pełniła swoją 
rolę jako miejsce kultu. Zarówno po-
przedni, jak i obecny moderator diece-
zjalny widzą w tym ogromną zasługę 
śp. ks. bpa Bolesława Taborskiego, 
mieszkającego w Collegium przez 54 
lata. – Gdy w budynku, zajmowanym 
kolejno przez różne świeckie instytucje, 
pojawiała się partyjna inspekcja, za-
wsze jakimś cudem ginęły klucze od 
drzwi lub odbywał się właśnie remont 
pomieszczenia – wspomina z  rozba-
wieniem ks. Wąsik.

Animatorzy mieszkający w  Colle-
gium już po jego przeznaczeniu na cele 
oazowe, zapytani o największą zaletę 
domu zgodnie wymieniają obecność 
Pana Jezusa w  Najświętszym Sakra-
mencie: – Często nie było czasu na 
naukę – wspomina Mariola. W najgo-
rętszym czasie rekolekcje odbywały się 
co tydzień; nawet weekend nie był 
wolny od sprzątania po jednych i przy-
gotowywania ośrodka do przyjęcia 
następnych gości. Wtedy zawsze szła 
do kaplicy: – Panie Jezu jeżeli ja się 
zajmuję Tobą, to teraz Ty zajmij się mną 
i pomóż mi zdać egzaminy – modliła 
się. Sama mówi, że nigdy się nie zawio-
dła. Dominika przy okazji odbywają-

cych się w Centrum uroczystości miała 
okazję nauczyć się sztuki dekoracji 
stołu, a nawet dojść w tym zakresie do 
stopnia profesjonalisty. O  Collegium 
nie mówi inaczej niż dom: - Atmosfera, 
jaka tam panowała, sprawiała, że wła-
śnie tak myślałam.

MARIANUM
W Collegium na każdym kroku wi-

doczny jest znak „Fos-Zoe”. Ma on 
przypominać wszystkim, że jest to dom 
na służbę Ruchu Światło-Życie. Ten 
sam cel przyświecał postawieniu przed 
domem statuy Niepokalanej Matki 
Kościoła. Nie sposób oprzeć się wraże-
niu, że rzeźba wygląda tak, jakby od 
zawsze miała tu stać, wypełniając 
miejsce dla siebie przeznaczone. – Coś 
w tym jest – potwierdza ks. Daniel. – 
Od początku ten dom był oddany pod 
opiekę Niepokalanej. Nazwa Collegium 
Marianum nie jest przecież pomysłem 
oazowym. Została temu miejscu 
nadana sto dwanaście lat temu przez 
św. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. 
Jestem przekonany, że Matka Boża 
nieustannie nad tym domem czuwa 
i chyba od początku miała w planach 
ofiarowanie go Ruchowi Światło-Życie 
– żartuje. – Wystarczy przecież pomy-
śleć, że osiemdziesiąt lat po powstaniu 
Collegium, Sługa Boży ks. Franciszek 
Blachnicki właśnie w Marianum w nie-
mieckim Carlsbergu założył Między-
narodowe Centrum Ewangelizacji.

Monika Jasina
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Tyskie Centrum Duchowości po-
wstało w 2008 roku na bazie dzia-
łającej od 1995 r. diakonii modli-

twy Ruchu Światło-Życie w parafii bł. 
Karoliny w Tychach. Już wtedy wspól-
nota posługiwała modlitwą na wielu 
płaszczyznach. Dziś Centrum jest ośrod-
kiem formacji modlitewnej, który stawia 
sobie za cel praktyczną realizację wezwa-
nia skierowanego przez Jana Pawła II do 
biskupów, duchowieństwa i wiernych na 
zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 
2000: „My jednak, skoro została nam 
dana łaska wiary w Chrystusa, który 
objawia Ojca i jest Zbawicielem świata, 

Centrum Duchowości 
w Tychach

Rekolekcje, wspólnota dorosłych, sesje szkoły modlitwy i stała wspólnota 
oazy dorosłych to tylko niektóre przestrzenie działania ośrodka, który 
zajmuje istotne miejsce na mapie duchowej Archidiecezji Katowickiej.

mamy obowiązek ukazywać, na jaką 
głębię może nas doprowadzić więź 
z Nim” (Novo Millennio Ineunte, 33). 
Innymi słowy celem Centrum jest po-
głębianie i rozwój życia duchowego ka-
tolików. Zamierzenia te są realizowane 
w ramach charyzmatu Ruchu Światło-
Życie z  wykorzystaniem dostępnych 
w Ruchu narzędzi formacyjnych.

W  Novo Millennio Ineunte św. Jan 
Paweł II pisał: „Nasze chrześcijańskie 
wspólnoty winny zatem stawać się 
prawdziwymi szkołami modlitwy, 
w których spotkanie z Jezusem nie po-
lega jedynie na błaganiu Go o pomoc, 
ale wyraża się też przez dziękczynienie, 
uwielbienie, adorację, kontemplację, 
słuchanie, żarliwość uczuć aż po praw-
dziwe urzeczenie serca. Ma to zatem być 
modlitwa głęboka, która jednak nie 
przeszkadza uczestniczyć w sprawach 
doczesnych, jako że otwierając serce na 
miłość Bożą, otwiera je także na miłość 
do braci i daje nam zdolność kształto-
wania historii wedle zamysłu Bożego” 
(Novo Millennio Ineunte, 33).Fo
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W jaki sposób Centrum Duchowości 
realizuje wezwanie papieża? Służy temu 
sześć podstawowych narzędzi: formacja 
stała wspólnoty dorosłych, letnie reko-
lekcje dla dorosłych, coroczne Semina-
rium Odnowy Wiary, Tyskie Wieczory 
Uwielbienia i weekendowe sesje Szkoły 
Modlitwy, a  także posługa modlitwą 
wstawienniczą.

Wspólnota Dorosłych jest grupą 
około dwustu osób uczestniczących 
w  spotkaniach opartych o  materiały 
stosowane w Ruchu Światło-Życie, za-
adaptowanych dla potrzeb osób pracu-
jących i studiujących. W porównaniu ze 
wspólnotami młodzieżowymi formacja 
dorosłych trwa dłużej. Uczestnicy spo-
tykają się co najmniej dwa razy w mie-
siącu. Spotkanie rozpoczyna się Mszą 
Świętą, po której następuje modlitwa 
uwielbienia Pana Jezusa obecnego 
w Najświętszym Sakramencie. Po części 
modlitewnej następuje część stricte 
formacyjna: Konferencja i  spotkania 
w grupach (raz w miesiącu spotkanie 
formacyjne, raz dzielenie się doświad-
czeniem modlitwy i życia).

Uczestnicy biorą również udział 
w  letnich rekolekcjach prowadzonych 
według trzech stopni OŻK. Po zakoń-
czeniu formacji podstawowej wchodzą 
w grupy diakonijne. Na dzień dzisiejszy 
funkcjonują grupy posługi modlitewnej, 
formacyjnej (animatorów), miłosierdzia 
i misyjnej.

Większość uczestników Wspólnoty 
Dorosłych to albo osoby, które miały 

wcześniej związek z oazą młodzieżową, 
albo osoby, które przeżyły rekolekcje 
Seminarium Odnowy Wiary (SOW).

SOW to ewangelizacyjno-modlitewne 
rekolekcje „w  domu”. Ich uczestnicy 
przez okres dziesięciu tygodni spotykają 
się raz w  tygodniu na spotkaniach 
w grupach (gdzie dzielą się doświadcze-
niem modlitwy z minionego tygodnia), 
konferencji wprowadzającej w kluczowe 
zagadnienia dla życia katolika (takie jak 
modlitwa Pismem Świętym, obraz Boga, 
Kościół jako wspólnota wierzących 
i  inne) oraz modlitwie wspólnotowej. 
Natomiast na pozostałe dni, gdy nie ma 
spotkań, otrzymują materiały forma-
cyjne z fragmentami Słowa Bożego do 
modlitwy osobistej wraz z wprowadze-
niem. Rekolekcje kończy modlitwa 
o wylanie darów Ducha Świętego.

Trzy razy w roku diakonia Centrum 
Duchowości prowadzi w  kościele bł. 
Karoliny Tyskie Wieczory Uwielbienia, 
które każdorazowo gromadzą kilka ty-
sięcy osób. Centralnym punktem spo-
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tkania jest uroczysta Msza Święta 
sprawowana przy pełnej asyście litur-
gicznej. Po Eucharystii uczestnicy wie-
czoru trwają w modlitwie uwielbienia 
przed Najświętszym Sakramentem. 
Jedną z części dalszej adoracji jest też 
modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała. 
W  tym czasie w wielu miejscach ko-
ścioła można skorzystać z sakramentu 
pokuty i pojednania. Owocem Eucha-
rystii i adoracyjnej modlitwy uwielbie-
nia są liczne świadectwa uzdrowień 
duchowych i  fizycznych przysyłane 
przez uczestników Tyskich Wieczorów 
Uwielbienia i publikowane na stronie 
internetowej Centrum Duchowości.

Kolejną przestrzenią posługi Centrum 
są sesje Szkoły Modlitwy. To jedno-
dniowe kursy – dni skupienia – obejmu-
jące modlitwę, wykłady i  spotkania 
w grupach, poświęcone rozmaitym za-
gadnieniom z  zakresu duchowości 
chrześcijańskiej, umożliwiające uczest-
niczącym w nim osobom pogłębienie 
swojego życia modlitwy. Tematykę po-
szczególnych kursów również można 
znaleźć na stronie internetowej ośrodka.

Diakonia Centrum prowadzi również 
cotygodniowe modlitwy uwielbienia 
w  parafii i  posługuje w  sposób stały 
modlitwą wstawienniczą. Z Centrum 
współpracują psychologowie i terapeuci, 
dzięki czemu osoby korzystające z po-
sługi modlitwy wstawienniczej w razie 
konieczności są odsyłane do konsultacji 
i otrzymują kompleksową opiekę.

Centrum Duchowości zmierza w kie-

runku rozwoju indywidualnej pracy 
z osobami poprzez towarzyszenie du-
chowe, modlitwę wstawienniczą, a także 
– jeśli zaistnieje taka potrzeba – pomoc 
psychologiczną i  terapeutyczną. Rów-
nocześnie kontynuowana jest praca 
w  dotychczasowych przestrzeniach 
posługi.

Centrum Duchowości zajmuje dziś 
istotne miejsce na duchowej mapie ar-
chidiecezji katowickiej, a osoby formo-
wane w ośrodku często łączą doświad-
czenie formacji w Ruchu z zaangażowa-
niem w bardziej tradycyjne wspólnoty 
przy swoich parafiach, będąc żywym 
dowodem bogactwa, jakie daje nam 
Kościół po Soborze Watykańskim II.

Wojciech Teister
Więcej o Centrum na stronach 
www: www.centrumduchowosci.pl

Jak zbudować szkołę prawdziwej, 
głębokiej modlitwy, otwierającej na 
miłość do braci?
W Centrum Duchowości służy temu 
sześć podstawowych narzędzi:
• formacja stała wspólnoty doro-

słych,
• letnie rekolekcje dla dorosłych,
• coroczne Seminarium Odnowy 

Wiary,
• Tyskie Wieczory Uwielbienia,
• weekendowe sesje Szkoły Modli-

twy,
• posługa modlitwą wstawienni-

czą.
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Myśl o  stwo-
rzeniu Cen-
trum Ruchu 

Światło-Życie w die-
cezji siedleckiej była 
obecna od kilkudzie-
sięciu lat. Już za cza-
sów ks. Marka Boruca 
(wieloletniego mode-
ratora diecezjalnego) 
były przymiarki, aby 
tę ideę zrealizować. 
Widać jednak Pan 
chciał dać nam Dom 
w odpowiednim czasie i miejscu. Od 30 
kwietnia 2014 roku mamy w Łukowie 
„Morię” – Dom Ruchu Światło-Życie 
Diecezji Siedleckiej: duży, przestronny, 

Dom „Moria”
Centrum Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej

niemal w centrum miasta i z kawałkiem 
placu przed budynkiem. Za to Bogu 
i wielu życzliwym ludziom, którzy się 
o to starali, z księdzem biskupem Zbi-

gniewem Kierni-
kowskim na czele, 
wielkie dzięki!

Nazwa domu 
nawiązuje do wy-
darzenia w historii 
zbawienia, którym 
była próba wiary 
Abrahama opisana 
w Księdze Rodzaju 
(Rdz 22). Jest rów-
nież nawiązaniem 
do oazowej trady-
cji, w której kilka 



Oaza nr 113 Pismo Ruchu Światło-Życie

74

lub kilkanaście grup oazowych różnego 
stanu (dzieci, młodzież, dorośli, małżon-
kowie z  rodzinami) przeżywających 
w danym rejonie rekolekcje (czy swoją 
formację) tworzy Oazę Wielką.

W naszej diecezji przed laty funkcjo-
nowały dwie Oazy Wielkie: „Moria” 
i „Ofel”. Pierwsza z nich gromadziła się 
w wakacje na dniach wspólnoty w Le-
śnej Podlaskiej, druga 
– w Woli Gułowskiej. 
Znaczenie  nazwy 
domu uzmysławia, że 
miejsce to ma być 
przestrzenią, gdzie 
wspólnoty oazowe na-
szej diecezji będą mo-
gły dojrzewać w wie-
rze oraz gromadzić się, 
aby doświadczać w ra-
mach Oazy Wielkiej 
tajemnicy Kościoła 
Powszechnego.

Chcemy, by był to 
Dom: miejsce pracy 
i  odpoczynku, mo-
dlitwy i zabawy, du-
chowego rozwoju 
i trudu posługi. Pra-
gniemy, by oazowi-
cze i  nie tylko oni 
poprzez dni skupie-
n i a ,  rekolekc j e , 
warsztaty oraz po-
przez pracę i  troskę 
materialną doświad-
czyli Bożego prowa-

dzenia – w takim stopniu, w jakim do-
świadczył go Abraham.

Jednak – jak to z domem bywa – wy-
maga on wkładu chęci, modlitwy, pracy 
oraz finansów ludzi, którym zależy na 
dobru i zbawieniu osób korzystających 
z tego miejsca. Ludzi, którym zależy, by 
Boża chwała się rozszerzała.

ks. Marek Andrzejuk



Oaza nr 113Pismo Ruchu Światło-Życie

75

„To wszystko trzeba podciągnąć do wspólnego mianownika, który nazywamy 
Międzynarodowe Centrum Ruchu Światło-Życie. Tutaj w tej chwili jest punkt 
ciężkości, jeżeli chodzi o Ruch w ogóle, i to, co się tutaj podejmuje, jest podej-
mowane w ramach Ruchu i w poczuciu odpowiedzialności za całość Ruchu 
Światło-Życie”.

Te słowa o centrach (przytoczone we wstępie) wypowiedział Ojciec na emigracji, 
kiedy był pozbawiony możliwości fizycznego przebywania w Krościenku, centrum 
Ruchu, czy gdziekolwiek w Polsce. Co możemy z tych słów odczytać?

Po pierwsze punkt ciężkości jest tam, gdzie jest on, założyciel Ruchu. Ma za sobą 
doświadczenie tworzenia i opuszczania centrów; centrami stają się miejsca, gdzie 
są ludzie Ruchu, gdzie jest Wspólnota Niepokalanej Matki Kościoła i kapłani ze 
Wspólnoty Chrystusa Sługi, gdzie są diakonie i panuje określony styl życia: 
światło-życie.

Odnośnie przyszłości natomiast stwierdza, że nie wiadomo, jak ta idea się będzie 
konkretnie rozwijać, jak będą wyglądać poszczególne etapy, ale uznaje że „Ruch 
Światło-Życie, jeżeli ma być tym, czym ma być, czyli ma realizować to, co okre-
ślamy słowem charyzmat Ruchu Światło-Życie, to musi mieć swoje oparcie 
właśnie o takie centra Światło-Życie”.

Jak wygląda nasz etap? Co się zmieniło? Jak to wpływa na wizję centrum dzisiaj?
Powołanie Stowarzyszenia DIAKONIA Ruchu Światło-Życie sprawiło, że rozezna-
wanie przyszłości i prawo podejmowania decyzji zostało przekazane Kongregacji 
Diakonii, ciału, które na pewno nie będzie związane z oazą stałą jako miejscem 
zamieszkania. To zgromadzenie ma udział w wybieraniu moderatora generalnego, 
ma swoich przedstawicieli w Centralnej Diakonii Jedności. Jest w takim samym 

Po trzydziestu 
latach...
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stopniu złożone z pań z INMK, moderatorów, jak i osób świeckich różnego 
stanu. Obecnie tu jest punkt ciężkości Ruchu.

Tworzenie centrów nie może być celem rozwoju Ruchu, bo centra są narzędziem 
budowania w ludziach nowego życia. Jeżeli będzie żywa idea, będzie ewan-
gelizacja, modlitwa, będą znajdować się różne miejsca i różne przestrzenie, 
w których jej realizacja będzie możliwa, choćby tylko po części.

Poza tym trzeba sobie postawić pytanie, czy w ogóle będzie realne spełnienie 
wszystkich przewidzianych przez Ojca warunków, włącznie z koniecznością 
obecności kogoś z INMK. Kiedyś panie żyły tylko we wspólnotach. Obecnie 
wiele z nich podejmuje normalną pracę zawodową. Ile spośród nich będzie 
się czuło powołanych do życia w centrach?

Niemniej wiele osób tęskni za takimi miejscami jak Krościenko, Carlsberg. 
Chciałoby się je mieć w diecezji, blisko. Tyle że na „naszym etapie” w wielu 
miejscach to marzenie odległe w realizacji. Żeby powstało fizycznie miejsce, 
muszą być najpierw ludzie żyjący charyzmatem, mający wspólną wizję i cel. 
Nie będzie rozwoju Ruchu, jeśli nie będzie rzeczywiście działającej diakonii 
jedności, nie będzie troski o dobre, wspólnotowe przeżywanie Rejonowych Dni 
Wspólnoty, nie będzie wspólnej pracy i modlitwy wszystkich wspólnot Ruchu 
– nie będzie przeżywania centrum w wymiarze duchowym.

Wiola Szepietowska



Między nami
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OTOCZONY PIĘKNEM
Jesteś jak król z bajki.
Dlaczego?
Bo masz trzy córki.
Lubię otaczać się pięknem! Marysia 

ma osiem lat, Gabrysia 
pięć, a  Weronisia – dwa 
latka. Ostatnio wymyśliły, 
żebym im zrobił samo-
chód. Same go zaprojekto-
wały. Ma być w kształcie 
serca. 

Różowy?
O kolorach jeszcze nie 

rozmawialiśmy, ale na 
pewno (śmiech). Wchodzi 
się tam po schodkach. 
A siedzenia są przodem do 
siebie, żeby można było 
porozmawiać przy stoliku 
(śmiech). Kierowca musi 
patrzeć na drogę przez tego, kto siedzi 
naprzeciwko. 

Zachwyca mnie, że moje córki mają 
takie kobiece serca. I  trzeba je dużo 
przytulać.

A żona?
Ola pracuje w  Instytucie Pamięci 

Narodowej, w tej chwili jest na urlopie 
wychowawczym. W tym czasie stwo-
rzyła i wydała rodzinną grę PYTAKI. 

Mistyka i dinozaury
Z Tomaszem Sulejem rozmawia Agnieszka Salamucha.

Dzięki współpracy z Michałem Krecz-
mańskim, znajomym z Ruchu i świet-
nym PR-owcem, sprzedała już 4 tysiące 
egzemplarzy, a na tegorocznych Targach 
Wydawców Katolickich PYTAKI do-

stały wyróżnienie FENIKS 2014. Teraz 
z kolei Ola tworzy z przyjaciółką warsz-
taty dla kobiet „Przystań serca”. Też 
świetna sprawa! Moja żona jest dosko-
nałą organizatorką. Przez pewien czas 
organizowała na przykład tzw. SMSy, 
czyli Saloniki Muzyczne Sulejów. Zapra-
szaliśmy profesjonalnego muzyka 
i  znajomych z dziećmi. Był i klarnet, 
i  kontrabas, i  ksylofon. Po koncercie 
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dzieci mogły grać na różnych instru-
mentach.

Ola organizuje też czasami festiwale 
filmowe w naszym ogrodzie.

Nad wejściem do Waszego domu 
widnieje duży hebrajski napis. 

„Jeśli Pan domu nie zbuduje, na 
próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą” 
Ps 127,1. Dom stoi przy ulicy i ten napis 
jest dobrze widoczny, więc wielu ludzi 
się zatrzymuje – ale nikt się nie uśmie-
cha. To zabawna obserwacja (śmiech). 
A  inni mówią: „pierwsi chrześcijanie 
pisali takie rzeczy, ale po grecku” 
(śmiech). A  ja na to, że przecież tylko 
oryginał tekstu jest natchniony, dlatego 
mam napis po hebrajsku.

Jak długo jesteście w kręgu Domo-
wego Kościoła?

Od dziesięciu lat. Oboje mamy za 
sobą doświadczenie Oazy młodzieżo-
wej. Po ślubie od razu chcieliśmy być 
w  kręgu i  zbieraliśmy znajomych 
z różnych środowisk. Jednych zapro-
siliśmy na jakiejś imprezie w pubie.

Poza pracą zawodową, przez pół 
roku – od stycznia do czerwca – pro-
wadzimy w parafii poradnię rodzinną. 
Od wielu lat prowadzimy także kursy 
przedmałżeńskie. Muszę się pochwa-
lić, że przyjeżdżają do nas nawet lu-
dzie z  drugiego końca miasta, bo 
wyczytali w Internecie, że nasz kurs 
jest dobry. Mamy z  tego ogromną 
frajdę.

Staramy się tak prowadzić kursy 
przedmałżeńskie, żeby z  nowych 
małżeństw powstawały kręgi DK. 

Prapióro z Gór Karatau (Kazachtan)– ogniwo pośrednie między łuską gada a piórem, przywiezione 
z ekspedycji Instytutu Paleobiologii PAN w 2006 roku (w ekspedycji uczestniczył też autor). Ry-
sunek: „Ewolucja” 4/2011.
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Przede wszystkim staramy się zewan-
gelizować narzeczonych. Uświadomić, 
że w swoim małżeństwie mogą liczyć na 
pomoc z Góry. Staramy się ich namówić, 
żeby modlili się razem. Ludzie mówią 
szczerze o  różnych sprawach, które 
odkrywają podczas naszych spotkań. 
Później spotykam ich w kościele, w po-
ciągu... Rozmawiamy o tym, jak się im 
wiedzie. Pokazują mi też swoje dzieci.

ŻÓŁWIE I SMOK
Gdzie pracujesz?
W Instytucie Paleobiologii Polskiej 

Akademii Nauk. Nasz instytut jest jedną 
z najlepszych instytucji przyrodniczych 
w Polsce. Mamy mnóstwo publikacji 
uznawanych na całym świecie. Osobi-
ście czuję się częścią światowej grupy 
badającej trias. Jestem również kierow-

nikiem warszawskiego Muzeum Ewo-
lucji Instytutu Paleobiologii PAN.

Wyczytałam w Wikipedii, że pale-
obiologia to nurt w  paleontologii, 
nauka zajmująca się sposobem życia 
i formami współistnienia organizmów 
w  minionych erach geologicznych. 
A paleontologia to część biologii zaj-
mująca się organizmami kopalnymi.

Paleontologia jest ciekawą nauką, bo 
jest jednocześnie nauką przyrodniczą 
i  historyczną. To historia przyrody. 
Chociaż należy do przyrodoznawstwa, 
różnych rzeczy nie możemy odtworzyć, 
sprawdzić. Pewne eksperymenty można 
testować, ale to nie są takie ekspery-
menty jak w fizyce. Bo nie ma powta-
rzalności.

Opowiadał mi ksiądz profesor Marek 
Starowiejski, patrolog, o eksperymento-
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waniu w archeologii. Znaleziono wybra-
kowany rękopis jakiejś sztuki. Ktoś go 
uzupełnił, a potem znaleziono oryginał. 
Po sprawdzeniu i porównaniu z wersją 
uzupełnioną okazało się, że dużo paso-
wało. My pracujemy bardzo podobnie.

Jesteś znany z tego, że wykopujesz 
dinozaury.

Nie tylko dinozaury. A moje odkrycia 
uważam za ewidentne działanie Ducha 
Świętego. Kiedy ktoś mnie pyta, jak mi 
się udało, odpowiadam, że anioł stróż 
mi podpowiedział. To jest rzeczywiście 
Boże błogosławieństwo. Moi koledzy 
ateiści – w moim instytucie większość 
pracowników to ateiści – twierdzą, że 
w tym musi tkwić coś więcej (śmiech). 
Mówią: „panie Tomku, pan ma po 
prostu nosa”.

Jedno z  takich miejsc znalazłem, 
wracając z rodziną z wakacji. Wiedzia-
łem, że niedaleko Zawiercia jest wysy-
pisko śmieci...

Grzebałeś w śmieciach?!
...gdzie kilkanaście lat temu wyko-

pano wielki dół, a w tym dole od-
kryto skamieniałości. Akurat prze-
jeżdżaliśmy koło Zawiercia, więc 
stwierdziliśmy, że się zatrzymamy. 
Przeoczyłem właściwe miejsce, po-
jechaliśmy za daleko, ale na mapie 
było informacja, że obok Poręby też 
jest podobno wysypisko śmieci. 
Podjechaliśmy tam. 

Las, pola – a  wysypisko śmieci 
zrekultywowane. Poczułem zniechę-
cenie, ale pomyślałem, że skoro tu 

już jesteśmy, to przynajmniej obejdę 
teren. Po jednej stronie pagórka żona 
z córkami zrobiły sobie piknik, a ja po 
drugiej stronie doszedłem do miejsca, 
w którym ktoś usunął warstwę gleby 
i  zostawił szare błoto. Znalazłem tam 
ząb dinozaura i  fragment pancerza 
żółwia. A teraz mamy cztery kompletne 
pancerze żółwi, najstarsze na świecie. 
Najstarsze, chociaż nie jedyne tak stare. 
Równie stare są w Niemczech, tyle, że 
w Niemczech mają same pancerze, a my 
mamy pancerze, kości długie, kręgi 
ogonowe. Jeszcze nie znaleźliśmy 
czaszki, ale są szanse, że ją wykopiemy. 
Ciągle znajdujemy coś nowego.

Trudno uwierzyć w tę historię.
Nie tylko tobie. Kiedy później w tym 

miejscu na obozie wykopaliskowym 
przedzieraliśmy się przez las – bo tam 
nie było dobrej drogi – usłyszałem, jak 
jeden student powiedział do drugiego: 
„kurczę, jak ten Sulej to znalazł?” 
(śmiech).
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Są też inne historie. Na stanowisku 
wykopaliskowym w Woźnikach organi-
zowano dwutygodniowe obozy z udzia-
łem studentów. Generalnie niczego nie 
znaleźli – kilka ząbków i jedną ciekawszą 
kość. Ja przyjeżdżam po tym obozie, 
kopię godzinę i znajduję ciekawe rzeczy 
(śmiech). Takich przypadków jest mnó-
stwo! 

Ostatnio znaleźliśmy też nowe miej-
sce. Wiedzieliśmy wcześniej, że tam 
muszą być jakieś kości, ale nie mieliśmy 
pojęcia, gdzie dokładnie. Przyjechaliśmy 
z  trzema chłopakami. Musiałem zała-
twić koparkę. Zanim poszedłem, powie-
działem, żeby oni w tym czasie kopali, 
bo może coś uda im się znaleźć. Znaleźli 
bloki skalne, gdzie były skamieniałości, 
ale nic poza tym. A  ja przyszedłem, 
uderzyłem dosłownie dwa razy, i poka-
zały się kości (śmiech).

Twój anioł stróż działa tylko w Pol-
sce, czy też rozwija działalność na 
skalę światową?

Byłem na wykopaliskach w Kazach-
stanie, w górach Karatau. Samo sta-
nowisko zostało znalezione przez 
Rosjan, którzy zorganizowali tam 
wiele ekspedycji i  znaleźli mnóstwo 
ciekawych rzeczy: żółwie, krokodyle, 
jaszczurki. Takie sprzed 155 milionów 
lat. 

Ale najciekawszym znaleziskiem był 
okaz, który Rosjanie opisali jako bardzo 
prymitywne prapióro. Dosyć szybko 
znaleźli się badacze, którzy stwierdzili, 
że to nie jest żadne pióro, tylko liść sa-

gowca. My jednak czuliśmy, że ten trop 
może być ciekawy, dlatego zorganizo-
waliśmy własną ekspedycję. Pojechali-
śmy w czterech na dziesięć dni. Mój 
kolega Grzegorz Niedźwiedzki już 
drugiego dnia znalazł drugie prapióro. 
Do tego dużo bardziej kompletny okaz, 
i  lepiej zachowany. W porównaniu do 
tego, czym dysponowali Rosjanie – nie-
bywałe szczęście. Sprawdziliśmy też 
izotopy tlenu i okazało się, że to jednak 
są pióra, a nie liście rośliny. Opisaliśmy 
więc ten okaz jako prapióro, dokładając 
swoją cegiełkę – ciekawą koncepcję 
powstania pióra w ogóle. Bo to jest nadal 
wielka zagadka.

Czy prowadzisz zajęcia ze studen-
tami?

W ciągu roku akademickiego – nie 
(no może tylko raz w roku). Ale orga-
nizuję obozy. Zapraszam na wykopa-
liska chętnych studentów z całej Polski. 
Na początku wszyscy pukali się 
w głowę i mówili, że ci studenci będą 
pić. Ja byłem spokojny. Sam nie piję 
alkoholu i  wiedziałem, że to będzie 
miało wpływ na atmosferę. Owszem, 
wypiją po jednym piwku, ale nikt się 
nie upija. A jedna dziewczyna po wy-
kopaliskach podpisała deklarację 
KWC. 

Czasem proponuję oazowe zabawy 
integracyjne, większości się to podoba. 
Moi studenci z wykopalisk wiedzą, że 
prowadzę poradnię, więc podpytują 
o  różne rzeczy. Czasami wspólnie się 
modlimy, ale to zależy od grupy.
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Obydwoje z żoną widzimy, jak wiele 
umiejętności czysto ludzkich dała nam 
Oaza. Nie mam żadnych problemów, 
żeby wystąpić przed dużym zgromadze-
niem, przed kamerą, w telewizji. Kiedy 
organizowałem pierwsze obozy, pytano 
mnie, gdzie się tego nauczyłem. A  ja 
odpowiadałem: w kościele! (śmiech).

Co uważasz za swoje największe 
odkrycie?

Opisałem kilka nowych gatunków. 
Jeden to jest wielki płaz (Cyclotosaurs 
intermedius) i opisałem go z koleżanką, 
Dorotą Mejer. A drugiego opisałem już 
sam. Na cześć mojej żony Oleńki nazwa-
łem go Stagonolepis olencae. Inne opisa-
łem z przyjacielem Grzegorzem Niedź-
wiedzkim.

Kolekcjoner minerałów Robert Bo-
rzęcki znalazł w Lisowicach kości, które 
opisaliśmy i nazwaliśmy Smok wawelski. 
Prezydent Krakowa przysłał nam ofi-
cjalne podziękowanie.

Niby wiele odkryć, ale też czasami 
widzę, jak bardzo nie nadaję się do tej 
pracy.

To żart?
Niestety, nie. Z wielkim trudem przy-

chodzi mi pisanie artykułów. Kiedy 
promotor czytał moją pracę magister-
ską, stwierdził: „musiał pan mieć fatalną 
nauczycielkę języka polskiego”. A ja tak 
naprawdę miałem świetną nauczycielkę 
języka polskiego! (śmiech). Ale jakoś 
nikt nie nauczył mnie pisania. To jest 
zresztą bolączka polskiego systemu 
edukacji, także edukacji wyższej.

Na szczęście całkiem nieźle rysuję. Na 
szczęście, bo kości, które wykopiemy, 
trzeba narysować.

Nad czym teraz pracujesz?
Nad dicynodontem. To był gad ssako-

kształtny, największy i najmłodszy na 
świecie.

Co to znaczy „gad ssakokształtny”?
To grupa gadów, z których wywodzą 

się ssaki. Od samego początku istniały 
dwie grupy gadów: z  jednej powstały 
dinozaury i krokodyle, z drugej – gady 
ssakokształtne, a z nich ssaki.

To jest w ogóle ciekawa historia. Taka 
trochę metafizyczna. Gady ssako-
kształtne w permie, czyli mniej więcej 
270 milionów lat temu, były bardziej 
rozwinięte niż przodkowie dinozaurów. 
Ale tak się potoczyła historia klimatu, 
że to dinozaury się rozwinęły i cała era 
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mezozoiczna to czas ich panowania. 
Dinozaury utworzyły mnóstwo gatun-
ków, rodzajów, zajęły różne nisze ekolo-
giczne. Z gadów naczelnych powstały 
też prawdopodobnie pterozaury. 

Ssaki powstały mniej więcej w  tym 
samym czasie co dinozaury. To była 
grupa maleńkich zwierzątek, które 
prawdopodobnie musiały żyć nocą, bo 
za dnia dominowały dinozaury. Czyli to 
był taki czas, kiedy przeżywały jakiegoś 
„doła”, można by powiedzieć. Taką noc. 

Wtedy wykształcił się ich – i nasz, ssaczy 
– świetny węch, świetny słuch, świetny 
wzrok. Nauczyliśmy się ogrzewać ciało, 
dopiero później nasi przodkowie na-
uczyli się je schładzać. Wtedy nastąpiły 
najważniejsze elementy rozwoju, które 
później mogły doprowadzić do powsta-
nia człowieka, kiedy dinozaury wygi-
nęły. 

To jest piękny przykład z historii życia 
na Ziemi. Kiedy nasi przodkowie, ssaki, 
musiały być maleńkie, niezauważone, 
i  chować się nocą, żeby przetrwać, to 
wtedy rozwinęły mnóstwo umiejętności 
i  cech, z  których teraz korzystamy. 
A dinozaurów już nie ma! 

Zdarza mi się tłumaczyć uczniom: 
kiedy macie „doła”, kiedy doświadczacie 

własnej słabości, tego, że się nie nadaje-
cie – to jest wspaniały czas, kiedy może-
cie się rozwinąć.

BÓG I EWOLUCJA
Czy Twoja praca pomaga Ci w szu-

kaniu Boga?
Tak. Na dwa sposoby. Pierwszy to ten, 

że doświadczam Bożej pomocy i znaj-
duję. To, że mogę jeździć spokojnie we 
wszystkie mało bezpieczne dziury, nie 
boję się, bo niby czego mam się bać. Jest 

jeszcze drugi sposób: sama ewolucja. 
W Kościele sporo ludzi ma podejście 
kreacjonistyczne, ewolucja jest dla nich 
„be”. Mam tutaj własne przemyślenia. 

Kreacjoniści uważają, że Pan Bóg in-
geruje w historię tylko w szczególnych 
momentach. 

Na przykład mówi: „niech się stanie 
nasionko jakiejś rośliny, wkopane w zie-
mię, i niech powstaną z tego nasionka 
rośliny kwiatowe, które będą dalej ewo-
luowały”. A  ten pierwszy organizm to 
było po prostu działanie nadprzyro-
dzone, cud. To pokazuje, że Pan Bóg 
ingeruje tylko czasami w życie. W nasze, 
ludzkie, też. 

Natomiast jeżeli uznam, że ewolucja 
się toczy jakby za zgodą Boga, ale bez 

Kiedy nasi przodkowie, ssaki, musiały być maleńkie, niezau-
ważone, i chować się nocą, żeby przetrwać, to wtedy 

rozwinęły mnóstwo umiejętności i cech, z których teraz 
korzystamy. A dinozaurów już nie ma!
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cudownej interwencji, to rozumiem, że 
w moim życiu Pan Bóg też działa, ale 
zazwyczaj bez cudownych interwencji, 
w normalny sposób, na co dzień. Dla-
tego według mnie bardziej Boże jest 
myślenie, że Pan Bóg stworzył świat za 
pomocą ewolucji.

Taka koncepcja ewolucji dobrze 
koresponduje z  koncepcją świętego 
Tomasza o creatio ex nihilo, stworze-
niu świata z niczego. Bóg nie tylko 
stwarza byty jednorazowo, ale też cały 
czas podtrzymuje je w istnieniu. 

W  zrozumieniu procesu ewolucji 
może pomóc porównanie powstawania 
gatunków z powstawaniem skał. Nikt 
nie widział, jak powstaje gatunek i dla 
niektórych jest to dowód, że ewolucja 
nie istnieje. Nikt nie widział też, jak 
powstają na przykład skały osadowe. 
A mimo to nikt nie twierdzi, że skały 
zostały ulepione przez Boga. Oba pro-
cesy wymagają milionów lat! Nie jeste-
śmy w  stanie ich zaobserwować, ale 
możemy badać ich przebieg i prawa, 
które nimi rządzą. 

Czasem spotykam się ze stwierdze-
niem, że tak złożone struktury jak oko 
ludzkie czy inne istotne organy, nie 
mogły powstać z innych struktur stop-
niowo, przez malutkie zmiany. 

Na przykład pióro pawie z  łuski 
gada?

Zgadzam się, że trudno to sobie wy-
obrazić. Ale słuchając gaworzenia mojej 
11-miesięcznej córki, która próbowała 
powiedzieć „mama”, dotknąłem tej 

stopniowości. Ile potrzeba prób, żeby to 
w końcu wyszło! Nie wiadomo, kiedy 
Weronisia zaczęła się uczyć tego słowa, 
i nie wiadomo, czy będziemy w stanie 
wskazać moment, w którym zostanie 
osiągnięty pełen sukces. Wszystko od-
bywa się stopniowo.

Dla mnie badanie tego, jak z jednych 
gatunków powstają inne, jest źródłem 
zachwytu nad wielkością Boga. On nie 
jest inżynierem robiącym plany. Planuje 
tylko ten, kto ma przed sobą przyszłość. 
A Bóg, choć jest obecny w czasie, nie jest 
nim ograniczony. Dla Niego jednocze-
śnie istnieje przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość.

Nieraz rozmawiam ze studentami, czy 
jest jedna prawda o tych czaszkach, które 
wykopałem. Ich zdaniem – nie. Może 
być tak, ale może być też zupełnie ina-
czej!

Jak to? Ten Wasz zwierzak, posia-
dacz czaszki, przecież jakiś był – taki, 
a nie inny. To nie zależy od interpreta-
cji. Możecie mieć najwyżej problem 
z ustaleniem, jaki był.

Jedna czaszka jest źle zachowana, ale 
inne czaszki są zachowane idealnie, 
i wszystko na nich widać. Trzeba zakła-
dać, że dzięki badaniom zbliżamy się do 
prawdy. Bo jest jedna prawda i  trzeba 
być jej wiernym. Kiedyś psycholog dr 
Tomasz Ochinowski, którego poznałem 
na naszej wspólnej KODA powiedział, 
że mam szczęście, że w pracy zajmuję 
się szukaniem Boga, bo Bóg jest prawdą. 

Dziękuję za rozmowę.
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Aniu, twoje ostatnie powieści wy-
dane zostały w serii „Tylko dla dziew-
czyn”, ale przyznaję, że chociaż nie 
jestem dziewczyną, to przeczytałem je 
z dużym zainteresowaniem. Czy fak-
tycznie piszesz tylko dla dziewczyn?

Łacina, arabski 
i dobre książki

Podobno pisarze to jeden z wymierających gatunków, zaraz za arabistami. 
Są jednak jeszcze na świecie ludzie, którzy piszą dobre książki – jedni 
fantastyczne i obyczajowe, a drudzy słowniki polsko-arabskie. O pisaniu, 
języku arabskim i formacji z Anią i Jurkiem Łacinami rozmawia Jacek 
Skowroński.

Ania: Nie. Serię nazwano trochę 
niefortunnie, ale niedługo będzie 
wznowienie i  nowa seria będzie się 
nazywać „seria z  kropką”. Nie wiem 
czemu akurat tak, ale myślę, że zmiana 
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nazwy wyjdzie książkom „na zdrowie”. 
Piszę je dla całej rodziny. Moim ma-
rzeniem jest, by czytali je i rodzice, i ich 
nastoletnie dzieci, i  potem o  nich 
dyskutowali. Dlatego określam je jako 
„literaturę familijną”. Zawsze dodaję 
w tle dorosłego bohatera z jego proble-
mami, rysowanego trochę cieńszą 
kreską niż ten główny, mający zwykle 
ok. 17-18 lat. Cieńszą kreską, bo zakła-
dam, że dorosły czytelnik jest bardziej 
wyrobiony literacko i  umie czytać 
między wierszami, a chcę by i dorosły 
miał przyjemność z lektury. Staram się 
jednak tak to napisać, by książka nie 
zaszkodziła nawet bardzo młodemu 
czytelnikowi, jeśli po nią sięgnie. Może 
jej co najwyżej nie zrozumieć, ale 
książka nie zrobi mu krzywdy. 

Gdzie szukasz inspiracji?
Ania: Wszędzie. Nigdy nie wiem, co 

mnie zainspiruje. To może być usłyszane 
gdzieś zdanie, fragment artykułu w ga-
zecie, coś, co zobaczę, przeżyję, czasem 
nawet pomysł może mi się przyśnić. Ale 
najbardziej inspirujące są chyba roz-
mowy z  ludźmi. Zarówno te przed 
przystąpieniem do pisania, jak i dysku-
sje w trakcie powstawania książki. 

Bohaterowie twoich książek bez 
problemu funkcjonują w Internecie 
i  nic dziwnego, skoro żyją w  XXI 
wieku. Zresztą również dla Ciebie 
Internet nie jest czymś niezwykłym. 
Jak myślisz, czy rzeczywistość wirtu-
alna może zagrozić potrzebie czytania 
książek? 

Ania: Nie wiem. Pochodzę z poko-
lenia przedinternetowego, więc czyta-
nie mam we krwi i mimo że w inter-
necie spędzam masę czasu (komputer 
jest ostatnim urządzeniem, jakie wy-
łączamy przed snem i  często pierw-
szym, które włącza się rano) to jednak 
nie osłabiło to mojej miłości do książek 
i czytam, kiedy tylko mam okazję. Jak 
będą sobie z tym radzić dzieci, które 
zaczęły przygodę z komputerem wcze-
śniej niż z książkami? Trudno powie-
dzieć. Na szczęście ciągle jest jeszcze 
żywa tradycja czytania dzieciom. Na 
razie, chwalić Boga, mam stopniowo 
powiększającą się grupę czytelniczek, 
a  nawet trochę czytelników. Martwi 
mnie jednak, że procentowo niewielki 
udział stanowią w  nim członkowie 
Ruchu Światło-Życie. Kiedy pytam, 
czemu nie czytają (nie, „czemu nie 
czytają moich książek”, tylko w ogóle 
czemu nie czytają), często otrzymuję 
odpowiedź, że nie mają czasu, a  są 
i  tacy, którzy twierdzą, że jedyną 
książką wartą czytania jest Biblia, 
ewentualnie czasopisma katolickie. 

Pewnie trudno ci się z tym zgodzić.
Ania: To temat na osobną dyskusję. 

Oczywiście nie chcę powiedzieć, że 
kiedy ktoś wchodzi do Ruchu, to prze-
staje czytać, bardziej chodzi mi o to, że 
od ludzi z Ruchu chciałabym wymagać 
więcej niż od przeciętnego zjadacza 
chleba. Błogosławiony ks. Bronisław 
Markiewicz w  swoich zapiskach we-
wnętrznych zanotował: „boję się jednej 
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książki czytelnika”. Zgadzam się z nim. 
Lektura jednej tylko książki, choćby to 
była sama Biblia – zubaża i  zawęża 
horyzonty. Ale oczywiście jeszcze 
ważniejszy jest odpowiedni dobór 
lektur. Uważam, że rodzice powinni 
pierwsi czytać książki, które polecą 
potem swoim dzieciom, niezależnie od 
tego, czy będzie to etap bajeczek dla 
maluszków, czy książek dla młodzieży.

Przeczytane książki wpływają na 
to, kim jesteśmy?

Ania: Dzisiaj przypadkiem trafiłam 
na opis eksperymentu, w którym ba-
dane osoby miały dokończyć zdania, 
wybierając właściwy wyraz spośród 
kilku. Okazało się, że po zakończeniu 
eksperymentu grupa, która widziała 
wyrazy związane z uprzejmością (np. 
miły, uprzejmy, cierpliwy), przez jakiś 
czas zachowywała się uprzejmiej. 
Grupa, która widziała wyrazy w  ro-
dzaju „niemiły”, „przerywać”, „prze-
szkadzać” miała większe tendencje do 
bycia nieuprzejmym. Okazało się, że 
sama tylko styczność ze słowami zwią-
zanymi z  danym zachowaniem czy 
cechą wpływa na nasze zachowanie. 
I  dzieje się to całkowicie poza naszą 
świadomością. W jednej z odmian tego 
testu uczestnicy mieli kontakt ze sło-
wami związanymi ze starością i  po 
zakończeniu testu wolniej przemierzali 
korytarz prowadzący do wyjścia. Cóż, 
to kolejne potwierdzenie prawdziwości 
powiedzenia „Stajesz się tym, czym się 
karmisz”. Dlatego właśnie tak ważne 

jest zarówno sięganie po słowo pisane, 
jak i  dbanie o  to, by sięgać tylko po 
rzeczy dobrej jakości. Życie jest za 
krótkie, nie warto go marnować na 
chłam.

Jak to się stało, że będąc biologiem 
molekularnym i genetykiem zajęłaś 
się pisaniem?

Ania: Cały czas czuję się biologiem. 
Chociaż już nie pracuję w zawodzie, te 
zagadnienia nadal mnie ciekawią. 
Jednak kiedy pracowałam naukowo, 
brakowało mi czegoś. Myślałam, że 
może ludzi, ale okazało się, że chyba 
właśnie tworzenia. Praca naukowa to 
odkrywanie tego, co jest, i zależności 
między różnymi procesami. Natomiast 
pisanie to z  jednej strony nieustanne 
dokształcanie się (muszę przecież znać 
zagadnienie, o którym piszę), a z dru-
giej praca twórcza, kreowanie nowych 
światów i historii. Dopiero mogąc ro-
bić obie rzeczy poczułam się spełniona. 
Chociaż nie zarzekam się, że to na 
zawsze. 

A jednak.
Różnie się w życiu układa, już parę 

razy zmieniałam zawód. Być może 
czeka na mnie jeszcze moje Ur Chal-
dejskie, z którego trzeba będzie wyjść, 
ale mam nadzieję, że raczej już jestem 
w Kanaanie. Na razie robię to, co robię, 
i  sprawia mi to radość, choć czasem 
okupioną dużym trudem. No i, co tu 
dużo mówić, nie jest to praca dobrze 
płatna. By ją wykonywać, trzeba to po 
prostu lubić i mieć coś do powiedzenia. 
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Mam nadzieję, że moje książki rodzą 
i  będą rodzić jakieś dobro w  życiu 
czytelników. Jeśli przestaną, będzie to 
znaczyło, że czas poszukać sobie in-
nego sposobu na życie.

Jak na twoje pisanie reaguje ro-
dzina? Da się wytrzymać z kimś ży-
jącym w dwóch rzeczywistościach na 
raz? 

Jurek: Nigdy nie odbierałem tego 
jako życia w dwóch rzeczywistościach 
na raz. Czym innym jest tworzenie, 
a czym innym życie tym, co się stwo-
rzyło. Jesteśmy wprawdzie skazani na 
życie w  dwóch rzeczywistościach na 
raz, nawet jeśli nie jesteśmy pisarzami. 
Każde wyobrażenie, każde abstrak-

Ania: Nie wiem. Musiałbyś zapytać 
o to rodzinę. Ja mogę tylko powiedzieć, 
że bez Jurka raczej przestałabym pisać. 
Nawet jeśli nie ma bezpośredniego 
wpływu na tekst moich książek, więk-
szości nawet nie czytał, to jednak jest 
jakimś rodzajem muzy, czy może ra-
czej muza, czyli geniusza. To zapo-
mniane słowo, w tej chwili prawie się 
go nie używa w tym znaczeniu.

cyjne myślenie odrywa nas od twar-
dego gruntu. Nie ma czegoś takiego jak 
idealny materializm. Kiedy ta druga 
rzeczywistość zaczyna służyć do nego-
wania pierwszej albo odsuwania jej na 
dalszy plan, wtedy dopiero możemy 
powiedzieć, że jest źle. Każda praca, 
jeśli nas absorbuje nazbyt mocno, 
odrywa nas od rodziny. Jedni znoszą 
to oderwanie lepiej, inni gorzej. Pro-
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blem polega zatem raczej na umiejęt-
ności planowania czasu. Moje stano-
wisko w tej sprawie jest takie: uczymy 
się tego, przyszłość przed nami. W każ-
dym razie nie odbieram tego jako 
wielkiego problemu, co nie znaczy, że 
nie ma nad czym pracować. Dobre 
owoce przynoszą dialogi małżeńskie. 
Myślę, że takie oderwanie od rodziny 
w stronę pracy więcej trudności spra-
wia Ani niż mnie. 

Ania: W stronę pracy albo na przy-
kład hobby. To prawda. Jurek czasem 
mi „znika”, chociaż ciałem jest obecny 
w  pokoju, i  kiedy długo nie wraca, 
budzi to mój żywiołowy sprzeciw.

Jurku, zajmujesz się dość rzadką 
specjalnością. Dlaczego arabistyka?

Jurek: Tego typu pytania zwykle 
wymagają więcej niż jednej odpowie-
dzi. Dla człowieka wierzącego odpo-
wiedź jest bardzo prosta: ponieważ tak 
mnie Pan Bóg poprowadził. Kiedy 
rozpoczynałem studia w  roku 1979, 
Arabowie nie byli nacją, na którą 
spoglądałbym ze szczególnym podzi-
wem. Wychowany na książkach Szklar-
skiego, Maya, Verne’a byłem zafascy-
nowany podróżami. Przy okazji roz-
glądałem się za kierunkiem studiów, 
który mógłby mi zaoferować ciekawą 
pracę po ich ukończeniu. 

Była szansa na znalezienie pracy 
w zawodzie?

Jurek: W tamtych czasach było za-
potrzebowanie na tłumaczy języka 
arabskiego. Praca na kontraktach za-

granicznych, zarobki w twardej walu-
cie, chociaż dużo niższe niż w firmach 
zachodnich, to jednak nieporówny-
walnie wyższe od średniej płacy 
w PRL. No i kto wie, czy nie przede 
wszystkim klimat. Lubię ciepło, nie 
lubię zim. Stopniowo zacząłem rów-
nież lepiej rozumieć Arabów. Nie da 
się ich wszystkich wrzucić do jednego 
worka. Ludzie dzielą się na dwie pod-
stawowe grupy: tych, którzy mają 
wobec ciebie dobre intencje i  tych, 
którzy mają intencje złe. Jest też i grupa 
trzecia, dla której nie tyle liczysz się ty, 
lecz to, co posiadasz. Na czym skupimy 
naszą uwagę, to będziemy widzieć. 
Staram się skupiać uwagę przede 
wszystkim na ludziach dobrych. Jest 
ich tam bardzo dużo. Moim zdaniem 
zdecydowanie więcej niż złych, chociaż 
ta ciemna strona też istnieje i  trzeba 
być tego świadomym. 

Co szczególnie zawróciło twoją 
uwagę?

Jurek: Honor, poszanowanie dla 
tradycji, gościnność, nieczęstowanie 
alkoholem to są wartości, które doce-
niam. Zauważam również, że i to, iż ja 
nie piję alkoholu, jest przez muzułma-
nów odbierane pozytywnie. Od wielu 
lat jestem zafascynowany zjawiskiem 
istnienia tego, co dobre, w  różnych 
kulturach. Jesteśmy sobie bliżsi niż się 
nam wydaje, pozostając zarazem: my 
nami, a oni sobą. 

Ile czasu zajmuje poznanie tego 
języka w  stopniu umożliwiającym 
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porozumiewanie się? Trudno jest się 
nauczyć arabskiego? 

Jurek: To zależy przede wszystkim 
od człowieka, języka, wkładu pracy 
i  talentu. Każde dziecko potrafi się 
nauczyć języka kraju, w którym wyra-
sta. Nie ma takiego języka, którego nie 
dałoby się nauczyć. W wypadku arab-
skiego sprawa jest nieco bardziej 
skomplikowana aniżeli w  przypadku 
angielskiego, ponieważ arabski po-
toczny jest zupełnie inny niż literacki. 
Tak zwanego języka literackiego używa 
się w sytuacjach oficjalnych, a Arabo-
wie uczą się go w szkole i można by 
rzec, że jest to dla nich język obcy. 
Bardzo mała liczba opracowań, pod-
ręczników, słowników, brak tekstów 
pisanych nie ułatwiają opanowania 
zwłaszcza potocznego arabskiego. Przy 
dobrych warunkach można jednak 
opanować dość dobrze podstawy 
w ciągu roku lub dwóch lat. 

W jaki sposób utrzymujesz kontakt 
z żywym językiem arabskim? Oglą-
dasz kanał „Al Dżazira”? 

Jurek: Rzeczywiście, kiedy przeby-
wam w  Polsce, skazany jestem na 
multimedia. Al Dżazira nie jest jedy-
nym kanałem arabskim. Po pojawieniu 
się internetu możliwości wyboru jest 
całkiem sporo. Istnieją nawet kanały 
chrześcijańskie. Nie jest bowiem tak, 
że każdy Arab z definicji jest muzuł-
maninem. Miliony ludzi mówiących 
po arabsku to chrześcijanie. Programy 
chrześcijańskie są mi najbliższe, nie 

mogę jednak ignorować faktu, że 
większość Arabów to muzułmanie. 

Jak znajomość języka arabskiego 
i  kultury Bliskiego Wschodu wpły-
nęła na twoje chrześcijaństwo? 

Jurek: Myślę, że bardzo pozytywnie. 
Z  jednej strony poszerza to wiedzę 
o kulturze ludów semickich, ich zwy-
czajach i mentalności. Z drugiej strony 
bardzo uczy pokory. Uważam, jako 
katolik, że chrześcijaństwo jest lepszą 
religią niż islam, jednak nie znaczy to, 
że niczego już od wyznawców islamu 
nie możemy się nauczyć. To jest świat 
bardzo trudny do jednoznacznej 
oceny. Poruszanie się w nim przypo-
mina pływanie po oceanie. Bywa 
spokojnie i pięknie, bywa też burzliwie 
i niebezpiecznie. Nie jest to świat dla 
natchnionych romantyków, szukają-
cych wyłącznie wrażeń. 

Udało ci się spędzić trochę czasu na 
kontrakcie zagranicznym?

Jurek: We wszystkim widzę rękę 
Pana Boga. Jako student pracowałem 
przez rok w Libii w charakterze tłuma-
cza języka arabskiego dla krakowskiej 
Naftobudowy. Był to czas, który zapa-
miętałem jako przełom mojej wiary. 
Wróciłem mocniejszy. Przekonałem 
się na własnej skórze, jak bardzo czło-
wiekowi może brakować tego, co tu 
w  kraju wydaje się być czymś tak 
zwyczajnym i  zwykłym – kościoła, 
Eucharystii, świętego dnia w  postaci 
niedzieli (tam wolnym dniem jest 
piątek). Dopiero tam zacząłem te dary 
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tak naprawdę doceniać. Takie czasowe 
oddalenie w moim wypadku przynio-
sło chyba dobre owoce.

To dlatego zająłeś się pracą na-
ukową?

Studia kończyłem w roku 1985. Był 
to, jak pamiętamy, czas rządów gene-
rała Jaruzelskiego i wojsko odgrywało 
ważną rolę w  państwie. Zostałem 
jeszcze w  trakcie studiów zakwalifi-
kowany do odbycia rocznego prze-
szkolenia i  niemożliwe okazało się 
otrzymanie paszportu, mimo że pro-
pozycje wyjazdu na kontrakt miałem. 
Gdyby nie wojsko, pewnie nie został-
bym pracownikiem naukowym, tylko 
zajmował się czymś zupełnie innym. 
W tamtych czasach nie było paszpor-
tów w  domu i  należało się o  nie 
ubiegać każdorazowo przed wyjaz-
dem. Jako niepokorna dusza, nie 
kryjąca się specjalnie ze swoimi po-
glądami co do poprzedniego ustroju, 
nie miałem specjalnej nadziei, że 
natychmiast otrzymam paszport. 
W 1996 roku poznałem Anię. W 1997 
roku wzięliśmy ślub. Jeszcze w  tym 
samym roku trafiliśmy do Domowego 
Kościoła. 

Można to nazwać życiowym przy-
spieszeniem.

Jak wspomniałem wcześniej – we 
wszystkim widzę rękę Pana Boga. 
Podam tylko jeden z  wielu przykła-
dów: czternaście pierwszych lat mo-
jego życia mieszkałem w  parafii św. 
Michała Archanioła w Skałągach na 

Opolszczyźnie. Tam udzielono mi 
chrztu, tam przystąpiłem do innych 
sakramentów – pierwszej spowiedzi, 
pierwszej Komunii św. i bierzmowa-
nia. Razem z Michałem dane jest mi 
walczyć z różnymi smokami i przeży-
wać piękne chwile. Długo czekałem 

Anna Zgierun-Łacina

Strony internetowe:
www.facebook.com/Lacina.Anna
www.facebook.com/Zgierun.Anna
teano.vixo.pl/

Książki:
Jako Anna Zgierun:
Inwazja wirusów
Wielki napad
Jako Anna Łacina
Sześć Dominika
Limerykowy atlas powiatu przasnyskiego
Czynnik Miłości
Kradzione róże
Telefony do przyjaciela
Miłość pod Psią Gwiazdą
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na wybrankę swojego serca. Coś mi 
zawsze nie pasowało. Dopiero w roku 
1996 Pan Bóg pozwolił mi poznać 
Anię. 

Okazało się, że ona jest z parafii św. 
Michała Archanioła w  Toruniu. 
W dodatku jest to parafia księży Mi-
chalitów. Tam właśnie przystąpiłem 
do kolejnego sakramentu – małżeń-
stwa. Znowu u św. Michała. Aby obraz 
był pełniejszy, 29 września w święto 
Michała Archanioła urodził nam się 
syn – do tej pory jedyny. Wszelkie 
spory dotyczące imienia przyszłego 
dziecka ustały jak nożem uciął – mu-
siał być Michał, to prze-
cież oczywiste. I  tak nas 
Pan Bóg prowadzi. Co 
będzie dalej nie wiem, ale 
On wie.

Czym jest dla Was for-
macja w  Domowym Ko-
ściele?

Jurek: Ba… Na to pytanie 
wcale nie jest tak prosto 
odpowiedzieć. Nie chodzi 
tu tylko o  znany dylemat przedsta-
wiony przez ks. Blachnickiego: „sym-
patycy czy chrześcijanie”. Niewątpli-
wie czuję się chrześcijaninem. Chry-
stus jest moim Panem. Czy jednak 
potrzebna jest mi do tego formacja 
w Domowym Kościele? Jest to pewien 
krzyż, albo raczej krzyżyk. Czasami 
czuję się przy tej formacji jak dziecko, 
któremu mama każe iść umyć uszy. 
Niektóre dzieci to nawet lubią. Ja 

w  dzieciństwie nie należałem do tej 
grupy, chociaż nigdy nie podważałem 
tego, że w ogólnym rozrachunku jest 
to przecież dobre. I chyba tak właśnie 
mógłbym to nazwać: „dobra proza 
życia”. 

Ania: Dla mnie formacja to coś ta-
kiego, jak śniadanie czy obiad. Nikogo 
nie trzeba przekonywać, że to ważne, 
ale zdarza się, że człowiek wybiega do 
pracy bez śniadania, czy z  jakiegoś 
powodu nie zje obiadu. Są dni, kiedy 
to śniadanie czy obiad mają szczególną 
oprawę, a są i takie, gdy przełknie się 

coś w biegu. Podobnie jest z formacją. 
Daje siłę, dostarcza niezbędnych do 
życia składników, bywa okazją do 
pogłębiania więzi.

Codzienność, która zmienia czło-
wieka?

Jurek: Nasiąkam tym, co dobre, nie 
wiem nawet kiedy. Staje się to częścią 
mnie. Jestem przekonany, że formacja 
w Domowym Kościele pomaga w tej 
przemianie. Spotkania w  kręgach, 
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gdzie ludzie są jednocześnie tak bardzo 
różni i tak podobni w tym, co dla nas 
wszystkich drogie, dialogi małżeńskie, 
modlitwa, reguła życia to bardzo dobre 
drogowskazy, pozwalające się odnaleźć 
w  chaosie otaczającego świata, który 
coraz bardziej przypomina mi rozpę-
dzoną i  rozklekotaną kolejkę górską, 
w której człowiek musi się rozpaczliwie 
trzymać z całych sił poręczy, aby nie 
wypaść.

Dlaczego Domowy Kościół, a  nie 
jakaś inna wspólnota?

Ania: Jesteśmy w  Domowym Ko-
ściele niemal od dnia ślubu i  zanim 
znalazłam sobie męża wiedziałam, że 
chcę być w  Domowym Kościele, bo 
podobały mi się elementy formacji, 
szczególnie idea dialogu małżeńskiego 
– miałam okazję przyjrzeć się owocom 
podczas Spotkania z Żywym Kościo-
łem w ramach III stopnia oazy mło-
dzieżowej, kiedy para opowiadała, jak 
to wszystko u nich działa. No i u nas 
też działa.

Domowy Kościół czymś się wyróż-
nia?

Ania: Lubię patrzeć na małżeństwa 
z  Domowego Kościoła. Nie ma par 
idealnych, ale kiedy tak patrzę, to 
przypomina mi się owo starochrześci-
jańskie „zobaczcie, jak oni się miłują”. 
Podoba mi nakierowanie na wspólną 
drogę do nieba, podkreślenie wspól-
notowego charakteru świętości i  na-
rzędzia, jakie daje Ruch, by łatwiej było 
dbać o  miłość, o  wzajemną relację 
i o relację z Bogiem. Nie ma tu opozy-
cji między miłością do Boga a miłością 
do męża i dzieci. Parafrazując św. Jana: 
Kto bowiem nie miłuje małżonka czy 
dzieci, które widzi, nie może miłować 
Boga, którego nie widzi. Oczywiście 
nie chcę przez to powiedzieć, że mał-
żeństwa, które są poza Domowym 
Kościołem kochają się mniej. Chodzi 
tylko o  to, że Ruch daje narzędzia, 
środki, dzięki którym jest po prostu 
łatwiej, o ile się z nich skorzysta.



Oaza nr 113Pismo Ruchu Światło-Życie

95

DOTKNIĘCIE
Pochodzę z rodziny chrześcijańskiej 

tylko z nazwy. Moja mama była naj-
młodszym dzieckiem w swojej rodzi-
nie. Wcześnie straciła ojca i  musiała 
zajmować się też własną mamą. Nie 
miała skąd wynieść tradycji. Nie było 
w moim domu wspólnej modlitwy, nie 
było celebracji stołu. Każdy żył tak, jak 
chciał. Do kościoła co prawda chodzi-
łam – spróbowałabym nie chodzić! – 
ale przesiadywałam niedzielną Mszę 
w ostatniej ławce. 

W  naszej religijności było sporo 
przesądów. Mówiło się na przykład: 
„jak się nie pomodlisz, to Pan Bóg ci 
pokaże”. Ale było też takie proste, 
dziecięce zaufanie. Jeśli ciocia zgubiła 
na polu igłę do szycia, kazała nam się 
modlić do świętego Antoniego. I  za-
wsze tę igłę znajdowaliśmy! W  tym 
przypadku wiara stąpała po ziemi, była 
bardzo mocna. Ta sama ciocia opowia-
dała nam historie ze Starego Testa-
mentu – w formie bajek, więc trakto-
waliśmy je jako bajki.

Kiedy miałam osiemnaście lat, chcia-
łam pomóc finansowo rodzinie. Po-
szłam do pracy. Podczas wakacji pra-

Zaskoczona 
Bogiem

cowałam w domu wczasowym, który 
prowadził kuzyn, daleka rodzina. Jak 
wyglądały wczasy pracownicze? Ludzie 
w dzień spali, a w nocy hulali. Dla mnie 
to był szok. Na wsi nie widziałam ta-
kiego zepsucia moralnego. Jeśli działo 
się coś złego, to nie tak jawnie, nie na 
oczach wszystkich.

Po dwóch tygodniach wczasów 
miałam serdecznie dość. Chciałam 
stamtąd uciekać. Ale do ośrodka przy-
jechały dwie siostry zakonne z dziećmi. 
To były dzieci chore i niechciane przez 
swoich rodziców: jedno było przebite 
widłami, inne wrzucone do piekarnika, 
prawie upieczone. Siostry myły i kar-
miły te dzieci. W ośrodku zapanowały 
cisza, spokój, modlitwa.

W ciągu miesiąca Pan Bóg pozwolił 
mi zobaczyć te dwie sytuacje. Wróci-
łam do domu i powiedziałam, że idę 
do zakonu. Rodzina stwierdziła, że 
chyba na głowę upadłam. „Ty? Do 
zakonu? Przecież nawet do kościoła nie 
chodzisz”. Wszyscy zaczęli się ze mnie 
śmiać. Tak pożegnałam się z  myślą 
o klasztorze. 

To było pierwsze dotknięcie Pana 
Boga. Obudziła się we mnie tęsknota 
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za Nim. Ale troski doczesne, ciernie, 
zaduszały tę tęsknotę. Wracałam do 
swoich ciemnych sprawek.

WSTAŃ I IDŹ
Minęło parę lat. Miałam prywatny 

interes i pieniądze, zaczęło mi się do-
brze powodzić, życie kwitło. Pewnego 

razu pojechaliśmy na urodziny siostry. 
Zobaczyłam, że moja bratowa płacze. 
Dowiedziałam się, że brat leży w szpi-
talu. Umiera. Lekarze nie dawali żad-
nych szans. Jeden z nich, młody asy-
stent, powiedział: „tu już po ludzku nie 
da się nic zrobić, trzeba się modlić. Tu 

pomoże tylko cud. Ale w cud trzeba 
wierzyć”.

Wróciłam ze szpitala, zabarykado-
wałam się w pokoju, padłam krzyżem 
na ziemię i do rana modliłam się ró-
żańcem, przed obrazem Matki Boskiej 
Częstochowskiej – najprostszym, 
czarnobiałym. Nad ranem poczułam 

gorąco, światło, wewnętrzną siłę. 
Usłyszałam słowa: „wstań i idź, 
wszystko będzie dobrze”. 

Rano miałam tak opuchnięte 
oczy, że zostały mi z nich tylko 
szparki. Pojechaliśmy do szpi-
tala. Lekarz powiedział, że o szó-
stej rano – wtedy, kiedy poczu-
łam dotknięcie – brat odzyskał 
przytomność, otworzył oczy. 
Pojawiła się szansa, chory wal-
czył. 

Wiedziałam już, że wszystko 
będzie dobrze, ale – gdzie mam 
iść? „Wstań i  idź”. Nie znałam 
Pisma świętego. Nie wiedziałam, 
że to są słowa z Biblii. Wracając 
ze szpitala, zobaczyłam plakat 
o  pieszej pielgrzymce na Jasną 
Górę. Poszłam do księdza, żeby 
o tym porozmawiać. Następnego 
dnia rano wyruszaliśmy w drogę. 

Lato stulecia, a ja w trampkach. Asfalt 
się topił, właził do butów. Po prostu 
droga przez mękę. 

Bóg mnie prowadził przez ludzi. 
Przydarzały się sytuacje, które po 
ludzku są nie do wytłumaczenia. Pew-
nego razu zemdlałam. Na miejscu 
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znalazł się lekarz, który zabrał mnie do 
siebie. Opatrzył mi nogi i powiedział: 
„wracaj do domu, bo dostaniesz gan-
greny, nie możesz iść z takimi ranami 
na nogach”. Zamknęłam się w ubikacji 

i nie chciałam wyjść: „jeżeli nie dojdę 
do Częstochowy, mój brat umrze”. 
Lekarz na to: „co ty klepiesz?”. Opo-
wiedziałam o  chorobie brata. Wtedy 
zapytał: „w jakim szpitalu leży?”. Oka-
zało się, że w  tym szpitalu pracuje 
przyrodni brat tego lekarza, i to wła-
śnie on operował mojego brata. Zaraz 
zadzwoniliśmy do niego i dowiedzia-
łam się, że brat jest po operacji, odzy-
skał przytomność, wszystko jest na 
dobrej drodze. Mogłam jechać do 
domu. Ale poszłam dalej. I doszłam. 

Szłam jak Izrael z Egiptu. W jednej 
z kaplic po drodze modliłam się i pła-
kałam. Całe życie stanęło mi przed 
oczami. Bóg mnie dotykał, doświad-
czał, ożywiał. Poszłam po uzdrowienie 
brata, a otrzymałam swoje nawrócenie. 
Nadal się wzruszam, kiedy o  tym 
myślę i mówię.

KOŁATANIE
Po powrocie do domu zaczęłam 

chodzić do kościoła. Pracowałam 
w dyskotece, co przestało mi się podo-

bać, dlatego siedziałam pod dyskoteką 
i  rozmawiałam z  młodymi ludźmi. 
A  oni słuchali, nawet jakaś grupka 
poszła na następną pielgrzymkę. 
Ewangelizowałam, nie wiedząc, że 

istnieje coś takiego jak ewangelizacja. 
Pan Bóg pomagał w moim nieudolnym 
głoszeniu. Ale czułam się źle. Do-
świadczyłam czegoś pięknego, co 
obudziło we mnie wielkie pragnienie 
i  tęsknotę. Nie miałam z  kim o  tym 
porozmawiać. Nie umiałam nazwać 
tego, co się ze mną działo. Nikt mnie 
nie rozumiał. Byłam sama.

Nie minął rok, a Pan Bóg wysłuchał 
mojej modlitwy o wspólnotę. W moim 
życiu pojawiła się diakonia ewangeli-
zacji i ks. Ireneusz Kopacz. Jak? Niby 
przypadkiem. Zadzwoniła do mnie 
koleżanka z prośbą: „załatw mi miejsce 
na rekolekcjach w parafii”. Nie wiedzia-
łam, o jakich rekolekcjach mówiła, ale 
poszłam ją zapisać. Weszłam na pleba-
nię, a  tam zaraz ludzie ze wspólnoty 
zaczęli mi głosić kerygmat. Mówiłam, 
że kocham Pana Jezusa. Ale ksiądz nie 
popuszcza. I  mówi: „Pan Jezus stoi 
przed drzwiami, drzwi nie mają klamki 
od zewnątrz, tylko ty możesz otworzyć 
od środka. Jezus puka. Otworzyłabyś?”. 
„Tak”. „A czy przyjęłabyś Pana Jezusa 

Bóg mnie dotykał, doświadczał, ożywiał. Poszłam po 
uzdrowienie brata, a otrzymałam swoje nawrócenie. 

Nadal się wzruszam, kiedy o tym myślę i mówię.
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jako Pana i Zbawiciela?” „Oczywiście, 
że przyjęłabym”. Tak odpowiadałam, 
ale sobie myślałam: „oho, tyle mnie 

proszę, idź i wykreśl mnie”. Zdenerwo-
wałam się: „nigdzie nie będę chodziła, 
przyjedź i  zrób to sama”. Ale mama 

widzieliście”. I wyszłam. A potem przez 
dwa tygodnie bez przerwy słyszałam 
to pukanie. 

Były też inne „przygody”. Jechałam 
do sklepu i  spotkałam grupę, która 
modliła się językami. To ja w  krzaki 
– i przez pół godziny słuchałam, jak 
oni się modlą. Nie potrafiłam odejść.

Koleżanka, którą zapisałam na reko-
lekcje, zadzwoniła znowu: „to jest 
podobno jakaś sekta, ja tam nie pójdę, 

mnie przekonała, że to byłoby nieład-
nie. Skoro ją zapisałam, to powinnam 
i wykreślić. Więc poszłam. I zostałam.

W dniu przyjęcia Pana Jezusa jako 
Pana i Zbawiciela podawałam dziecko 
do chrztu. Trzymałam świecę i paliłam 
się jak ta świeca. Płonęłam. Byłam 
w  jakimś innym wymiarze. Bardzo 
mocno przeżyłam też modlitwę wsta-
wienniczą. Ci, którzy modlili się nade 
mną, mówili, że Słowo Boże jest jak 

Trzymałam świecę i paliłam się jak ta świeca. Płonęłam. 
Byłam w jakimś innym wymiarze.
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miecz obosieczny. A  ja czułam ból, 
cięcie w środku. Pan Bóg pokazywał, 
że Jego słowo jest żywe.

Jestem wdzięczna Bogu za czas tych 
rekolekcji i za wspólnotę. Jeździliśmy 
na ewangelizacje, chodziliśmy po do-
mach, po akademikach. Między nami 

bywały też tarcia. Przeżywaliśmy 
Dzieje Apostolskie we współczesnym 
świecie.

Jeszcze przed rokiem 2000 poje-
chałam do Carlsbergu i panie z  In-
stytutu Niepokalanej Matki Kościoła 
zabrały mnie na wycieczkę do 
Rzymu. Byłam na spotkaniu z Janem 
Pawłem II. Pojechaliśmy też do 
Asyżu. Płakałam jak bóbr, z wdzięcz-
ności: „Panie Boże, przejechałam pół 
świata, nie mając grosza w kieszeni. 
Jesteś wielki”.

Niemcy przynosili sterty ubrań, 
które rozwoziłam tam, gdzie mogłam 
- na Białoruś, do Kaliningradu. Pew-
nego razu zobaczyłam ładny, prosty, 
granatowy płaszczyk. Nie miałam 
pieniędzy, więc pomyślałam, że ten 
płaszczyk wezmę sobie. Wkładam 
rękę do kieszeni, a tam – sto marek. 
Zapytałam, co zrobić z  tymi pie-
niędzmi. Wtedy jedna z pań powie-
działa: „zachowaj te pieniądze, wi-
docznie Pan Jezus ci podarował”. 

UZDROWIENIE
Kiedy wspólnota się rozpadła, prze-

prowadziłam się do dużego miasta. 
Zajmowałam się chorymi. Mieszkałam 
razem z nimi – do ich śmierci. W ten 
sposób pracuję do dziś. Zawsze trafiały 
mi się trudne przypadki, osoby niepeł-

nosprawne, do dźwigania: pan po 
wylewie, pani z chorą nogą... 

Przez cały czas tęskniłam za czymś 
więcej. Pojechałam na rekolekcje AA, 
bo innych po prostu nie było. Przeży-
łam je bardzo, Pan Bóg dotknął mnie 
swoim uzdrowieniem. Ale posucha 
trwała. Chciałam pojechać na jakiekol-
wiek rekolekcje. Nawet do Żywego 
Różańca bym się zapisała, żeby tylko 
być wśród ludzi wierzących. Tak mi 
tego brakowało. Powiedziałam znajo-
mej: „wiesz, tak bardzo chciałabym 
pojechać na jakieś rekolekcje”. „To się 
módl”. „A kto się zajmie moimi cho-
rymi?” „Nie martw się, zostaw to Panu 
Bogu, On wszystko poukłada i  zała-
twi”. Następnego dnia dostałam tele-
fon: „są rekolekcje Odnowy w Duchu 
Świętym, u sióstr zakonnych”. 

Na rekolekcjach nie odmawialiśmy 
wspólnie brewiarza. Postanowiłam, że 
będę wstawała pół godziny wcześniej, 
żeby odmówić Jutrznię. Siostry hodo-
wały karpie, więc chodziłam rano nad 

Zajmowałam się chorymi. Mieszkałam razem z nimi – do 
ich śmierci. W ten sposób pracuję do dziś.
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stawy rybne. Co może zrobić Bóg, 
kiedy człowiek modli się na Jego 
chwałę? Rekolekcje były w  sierpniu 
i  akurat tak wypadło, że codziennie 
pojawiały się świąteczne psalmy z nie-
dzieli I tygodnia. „Błogosławcie Pana, 
ryby i  morskie stworzenia”. 
Modliłam się, a ryby skakały. 
Jak na kazaniach świętego 
Antoniego. Najpierw się prze-
straszyłam. Myślałam, że 
tylko mi się wydaje. Ale przy-
szła do mnie koleżanka 
i mówi: „Czy te ryby zwario-
wały? Czemu one tak skaczą 
nad wodą?”.  Robiłyśmy 
próbę. Kiedy się nie modli-
łam, wtedy nie działo się nic. 
Modlimy się – a ryby skaczą. 
Co za mądre bestie!

Te rekolekcje były wyla-
niem prawdziwej radości. 
Wtedy właśnie, przed Naj-
świętszym Sakramentem, 
powiedziałam, że chciałabym 
służyć Panu Jezusowi. Tylko 
Jemu.

RÓŻE W OGRODZIE
Po powrocie do domu moja sytuacja 

całkowicie się zmieniła. Mogłam wy-
jeżdżać dwa razy w miesiącu, ponieważ 
rodzona siostra zaczęła mnie zmieniać 
przy chorych. W jednym z ośrodków 
diecezjalnych zaczęliśmy prowadzić 
oazy modlitwy. Podczas tych oaz 
współpracowałam z panią, która była 

członkinią Instytutu Niepokalanej 
Matki Kościoła. Nie wiedziałam o tym. 
Pewnego razu zapytałam ją: „gdzie 
pracujesz?”. Od słowa do słowa – i do-
wiedziałam się, że jest świecką konse-
krowaną. „Nie jesteś zamknięta w ja-

kimś domu, w  klasztorze?” „Nie, to 
takie zwykłe życie”. „To tak można?” 
„Można”. „Ja też chcę być kimś takim”.

Od razu podjęłam decyzję. Bardzo 
szybko dopełniłam formalności. 
W uroczystość Chrystusa Króla byłam 
umówiona na rozmowę z osobą odpo-
wiedzialną. Kiedy usłyszałam, że będę 
przyjęta, przebiegłam całe miasto do-
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słownie przez dziesięć minut, jakby 
mnie anioły niosły. Wpadłam zdyszana 
do kościoła, miałam włosy w nieładzie 
– ile razy ksiądz się na mnie popatrzył, 
to się śmiał – ale byłam przeszczęśliwa. 
Oficjalne przyjęcie do INMK miało 
miejsce we wspomnienie Matki Bo-
skiej Królowej. Nie ma co mówić, 

przyjęła mnie rodzina iście królewska! 
Tak się zaczęła moja przygoda z Insty-
tutem.

Opowiem jeszcze o  moich ślubach 
wieczystych. Miały miejsce na koniec 
rekolekcji. Pogoda była wtedy pa-
skudna: wiatr,  deszcz, chmury. 
Brzydko. Patrzyłam i myślałam: „jaki 
dzień ślubu, takie życie”. Co prawda, 
mówiłam sobie: „przecież to zabobony, 
babo jedna” – ale i tak było mi przykro. 

W  sam dzień ślubów, 8 grudnia, 
obudziłam się wcześnie rano. Wyszłam 
na korytarz i zobaczyłam słońce. Zro-
biło się biało, bo przez noc napadało 
tyle śniegu. Kiedy zobaczyłam ten 
puch, tę biel, to słońce iskrzące 
w śniegu, nic nie powiedziałam. Roz-
płakałam się. Ksiądz rekolekcjonista 
stwierdził: „wy to jesteście szczęściary, 

jeszcze tylko róż brakuje dzisiaj 
w ogrodzie”.

Mam w pokoju obraz – oblicze Je-
zusa. Podczas modlitwy patrzę na 
Niego. Nie mogę uwierzyć w  moje 
szczęście. Do końca chyba jeszcze nie 
wiem, co się ze mną stało. Nie dążę już 
ani do pieniędzy, ani do wymarzonej 

figury. Nie spieszę się. Wszystko jest 
mi obojętne. Nie ma ludzkich słów na 
opisanie tego, co teraz przeżywam.

POWIEDZ, ŻE MNIE KOCHASZ
Zawsze kochałam ludzi, lgnęłam do 

nich. Teraz lepiej rozumiem, co to 
znaczy dar wspólnoty drugiego czło-
wieka. Czy pracuję, czy cokolwiek 
robię, czy się dzielę – zawsze jest ktoś 
obok. To piękny dar i pod względem 
duchowym, i takim ludzkim. Jest taki 
urywek w  adhortacji Evangelii Gau-
dium: o spotkaniu człowieka z człowie-
kiem, o słuchaniu, współczuciu i sercu. 
Jeżeli tak podchodzisz do drugiego 
człowieka, to ten człowiek jest twój 
i jest Boga. On jest zanurzony w Trójcy 
i ty jesteś zanurzony w Trójcy. Jeśli nie 
słuchasz, jeśli nie dajesz serca, to ten 

Kiedy usłyszałam, że będę przyjęta, przebiegłam całe 
miasto dosłownie przez dziesięć minut, jakby mnie anioły 

niosły. Wpadłam zdyszana do kościoła, miałam włosy 
w nieładzie – ile razy ksiądz się na mnie popatrzył, to się 

śmiał – ale byłam przeszczęśliwa.
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drugi się nie otwiera. Nie każdy da się 
tak kochać. To nie jest takie proste. 
Dlatego potrzebujemy Ducha Świę-
tego.

Po śmierci poprzednich podopiecz-
nych miałam dostać pracę u pana S., 
z którym mieszkam obecnie. Przerazi-
łam się tą ofertą, bo pan S. jest po 

wylewie, nie mówi. Prosiłam współ-
siostry z  INMK o  modlitwę, bo tak 
bardzo się bałam. Jak się nam teraz 
układa z panem S.? Rozumiemy się bez 
słów, gesty wystarczą. Czytamy sobie 
w myślach. Czasem popyskujemy na 
siebie. Jesteśmy jak stare dobre mał-

żeństwo, nawet kłócić się już nie 
umiemy.

Moja praca nie należy do lekkich. 
Jestem z chorym przez 24 godziny do 
jego dyspozycji, a  psychicznie – za-
wsze. Bo psychicznie nigdy nie od-
pocznę od chorego. Jeśli raz do roku 
przydarzy się, że wyjadę gdzieś sama, 

bez mojego chorego, to budzę 
się rano i  słyszę, że on mnie 
woła.

Kocham tych moich starusz-
ków. Prawdziwą, czystą miło-
ścią. Pani, którą zajmowałam się 
wcześniej, tak pragnęła miłości. 
Kiedy byłam na nią zła (bo 
nieraz przeskrobała), to mrużyła 
oczy i pytała: „a ty mnie jeszcze 
trochę kochasz? A przytul mnie, 
a pocałuj”. Ludzie tego pragną. 
Wstydzą się tego, ale pragną  
–przytulenia, dobrego słowa, 
potwierdzenia, że są kochani. 
I tylko tego właściwie.

Moje życie stanowi jedną 
wielką niewiadomą. Jeśli pan S. 
umrze, stracę pracę z  dnia na 
dzień. Nie mam nic, nie posia-
dam nic, ale nie muszę się o nic 
martwić. Nie wiem, jak Pan Bóg 

pokieruje moim losem. Co dla mnie 
Jezus przygotował – podpisuję tę kartę 
in blanco. On mi dał podpis swoją 
Krwią, więc oddaję Mu moje życie. Co 
zrobi, to zrobi. On wie najlepiej. Nie 
zrobi nic, co by mi zaszkodziło.

Maria



Wokół diakonii
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SILOE
List do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych Nr 3/13/2014

W pierwszym liście św. Pawła Apostoła do Koryntian, wśród wymie-
nionych przez niego charyzmatów Ducha Świętego, znajduje się 
również – tuż obok daru umiejętności poznawania – udzielany przez 

Ducha dar mądrości słowa (por. 1 Kor 12, 8). O darze tym wspomina także 
św. Paweł w  innym fragmencie swego listu, kiedy pisze o  objawiającej się 
u niektórych członków chrześcijańskiej wspólnoty, w czasie wspólnych zgro-
madzeń, łasce nauczania (por. 1 Kor 12, 26). 

Na czym polega?
Dar mądrości słowa często jest łączony z darem umiejętności poznawania, 

między innymi dlatego, że nierzadko występują one wspólnie. O ile jednak 
ten drugi stanowi rodzaj charyzmatycznej wiedzy – formę wewnętrznego 
doświadczenia poznawczego, w którym odsłania się konkretna informacja na 
temat minionych zdarzeń, faktów lub osób, o tyle ów pierwszy ma charakter 
bardziej praktyczny. Próbując określić, na czym polega dar mądrości słowa, 
Steve Clark zauważa, że osoba, która go otrzymuje, „może udzielić lekcji 
(pouczenia lub wyjaśnienia) na zgromadzeniu chrześcijan […], bądź może 
udzielić specyficznej rady czy pouczenia konkretnej osobie”1. Nie dokonuje 
się to jednak dzięki jej naturalnym predyspozycjom (choć mogą one być po-
mocne), pilnie zdobywanej, rozległej wiedzy czy też wyjątkowej przenikliwo-

Dar mądrości słowa – 
praktyczne rady Boga

1  S. Clark, Ochrzczeni w Duchu i dary duchowe, tłum. S. i J. Dembscy, Kraków 1994, s. 99.
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ści umysłu lub zdolności wnioskowania. Dar mądrości słowa, jako charyzmat, 
należy też „odróżnić od ogólnego daru mądrości. Ten bowiem pozwala nam 
osądzić świat wokół nas, widzieć w każdej rzeczy najgłębszą jej przyczynę. 
Pozwala w  tym osądzaniu rzeczy Bożych tak zbliżyć się do Niego, żeby aż 
rozsmakować się w tym, co Bóg uważa za dobre”2. Tymczasem, jak podkreśla 
Serafino Falvo, dar mądrości słowa „dany jest […] do stawienia czoła pewnej 
konkretnej sytuacji. Jest pomocą w próbach uczciwego rozwiązywania trud-
nych problemów życia. Jest objawieniem sposobu praktycznej realizacji Bożego 
planu, który wcześniej został poznany poprzez dar wiedzy”3, czyli umiejętno-
ści poznawania. 

2  S. Falvo, Przebudzenie charyzmatyczne, tłum. T. Stańczyk, Łodź 1995, s. 198.
3  S. Falvo, dz. cyt., s. 198.
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O  co w  tym wszystkim chodzi? Ostatecznie chodzi o  praktyczny wymiar 
życia. S. Falvo zwraca uwagę na fakt, że „o ile poprzez dar wiedzy zostaje prze-
kazany jak gdyby obraz sytuacji, to dar mądrości [słowa – A.R.B.] objawia nam 
optymalny z punktu widzenia Bożej strategii sposób zachowania w tej właśnie 
sytuacji. Występuje między nimi różnica na płaszczyźnie głównie zastosowania 
praktycznego. Dar wiedzy jest czystą informacją otrzymaną w sposób ponadna-
turalny, podczas gdy dar mądrości podpowiada sposób reakcji na tę informację, 
która go poprzedza. Poprzez dar wiedzy Duch Święty coś nam pokazuje, poprzez 
dar mądrości popycha do działania. Wiedza daje jak gdyby materiał surowy, 
mądrość pozwala go obrobić i użyć do konstrukcji”4. W efekcie osoba obdarzona 
darem mądrości słowa potrafi nie tylko bardzo prosto, zrozumiale i głęboko 
wyjaśnić jakąś prawdę teologiczną lub otrzymaną przez dar umiejętności po-
znawania, ukazując jej praktyczne zastosowanie w  danej sytuacji, ale także 
trafnie doradzić określonej osobie sposób rozwiązania nękających ją trudności. 

Do czego to służy?
Pisząc o darze mądrości słowa, S. Clark zauważa, że dotyczy on „najlepszego 

sposobu życia. Jest to wyraz Bożego prowadzenia w tym, jak żyć po chrześci-
jańsku. Kiedy Chrystus rozmawiał z bogatym młodzieńcem i radził mu sprzedać 
wszystko, co posiada i pójść za Nim (Mk 10, 20), udzielał mu słowa mądrości. 
Kiedy Piotr przemawiał na Soborze Jerozolimskim i powiedział, że poganie nie 
powinni być przymuszani do pełnego przyjmowania Prawa Mojżeszowego, 
przejawiał dar mądrości słowa dany mu przez Boga. Bardzo wiele z  tego, co 
powiedział Paweł w pierwszym liście do Koryntian byłoby przykładem daru 
mądrości słowa – jest to praktyczne nauczanie dotyczące życia duchowego”5. 
Jako takie służy więc pomocą w odsłanianiu konkretnych przejawów Bożego 
działania w ludzkiej codzienności. W końcu daje też światło przydatne do do-
brego rozeznania tego, jakie wybory, decyzje oraz działania powinien podjąć 
człowiek, aby najlepiej realizować w swym życiu Boży zamysł miłości.

Aleksander R. Bańka

Tekst ukazał się w biuletynie Centrum Duchowości w Tychach „Życie 
w Duchu” nr 7, 26 stycznia 2013 r. oraz w „E-Siloe” nr 2/2014.

4  S. Falvo, dz. cyt., s. 198.
5  S. Clark, Ochrzczeni w Duchu i dary duchowe, dz. cyt., s. 99–100.
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DIECEZJA GDAŃSKA
W wejherowskiej szkole, dzięki Ani Strągowskiej  , która jest tam nauczycielką 
został wyświetlony film, adresowany do młodzieży gimnazjalnej, pt. „October 
Baby”. W Toruniu Asia i Andrzej Zinka przeprowadzili warsztaty do młodzieży 
KSM i studentów pt. „Seks w wolności i miłość bez barier”.  Mówiono o tym, jak 
wygląda prawdziwa rodzina, jak rozmawiać – czyli o dialogu małżeńskim, oraz 
czym jest naprotechnologia, jakie zagrożenia związane są z antykoncepcją i in vitro. 
Małżonkowie podawali przykłady ze swojego życia.

Kasia i Krzysztof Marmurowicz

DIECEZJA ŁOMŻYŃSKA
„Głośmy radość życia!”. Pod takim hasłem odbyły się tegoroczne Marsze dla Życia 
i Rodziny w diecezji łomżyńskiej. 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 
po raz kolejny przeszliśmy ulicami naszych miast, by w ten sposób wyrazić naszą 
wdzięczność Bogu za dar każdego życia ludzkiego. Po marszu odprawione zostały 
uroczyste nabożeństwa, podczas których możliwe było podjęcie Duchowej Adop-
cji Dziecka Poczętego.

Katarzyna i Krzysztof Jankowscy

Dzień Świętości Życia 
w migawkach diakonijnych
Uczestnicy Ruchu w różnym wieku szeroko włączali się w obchody Dnia Świę-

tości Życia w całej Polsce. Czasem były to działania na bardzo szeroką skalę (nie-
rzadko po prostu włączanie się w pracę innych organizacji, np. w Szczecinie), 
częściej  – działania lokalne, parafialne. Są one jednak równie ważne, bo docierają 
bezpośrednio do konkretnych osób. Przedstawiamy informacje, które do nas do-
tarły.

Agata i Krzysztof Jankowiakowie
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DIECEZJA WARSZAWSKA
Poszczególni członkowie zostali zaproszeni do organizacji Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego w swoich parafiach. My współorganizowaliśmy to wydarzenie 
z małżeństwami z DK naszej parafii. 

Sylwia i Paweł Klaus
DIECEZJA KOSZALIŃSKA
Zorganizowaliśmy warsztaty nie tylko po to, żeby zachęcić do działania w naszej 
organizacji, ale także po to, by zwrócić uwagę na wielką wartość, jaką jest życie, 
i zaprosić do poznawania tego tematu nowe osoby. To ostatnie rzeczywiście nam się 
udało. Cieszymy się tym bardziej, że naszymi słuchaczami byli ludzie z różnych 
krańców diecezji: od Ustki po Piłę i Wałcz. Każdy rejon, każde większe miasto 
diecezji miało swoją reprezentację – tłumaczy Małgorzata Telega z Diakonii Życia. 
Ta inicjatywa została podjęta przez nas z okazji Dnia Świętości Życia. Kurs był na-
prawdę dobry, bardzo inspirujący.

 s. Magdalena Kozłowska – zob: http://info.wiara.pl/doc/1930030.
Wyszkoleni-obroncy-zycia

DIECEZJA KALISKA
Kaliska Diakonia Życia przygotowała Duchową Adopcję i dwie wystawy „Wybierz życie”.

Magdalena Tronina
DIECEZJA RZESZOWSKA
Jesteśmy od trzydziestu lat w Domowym Kościele i staramy się posługiwać jako 
członkowie Diakonii Życia. Od chwili powołania naszej nowej parafii (2007 r.) za-
częliśmy „coś” robić w niej na rzecz obrony życia. Decyzją księdza proboszcza nasza 
działalność została nazwana Duchową Adopcją, bo rzeczywiście w parafii ta sprawa 
jest najbardziej uwidoczniona. Tak więc po raz siódmy w naszej parafii, w uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego, przygotowujemy oraz pomagamy w przeprowadzeniu 
duchowej adopcji na wszystkich mszach świętych. Przed każdą mszą robię krótkie 
wprowadzenie na temat idei duchowej adopcji oraz podaję ogólne zasady. Gdy nie 
ma innych wydarzeń, wystąpienie jest połączone z krótkim świadectwem. Prowa-
dzimy parafialną Księgę Życia, w której zapisujemy złożone deklaracje oraz wszyst-
kie działania w parafii na rzecz obrony życia człowieka od poczęcia. W najbliższy 
piątek, po dniu Zwiastowania, jako duchowa adopcja prowadzimy parafialną drogę 
krzyżową w obronie życia. W tym roku także przygotowaliśmy w parafii wystawę 
pt.: ,,Ojciec Święty Jan Paweł II w sprawie najmniejszych”. Przez cały rok, jako od-
powiedzialni za duchową adopcję, prowadzimy w parafii różaniec w każdą I sobotę 
miesiąca, a w Wielki Piątek i Wielką Sobotę godzinną adorację.

Teresa i Andrzej Głodzikowie
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DIECEZJA WROCŁAWSKA
W ramach przygotowania parafii do Dnia Świętości Życia zapraszamy parafian 
na film „October Baby”. Liczymy, że przesłanie tego filmu zmobilizuje parafian 
(dorosłych i młodzież) do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego w dniu 
25 marca.

Jowita i Bogdan Kuźmiccy 

DIECEZJA ŁOWICKA 
Diakonia Życia diecezji łowickiej współorganizowała już po raz dziewiąty sym-
pozjum Dar Życia. Wydarzenie odbywające się pod hasłem: „Wierzę w Syna 
Bożego. Bóg stworzył rodzinę i nie należy jej poprawiać.” i miało miejsce w Skier-
niewicach. 
Sympozjum objęli honorowym patronatem: bp Andrzej Franciszek Dziuba, poseł 
na sejm RP Dariusz Szeliga oraz prezydent Skierniewic Leszek Trębski.   Rozpoczętą 
Eucharystią, sprawowaną w kościele pw. św. Stanisława biskupa i męczennika 
w Skierniewicach. Wśród prelegentów byli ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiń-
ski z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kaja Godek 
– znana z  sejmowego wystąpienia przeciw aborcji eugenicznej, Robert „Litza” 
Friedrich – muzyk, Tisa Żawrocka-Kwiatkowska z fundacji Gajusz oraz red. Piotr 
Zuchniewicz – autor książki „Cuda Jana Pawła II”. Swój udział w sympozjum 
zaznaczyli również uczniowie Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach, wystąpieniem 
zatytułowanym „Rodzina w oczach młodzieży”.

KROŚCIENKO
Jako Diakonia Życia rozpoczęliśmy w Krościenku przy grobie Ojca Franciszka 
projekt pro-life „Dziewięć miesięcy świadectw”. Zaczęliśmy już 22 marca świa-
dectwem naszego małżeństwa: „By wciąż dawać życie” na sześciu mszach świętych 
i filmem „October baby”. 25 marca, w Dzień Świętości Życia, podczas mszy za-
chęcaliśmy do podjęcia Duchowej Adopcji, po niej nastąpiła prezentacja multi-
medialna świadectwa Gianny Jessen  i Eduardo Verastegui – latynoskiego aktora. 
Każdego 25 dnia miesiąca zapraszamy na mszę św., konferencję i wartościowy 
film fabularny. Projekt ma pomóc w wytrwaniu w Duchowej Adopcji, zjednoczyć 
obrońców życia z Krościenka, zmotywować młodzież (kandydatów do bierzmo-
wania) do twórczych działań pro-life i być może do rozpoczęcia formacji dla 
dorosłych Ruchu Światło-Życie.

Beata i Marcin Mądrzy



Oaza nr 113 Pismo Ruchu Światło-Życie

110

Problematyka płodności to bardzo 
ważny temat w obecnym czasie. 
Wiele par małżeńskich zmaga się 

z problemami z poczęciem. Mamy takie 
osoby w kręgach naszych znajomych, 
należą do naszego Ruchu. Nie zawsze 
wiemy, jak im pomagać, zdarzają się 
(całkiem niestety często) przypadki 
niezrozumienia czy bagatelizowania 
problemów. Dlatego z radością należy 
powitać każdą inicjatywę, która może 
służyć pomocą małżeństwom boryka-
jącym z problemami związanymi z 
płodnością.

W ostatnich miesiącach pojawiła się 
nowa strona internetowa poświęcone 
problematyce płodności. Prowadzą ją 
katoliccy ginekologowie, w większości 
zajmujący się naprotechnologią. Jej 
adres: www.oplodnosci.pl

Nie było dotąd w internecie portalu, 
który od strony naukowej a zarazem 

katolickiej zajmowałby się tematyką 
płodności.

Strona zawiera artykuły i informacje 
na temat zdrowia prokreacyjnego, me-
tod rozpoznawania płodności, rzetelne 
informacje o leczeniu niepłodności, 
bazę wiedzy medycznej dot. szkodliwo-
ści antykoncepcji, aborcji i in vitro. Na 
stronie znajduje się również baza lekarzy 
zajmujących się leczeniem niepłodności.

Zachęcamy do propagowania strony, 
przekazywania informacji o niej.

Agata i Krzysztof Jankowiakowie

Strona oplodnosci.pl przeznaczona jest dla: 

- WSZYSTKICH zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym, 
- osób prowadzących obserwacje cyklu,
- nauczycieli i instruktorów metod rozpoznawania płodności (MRP/NPR), 
- studentów kierunków medycznych, 
- lekarzy, w tym ginekologów-położników, lekarzy NFP MC.
Strona ma na celu zwiększenie świadomości nt. płodności i niepłodności oraz 
dostępności do lekarzy używających MRP w praktyce medycznej.  

Stronę tworzy grupa lekarzy, studentów i instruktorów MRP z całej Polski. 

O płodności
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Życie liturgią

Już od około trzydziestu lat obser-
wuję praktykę stosowania komen-
tarzy liturgicznych. Nie tylko obser-

wuję, ale i współtworzę ją poprzez pi-
sanie komentarzy, poprawianie ich oraz 
– znacznie rzadziej – poprzez ich czy-
tanie w  czasie liturgii. Prowadziłem 
także formację komentatorów w parafii 
oraz w czasie oaz letnich.

Formowałem się w dużej, miejskiej 
parafii, w której do zadań wspólnoty 
Ruchu należało także przygotowywanie 
komentarzy i ich wygłaszanie. W daw-
niejszych praktykach dominowały 
w moim doświadczeniu dwa modele. 
Pierwszy z  nich polegał na czytaniu 
komentarzy po pozdrowieniu, przed 
liturgią słowa, przed procesją z darami, 
przed Ojcze nasz oraz przed rozesła-
niem. Drugi to formułowanie komen-
tarzy przed liturgią słowa, ofiary i uczty. 
Oczywiście były też stosowane komen-
tarze w  innych momentach, ale incy-
dentalnie – np. przed pieśniami czy 
przed bardziej rozbudowanymi obrzę-

Komentarz liturgiczny
We współczesnej praktyce Kościoła  
w Polsce oraz w formacji  
Ruchu Światło-Życie

dami, np. w czasie Triduum. Po pew-
nym czasie zaczęto znacznie ograniczać 
stosowanie ich w liturgii wskazując na 
potrzebę milczenia i na to, że komentarz 
w tym milczeniu przeszkadza. W na-
zbyt wielu wspólnotach ograniczano 
szkołę komentatora liturgicznego albo 
w ogóle usuwając ją z programu I stop-
nia Oazy Nowego Życia, albo margina-
lizując. Są oczywiście chwalebne wyjątki 
czego wyrazem są strony internetowe 
zawierające przykłady komentarzy ak-
tualizowane na bieżąco (np. http://
www.ddl.org.pl/index.php/liturgia/
komentarze). Komentarze są publiko-
wane także w „Wieczerniku” – nie tylko 
na Triduum Paschalne, ale na aktualne 
niedziele. W związku z  tym zachodzi 
potrzeba przypomnienia, czym są ko-
mentarze liturgiczne, i jak je stosować.

PO CO STOSUJE SIĘ 
KOMENTARZE?

Na początku należy podkreślić, że 
komentarz liturgiczny jest częścią ka-
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techezy liturgicznej podawaną w for-
mie krótkich wskazówek, wyjaśnień, 
pouczeń w  bezpośrednim związku 
z  liturgią. Został wprowadzony In-
strukcją Kongregacji Obrzędów 
„O muzyce sakralnej i liturgii” 3 wrze-
śnia 1958 r.). Punkt 96 tej instrukcji ks. 
Franciszek Blachnicki nazwał Magna 
carta urzędu komentatora.

Celem tej funkcji jest osiągnięcie 
czynnego udziału wiernych we Mszy 
św. i bardziej rozbudowanych czynno-
ściach liturgicznych. Drogą do tego 
celu ma być podawanie objaśnień ob-
rzędów, modlitw, czytań, a także kie-
rowanie zewnętrznym uczestnictwem 
wiernych – ich modlitwami, odpowie-
dziami i śpiewem. Komentarz nie musi 
być wykorzystywany podczas każdej 
celebracji. Powinien być stosowany 
tylko wówczas, gdy jest rzeczywiście 
niezbędny. Przykładem są zgromadze-
nia wiernych pochodzących ze wspól-
not stosujących różne sposoby szcze-
gółowych rozwiązań podczas liturgii, 
co ma miejsce np. w czasie dni wspól-
noty (np. DWDD, oazy letnie), pod-
czas kongresów, kongregacji. Potrzeba 
komentarza jest tym większa, im jest 
większe zgromadzenie liturgiczne, im 
słabiej uczestnicy są do liturgii przy-
gotowani, im trudniejszy jest kontakt 
wzrokowo – słuchowy z celebransem. 
Ponadto w czasie rekolekcji komentarz 
liturgiczny może podkreślać przeży-
wane prawdy wiary, a także pogłębiać 
szkołę liturgiczną.

POSŁUGA KOMENTATORA
W  posłudze komentatora można 

wyróżnić dwa etapy: przygotowanie 
komentarza (albo jego wybór) i wygło-
szenie go na liturgii. Funkcja liturgiczna 
polega na odczytaniu komentarza litur-
gicznego.

Komentarze powinny mieć poniższe 
cechy:

• przejrzystość, jasność – nie wy-
magające dodatkowego tłuma-
czenia;

• zwięzłość; komentarz nie powi-
nien stawać się homilią; 

• staranne przygotowanie (z  za-
sady na piśmie) – by uniknąć 
błędu teologicznego i rozwlekło-
ści, kapłan może jednak powie-
dzieć komentarz żywym słowem;

• niezbyt liczne w  czasie jednej 
celebracji – nie powinno być zbyt 
wielu komentarzy podczas litur-
gii;

• umiarkowanie – należy unikać 
manifestacji własnych przeżyć 
i przemyśleń komentatora; ko-
mentarz powinien wprowadzać 
w obiektywne rzeczywistości li-
turgii;

• wypowiedziane w odpowiednim 
czasie spokojnym głosem; 

• zharmonizowane z  czynnością 
liturgiczną – nie mają one opóź-
niać ani przerywać świętej czyn-
ności, cała akcja liturgiczna ma 
bowiem wypaść harmonijnie, 
godnie i pobożnie;
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• wcześniej sprawdzone przez 
głównego celebransa  (albo 
wyznaczoną przez niego osobę 
– może to być inny kapłan, 
diakon, animator  liturgiczny, 
ceremoniarz – zgodnie z miej-
scowym zwyczajem);

• przygotowane z  uwzględnie-
niem okresu roku liturgicznego, 
wieku wiernych, ich sytuacji 
życiowej.

Komentatorzy liturgiczni powinni 
być zaangażowani w  jakieś dzieła 
w  parafii, także poza liturgią, np. 
w  inne dzieło apostolskie w  parafii 
(animowanie grupy, redagowanie ga-
zety parafialnej, katecheza).

PRZYGOTOWANIE 
KOMENTARZA

Przygotowanie komentarza na nie-
dzielną Mszę Świętą może odbywać się 
w  czasie spotkań formacyjnych po-
święconych rozważaniu tematu litur-
gii, np. kręgów liturgicznych. Warto 
promować tę formę – to wkład naszego 
Ruchu w  formację liturgiczną Ko-
ścioła.

Komentarze należy pisać w ścisłej 
łączności z celebransem, z uwzględ-
nieniem tematu homilii i  planu 
duszpasterskiego prowadzenia inicja-
cji liturgicznej w  zgromadzeniu. 
Można je także wybierać z gotowych 
wzorów po ewentualnym przereda-
gowaniu i dostosowaniu do lokalnych 
potrzeb.

Warto, by przed liturgią miało miej-
sce ćwiczenia artykulacji i dykcji; nie 
mogą pełnić tej funkcji osoby nie 
umiejące czytać wyraźnie. Nie są na-
tomiast wymagane umiejętności ak-
torskiej interpretacji (a  raczej należy 
uznać je za zbędne). Jeśli jest odpo-
wiednia liczba przygotowanych osób, 
to posługujących może być tylu, ile jest 
komentarzy. Posługujący przed liturgią 
powinni usiąść w  pobliżu miejsca 
wykonywania posługi (krzesła mogą 
być ponumerowane lub oznaczone 
w  inny sposób). Warto przećwiczyć 
sposób podchodzenia do mikrofonu 
i  odchodzenia na miejsce; droga do 
przejścia powinna być jak najkrótsza. 
Strój posługujących powinien być 
odświętny (np. mężczyźni: garnitur), 
w żadnym przypadku nie powinien być 
zbyt swobodny, roboczy lub plażowy, 
kobiety nie powinny nosić zbyt krót-
kich sukienek czy spodni. Komentator 
nie powinien zaniedbać współpracy 
i  niezbędnych uzgodnień z  innymi 
uczestnikami celebracji.

Z głównym celebransem lub ceremo-
niarzem należy uzgodnić, czy nie za-
szły zmiany w  przebiegu obrzędów, 
mające wpływ na przygotowane ko-
mentarze (wyznaczone czytania, dary 
niesione w procesji). Organista, schola 
powinni wiedzieć, w których momen-
tach jest komentarz, by nie nałożyły się 
na niego śpiewy. Ze scholą należy 
uzgodnić sposób korzystania z mikro-
fonu, jeśli komentarz jest czytany ze 
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wspólnego ze scholą mikrofonu. Po-
sługujący do komentarzy powinni 
uzgodnić między sobą, kto co czyta 
i w jakiej kolejności. Lektorzy powinni 
wiedzieć, czy są komentarze, by unik-
nąć sytuacji, że lektor czeka przy am-
bonie na skończenie komentarza. Ta-
kie uzgodnienia mogą mieć miejsce 
w czasie spotkania formacyjnego albo 
próby służby liturgicznej. Z takich prób 
nie należy pochopnie rezygnować, 
zwłaszcza przed bardziej rozbudowa-
nymi obrzędami.

Tuż przed celebracją należy pamiętać 
o tym, że komentator powinien przyjść 
odpowiednio wcześnie przed liturgią, 
by dokonać ostatnich uzgodnień (zwy-
kle przyjmuje się minimum 15 minut, 
maksymalnie 30 minut).

Tekst komentarza powinie być napi-
sany (wydrukowany) na estetycznej 
kartce, włożonej do odpowiedniej 
oprawki. dobrym zwyczajem jest 
przechowywanie już wykorzystanych 
komentarzy – jeśli są one dobrze przy-
gotowane, można je opublikować, np. 
w  internecie. Zawsze mogą stanowić 
także inspirację i przykład na kolejne 
lata. Warto przygotować także na 
małej kartce dla głównego celebransa 
(i  organisty/kantora/scholi) spis mo-
mentów liturgii, w których są komen-
tarze. Uwagi na ten temat może zawie-
rać także ewentualnie plan liturgii – 
w  przypadku bardziej rozbudowanej 
celebracji. Działanie mikrofonu należy 
sprawdzić przed liturgią (głośność, 

długość kabli, sposób włączania i wy-
łączania, ustawienie i sposób zmiany 
ustawienia), by uniknąć niespodzianek 
w czasie liturgii.

ZASADY WYGŁASZANIA 
KOMENTARZY

Komentator nie powinien zaniedbać 
wspólnej modlitwy zespołu służby li-
turgicznej i  chwili skupienia w  ciszy 
przed liturgią. Może także posłużyć się 
specjalną indywidualną modlitwą 
komentatora. Komentarze powinny 
zostać wygłoszone, gdy wszyscy usiądą 
(np. przed liturgią słowa, przed proce-
sją z  darami) albo gdy stoją (np. po 
pozdrowieniu) i  zapadnie cisza. Nie 
powinny nigdy nakładać się na modli-
twy celebransa i śpiewy. Gdy zdarzy się 
pomyłka i  np. przed komentarzem 
rozpocznie się śpiew na przygotowanie 
darów – należy ten komentarz opuścić. 
Nie powinny nigdy górować nad mo-
dlitwami celebransa, należy je wygła-
szać spokojnym głosem. 

Poniżej zawarto najważniejsze zasady 
odnoszące się do komentarzy do po-
szczególnych części liturgii:

• przed rozpoczęciem – możliwy 
do zastosowania w  przypadku 
bardziej rozbudowanej celebracji 
lub wtedy, gdy już przed liturgią 
należy podać wiernym wska-
zówki dotyczące uczestnictwa 
w  Eucharystii (np. Niedziela 
Palmowa Męki Pańskiej, pierwsza 
forma – procesja), może ukazać 
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znaczenie procesji wejścia i zna-
ków jej towarzyszących oraz za-
wierać wskazówki porządkowe 
dotyczące przygotowania komu-
nikantów;

• po pozdrowieniu – prowadzi 
wiernych do zawiązania wspól-
noty eucharystycznej, wprowa-
dza myśl dnia;

• do liturgii słowa – ma pomóc 
zgromadzeniu w słuchaniu słowa 
Bożego, jest zalecany zwłaszcza, 
gdy czytania są trudniejsze i wy-
magają wytłumaczenia. Komen-
tarz może dotyczyć całej liturgii 
słowa (wygłoszony po kolekcie) 
albo poszczególnych czytań. Jeśli 
komentarz dotyczy tylko Ewan-
gelii to winien być powiedziany 
przed śpiewem przed Ewangelią;

• przed procesją z darami – wpro-
wadzenie do obrzędu przygoto-
wania darów albo do liturgii eu-
charystycznej, wyjaśnienie zna-
czenia innych darów niż chleb 
i wino;

• przed prefacją – należy podać 
powody do wyrażenia wdzięcz-
ności Bogu; w czasie modlitwy 
eucharystycznej nie wolno stoso-
wać komentarzy;

• przed Ojcze nasz – wprowadzenie 
do Modlitwy Pańskiej z uwzględ-
nieniem tajemnicy dnia lub 
wprowadzenie do obrzędów 
Komunii;

• przed znakiem pokoju – wezwa-
nie do przekazania sobie znaku 
miłości i jedności (a nie przeba-
czenia);

• przed końcowym błogosławień-
stwem – może mieć charakter 
słowa życia, nawiązuje do myśli 
dnia i homilii;

• przed innymi obrzędami wyma-
gającymi tłumaczenia lub wpro-
wadzenia, np. przed Obrzędem 
Światła podczas Wigilii Paschal-
nej, przed pieśniami (nie wystar-
czy tylko podać numer strony 
w śpiewniku).

Wojciech Kosmowski

Materiały pomocne do formacji komentatora liturgicznego i do przygotowania 
komentarza liturgicznego – zobacz: 
1) prezentacja w formacie PDF na przykładzie Krościenka:
http://www.oaza.pl/cdl/download/Opracowania%20CDL/Kro%C5%9Bcienko/
Komentator%20liturgiczny.pdf
2) „Krótkie pomoce liturgiczne” (Komentator, Wieczernik 149, II-III. 2007)
http://www.oaza.pl/cdl/download/KPL/Komentarz.pdf  
3) „Komentator liturgiczny i jego posługa” – Teczka roku 2013 r.
4) www.oaza.pl/cdl w zakładce „Opracowania - KDSL” – Szkoła komentatora
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Charakteryzując czasy, w których 
żyjemy, papież podkreśla, że 
dzięki rozwojowi transportu 

i  środków przekazu oraz globalizacji, 
która buduje sieć współzależności, nasz 
świat staje się coraz „mniejszy”. W teorii 
powinno to sprzyjać zbliżaniu się ludzi 

do siebie, jednak uważny obserwator 
dostrzega ogromną przepaść między 
„luksusem, w  jakim żyją najbogatsi, 
a nędzą najuboższych” oraz cierpienie, 
jakie wyrządzają „różnorodne formy 
wyłączenia, marginalizacji i ubóstwa”, 
a  także konflikty ekonomiczne, poli-
tyczne, ideologiczne i  religijne. Papież 
zwraca także uwagę na fakt, iż „tak 
bardzo przyzwyczailiśmy się do tego, że 
już nas to nie uderza”. 

WIELKA SZANSA
Media są jednak przede wszystkim 

wielką szansą dla współczesnego czło-

Kultura spotkania
Czego uczy nas Orędzie Papieża Franciszka na XLVIII Światowy Dzień 
Środków Społecznego Przekazu? Przedmiotem papieskich rozważań jest 
„kultura spotkania”, jej kształt i budowanie.

wieka. Dzięki nim możemy stać się sobie 
bliżsi i  odnowić poczucie „jedności 
ludzkiej rodziny”, a także walczyć o bar-
dziej godne życie. Dobry przekaz po-
zwala nam lepiej się poznawać, rozu-
mieć i jednoczyć. Papież podkreśla, że 
media dają nam możliwość, a  nawet 

wzywają nas do wzajemnego słuchania 
i  uczenia się od siebie. Podejmując 
dialog z  osobami, których poglądy 
różnią się od naszych, staramy się te 
różnice przezwyciężyć, uczymy się 
szacunku i wzrastamy we wzajemnym 
zrozumieniu. 

Bardzo istotną nauką jest to, że „kul-
tura spotkania wymaga, byśmy byli 
gotowi nie tylko dawać, ale też przyjmo-
wać od innych”. Papież podkreśla także 
pozytywny wymiar mediów jako po-
średników komunikacji: „Media mogą 
nam w tym pomóc, zwłaszcza dzisiaj, 
kiedy sieci komunikacji międzyludzkiej 

Szybkość przekazu informacji jest obecnie tak duża, że 
przekracza nasze możliwości refleksji i oceny, a także nie 
pozwala na zrównoważone i poprawne wyrażanie siebie. 
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osiągnęły niezwykle wysoki poziom 
rozwoju. W  szczególności internet 
stwarza ogromne możliwości spotkania 
i solidarności między wszystkimi, i jest 
to rzecz dobra, jest to dar Boga”.

ZAGROŻENIA
Ojciec św. wskazuje jednak także na 

istotne problemy. Szybkość przekazu 
informacji jest obecnie tak duża, że 
przekracza nasze możliwości refleksji 
i oceny, a także nie pozwala na zrów-
noważone i poprawne wyrażanie sie-
bie. Rozmaitość opinii, wyrażanych 
w sieci, może być prawdziwym bogac-
twem, ale także prowadzić do za-
mknięcia się w sferze jednostronnych 
informacji, zgodnych z oczekiwaniami 
i poglądami. Współcześnie niemal na 
każdy temat można znaleźć poparcie 
w  postaci wypowiedzi jakiegoś na-

ukowca oraz grupę osób, które dany 
pogląd poprą. Korzystanie z łączności 
cyfrowej może także prowadzić do 
oddalenia się od bliźniego – przede 
wszystkim tego, który żyje obok nas, 
ale także do spłycenia relacji poprzez 
przeniesienie ich całkowicie na płasz-
czyznę wirtualną. Należy także pamię-
tać o osobach, które z różnych powo-
dów nie mając dostępu do mediów 
społecznościowych, są poniekąd ska-
zane na wykluczenie. „Świat środków 
przekazu może nam pomóc się rozwi-
jać lub, przeciwnie, może nas dezorien-
tować” – zauważa papież.

„Ograniczenia te są rzeczywiste, nie 
usprawiedliwiają jednak odrzucania 
mediów społecznościowych; przypo-
minają nam raczej, że przekaz jest 
w ostatecznym rozrachunku bardziej 
zdobyczą ludzką niż technologiczną”.
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PRAWDZIWIE BLISCY
Co dla nas, uczniów Pana, znaczy 

spotkanie z innymi w świecie Ewangelii? 
Jako punkt wyjścia do rozważań o bli-
skości papież proponuje zatrzymanie się 
nad przypowieścią o Miłosiernym Sa-
marytaninie, którego nazywa „człowie-
kiem przekazu”, dlatego, że ten, kto 
przekazuje, staje się prawdziwie bliskim.

Czym jest spotkanie? Można zauwa-
żyć kilka aspektów. Spotkanie to „inte-
rakcja, która ma skutek”, „dostrzeżenie 
drugiego człowieka i poświęcenie mu 
uwagi”, a  także „taśma dwustronna”. 
Bliską definicją wydaje się tu także 
spotkanie jako dostrzeżenie twarzy 
drugiego człowieka i  jego „ja”, czyli 
tożsamości, tak jak tłumaczył to Emma-
nuel Levinas. Z tekstu łatwo wyłaniają 
nam się także trzy wzory spotkania – 
antyspotkanie (zbójcy), spotkanie troski 
(Miłosierny Samarytanin) i napotkanie 
(kapłani).

Papież zwraca uwagę, że Jezus poka-
zuje, iż „nie chodzi o to, bym uznał, że 
drugi człowiek jest do mnie podobny, 
ale żebym ja potrafił stać się podobny 
do niego”. Jego zdaniem „przekazywać 
znaczy zatem uzmysławiać sobie, że je-
steśmy istotami ludzkimi, dziećmi Boga. 
Lubię nazywać tę moc przekazu «blisko-
ścią»”.

Rozumiejąc znaczenie bliskości 
w spotkaniu i przekazie, powinniśmy się 
pochylić także nad „antyspotkaniem”. 
Papież zauważa, że „kiedy głównym 
celem przekazu jest nakłanianie do 

konsumpcji i manipulowanie osobami, 
mamy do czynienia z gwałtowną agresją, 
podobną do tej, jakiej doświadczył 
człowiek pobity przez zbójców i pozo-
stawiony na skraju drogi”. Musimy więc 
być świadomi, że żyjąc w ciągłej łączno-
ści z mediami „grozi nam, że niektóre 
media tak nas uwarunkują, że nie bę-
dziemy dostrzegali naszego rzeczywi-
stego bliźniego”.

WZRASTAĆ 
W CZŁOWIECZEŃSTWIE

Co zatem pomaga w środowisku cy-
frowym wzrastać w człowieczeństwie 
i coraz lepiej wzajemnie się rozumieć?

Przede wszystkim dobre przygotowa-
nie, odkrycie na nowo poczucia powol-
ności i  spokoju w  swoich relacjach 
(charakterystycznego z pewnością dla 
Ameryki Południowej, dla zabieganych 
Polaków – mniej). Aby dobrze wysłu-
chać i zrozumieć drugiego człowieka, 
musimy wyciszyć się wewnętrznie oraz 
odnaleźć w sobie cierpliwość. Bardzo 
ważne, zwłaszcza w epoce burzliwych 
dyskusji w sieci, wydaje się spostrzeże-
nie, że „osoba wyraża w  pełni samą 
siebie nie wtedy, kiedy jest po prostu 
tolerowana, lecz kiedy wie, że jest na-
prawdę zaakceptowana”. 

Papież podkreśla także, że powinni-
śmy doceniać i szanować bogactwo in-
nych kultur i tradycji oraz mocniej cenić 
wartości zainspirowane przez chrześci-
jaństwo – m.in. postrzeganie człowieka 
jako osoby, małżeństwo i rodzinę, roz-
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różnienie sfery religijnej i politycznej, 
zasady solidarności i pomocniczości.

Ważne jest także podkreślenie, że 
same media i strategie komunikacyjne 
nie niosą piękna, dobroci i prawdy – 
taką moc ma tylko przekaz. „Nie wystar-
czy przechadzać się po cyfrowych 
«drogach», a więc po prostu połączyć 
się: trzeba aby temu połączeniu towa-
rzyszyło prawdziwe spotkanie”. I  tu 
właśnie jest miejsce na troskę i czułość 
wobec człowieka, a także chrześcijańskie 
świadectwo. Sieć cyfrowa powinna się 
stawać nie tylko techniczną konstrukcją, 
ale także miejscem bogatym w wartości, 
siecią kochających się ludzi. Dzięki niej 
nasze świadectwo może dotrzeć do 
każdego człowieka, nawet „na egzysten-
cjalne peryferie”. 

MISJA KOŚCIOŁA
W orędziu pojawia się także znane 

już wezwanie papieskie: „Mając do 
wyboru Kościół poobijany, który 
wychodzi na ulice, i  Kościół chory 
z  powodu zamknięcia w  kręgu wła-
snych spraw, zdecydowanie wolę ten 
pierwszy”. Starając się spotkać czło-
wieka cierpiącego, poszukującego 
zbawienia i nadziei, powinniśmy wyjść 
także na drogi cyfrowe, otworzyć 
siebie i drzwi Kościoła na świat wirtu-
alny. Wszyscy powinniśmy przyczy-
niać się do nadawania kształtu misyj-
nemu powołaniu Kościoła i działając 
w  służbie przekazu, rozpalać serca 
miłością do Chrystusa i  ukazywać 

piękno powołania, odkrywania wiary 
oraz spotkania z Bogiem.

Realizując to powołanie misyjne, 
bądźmy jednak świadomi, że „chrześci-
jańskiego świadectwa nie daje się przez 
bombardowanie treściami religijnymi, 
lecz przez chęć dawania siebie innym 
«przez gotowość do cierpliwego i nazna-
czonego szacunkiem zainteresowania 
się ich pytaniami i wątpliwościami na 
drodze poszukiwania prawdy i  sensu 
ludzkiego istnienia»”. Konstruktywny 
dialog wymaga od nas „głębi, uważnego 
podejścia do życia i duchowej wrażliwo-
ści”, a  także przekonania, że „druga 
osoba ma coś wartościowego do powie-
dzenia” i otworzenia się na jej poglądy. 
Wielu z  nas dobrze zrobiłoby także 
zrozumienie, że „prowadzenie dialogu 
nie oznacza rezygnowania z własnych 
idei i tradycji, lecz założenia, że są one 
jedyne i absolutne”.

Mamy zatem zamieszkać w świecie 
cyfrowym, by z  pełnią kreatywności 
i  radości przekazywać innym piękno 
trwania przy Bogu oraz realizować 
służbę drugiemu człowiekowi. Ale pa-
miętajmy: „niech nasze światło nie bę-
dzie wynikiem zabiegów kosmetycz-
nych bądź efektów specjalnych, ale na-
szego stawania się pełnymi miłości 
i czułości bliźnimi”.

ks. Jan Kobak
Wszystkie cytaty pochodzą z  tekstu 

Orędzia Papieża Franciszka na XLVIII 
Światowy Dzień Środków Społecznego 
Przekazu.
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MISJA
Jan Paweł II w 1990 roku w Redemp-

toris missio napisał, że „na ogół uprzy-
wilejowane bywają inne narzędzia 
ewangelicznego przepowiadania 
i formacji, podczas gdy środki spo-
łecznego przekazu pozostawia się 

inicjatywie jednostek czy małych 
grup, a do programu duszpasterskiego 
wchodzą one tylko drugorzędnie (RM 
37). Stwierdza też, że nie wystarcza 
ich używać tylko do szerzenia orędzia 
chrześcijańskiego i Magisterium 
Kościoła, ale że trzeba włączyć samo 
orędzie w kulturę, stworzoną przez 
nowoczesne środki przekazu. Wypo-

Diakonia: dziennikarz
Zaangażowanie w dziedzinie środków społecznego przekazu 

nie ma jednak wyłącznie na celu zwielokrotnienia przepowiada-
nia. Chodzi o fakt głębszy, gdyż sama ewangelizacja współczesnej 
kultury zależy w wielkiej mierze od ich wpływu. Nie wystarcza 
zatem używać ich do szerzenia orędzia chrześcijańskiego i Magi-
sterium Kościoła, ale trzeba włączyć samo orędzie w tę „nową 
kulturę”, stworzoną przez nowoczesne środki przekazu. 

(Redemptoris missio 37c )

wiadał te słowa w momencie, kiedy 
Internet dopiero szykował się do 
rozpoczęcia swojej światowej kariery 
(projekt pierwszej strony www po-
wstał w 1989 roku). Media miały 
wówczas w przeważającej mierze 
charakter nadawczy, czyli wykorzy-

stywane były do „szerzenia orędzia 
chrześcijańskiego i Magisterium 
Kościoła”.

Dekadę później, 11 września 2001 
roku, masowa reakcja blogerów na 
zburzenie WTC w Nowym Jorku po-
kazała światu, jak wielkie możliwości 
tkwią w nowoczesnej technice cyfro-
wej. Zwykli ludzie - przechodnie, 

Media przechodzą obecnie drogę od dziennikarstwa rozu-
mianego jako wykład do dziennikarstwa pojmowanego 

jako rozmowa lub seminarium. Wzrasta w nich rola dzienni-
karzy oddolnych, obywatelskich czy społecznych.
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przypadkowi świadkowie wydarzeń 
– przy pomocy współczesnych narzę-
dzi komunikacyjnych (telefony ko-
mórkowe z wbudowanymi aparatami 
fotograficznymi, laptopy, szybkie łącza 
internetowe i  odpowiednie aplikacje 
internetowe) są w  stanie przekazać 

może wygłaszać chrześcijańskie orę-
dzie w  mediach. Kościół nie tylko 
zachęca do tego, ale wręcz pokazuje to 
jako zadanie, a  świat wirtualny jako 
obszar ewangelizacji. Jako rzeczywi-
stość, którą trzeba zauważyć. Co z tego 
wynika dla nas?

informacje (w postaci tekstu, dźwięku, 
fotografii i filmu) o konkretnym zda-
rzeniu światowej społeczności Inter-
netu. Dzień ataku terrorystycznego na 
World Trade Center jest faktycznym 
momentem powstania dziennikarstwa 
oddolnego, które wciąż nabiera coraz 
większego znaczenia. Świat się zmie-
nił.

Byli odbiorcy informacji dzięki 
rozwojowi techniki, jeśli chcą, mogą 
podzielić się wiedzą o otaczającym go 
świecie z innymi użytkownikami In-
ternetu na całym świecie. Media stają 
się w coraz większym stopniu interak-
tywne. W  2008 roku powstaje Face-
book i zaczynamy mówić o mediach 
społecznościowych. Każdy, jeśli chce, 

DZIENNIKARSTWO JAKO 
ROZMOWA

Media przechodzą obecnie drogę od 
dziennikarstwa rozumianego jako 
wykład do dziennikarstwa pojmowa-
nego jako rozmowa lub seminarium. 
Wzrasta w  nich rola dziennikarzy 
oddolnych, obywatelskich czy społecz-
nych.

Dyskusje odnośnie podziału i defi-
nicji nie są zamknięte i  w  źródłach 
można spotkać mniej lub bardziej 
różniące się interpretacje. Najprościej 
mówiąc, oznacza to, że wzrasta zna-
czenie ludzi, którzy uczestnicząc 
w  jakimś wydarzeniu, planowo lub 
zupełnie przypadkiem, chcą się tą in-
formacją podzielić z innymi. Jest to ich 
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oddolna inicjatywa. Mogą informować 
zarówno o  wydarzeniach ogólnokra-
jowych, jak i tych lokalnych. O spra-
wach ważnych i  błahych. Prowadzą 
blogi lub publikują w  specjalnych 
portalach informacyjnych mających 
być przeciwwagą dla medialnych 

i  korporacyjnych kolosów, które są 
zależne od interesów ich właścicieli.

Jeśli dana osoba koncentruje się na 
pokazywaniu problemów i  radości 
życia lokalnej społeczności, w którym 
aktywnie uczestniczy, wówczas mówi 
się o  dziennikarstwie obywatelskim, 
lokalnym i zaangażowanym (jako od-
mianie dziennikarstwa oddolnego/
społecznego).

Dziennikarze oddolni jako dostarczy-
ciele informacji niewątpliwie wpływają 
na sposób widzenia świata przez czytel-
ników. Na wszystkie opisywane tematy 
patrzą z  perspektywy przechodnia, 
zwykłego człowieka, którego głównym 
celem jest podzielenie się swoimi spo-
strzeżeniami i przemyśleniami z innymi 
ludźmi, a  nie generowanie zysków. 
Obowiązują ich takie same zasady jak 
dziennikarzy zawodowych: bezstron-
ność, dokładność, rzetelność i  prze-
strzeganie zasad etycznych przypisa-
nych do wykonywanego zajęcia.

Dziennikarz nie musi i nie powinien 
być maszyną, której jedynym zada-
niem jest zarejestrowanie i  rozpo-
wszechnienie newsa. Dobry dzienni-
karz to człowiek, który usiłuje zrozu-
mieć innych, ich intencje, wiarę, 
zainteresowania, trudności i tragedie. 

Co oznacza że nie jest on bierny, ale 
aktywnie działa w celu poznaniu ludzi, 
ich kultury, życia, historii i problemów. 
Otwiera się na drugiego człowieka po 
to, by go lepiej zrozumieć i poznać.

CZY TYLKO DKS?
Czeka nas zadanie odszukania wśród 

członków Ruchu dziennikarzy oddol-
nych. Wcale nie muszą oni być człon-
kami Diakonii Komunikowania Spo-
łecznego, by z  nami współpracować. 
Muszą po prostu odnaleźć w  sobie 
pasję odkrywania bogactwa rzeczywi-
stości, dzielenia się z  innymi wiarą, 
świadectwem działania Boga w  ich 
życiu i  ich wspólnoty. Uwierzyć, że 
razem zobaczymy więcej.

W  oazowych mediach nie chodzi 
bowiem o to, by nadmiernie mnożyć 
serwisy, portale, blogi, ale by przepły-
wała przez nie jak największa ilość 
dobrych, twórczych informacji.

Wiola Szepietowska

W oazowych mediach nie chodzi bowiem o to, by nadmier-
nie mnożyć serwisy, portale, blogi, ale by przepływała przez 

nie jak największa ilość dobrych, twórczych informacji.
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Pierwszym zadaniem serwisu jest 
przekazanie rzetelnej, sprawdzo-
nej informacji o życiu wspólnot. 

Zaproszenie – wydarzenie – relacja, 
taki cykl to niezbędne minimum. 
Strona nie powinna być wyłącznie 
słupem ogłoszeniowym. Jeśli pojawia 
się akcja, powinna być także reakcja, 
czyli choćby krótka informacja o tym, 
jak zapowiadane wcześniej wydarzenie 
przebiegło.

Czy to wszystko, co można zrobić? 
Czasem chce nam się poczytać, po-
oglądać, posłuchać więcej. A dzienni-
karstwo to nie tylko sprawozdania 
i relacje, to także eseje, recenzje i felie-
tony.

Ale gdzie szukać inspiracji?
Tematy (tekstów, filmów, nagrań, 

Jak znaleźć temat 
na stronę oazową?

grafik) często rodzą się z  obserwacji 
rzeczywistości. Z  codziennego życia. 
Są wszędzie, nawet na Facebooku. Co 
nas ciekawia, o  czym chciałoby się 
wiedzieć więcej, albo co zachwyciło na 
tyle, że chce się to pokazać innym? 
Może warto zbadać jakiś problem?

Wiele tekstów (filmów, nagrań, 
grafik) nie powstaje, bo nie chce nam 
się szukać pomysłów. A one same nie 
przyjdą (może czasem). Żeby zrealizo-
wać jakiś temat, trzeba być dociekli-
wym poszukiwaczem. Zebrać mate-
riały, zdobyć wiedzę. Wyjść do ludzi, 
pytać, szukać.

Trzeba szukać takich tematów, któ-
rymi nikt inny by się nie zajął, a które 
mogą być interesujące dla ludzi nie-
związanych z Oazą. Oazowiczka, która 
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Jak być dobrze poinformowanym?
Zdziwisz się, co możesz osiągnąć, nawet mając bardzo napięty harmonogram 
pracy.
• Przeczytaj choć jedną książkę w tygodniu – nie literaturę piękną, ale coś innego.
• Zostań stałym gościem najbliższej księgarni i publicznej biblioteki.
• Zaprzyjaźnij się z innymi użytkownikami bibliotek. Zwykle są to wspaniali 

ludzie, którzy wiedzą więcej o wyszukiwaniu informacji tam, gdzie nigdy byś 
ich nie szukał.

• Czytaj informacje z każdej dziedziny, nawet te, które na pierwszy rzut oka są 
nudne.

• Czy kiedykolwiek czytałeś słownik albo encyklopedię przed pójściem spać? 
Spróbuj tego – zaśniesz szybciej i nauczysz się czegoś nowego.

• Zbuduj osobistą bibliotekę z książek ważnych i przydatnych.
• Sprawdzaj rankingi w czasopismach. Notuj, co czytają inni ludzie. Trzymaj 

rękę na pulsie i bądź na bieżąco z nowościami. Kupuj najważniejsze pozycje.
• Czytaj ogólnokrajową prasę. Rozważnie korzystaj z radia i telewizji.
• Zostań ekspertem w zakresie Internetu.
• Codziennie rozmawiaj z ludźmi. Zapytaj ich co robią i co u nich słychać, 

a nauczysz się wielu rzeczy. 
• Branie udziału w ciekawej rozmowie (panelu dyskusyjnym) to jedna z najlep-

szych dróg do zdobycia wiedzy.
• Pisz coś codziennie, nawet jeśli miałoby to być napisane tylko w osobistym 

dzienniku. Pisanie pomaga zorganizować i zapamiętać to, co już wiesz. Kate-
goryzuj i streszczaj swoją wiedzę.

• Oglądaj filmy i słuchaj muzyki.

urządza bezalkoholową osiemnastkę 
– to jest naprawdę świetny temat na 
stronę oazową. Podobnie jak relacja 
ze ślubów zakonnych dawnej oazo-
wiczki, albo kiermaszu charytatyw-
nego. Ludzie lubią czytać o  sobie, 
o swoich przyjaciołach i sąsiadach.

Z  drugiej strony media oazowe to 
nie jest kocioł, do którego możemy 
wrzucić wszystko. Co na oazowej 

stronie powinno być, a co jest zbędne? 
Podejmować trudne tematy czy tylko 
te wygodne? (Bywa, że kultura spotka-
nia bardziej jest zbójecka niż miło-
sierna).

Trzeba samemu ocenić co jest cie-
kawe i twórcze i na ile, a co po prostu 
konieczne. Szukać takich informacji, 
które mogą zainteresować odbiorców. 
Nie ma złotej reguły. 



W Ruchu
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Chrześcijanin przynaglany jest do 
głoszenia Ewangelii przede 
wszystkim przez miłość Słowa. 

Gdy swoją misyjną przygodę ma za-
miar oprzeć na wrażeniach zaczerp-
niętych z podróżniczych programów 
i  książek, skazany jest na porażkę. 
Inicjatywy Diakonii Misyjnej Ruchu 
Światło-Życie wydają się prowadzić do 
podjęcia tego najtrudniejszego wy-
zwania, jakim jest wyjazd i praca na 
terenach misyjnych. Zanim spakuje 
się walizki można sprawdzić swoją 
wytrwałość w ramach programu MIK-
24, który zakłada modlitwę i kontakt 
z  misjonarzami. Można poćwiczyć 
ofiarność, adoptując na odległość 
dzieci z  Kenii lub Pakistanu, można 
wreszcie samemu poprowadzić 
zbiórkę na oazowe cele misyjne w ra-
mach jednej z koordynowanych akcji 
(np. „Drobniaki na metry”) lub z wła-
snej inicjatywy, tak jak oaza młodzie-
żowa z  Przemyśla, która kolędując 
w święto Trzech Króli, zbierała fundu-
sze na wyjazd animatorek do Ekwa-

Posłani by głosić
Egzotyczne kraje, odmienne kultury, wyzwanie i przygoda – to misje 
widziane z miejsca zamieszkania. Gdy już jest się na miejscu, rzeczywi-
stość weryfikuje wyobrażenia: trud, samotność, często brak możliwości 
zaradzenia nawet podstawowym potrzebom podopiecznych. Czy da się to 
wytrzymać? Bez Boga – niemożliwe.

doru. To, co cieszy najbardziej, zwłasz-
cza mniej cierpliwych, to widoczne 
owoce podejmowanych działań.

Tylko w  roku 2014 Diakonia Mi-
syjna Ruchu wysłała 34 osoby do 
dziesięciu krajów: animatorzy, klerycy, 
diakoni, siostry zakonne a  nawet 
jedno małżeństwo dzielili się lub do-
piero będą się dzielić charyzmatem 
Ruchu z  katolikami na Ukrainie 
i w Ugandzie, na Tajwanie, w Nigerii 
i Peru, w Kazachstanie oraz w Izraelu 
i Autonomii Palestyńskiej. Tych ostat-
nich, ze względu na napięta sytuację 
w Ziemi Świętej, należy objąć szcze-
gólną modlitwą.

O dziełach misyjnych, które właśnie 
trwają lub niedawno się zakończyły, 
sami zainteresowani mówią niewiele, 
zawsze pozostawiając pierwsze miej-
sce Temu, który ich posłał. – Po roze-
znaniu woli Bożej co do naszego 
małżeństwa odkryliśmy, że Pan chce, 
abyśmy w  te wakacje wyjechali na 
wolontariat misyjny – mówią Magda 
i  Przemek Skibińscy z  archidiecezji 
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wrocławskiej, posługujący w  kenij-
skim Mitungu. – Nasza praca tutaj jest 
całkiem misjonarska. Myślałam, że 
więcej będzie takiej zwykłej pomocy 
w parafii czy szkole, ale głównie chodzi 
o to, byśmy jeździli ze świadectwem, 
prowadzili seminaria, małe grupy – 
dodaje Magda.

Animatorka Kasia Chojnacka z die-
cezji warszawsko-praskiej od zawsze 
pragnęła wyjechać na misje jako osoba 
świecka. Chciała wyjechać na waka-
cyjny wolontariat do Ugandy, jednak 
kiedy z powodu redukcji etatów stra-
ciła pracę, odczytała to jako znak – 
zielone światło, by wyruszyć na praw-
dziwe misje, by oddać się temu powo-
łaniu całym sercem. Po rocznym 
przygotowaniu w Centrum Formacji 
Misyjnej, wyjechała do Republiki 
Demokratycznej Konga, do miejsco-
wości Kabinda, aby wspierać tam 
w pracy Wspólnotę Błogosławieństw, 
prowadzącą szpital.– Pozwalam pro-
wadzić się Panu – mówi Kasia. – Ro-
zeznaniu woli Bożej towarzyszyło 
słowo z  Księgi Wyjścia 12,1: „Wyjdź 
z  twojej ziemi rodzinnej i  z  domu 
twego ojca do kraju, który ci ukażę.”

Ks. Daniel Trojnar, moderator die-
zezjalny Ruchu z  archidiecezji prze-
myskiej, prowadził Oazę Nowego 
Życia I  stopnia w  chińskim Li Yue, 
pytany o największe zaskoczenie wy-
mienił trudne warunki bytowe. – 
Wtedy prawda o nas samych objawia 
się z bezwzględną siłą. Potwierdzają to 

wszyscy, którzy doświadczyli pracy 
w  surowych warunkach misyjnych, 
daleko od domu – mówi ks. Daniel nie 
ukrywając, że oprócz zewnętrznych 
trudności, misjonarza czeka trudna 
walka wewnętrzna. – Jadę ze świado-
mością swoich słabości, grzechów, 
pychy. Ale przecież św. Paweł też tak 
miał, a  szedł jak burza. Najpierw 
trzeba mieć pragnienie głoszenia 
Słowa. Prawdziwe pragnienie Pan Je-
zus traktuje poważnie – dodaje. 

Owocem tego pragnienia jest dzia-
łalność podejmowana stale przez 
członków Ruchu, w ramach jego cha-
ryzmatu, ale skierowana ad extra (na 
zewnątrz, a więc poza granice Polski), 
jak określił to moderator generalny 
Ruchu Światło-Życie ks. Adam Wo-
darczyk, w październiku 2009 r., mó-
wiąc o  kierunku działania Diakonii 
Misyjnej. Nie wystarczy jednak kogoś 
posłać i starać się o następców. Trzeba 
zadbać o osobę posłaną, wspierając ją 
modlitewnie, ale też materialnie.  To 
oazowicze pozostający w kraju są na-
turalnym „zapleczem logistycznym” 
dla posłanego. Nie można też mówić 
o działalności misyjnej, bez stałej mo-
dlitwy za misje, misjonarzy i o powo-
łania misyjne. To dzięki niej zawsze 
znajdzie się ktoś, kto spakuje walizkę 
i wyruszy głosić Słowo.

Monika Jasina
Zainteresowanych zapraszamy na 

stronę internetową: oaza-diakoniami-
syjna.blogspot.com/ 



Oaza nr 113 Pismo Ruchu Światło-Życie

128

Największe zmaganie, jakie podej-
muje misjonarz, to walka z  samym 
sobą, ze świadomością swoich słabo-
ści, grzechów, pychy. Silniejsze jest 
tylko jedno: ogromne pragnienie 
głoszenia Słowa, wyrastające w  po-
słuszeństwie względem decyzji prze-
łożonych i  misji Kościoła. Tylko 
wtedy misjonarz idzie naprzód, bo 
nie jest sam.

Skąd pomysł, by wysłać Księdza do 
Chin?

Pomysł nie był mój, jakby się komuś 
mogło wydawać. To nie było tak, że 
moderator diecezjalny znowu pojechał 
sobie na wycieczkę (jak niektórzy są-
dzą): najpierw Ekwador, teraz Chiny. 
Moderator generalny od czterech lat 
jeździ do tego kraju i po prostu potrze-
bował zastępcy. Odpowiedziałem na 
prośbę, a  było to łatwiejsze,  dzięki 
temu, że nie mam obowiązków para-
fialnych, nie uczę w  szkole. Jestem 
oddelegowany przez księdza arcybi-
skupa wyłącznie dla potrzeb Ruchu 

Foska 
na Wielkim Murze

Z ks. Danielem Trojnarem, moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-
Życie Archidiecezji Przemyskiej, o rekolekcjach ONŻ I stopnia w Chinach 

rozmawia Monika Jasina.

Światło-Życie w naszej diecezji. Dość 
szybko okazało się, że odpowiedziałem 
jako jedyny w Polsce. Ostateczną zgodę 
na wyjazd otrzymałem od księdza ar-
cybiskupa. Tak więc do Chin zostałem 
posłany przez Kościół: z  polecenia 
moderatora generalnego, za zgodą 
mojego przełożonego w diecezji. A po-
wiem szczerze: lubię wyzwania!

Jak jest „Oaza” po chińsku?
„Iv zhou”. Tak mi powiedziano.
W jakim języku porozumiewał się 

Ksiądz podczas rekolekcji?
Mówiłem po polsku, a całe rekolek-

cje oazowe I stopnia były tłumaczone 
przez siostrę zakonną, rodowitą 
Chinkę, która dość dobrze mówi po 
polsku, a  co najważniejsze, dzięki 
studiom teologicznym w Polsce opa-
nowała język z zakresu teologii i bibli-
styki. Tłumaczenie było bezproble-
mowe.

A podręczniki? Też były po polsku?
Nie, podręczniki są przetłumaczone 

na chiński. Na razie funkcjonują 
w wersji elektronicznej, przygotowane 
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do druku, ale I i II stopień ONŻ mają 
już swoje materiały w  tym języku. 
Jednak przed każdym spotkaniem była 
potrzeba zrobienia szczegółowej od-
prawy dla osób prowadzących.

Czy jest jakieś realne zagrożenie 
dla chińskiego Kościoła? Wiele mówi 
się o  jego podziale na państwowy 
i podziemny.

Moim zdaniem mamy do czynienia 
ze złym rozumieniem problemu. Po-
dział Kościoła jest tam kwestią we-
wnątrz niego samego. Polacy patrzą 
przez pryzmat własnych doświadczeń 
z czasów komunistycznych i ówczesny 
status tzw. „księży patriotów”. Tam 
sprawa wygląda zupełnie inaczej; 
w Chinach funkcjonuje jeden Kościół, 
zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. 
Podział wyrasta na utarczkach ambi-

cjonalnych i  wewnętrznych proble-
mach, trochę jak u  nas w  Ruchu 
(śmiech). I jako całość ten Kościół jest 
prześladowany. Władze kontrolują 
działalność, trzymają rękę na pulsie – 
tak bym to określił. Dają jednoznacz-
nie od zrozumienia, że nad wszystkim 
panują. Nie oznacza to, że Kościół 
państwowy kolaboruje z komunistami 
lub w  jakikolwiek sposób wymawia 
posłuszeństwo Stolicy Apostolskiej – 
takie wyjaśnienie otrzymałem od 
tamtejszych ludzi.

Czy miał Ksiądz okazję poznać 
ludzi tego Kościoła?

Pod koniec oazy byliśmy z  wizytą 
u świętego – w moim odczuciu – czło-
wieka, 94-letniego biskupa, który 
piętnaście lat przesiedział w więzieniu 
za to tylko, że jest kapłanem. A jest to 
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biskup oficjalnego kościoła. Już tylko 
to świadczy jednoznacznie o  tym, że 
przynależność do „opcji państwowej” 
przed niczym nie chroni. Prześlado-
wania obecnie są o wiele łagodniejsze 
niż kiedyś, niemniej jednak niedawno, 
w oficjalnej odezwie do narodu, rząd 
chiński wskazał, że największym za-
grożeniem dla bezpieczeństwa pań-
stwa jest religia.

Ale z bezpośrednimi wrogimi ata-
kami Ksiądz się nie zetknął?

Nie, nie miałem takich doświadczeń. 
Na wszelki wypadek nie nosiłem kolo-
ratki, a  siostra nie wkładała habitu. 
Należało być po prostu ostrożnym 
i zachowawczym, nie rzucać się w oczy, 
nie prowokować, a przede wszystkim 
głosić Ewangelię. To Ewangelia daje 
wolność i bezpieczeństwo. Wydaje się, 

że my trochę przywykliśmy do walki 
politycznej i pewnego religijnego wi-
chrzycielstwa. A  tu przecież chodzi 
tylko o głoszenie Słowa.

Jak głosić Ewangelię ludziom o tak 
odmiennej kulturze?

Po dwunastu latach kapłaństwa, 
dopiero tam, w  Chinach, poczułem 
dosłownie, co to znaczy trud głoszenia 
Ewangelii. Było to bardzo głębokie 
doświadczenie walki duchowej. Przez 
trzy tygodnie, codziennie na nowo 
odkrywałem, co to znaczy głosić 
w  trudach, pośród wewnętrznych 
zmagań (to chyba było najtrudniejsze), 
tak daleko, w odmiennych warunkach 
i samemu. My tego w Polsce nie do-
świadczamy.

Łatwiej tam dostrzec uniwersalizm 
Ewangelii?
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Oczywiście, że tak! Nie była to jed-
nak orka na ugorze, jakby się mogło 
wydawać. Mówiłem przecież do kato-
lików, niektórych już po dwóch stop-
niach formacji oazowej. Ale w czasie 
godziny świadectw, po powrocie 
uczestników z ewangelizacji, w wielu 
wypowiedziach przewijała się opinia, 
że Ewangelia pociąga serce każdego. 
Tak bardzo realnie przejawiała się 
prawda, wyrażona setki lat temu przez 
św. Augustyna: „stworzyłeś nas Panie 
dla siebie i niespokojne jest serce nasze, 
póki w Tobie nie spocznie”. Wydaje mi 
się, że mój pobyt pokazał również, jak 
uniwersalny jest charyzmat Ruchu 
Światło-Życie, charyzmat posoboro-
wego Kościoła, oparty na deuterokate-
chumenacie.

W jakim wieku byli uczestnicy re-
kolekcji?

Od osiemnastego roku życia wzwyż. 
Praktycznie wszyscy w  związkach 
małżeńskich, bo te w Chinach zawiera 
się dość wcześnie. W oazie uczestniczyli 
również księża i siostry zakonne oraz 
postulantki. Stała grupa liczyła około 
dwudziestu pięciu osób. Mniej więcej 
drugie tyle dochodziło na kilka godzin 
z parafii. Mówiło się do nich świetnie, 
wydawało się, że wręcz wiszą u warg 
mówiącego. Powiem szczerze, że gło-
sząc do takich słuchaczy – odpoczywa-
łem. To jednak ludzie Azji, większej 
surowości i  innych przyzwyczajeń. 
W pewnych sytuacjach trudno było tę 
kulturową odmienność ogarnąć. 

Czego możemy się od nich na-
uczyć?

Bardzo pięknie się modlą. Zachwy-
ciła mnie praktykowana przez nich 
spontaniczna modlitwa jednoczesna. 
Spotkałem się z  przypadkami, że 
w Polsce (a nawet w Ruchu) był z tym 
problem. Tam natomiast dopiero po 
kolejnym, dość głośnym „amen” pro-
wadzącego, modlący powoli się wyci-
szali. Gdyby nie to, modlitwa trwałaby 
nawet godzinę. Wspaniale modlą się 
też śpiewem, mają przepiękne pieśni, 
a śpiewa cały kościół. W parafii poło-
żonej w wiosce Li Yue (ok. 500 km na 
południe od Pekinu), w której gości-
liśmy, jest trzystu katolików. Wielu 
z  nich gromadzi się na modlitwie 
trzykrotnie w ciągu dnia. Odpowiada-
jąc na wezwanie dzwonu, schodzą się 
po raz pierwszy o  wpół do szóstej 
rano, potem w południe i wieczorem. 
Właśnie wieczorem udział wiernych 
jest najliczniejszy. Śpiewają, odma-
wiają różaniec, wspólnie, na głos 
czytają Pismo Święte. I tak codziennie.

A jak mówić o świętości życia lu-
dziom żyjącym w  kraju, w  którym 
ciągle obowiązuje polityka jednego 
dziecka?

Ta polityka ostatnimi czasy została 
trochę złagodzona, przede wszystkim 
z powodów demograficznych (liczba 
mężczyzn znacznie przewyższa liczbę 
kobiet). Jednak jeszcze całkiem nie-
dawno upokarzające i  drastyczne 
praktyki państwa były na porządku 



Oaza nr 113 Pismo Ruchu Światło-Życie

132

dziennym. Kobiety przechodziły co-
miesięczne badania mające wykryć 
ewentualną ciążę, a aborcja była przy-
musowa i nieodwołalna. Wiele kobiet 
ukrywało się aż do czasu rozwiązania, 
obawiając się donosu sąsiadów. To dla 
chińskich katolików wielkie cierpie-
nie. Mimo wszystko widać ich wielką 
otwartość na życie i zrozumienie dla 
potrzeby jego bezwzględniej ochrony. 

Czy wśród uczestników oazy byli 
ludzie, którzy wiarę wynieśli z domu, 
czy raczej tacy, którzy spotkali Jezusa 
dopiero gdzieś na drodze swojego 
życia?

W większości byli to ludzie, którzy 
katolicyzm wynieśli z rodzin, zostali 
ochrzczeni z woli rodziców. Ale byli 
też tacy, którzy dopiero w późniejszym 
czasie dołączyli do wspólnoty Ko-

ścioła. Siostra (moja tłumaczka) 
opowiadała mi, że gdy mieszkała 
w  Chinach, chodziła od domu do 
domu głosząc Ewangelię. Przez trzy 
lata doprowadziła do chrztu dwieście 
osób. Niestety, wielu spośród nich, nie 
mając żywej wspólnoty, trafiło później 
do sekt. To powinna być dla oazowi-
czów dobra lekcja o wartości wspól-
noty. Tam doświadcza się sytuacji, 
w  których widać, że wielu ludzi na-
prawdę nie wie, co to jest krzyż czy np. 
habit zakonny. Dla mnie było to wiel-
kie zaskoczenie, ponieważ takich sy-
tuacji w Polsce się nie spotka. U nas 
nawet ateista wie, o co chodzi.

Czy Chińczycy żyją na duchowej 
pustyni?

Można chyba tak powiedzieć. Nie 
oszukujmy się, nawet buddyzm nie ma 
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w tym kraju ogromnej liczby zwolen-
ników. Tam króluje po prostu ateizm 
i  – co pewnie trudno nam pojąć – 
niemal boski kult przewodniczącego 
Mao Tse Tunga. Na własne oczy wi-
działem kilkusetmetrowe kolejki do 
jego mauzoleum. W takich warunkach 
mówienie wprost o Jezusie jest zada-
niem ogromnie trudnym. Pierwszy 
stopień oazy przygotowuje do wyjścia 
ewangelizacyjnego; to działanie wy-
magało od Chińczyków przełamania 
wielu własnych lęków i ograniczeń.

Są zatem perspektywy rozwoju 
Ruchu Światło-Życie w Chinach?

Jest to na pewno grunt podatny. 
Rekolekcje są prowadzone od czterech 
lat przez kapłanów z Polski, ale kładzie 
się ogromny nacisk na to, by kolejne 
turnusy prowadzone były siłami miej-

scowymi. Rodzi się to jednak w  bó-
lach, ponieważ wspólnoty formacyjnej 
– jako takiej – jeszcze w Chinach nie 
ma. Korzystają z wielu rekolekcji, ale 
nie ma systemu formacyjnego, z wizją 
drogi i celu, którą mamy w charyzma-
cie Ruchu. Gdy o tym opowiadałem, 
szczególnie kapłani dostrzegali war-
tość konkretnego programu ducho-
wego rozwoju człowieka. Co z  tego 
będzie? Zobaczymy... Każdy z nas coś 
posieje. Może za kilkadziesiąt lat ktoś 
zbierze piękne owoce. Ruch ma w Chi-
nach wiele do zrobienia i uważam, że 
jest to ważne wyzwanie. Tym bardziej, 
że nasz charyzmat jest tam bardzo 
czytelny. Dowodem na to jest choćby 
fakt, że w godzinie świadectwa uczest-
nicy najczęściej nawiązywali do od-
krycia piękna i  mocy praktyki Na-
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miotu Spotkania. Zachwycał ich także 
nasz system formacyjny.

Czy powstanie formalnych struk-
tur jest uzależnione od potrzeby 
i decyzji chińskich duszpasterzy, czy 
związane z decyzją moderatora ge-
neralnego?

Decyzja moderatora już jest. Jest też 
w Chinach wyznaczony ksiądz odpo-
wiedzialny za Ruch, który jest tam – to 
chyba właściwe określenie – modera-
torem krajowym. Koordynuje całość 
działań, a  w  tym roku, pod okiem 
księdza z  Polski, poprowadzi swoje 
pierwsze rekolekcje.

Co najbardziej Księdza zaskoczyło 
w Chinach?

Myślę, że trudne warunki bytowe. 
Pokazało mi to, jak bardzo jestem  
przyzwyczajony do wygód. W  trud-
nych warunkach prawda o nas samych 
objawia się z  bezwzględną siłą. Po-
twierdzają to wszyscy, którzy doświad-
czyli pracy w  surowych warunkach 
misyjnych, daleko od domu. Nie 
można się jednak bać. Trzeba wyjść 
z bezpiecznego ciepełka i głosić!

Co okazało się w  Chinach taką 
dolegliwą trudnością? Ryż trzy razy 
dziennie?

Nie, jedzenie było dobre i  nawet 
dość szybko nauczyłem się jeść pałecz-
kami, wzbudzając entuzjazm miejsco-
wych (śmiech). Dla mnie ogromnym 
trudem było siedzenie w  jednym 
miejscu przez trzy tygodnie, z  ko-
niecznością nieustannej czujności, by 

nie rzucać się w oczy. Gdy nagle życie 
ogranicza się do czterech punktów: 
domu rekolekcyjnego, jego dzie-
dzińca, własnego pokoju i  kościoła, 
z  upływem czasu robi się ciężko. 
Zwłaszcza, że byłem sam z moją polską 
mentalnością – to nie było łatwe. Jezus 
jednak posyłał minimum po dwóch…

Nie można było wysłać dwóch ka-
płanów?

To problem przede wszystkim finan-
sowy. Zapraszający na rekolekcje za-
pewniają pobyt i wyżywienie, jednak 
podróż musimy opłacić sami. Jeżeli 
Ruch posyła, to robi to w miarę środ-
ków posiadanych i dysponowanych na 
cele misyjne. A te środki pozyskuje się 
przede wszystkim dzięki ofiarności 
jego członków. W ten sposób działal-
ność misyjna jest naszym wspólnym 
dziełem. Przykro jest słyszeć, że takie 
wyjazdy to wczasy, marnowanie pie-
niędzy, prywatne wycieczki. Gdzieś się 
chyba w  tej krytyce zagubiło zrozu-
mienie charyzmatu misyjnego na-
szego Ruchu. Tylko ci, którzy do-
świadczyli tego rodzaju posługi, wie-
dzą, jak jest trudno. Jeżeli nie jedziesz 
(nie wszyscy mogą, nie każdy musi), 
wspieraj modlitwą, dorzuć złotówkę 
do misyjnej skarbonki – w ten sposób 
Ty również głosisz. Jestem przeko-
nany, że jeśli nie będziemy się otwierali 
na potrzeby misyjne, nie będzie roz-
woju Ruchu.

Dziękuję za rozmowę.
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Módl się, Pan-da!
W Dzień Dziecka, 1 czerwca 2014 r. w cieniu katedry na Ostrowie Tumskim w 

Poznaniu został po raz kolejny zorganizowany przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej 
Festyn Rodzinny. Wśród wielu atrakcji znajdował się także chiński mur, za którym 
umieszczono stoisko Diakonii Misyjnej. Jej obecność na festynie była przedłużeniem 
Dnia Modlitw za Kościół w Chinach, przypadającym co roku 24. maja. W tym roku 
w chińskim miasteczku rozbrzmiewało hasło: MÓDL SIĘ, PAN-DA!

Poznański Wielki Mur w tym roku budowano siłami odwiedzających stoisko 
misyjne. Każdy mógł napisać na kartonowej „cegle” swoje imię, zostawić odcisk dłoni 
i dobudować własny kawałek muru. Zainteresowanie było ogromne, a posługujący 
w Diakonii Misyjnej zachęcali przy okazji do odmówienia modlitwy za prześladowany 
w Chinach Kościół i za Chińczyków, którzy przyjadą do Polski na letnie rekolekcje 
Ruchu Światło-Życie. Na ten cel zostaną także przeznaczone zebrane w trakcie festynu 
ofiary.

Róbmy to, co jest skuteczne!
W Płocku od 16 do 18 maja br. odbyła się Oaza Jedności Diakonii Ewange-

lizacji, która zgromadziła 60 osób z 11 diecezji. Przez trzy dni uczestnicy mieli 
okazję wspólnie słuchać Słowa Bożego, dzielić swoimi doświadczeniami oraz 
czerpać  inspiracje  i poznawać nowe metody docierania do  ludzi z Dobrą 
Nowiną.

O tym, jak poprzez Internet można docierać z Ewangelią do ludzi na całym 
świecie, opowiedzieli Henryk i Bogusia Król z Wisły, reprezentanci Kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego. W ciągu kilkugodzinnej prezentacji połączonej z warsztatami 
przedstawili założenia i sposób działania platformy SzukajacBoga.pl oraz programów 
z nią powiązanych. Projekt jest międzynarodowy, a platforma przetłumaczona na 
18 języków. W jej działalność zaangażowany jest także Ruch Światło-Życie. 

Ks. Tomasz Moch, moderator warszawskiej diakonii ewangelizacji, podzielił się 
z uczestnikami OJDE swoimi przemyśleniami po lekturze adhortacji Evangelii 
gaudium. Dokument ten w najbliższym roku będzie wytyczał szlaki formacji całego 
Ruchu, a szczególnie diakonii ewangelizacji. Ks. Tomasz wskazywał, że u początku 
ewangelizacji jest przede wszystkim osobista relacja z Jezusem. Przypominał także, 
że żadne działanie ewangelizacyjne nie może rozpocząć się bez modlitwy, szczegól-

Z życia Ruchu
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nie tej przed Najświętszym Sakramentem. W swoim wystąpieniu kapłan zachęcał 
także do lektury „Dokumentu z Aparecidy”, który w ostatnim czasie ukazał się 
w języku polskim. Dokument ten jest kluczem do lepszego zrozumienia adhortacji 
apostolskiej papieża Franciszka.

Moderator generalny, ks. Adam Wodarczyk przypomniał uczestnikom Oazy 
Jedności o założeniach Planu ad Christum Redemptorem 2 i potrzebie jego wdra-
żania w  Ruchu. Zachęcał przedstawicieli poszczególnych diecezji do mobilizacji 
w organizacji Oaz Rekolekcyjnych Animatorów Ewangelizacji według nowej metody: 
„Modlitwa, uczynki, świadectwo”. W trakcie spotkania z moderatorem członkowie 
diakoni mieli także okazję, aby opowiedzieć o podejmowanych dziełach, ale także 
problemach z jakimi się spotykają.

opracowanie M. Jasina

Święto świętych papieży
W jak niesamowitych czasach żyjemy! Na Placu św. Piotra obecnych jest 
dwóch żyjących papieży, a my uczestniczymy w kanonizacji dwóch pa-
pieży naszych czasów, którzy tak bardzo zmienili oblicze Kościoła. Jan 
XXIII zwołał Sobór Watykański II, co dało podwaliny dla naszego Ruchu, 
a Jan Paweł II otworzył papiestwo w sposób dotychczas niewyobrażalny.

Przyjechaliśmy do Rzymu na kilka 
dni przed kanonizacją Jana Pawła 
II i Jana XXIII, co pozwoliło nam 

dobrze przygotować się duchowo na to 
przeżycie. Pielgrzymowaliśmy do rzym-
skich bazylik i kościołów, gdzie spoty-
kaliśmy napływające do stolicy chrze-
ścijaństwa rzesze pielgrzymów. Z każ-
dym dniem było ich coraz więcej.

POWSZECHNOŚĆ KOŚCIOŁA
Mieliśmy wrażenie, że w  każdym 

kościele sprawuje się Eucharystie, od-
mawia różańce i koronki w innym ję-

zyku. Poza zorganizowanymi grupami 
byli też indywidualni pielgrzymi, którzy 
jak my chcieli spędzić w Rzymie więcej 
czasu i zawsze znajdowali ciepłe przyję-
cie. Z tego powodu szczególnym darem 
stało się dla nas doświadczenie na nowo 
wspólnoty wiary; ludzi tak różnych – 
wydawałoby się, że obcych, a  jednak 
bliskich.

Podczas nawiedzania świętych miejsc 
mieliśmy okazję rozmawiać z dwiema 
dziewczynami. Pierwsza przyleciała 
z Gwatemali. Była to dla niej podróż 
życia, gdyż już Triduum Paschalne 
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i  Święta Wielkanocne przeżywała 
w Rzymie. Druga przybyła ze Stanów 
Zjednoczonych specjalnie na kanoniza-
cję. Jej pragnieniem było także odwie-
dzenie Polski, ale nie była pewna, czy to 
się uda, bo jesienią ma wstąpić do za-
konu franciszkańskiego. Wśród takich 
ludzi nie można było nie odczuć po-
wszechności Kościoła. Czuliśmy, że to 
wydarzenie ważne nie tylko dla Polaków 
czy Włochów, ale dla wszystkich katoli-
ków. 

NA VIA DELLA CONCILIAZIONE
Kulminacją naszego czuwania modli-

tewnego była noc spędzona wraz z set-
kami tysięcy pielgrzymów na Via della 
Conciliazione. Oczekiwanie na kanoni-
zację rozpoczęliśmy około godz. 1700 

w sobotę. Przyglądaliśmy się kolorowym 
strojom pielgrzymów z  Afryki czy 
Meksyku i  ich egzotycznym tańcom. 
Dołączyliśmy do zaprzyjaźnionej grupy 
z legnickiego seminarium duchownego. 
Ich młodzieńczy entuzjazm, rozśpiewa-
nie i modlitewne skupienie udzieliły się 
również nam. Obok nas ustawiła się 
grupka młodzieży z Hiszpanii i kobiety 
z  Australii. Klerycy i  Hiszpanie na 
zmianę intonowali pieśni, skandowali: 
„Polonia”, „España”, „Juan Pablo” czy 
„Francesco”, odmawiali koronkę i róża-
niec, tańczyli. Wszystko to w  duchu 
Nowej Kultury. 

Przed godz. 2300 pielgrzymi zaczęli 
szykować sobie miejsca do odpoczynku. 
Wszyscy, jeden obok drugiego, na kari-

matach, gazetach czy kocach, poukładali 
się do snu. Około północy służby po-
rządkowe otworzyły wejście na Via della 
Conciliazione i wielka rzesza ludzi do-
łączyła do naszej grupy. Spowodowało 
to spory ścisk i konieczność poskładania 
wygodnych miejsc do spania. Tak do-
trwaliśmy do 500 rano, kiedy zaczęto 
wpuszczać nas grupami na plac św. 
Piotra. 

W OCZEKIWANIU 
NA UROCZYSTOŚCI

Nie był to koniec żmudnego oczeki-
wania. Trzeba było jeszcze przejść poje-
dynczo przez bramki kontrolne. To 
spowodowało konieczność długiego 
oczekiwania w ścisku, bo bramek było 
niewiele, a pielgrzymów tysiące.

Nie obyło się jednak i bez nerwów, 
które puszczały łatwo po nieprzespanej 
nocy i wielogodzinnym czekaniu. A jed-
nak jedyne, co nam zostało wobec nie-
zbyt dobrej organizacji ostatniego etapu 
wejścia na plac, było przyjęcie w poko-
rze trudów i  oddanie ich Jezusowi. 
Uśmiech na naszych twarzach wywołał 
transparent z napisem „Ruch Światło-
Życie Częstochowa”, który zobaczyliśmy 
przed nami. Jak to dobrze, że nie zabra-
kło tu oazowiczów!

Przed Eucharystią zostały podane 
ogłoszenia, m. in. aby w czasie Euchary-
stii nie powiewać flagami i nie skando-
wać. O  dziwo, zalecenia te zostały 
przyjęte wyjątkowo posłusznie i w at-
mosferze skupienia oraz wyciszenia 
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wszyscy mogli przeżywać kanonizację. 
Ułatwiało nam to również bezpośrednie 
tłumaczenie, które w różnych językach 
poprzez telefony komórkowe prowadziło 
dla pielgrzymów Radio Watykańskie.

NIESAMOWITE CHWILE
Niezwykle wzruszającym momentem 

było pojawienie się papieża-emeryta 
Benedykta XVI, którego serdecznie 
powitał papież Franciszek. Chyba wcze-
śniej nie zdawałam sobie sprawy, w jak 
niesamowitych czasach żyjemy. Nie 
tylko na placu obecnych jest dwóch 
papieży, ale w dodatku uczestniczymy 
w kanonizacji dwóch papieży naszych 
czasów, którzy tak bardzo zmienili ob-
licze Kościoła. Jan XXIII zwołał Sobór 
Watykański II, co dało podwaliny dla 
naszego Ruchu, a Jan Paweł II otworzył 
papiestwo w sposób, dotychczas niewy-
obrażalny. Papież-Polak był związany 
z  naszą wspólnotą jako arcybiskup 
krakowski, uczestniczył w  dniach 

wspólnoty, przyjeżdżał do Krościenka. 
To on dokonał aktu zawierzenia Ruchu 
Niepokalanej Matce Kościoła i on dał 
podwaliny dla Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka. To on zaprosił nas do prze-
życia oazy w Rzymie, co stało się zacząt-
kiem programu oazy III stopnia.

To wszystko dokonywało się przed 
bazyliką św. Piotra, w której złożone jest 
ciało świętego oraz wielu innych papieży 
i  świętych. Serce krzyczało „wierzę 
w święty, powszechny i apostolski Ko-
ściół!” Mogliśmy też być dumni z tego, 
że jesteśmy Polakami i uczestniczymy 
w kanonizacji papieża – naszego rodaka. 

CELEBRUJĄC KANONIZACJĘ
Podczas Eucharystii szczególną uwagę 

zwróciłam na obrzęd kanonizacji i ho-
milię Ojca Świętego. Choć nie wątpiłam 
w świętość Jana Pawła II, uświadomiłam 
sobie, że papież Franciszek, angażując 
charyzmat nieomylności, ogłasza ten 
fakt całemu Kościołowi i  światu. Daje 
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nam, chrześcijanom, prawo do oficjal-
nego kultu i czci świętego. Chyba niczy-
jej uwagi nie uszedł fakt, że zaraz po 
ogłoszeniu papieży świętymi zza gęstych 
chmur wyszło słońce. Szczególnym 
znakiem była też obecność uzdrowio-
nych za przyczyną polskiego papieża 
Kostarykanki Floribeth Mora Diaz 
i francuskiej siostry Marie Simon-Pierre 
Normand. Pierwsza niosła relikwiarz 
z krwią Jana Pawła II, a druga czytała 
modlitwę wiernych. 

Bardzo spokojna i  konkretna była 
również homilia. Z  wdzięcznością 
przyjęłam fakt, że Jan Paweł II został 
określonym przez papieża Franciszka 
– zgodnie z wolą świętego – Papieżem 
Rodziny. Nie mniej słuszne było poka-
zanie, jak dobrą, pełną pokoju i  we-
wnętrznej wolności oraz posłuszeństwa 
Duchowi Świętemu osobą był papież Jan 
XXIII. Każdy z nas wie, że zwołał Sobór 
Watykański II, że miał być papieżem 
przejściowym i jest określany „dobrym 
papieżem”. Czytałam w ramach studiów 
jego encyklikę Pacem in Terris, ale mu-
siałam przyznać, że niewiele wiem na 
temat tego papieża. W  moim sercu 
zrodziło się pragnienie uzupełnia tej 
luki, dokończenia lektury jego dziennika 
duchowego. Przecież żywoty świętych 
przynaglają nas i inspirują do pełnego 
Bożej obecności życia. Homilia nie po-
mijała także faktu, że kanonizacja doko-
nywana jest w święto Bożego Miłosier-
dzia, które ustanowił Jan Paweł II. Także 
w wigilię tego święta – jak wszyscy do-

skonale pamiętamy – Pan powołał Go 
do siebie. Czy to wszystko nie jest szcze-
gólnym znakiem dla nas? 

REFLEKSJA NA ROZESŁANIE
Po przejeździe przez plac papieża 

Franciszka pielgrzymi zaczęli się roz-
chodzić, choć część została na placu, 
przeżywając agapę lub oczekując na 
otwarcie bazyliki, która przez następne 
dni przeżywała prawdziwe oblężenie. 
Do grobów kanonizowanych papieży 
prowadziła specjalna trasa. Przy grobie 
świętego Jana Pawła II oddałam Panu 
moje intencje osobiste oraz te związane 
z naszym Ruchem, a szczególnie prośbę 
o dar jedności dla naszego Ruchu, reali-
zacji planu Ad Christum Redemptorem 
II i wyniesienia na ołtarze księdza Fran-
ciszka Blachnickiego.

Po przeżyciu tych uroczystości trzeba 
zmierzyć się z pytaniem, co ta kanoni-
zacja zmieniła w naszym życiu, do czego 
nas zachęca i mobilizuje. Z pewnością 
ta pielgrzymka umocniła moją wiarę, 
dała poczucie wspólnoty Kościoła, 
jedności i wzajemnej miłości. Jak wspo-
mniałam, wróciłam z Rzymu z pragnie-
niem lepszego poznania Jana XXIII, 
a także osobiście odczytanym przesła-
niem, które wypowiedział podczas ho-
milii papież Franciszek: „abyśmy nie 
gorszyli się ranami Chrystusa, abyśmy 
wnikali w tajemnicę Bożego Miłosier-
dzia, które zawsze żywi nadzieję, zawsze 
przebacza, bo zawsze miłuje”. 

Magdalena Skibińska
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Najstarsza z  nich – Katolicka 
Szkoła Podstawowa w Nowym 
Sączu swoje początki notuje już 

w roku 1412. Działalność szkoły wzno-
wiona w 1997 r. została zaakceptowana 
na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół 
Społecznego Katolickiego Liceum Ogól-
nokształcącego. W  lutym 2002 roku 
ksiądz biskup Wiktor Skworc, ordyna-
riusz diecezji tarnowskiej wyraził 
aprobatę wyboru księdza Franciszka 
Blachnickiego jako patrona szkoły i 16 
maja odbyła się uroczystość nadania 
imienia szkoły i poświęcenia sztandaru. 

W opisie historii szkoły zapisane jest 
zdanie: „Od tego momentu twórca Oaz, 
założyciel Ruchu Światło-Życie Sługa 
Boży ks. Franciszek Blachnicki przez 
swój charyzmat na stałe wrósł w życie 
i tradycję szkoły. Od tego dnia hymnem 
szkoły stała się pieśń oazowa pt. Barka”, 
co podkreśla, jak wielkie znaczenie dla 
szkoły miał taki, a nie inny dobór pa-

Szkoły pod dobrym 
patronatem

Przeciętny człowiek spędza w szkole dwanaście lat swojego życia, podczas 
którego ma nie tylko zdobyć wiedzę z zakresu nauk ścisłych i humani-
stycznych, ale też postawić pierwsze kroki w życiu społecznym. Szkoła ma 
uczyć i wychowywać. Obecnie w Polsce działa osiem szkół pod patrona-
tem księdza Franciszka Blachnickiego; pięć szkół podstawowych, dwa 
gimnazja i jeden zespół szkół.

trona. Szkoła kształci w wielu wymia-
rach; może pochwalić się osiągnięciami 
uczniów w matematyce i konkursach 
humanistycznych, a także otworzeniem 
Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I stopnia. Corocznie podczas 
sprawdzianu klas szóstych uczniowie 
szkoły uzyskują najwyższy w  Polsce 
wynik, czyli dziewięć stanin.

„Miłość jest zawsze siłą ostateczną 
i  zawsze do miłości będzie należało 
zwycięstwo.” To słowa, które mają przy-
pominać uczniom Szkoły Podstawowej 
numer 35 w Rybniku ich patrona oraz 
propagowane przez niego idee. Pod 
patronatem księdza Blachnickiego 
Szkoła Podstawowa działa już dwanaście 
lat, od 8 czerwca 2002 roku. Szkoła może 
się poszczycić wieloma certyfikatami, 
takimi jak: „ORTOGRAFFITI”, „Śląska 
Szkoła Jakości”, „Szkoła Promująca 
Zdrowie”. Dwukrotnie brała też udział 
w programie Socrates-Comenius.
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Szkoła Podstawowa w Białymstoku 
prowadzona jest przez Katolickie Sto-
warzyszenie „Ezechiasz”, a Franciszek 
Blachnicki patronuje jej od roku 1999. 
Na swojej stronie internetowej Szkoła 
zapewnia, że zwraca szczególną uwagę 
na wychowanie i  integralny rozwój 
dziecka, a zarazem utrzymuje kontakty 
z  rodzicami, którzy są niezbędni do 
spójnego wychowywania dziecka w wie-

rze katolickiej. Szkoła propaguje warto-
ści rodzinne, patriotyczne i  religijne. 
Działa na podstawie opracowanego 
przez siebie Systemu Wychowawczego, 
odzwierciedlającego idee Nowego Czło-
wieka według założeń księdza Blachnic-
kiego. Placówka może pochwalić się 
wysokimi wynikami w  nauce oraz 
osiągnięciami w konkursach międzysz-
kolnych, miejskich i na szczeblu woje-
wódzkim. Określa się jako miejsce 
bezpieczne, wolne od zagrożeń współ-
czesnego świata. W  ubiegłym roku 
utworzono Katolickie Przedszkole, na-

tomiast od września tego roku swoją 
działalność rozpoczęło Katolickie Gim-
nazjum, co świadczy o  nieustannym 
rozwoju Szkoły.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Księdza Franciszka Blachnickiego 
w Tarnowskich Górach ma swój począ-
tek 31 października 1932 roku. Wtedy 
to nadano jej nazwę Katolickiej Szkoły 
Powszechnej imienia Królowej Jadwigi 

i początkowo w jej skład wchodziły trzy 
szkoły: Katolicka Szkoła Powszechna nr 
2, Szkoła Powszechna Specjalna nr 6 
i Publiczna Szkoła Powszechna nr 5 dla 
Mniejszości Językowej Niemieckiej. 
Dziś szkoła może się poszczycić wielo-
letnią tradycją, licznymi osiągnięciami 
uczniów, a  także dobrze przystosowa-
nymi do potrzeb dzieci salami i pracow-
niami. W latach 2004/2005 szkoła wzięła 
udział akcji „Szkoła z klasą” i uzyskała 
ten certyfikat. W ramach projektu unij-
nego „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla 
życia”  stworzyła liczne kółka zaintere-

Co roku Krościenku ma miejsce spotkanie uczniów szkół noszących jego imię
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sowań: turystyczne, czytelnicze, przy-
rodnicze, historyczne, artystyczne.

Gimnazjum nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju 
to kolejny przykład prowadzonej wzo-
rowo, w oparciu o nauczanie księdza 
Franciszka i  jego wizję pracy z  mło-
dzieżą, szkoły katolickiej. Pod jego pa-
tronatem szkoła funkcjonuje od 12 
października 2009 r., zatem niespełna 
pięć lat, ale nikt nie wątpi w słuszność 
wyboru takiego imienia szkoły. Szkoła 
realizuje takie projekty, jak: „e-Akademia 
Przyszłości”, „Comenius” i „Śląska Sieć 
Szkół Promujących Zdrowie”. Szkoła 
pojawiła się na łamach „Dziennika Za-
chodniego” w  Katowickim „Gościu 
Niedzielnym”, w „JastrzebieOnline.pl” 
i wielu innych mediach, co świadczy nie 
tylko o popularności, ale przede wszyst-
kim o dostrzeganiu w szkole pozytyw-
nych cech, wielu osiągnięć oraz dobrym 
podejściu do życia i wychowania mło-
dzieży.

Powstałe w lutym tego roku Katolickie 
Gimnazjum Ruchu Światło-Życie 
w Krakowie to już nie tylko szkoła, która 
wybrała na swojego patrona księdza 
Franciszka Blachnickiego, ale placówka, 
która powstała całkowicie w  oparciu 
o jego nauczanie w rozumieniu miłości 
AGAPE. Dążeniem wychowawczym 
szkoły jest Nowy Człowiek, Nowa Kul-
tura, Nowa Wspólnota, które mają na 
celu życie w duchu wartości ewangelicz-
nych, zapewnienie wysokiego poziomu 
nauczania i bezpieczeństwa, utrzymanie 
dobrych relacji z rodzicami oraz pomoc 

im w  trudach okresu dorastania ich 
dzieci. Szkoła zapewnia nowoczesne 
wyposażenie sal oraz rozmaitość zajęć 
dodatkowych. Nabór do klas pierwszych 
i drugich już trwa.

Wzmocnieni tak dobrymi wynikami, 
które osiągają uczniowie tych szkół 
i  rozwojem duchowym, nad którym 
pracuje sztab bardzo dobrych pedago-
gów, możemy tylko trwać w modlitwie, 
prosząc przez wstawiennictwo księdza 
Franciszka Blachnickiego o dalsze łaski 
dla uczniów i pracowników tych szkół. 
Prośmy, by dalej mogli nieść chwałę 
Bożą i rozwijać się duchowo oraz pogłę-
biać swoją wiedzę w atmosferze wiary 
oraz wzajemnej akceptacji.

Magdalena Marciniak
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Wydawnictwo Światło-Życie 
poleca

Grażyna Wilczyńska 
Centrum oazy w Krościenku nad Dunajcem
Jest to przewodnik po „oazowym Krościenku”. Znaj-
dziemy tu podstawowe i  najważniejsze informacje 
o Centrum na Kopiej Górce, o  jego historii, a  także 
ciekawostki z nim związane i bogaty materiał zdjęciowy. 
Wspomniane tu zostały również inne miejsca w Kro-
ścienku ważne dla Ruchu Światło-Życie.

ks. Franciszek Blachnicki 
Rekolekcje ewangelizacyjne, wyd. czwarte
W roku 1978 Ruchu Światło-Życie określił siebie jako 
ruch ewangelizacyjny; formacja uczestników winna 
rozpocząć się od ewangelizacji, charakter ewangeliza-
cyjny mają także pierwsze 4 dni Oazy nowego życia 
I stopnia. A zatem głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie 
Chrystusie jest wciąż jednym z pierwszoplanowych 
zadań wszystkich członków Ruchu. 
W roku, w którym pochylamy się  nad tematem „Ra-
dość Ewangelii” pragniemy szczególnie polecić kon-
spekt rekolekcji ewangelizacyjnych opracowany przez 
ks. Blachnickiego. Oby stał się on bodźcem do głosze-

nia Dobrej Nowiny tym wszystkim, którzy nie spotkali jeszcze na swej drodze 
żywego Jezusa.

www.wydawnictwo-oaza.pl
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ks. Franciszek Blachnicki 
Zaryzykować wiarę
Ta niewielka książeczka zawiera homilie i konferencje 
Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego na temat wiary.
Wiara według księdza Franciszka to pewnego rodzaju 
ryzyko, ale ryzyko na koszt Boga. Ten, kto odważy się 
na to ryzyko, otrzyma wielokrotnie więcej, bo Bóg nie 
pozwoli mu prześcignąć się w swej wielkoduszności; 
ufających Mu wynagradza tak jak ową wdowę z Sarepty 
Sydońskiej.
Księdza Franciszka nie bez powodu nazywa się „czło-
wiekiem wiary konsekwentnej” – on naprawdę właśnie 
taką wiarą żył.

ks. Franciszek Blachnicki 
Została nam powierzona Ewangelia
Pozycja zawiera konferencje ks. Blachnickiego z zakresu 
kerygmatyki (teorii ewangelizacji).
„Konieczność ewangelizacji wynika najpierw i przede 
wszystkim z nakazu Jezusa Chrystusa: «Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» (Mk 
16, 15), «Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-
tego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przyka-
załem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż 
do skończenia świata» (Mt 28, 19-20).
Ewangelia ma być głoszona całemu światu, ma być 

głoszona aż do końca czasów, ma być głoszona wszelkiemu stworzeniu” (ks. Fran-
ciszek Blachnicki).

ks. Franciszek Blachnicki
Uwierzyliśmy miłości i o niej świadczymy
Ta książeczka zawiera konferencje ewangelizacyjne wygłoszone przez Sługę Bożego 
podczas tzw. małej ewangelizacji w 1981 roku. Ks. Blachnicki mówił: „Uwierzyć 
w miłość Boga, być pewnym Jego miłości względem siebie, głosić tę wiarę – to jest 
zasadnicze zadanie chrześcijanina. Uwierzyć w miłość Boga do wszystkich ludzi, 
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w miłość Boga do mnie, w miłość, która sprawiła, że 
wydał On na śmierć krzyżową swego jedynego Syna. 
(...) Bóg tak dalece nas umiłował, iż byłby gotów umrzeć 
dla każdego człowieka z osobna, gdyby to było po-
trzebne dla jego zbawienia. Ta jedna śmierć objęła 
jednak nas wszystkich, a jej skutkiem jest odpuszczenie 
grzechów.
Dopóki człowiek nie stanie w obliczu tak wielkiej mi-
łości Boga, dopóki nie wierzy, że Bóg unicestwił 
wszystkie jego grzechy, dopóty nie dotrze do istoty 
chrześcijaństwa”.

Już wkrótce:

F. Blachnicki, M. Marczewski
Wprowadzenie do współczesnej teologii pastoralnej
W niniejszej książce zamieszczone zostały dwa opracowania. Pierwsze zawiera 
historię teologii pastoralnej i wkład księdza Blachnickiego w jej rozwój. Drugie, 
którego autorem jest Sługa Boży Franciszek Blachnicki, stanowi zbiór tez, które 
zawierają syntezę i rezultat jego pracy nad ostatecznym ujęciem zasady teologii 
pastoralnej i duszpasterstwa: „Koinōnia” jako zasada formalna życia i działania 
Kościoła.

Barbara Reiman 
Moje chachary
Książka ta jest rodzajem pamiętnika. Autorka, nauczycielka języka angielskiego, 
tłumaczy: „Chachar to w języku śląskim taki łobuziaczek i to nie jest absolutnie 
obraźliwe słowo! Zresztą są tu też inne pieszczotliwe słowa. (…) W sercu to są po 
prostu moje chachary i wilgotnieją mi oczy, jak o nich myślę – ze wzruszenia 
oczywiście. Ta książeczka to jest po prostu kawał mojego życia, mojej pasji i jed-
nocześnie mojej pracy. Niech humor i radość będzie z Wami!”
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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/daro-
wizny-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 sta-
tutowe 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: 57 1160 2202 0000 0001 8317 7294. 
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.Dunaj-
cem., nr 94 1560 1111 2107 0220 1803 0007.

Darowizny na rzecz Ruchu Światło-Życie

W czasie tegorocznych wakacji na rekolekcje w Krościenku przyjechało pięcioro gości 
z diecezji Bacolod na wyspie Negros. Jest wśród nich ks. Greg Patiño oraz cztery 
świeckie osoby: Leslie C. Garcia, Grace Marie Tayopon, Mary Grace Daguob oraz 

Jori Abad. 
Spędzili oni kilka dni we Wrocławiu. Podczas spotkania z członkami Ruchu Światło–Życie na 
Ostrowie Tumskim dziękowali m.in. za materialną pomoc po ubiegłorocznym ataku tajfunu 
„Yolanda”. W prezencie od wrocławskich przyjaciół ks. Greg otrzymał stułę z wizerunkiem 
św. Jana Pawła II – bardzo bliskiego Filipińczykom.
Po kilkudniowej wizycie we Wrocławiu Filipińczycy udali się do Wadowic i Krakowa – także 
po to, by odwiedzić niezwykle ważne dla nich miejsce: Łagiewniki.

Filipińczycy na oazie 
w Polsce

Obchody rozpoczęły się modlitwą przy pamiątkowej 
tablicy na dawnej szkole powszechnej, w której od-
bywały się pierwsze rekolekcje. Tablica została po-
święcona rok temu przez bp Jana Kopca. Stamtąd 
uczestnicy spotkania procesyjnie przeszli do kościoła 

parafialnego, w którym 
odbyła się uroczysta Msza 
Święta. 
W kazaniu ks. Wodarczyk 
wspominał swoje początki 
w Ruchu Światło-Życie, za-
chęcając wszystkich do 
p r z y p o mni e n i a  s o b i e 
swoich pierwszych reko-
lekcji, animatorów i mode-
ratorów, dzięki którym 
rozpoczęła się ich droga 
w oazie.
Przed błogosławieństwem 
końcowym ks. Wodarczyk 
poprosił obecnych w Bi-
bieli uczestników pierw-
szych rekolekcji o kilka 
słów. Powiedzieli oni, że 
przede wszystkim wielkim 
darem było spotkanie Sługi 
Bożego Franciszka Blach-
nickiego, które wpłynęło na 
i ch  dal s ze  życ ie  o raz 
obecność w Kościele.

Magdalena Nowicka

60. rocznica pierwszej 
oazy w Bibieli

W sobotę 21 czerwca 2014 r. w Bibieli niedaleko 
Tarnowskich Gór odbyły się obchody 60. rocznicy 
pierwszej oazy rekolekcyjnej zorganizowanej przez 
ks. Franciszka Blachnickiego, połączone z roze-
słaniem na rekolekcje w diecezji gliwickiej. Gospo-
darzem spotkania był moderator diecezjalny 
ks. Marek Olekszyk, a wśród gości znaleźli się 
uczestnicy pierwszej oazy oraz Moderator Generalny 
Adam Wodarczyk, który wygłosił kazanie.
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okładka 1 Małgorzata Bialik; okładka 4 Adam Kania; s.25 Małgorzata Bialik; 
s. 77 Agnieszka Czyż; s. 103 Adam Kania; s. 125 ks. Daniel Trojnar
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