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Kronika
Żywego Kościoła

P

ierwsze dwa i pół miesiąca 2012
roku to czas, w którym miałem
wyjazdy m.in. na Ukrainę i do
Chin. To również przygotowanie i prowadzenie Kongregacji Odpowiedzialnych oraz udział w spotkaniach Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski. W tym czasie
miały także miejsce obchody 25-lecia
śmierci Założyciela Ruchu ŚwiatłoŻycie sługi Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego. Prowadziłem też wiele
serii rekolekcji. Nad tymi tematami
chciałbym pochylić się w aktualnym
numerze „Kroniki Żywego Kościoła”.
Ukraińskie szlaki
Na przełomie stycznia i lutego
miałem okazję prowadzić drugą sesję
w ramach Studium Formacji Pastoralno-Liturgicznej na Ukrainie.
W spotkaniu, które odbywało się
w Centrum Ruchu Światło-Życie
w Gwardijsku, wzięło udział kilkanaście osób – księży i sióstr zakonnych.
Była to kontynuacja zajęć, które rozpoczęliśmy w listopadzie 2011 roku.
Do grona uczestników dołączyły dwie
nowe siostry z Żytomierza. Jedna z nich
mogła udać się do Gwardijska dzięki
4

pewnemu zbiegowi okoliczności. Otóż
ks. Oleg Sartakov, jadąc wraz ze mną
z Kijowa do Gwardijska, został zatrzymany przez milicję, gdyż jechaliśmy
nieco za szybko. Spowodowało to 20

Prace dzieci z parafii p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Nowogradzie Wołyńskim na Ukrainie,
wykonane w ramach Konkursu plastycznego dla
Dzieci Bożych, związanego z osobą Założyciela Ruchu Światło-Życie (styczeń 2012 r.)
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minut opóźnienia w podróży, co sprawiło, że wspomniana siostra zdążyła się
z nami zabrać z Żytomierza do Gwardijska. Ks. Oleg po rozmowie z milicjantami długo się zastanawiał, dla-

rokatechumenalnego systemu formacyjnego naszego Ruchu. Wyjaśnialiśmy,
w jaki sposób Ruch Światło-Życie pomaga w wychowaniu nowego człowieka
w Chrystusie. Słuchając pytań stawia-

Wszystko może służyć chwale Bożej i rozwojowi wizji „żywego Kościoła”, czyli Ruchu
Światło-Życie! Nawet kontrola i mandat
ukraińskiej milicji!
czego popełnił błąd, nie zauważając
ograniczenia prędkości. Odpowiedź na
to pytanie przyszła godzinę później.
Przywołuję ten fakt z uśmiechem, ponieważ później mówiliśmy sobie, że
wszystko może służyć chwale Bożej
i rozwojowi wizji „żywego Kościoła”,
czyli Ruchu Światło-Życie! Nawet
kontrola i mandat ukraińskiej milicji!
Druga sesja Studium Formacji Pastoralno-Liturgicznej odbyła się w czasie,
kiedy zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, zima zaatakowała siarczystym
mrozem. Ostatniego dnia mojego pobytu na Ukrainie, w Worzelu pod Kijowem, gdzie mieści się seminarium
duchowne diecezji kijowsko-żytomierskiej, temperatura sięgnęła minus 36
stopni Celsjusza. Mimo tej mroźnej
aury atmosfera Studium była gorąca
i pełna entuzjazmu. Tym bardziej, że
doszliśmy do etapu omawiania deute-

nych przez uczestników Studium
i obserwując ich zainteresowanie tematem, po raz kolejny uświadomiłem
sobie, jak fascynująca jest wizja formacyjna, którą posiadamy. Przygotowując
solidnie księży i siostry zakonne na
Ukrainie do pracy ze wspólnotami
naszego Ruchu, będziemy mieli okazję
w przyszłości cieszyć się jeszcze większymi owocami służby Ruchu ŚwiatłoŻycie na Ukrainie. Ważne jest zatem,
aby jak najwięcej osób posiadło całościową wizję odnowy Kościoła pozostawioną nam przez sługę Bożego ks. F.
Blachnickiego! Nie tylko na Ukrainie,
ale również w innych krajach, także
w Polsce! Cennym doświadczeniem
tego Studium było również zobaczenie
kontynuacji, poczucie, że tworzymy
ważną rzeczywistość, pomocną w pracy
formacyjnej naszego Ruchu na Ukrainie.
5
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Chińska wyprawa
Po powrocie z Ukrainy wyruszyłem
do Chin, aby tam prowadzić szkolenia
dla blisko 150 księży i sióstr zakonnych
w jednej z chińskich diecezji, tej samej,
z której pochodzą pierwsi chińscy
uczestnicy naszego Ruchu. Dowiedziałem się tam, że uczestnicy ubiegłorocznej Oazy Nowego Życia I stopnia trwają
w formacji biblijnej i myślą już o uczestnictwie w oazie drugiego stopnia.
Tegoroczny pobyt w Chinach był
niezwykle cennym czasem. Przez cztery
dni prowadziłem zajęcia dotyczące treści
biblijnych zawartych w programie Oazy
Nowego Życia pierwszego stopnia.
Równocześnie była to okazja do zaprezentowania bardzo szerokiemu gronu
chińskich kapłanów i sióstr zakonnych
charyzmatu naszego Ruchu.
Podziwiałem uczestników tego kursu,
ponieważ zajęcia trwały od 8.30 rano aż
do 21.00 wieczorem, na dodatek odbywały się w sali, gdzie ogrzewanie było
bardzo symboliczne. Natomiast temperatury były zimowe, choć może nie aż
tak niskie, jak w tym czasie miało to
miejsce w Polsce czy na Ukrainie, bo
dochodziły tylko do minus 10 stopni.
W ramach prowadzonego przeze mnie
kursu odbywały się wykłady i spotkania
w grupach. Mieliśmy także codziennie
modlitwę uwielbienia, wspólnotową
jutrznię oraz mszę świętą z nieszporami.
Był to czas bardzo intensywny, ale
również bardzo owocny. Miałem okazję
jeszcze lepiej poznać chiński Kościół,
6
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Po raz kolejny uświadomiłem sobie, jak
fascynująca jest wizja
formacyjna, którą
posiadamy.
spotkać się z biskupem koadiutorem
diecezji, w której podejmowałem posługę, oraz z wieloma świeckimi katolikami. W niedzielę, podczas Eucharystii
w jednej z chińskich parafii, błogosławiłem świeckich ewangelizatorów i odpowiadałem na ich pytania. Po tej liturgii
świeccy udali się do sąsiedniej wioski,
by tam podejmować ewangelizację indywidualną. Owocem takiej służby są
liczne nawrócenia i nowe osoby przyjmujące chrzest. Wart podkreślenia jest
fakt, że osoby podejmujące tę posługę
ewangelizacyjną same przyjęły chrzest
około 3-4 lat temu. Z pewnością od
naszych braci i sióstr w Chinach możemy się uczyć gorliwości w dzieleniu
się wiarą w Chrystusa.
W czasie tego pobytu w Chinach
prowadziłem również nauczanie do
chińskiej „nieco trudnej młodzieży”,
przebywającej w Centrum dla Młodzieży na studniowym czasie ewangelizacji i formacji chrześcijańskiej. Na taki
pobyt katoliccy chińscy rodzice oddają
swoje dzieci, aby mogły lepiej poznać
Jezusa, Kościół i stać się bardziej ułożonymi osobami w codziennym życiu.
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Moja posługa w Chinach mogła być
skuteczna dzięki wspaniałej pracy
tłumaczki Ligii, która wraz z mężem
od ponad roku formuje się w naszym
Ruchu w kręgach Domowego Kościoła.
Myślę, że nasz pobyt w Chinach był
bardzo pomyślny i owocny, ponieważ
pojawiły się dalsze możliwości posługi
formacyjnej w Chinach. Trzeba teraz
wielkiej modlitwy, aby praca ta była
kontynuowana!

dzynarodowy wymiar posługi Ruchu
Światło-Życie.
Po raz pierwszy błogosławiliśmy
członków centralnych diakonii specjalistycznych, co z kolei pokazuje konsekwentny rozwój diakonii Ruchu Światło-Życie. Silne diakonie specjalistyczne,
począwszy od diakonii centralnych,
a skończywszy na diakoniach parafialnych, to ważny element Planu Ad
Christum Redemptorem 2. W ramach
tego Planu nakreśliłem również tegoroczne zadanie, jakim jest przygotowanie poprzez Oazy Rekolekcyjne Animatorów Ewangelizacji (ORAE) jak największej liczby członków Ruchu
Światło-Życie do ewangelizacji indywidualnej. Dla realizacji tego celu zostały
przygotowane materiały formacyjne:
wydanie studyjne podręcznika ORAE,
podręcznik „Modlitwa, Troska. Ewan-

Fot. Wojciech Porczyk

Czas Kongregacji – Kościół naszym
domem
Z radością stwierdzam, że tegoroczna Kongregacja Odpowiedzialnych, poprzez znaczącą obecność
przedstawicieli Ruchu z wielu krajów,
w tym po raz pierwszy z Chin oraz ze
Stanów Zjednoczonych, stała się okazją do ukazania, jak rozwija się mię-
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Z lewej strony biskupa Adama Szala, delegata
KEP ds Ruchu Światło-Życie ks. Marek Borowski, moderator krajowy Domowego Kościoła

gelizacja” oraz książeczka do ewangelizacji indywidualnej „Czy doświadczyłeś prawdziwej miłości?”.
W czasie nauczania podczas
Kongregacji została przypomniana
zasada „pomnażania uczniów”,
warunkująca prawdziwą dynamikę
ewangelizacyjną i przetrwanie przekazu wiary w kolejnych pokoleniach. Zasadę tę przedstawił nam
główny gość Kongregacji, pochodzący z Chin, Geok Seng Lim.
Ukazał nam on również potrzebę
ciągłej otwartości na inspiracje
Ducha Świętego w Ruchu ŚwiatłoŻycie, aby dzieło to pozostało dyna8
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micznym ruchem odnowy Kościoła,
a nie muzeum wspomnień po minionych latach świetności Ruchu. Utrwalenie i pogłębione przyswojenie nauczania G.S. Lima jest możliwe za
sprawą wydanej przez Centralną
Diakonię Słowa książeczki jego autorstwa, zatytułowanej „Pomnażanie
ruchów według wzoru Tymoteusza”.
Z kolei w słowie programowym dla
Ruchu ukazałem powiązanie i spójność kilku tematów: „Kościół naszym
domem”; „Porta fidei” i Rok wiary;
„Nowa ewangelizacja dla przekazu
wiary chrześcijańskiej” oraz Plan „Ad
Christum Redemptorem 2” jako
droga podjęcia i realizacji przez Ruch
Światło-Życie tych wcześniej wymienionych zagadnień.

Fot. Wojciech Porczyk

Fot. Wojciech Porczyk
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Jutrzni przewodniczy o. Hubert Lupa
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Fot. Wojciech Porczyk

Pismo Ruchu Światło-Życie

Wierzę głęboko, że to, co miało miejsce podczas Kongregacji, będzie w naszym Ruchu zaczynem wielkiego przebudzenia i porywu ewangelizacyjnego,
którego pierwszym przejawem będą
licznie zorganizowane, zarówno we
wszystkich diecezjach w Polsce, jak
i w innych krajach, Oazy Rekolekcyjne
Animatorów Ewangelizacji. Ponieważ
ORAE przygotowuje do ewangelizacji
indywidualnej, dlatego bez udziału
w tych oazach trudno mówić o powszechnej świadomości ewangelizacyjnej w Ruchu i zdolności oazowiczów do
podjęcia działań ewangelizacyjnych
w swoich środowiskach codziennego
życia!
Podsumowując ten piękny czas
XXXVII Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, dziękuję
wszystkim, którzy podjęli jakiekolwiek
posługi podczas tego spotkania, w tym

szczególnie diecezji kaliskiej, odpowiedzialnej w tym roku za diakonię muzyczną, oraz wszystkim innym uczestnikom tego wydarzenia, którzy poprzez
liczny udział stworzyli niepowtarzalny
klimat Kongregacji Odpowiedzialnych!
Rok wiary konsekwentnej – 25-lecie
odejścia do Pana Ojca Franciszka
Blachnickiego
Obchody 25-lecia chwalebnej śmierci
sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego były niewątpliwie ważnym i pięknym czasem. W Centrum Ruchu w Krościenku n. Dunajcem rocznicę świętowaliśmy od 25 do 27 lutego 2012 roku.
W obchodach uczestniczyło wielu
członków Ruchu, szczególnie z Polski
południowej, a także zaproszeni goście.
Każdego dnia Eucharystii przewodniczyli Księża Biskupi. W sobotę był to bp
Władysław Bobowski z Tarnowa, w nie9
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dzielę bp Wiesław Lechowicz, administrator diecezji tarnowskiej, a w poniedziałek bp Adam Szal, delegat KEP ds.
Ruchu Światło-Życie. Była obecna
również Pani poseł Anna Paluch
z Krościenka, która w Sejmie, w dniu
16 lutego br. wygłosiła piękne oświadczenie poselskie w sprawie ks. Franciszka Blachnickiego i jego dzieła.
Bardzo cieszyła obecność wiernych
druhów Ojca Franciszka, takich jak ks.
Stanisław Czenczek, ks. Józef Grygotowicz, o. Hubert Lupa, ks. Edward
Wala i ks. Stanisław Zarych.
Fakt, że w związku z tą rocznicą
obchodzimy w Ruchu „Rok wiary
konsekwentnej” jest bardzo ważną
formą przygotowania nas do świętowania Roku Wiary wraz z całym Kościołem powszechnym. Czas ten powinien być okazją do przybliżania sylwetki sługi Bożego ks. F. Blachnickiego,
szczególnie młodemu pokoleniu,
modlitwy o jego beatyfikację i zgłębiania pozostawionego nam przez niego
przykładu wiary konsekwentnej.
W przededniu rozpoczęcia w Kościele
powszechnym Roku Wiary, widać
wyraźnie, że pierwszy dar życia sługi
Bożego ks. F. Blachnickiego, jakim była
jego wiara, powinien nas inspirować
do konsekwentnego życia łaską wiary
w czasach, kiedy musimy stawić czoła
powszechnemu zjawisku niewiary
i odstępstwa wielu ludzi od Kościoła.
Równocześnie śmiałe podjęcie nowej
ewangelizacji Polski, Europy i świata
10
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przez nasz Ruch domaga się od nas
żywej wiary, że w Bogu możemy dokonywać wielkich dzieł, przemieniających, odnawiających „oblicze tej
ziemi”. Tak więc wspominanie 25.
rocznicy odejścia do domu Ojca sługi
Bożego ks. F. Blachnickiego powinno
być nie tyle okazją do wspomnień, lecz
motywacją do wielkiej mobilizacji
ewangelizacyjnej. Myślę, że tego oczekuje od nas Ojciec Franciszek, abyśmy
rozpamiętując przykład jego życia
i świętości, pomnożyli dzieła wiary
zawarte w Ruchu Światło-Życia, poprzez wielkie przebudzenie do ewangelizacji!
Czas powszechnej mobilizacji, czyli
Zespół ds. Nowej Ewangelizacji KEP
Polscy Biskupi bardzo szybko zareagowali na fakt powołania Papieskiej
Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. W październiku 2011 roku przy
Komisji Duszpasterskiej Konferencji
Episkopatu Polski stworzyli Zespół do
spraw Nowej Ewangelizacji. W jego
skład wchodzą przedstawiciele ruchów
i wspólnot związanych z nową ewangelizacją, w tym z naszego Ruchu odpowiedzialny za Centralną Diakonię
Ewangelizacji Marek Filar i ja. Do zadań
Zespołu należy m.in.: pogłębianie teologicznego i duszpasterskiego znaczenia
nowej ewangelizacji; promowanie
i popieranie, w ścisłej współpracy
z Konferencją Episkopatu Polski, studium, szerzenia i wprowadzania w życie

papieskiego Magisterium odnoszącego się do tematów związanych
z nową ewangelizacją; upowszechnianie i wspieranie
inicjatyw związanych z nową ewangelizacją, realizowanych w różnych
Kościołach diecezjalnych, i promowanie nowych,
z udziałem sił obecnych w Instytutach
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeniach Życia Apostolskiego, jak również
w stowarzyszeniach wiernych i w nowych wspólnotach; studiowanie
i wspieranie wykorzystywania nowoczesnych form przekazu, jako narzędzi
nowej ewangelizacji; promowanie posługiwania się Katechizmem Kościoła
Katolickiego jako zasadniczym i pełnym wykładem treści wiary dla ludzi
naszych czasów.
Trzeba powiedzieć, że prace Zespołu
ds. Nowej Ewangelizacji, prowadzone
pod wodzą bliskiego naszemu Ruchowi
bpa Grzegorza Rysia, są bardzo konkretne i sprawne. Powstała już strona
internetowa Zespołu oraz konto na
Facebooku (nowaewangelizacja.org)
W celu stworzenia ogólnopolskiej bazy
danych środowisk Nowej Ewangelizacji
i usprawnienia komunikacji pomiędzy
nimi na stronie utworzono witrynę
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Spotkanie z Ruchem w diecezji bydgoskiej

„Zgłoszenie środowiska Nowej Ewangelizacji”. Jej celem jest ukazanie, jak
wiele środowisk podejmuje działania
w duchu nowej ewangelizacji w Polsce.
W czasie tegorocznych wakacji w ramach „Przystanku Jezus” odbędzie się
Kongres poświęcony nowej ewangelizacji. Ważny jest również duch tych
spotkań, ponieważ od samego początku widać, że wszyscy uczestnicy
nadają na tych samych falach, są zaangażowani w różnorakie działania
ewangelizacyjne i mają wielkie pragnienie zdobywania ludzi dla Jezusa i odnowy duchowej Kościoła w Polsce i na
świecie. Radosnym jest również fakt,
że większość członków Zespołu ds.
Nowej Ewangelizacji miało w różnych
momentach życia kontakty z naszym
Ruchem! Bogu dzięki za ten powiew
ducha nowej ewangelizacji! Oby Duch
Pana zstępował i odnawiał oblicze
ziemi! Tej ziemi!
11
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Wielki Post – czas rekolekcji i spotkań ze wspólnotami Ruchu
Kiedy piszę te słowa „Kroniki żywego
Kościoła”, trwa trzeci tydzień wielkiego
postu. W związku z tym miałem już
okazję prowadzić rekolekcje wielkopostne dla alumnów w WSD w Bydgoszczy, później w WSD w Elblągu oraz
rekolekcje parafialne w Gaszowicach na
Górnym Śląsku. W tym tygodniu poprowadzę rekolekcje dla alumnów
w WSD w Kaliszu. To ważne wydarzenia, ponieważ alumni z tych seminariów
zostaną kiedyś kapłanami i podejmą
posługę duszpasterską. Mam nadzieję,
że przez nasze rekolekcyjne spotkania
zachęciłem ich do poznawania Ruchu
Światło-Życie, a także do włączenia się
w jego pracę formacyjną. Cenne były
również spotkania z wychowawcami
seminaryjnymi. Przy okazji rekolekcji
w seminariach miałem też możliwość
spotkania się ze wspólnotami Ruchu
w diecezjach bydgoskiej i elbląskiej.
Przede mną również spotkanie z moderatorami z diecezji kaliskiej. W kolejnych tygodniach wielkiego postu będę
prowadził rekolekcje w Krakowie,
w Białymstoku i w Baranowicach.
W ostatnim czasie miałem także wykłady w Studium Animatora archidiecezji katowickiej w Rybniku i w Chorzowie, w których w sumie wzięło udział
ponad 300 animatorów. Wziąłem również udział w IV Kongregacji Odpowiedzialnych Stowarzyszenia DIAKONIA
diecezji kieleckiej w Dębnie.
12
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Tak więc wielkopostną drogę aż do
Triduum Paschalnego mam wypełnioną
posługą głoszenia słowa i licznymi
spotkaniami ze wspólnotami Ruchu. Jak
zwykle zresztą!
Zbliżają się święte dni Paschy Chrystusa, która przywraca zdolność kochania i pozwala odzyskać utraconą przez
grzech wolność.
Zmartwychwstanie posiada ogromne
znaczenie dla naszej wiary, którą już
niebawem będziemy świętować w ramach Roku Wiary w Kościele, który jest
naszym domem! Zmartwychwstanie
oznacza, że zawierzamy i kochamy
ŻYJĄCEGO PANA ŻYCIA, zwyciężającego nawet Śmierć i Złego.
Zmartwychwstanie oznacza, że nie ma
nic absolutnego na świecie poza Bogiem, wszystko inne jest względne, ruchome, zniszczalne, przemijające, truchlejące. Dlatego przemienieni Jego
miłością chcemy podjąć nową ewangelizację i głosić Chrystusa wszystkim
ludziom, szczególnie zaś tym, którzy
jeszcze nie spotkali w swym sercu
Zmartwychwstałego Pana!
W okresie paschalnym przesyłam
wyrazy modlitewnej jedności i pamięci
wszystkim Czytelnikom i Redaktorom
„Oazy”!
Zmartwychwstały Pan niech będzie
z Wami!
Wasz Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny
Ruchu Światło-Życie
12 marca 2012 r.

WEZWANIA

P

onieważ biskup w swoim Kościele nie może osobiście
zawsze i wszędzie przewodniczyć całej owczarni,
dlatego powinien koniecznie utworzyć grupy wiernych. Najważniejsze z nich to parafie, lokalnie zorganizowane
pod przewodnictwem duszpasterza, zastępującego biskupa.
One bowiem w pewien sposób przedstawiają widzialny
Kościół ustanowiony na całej ziemi. Dlatego w umysłach
i praktyce wiernych oraz duchowieństwa należy pogłębić
życie liturgiczne parafii i jego związek z biskupem; należy
również do rozkwitu doprowadzić poczucie wspólnoty
parafialnej, zwłaszcza w zbiorowym odprawianiu niedzielnych Mszy świętych.
Konstytucja o liturgii świętej
- Sacrosanctum Concilium, p. 42
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Koinonia
W drugiej połowie lat 70-tych XX wieku sługa Boży ks. Blachnicki zainicjował sympozja „Koinonia”. Były one poświęcone tematyce odnowy duszpasterskiej parafii. Adresowano je głównie dla proboszczów, aby stworzyć
z nich środowisko diakonii wspólnoty lokalnej.

S

potkania odbywały się z różną
intensywnością w kolejnych latach. Z czasem jednak przybrały
one formę typowych sympozjów, na
których niekoniecznie obecni byli proboszczowie parafii. Ostatnie takie
sympozjum odbyło się w 2007 roku. Po
kilku latach przerwy udało się wskrzesić
te spotkania, choć w nieco innej formule. Przez trzy dni w Porszewicach,
w gronie 30 proboszczów i duszpasterzy,
staraliśmy się spojrzeć na nowo na
propozycję odnowy parafii, którą pozostawił nam sługa Boży ks. Franciszek
Blachnicki.
Koinonia to spotkanie dla kapłanów
– moderatorów oazowych, którzy
w pewnym momencie swojej posługi
włączyli się w życie parafii jako proboszczowie. Ks. Franciszek Blachnicki pokazuje nam, że wtedy z punktu widzenia
kapłańskiego zaczyna się czas najważniejszy. Moment budowania komunijnej
wizji parafii musi się bowiem rozpoczynać w umyśle, w sercu proboszcza, który
stoi z mandatu (którego udziela mu biskup) na jej czele i podejmuje misję
przewodzenia wspólnocie parafialnej.
To, czego mieliśmy okazję nauczyć się
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w Ruchu i przez Ruch, nie rezygnując
oczywiście z zaangażowania w niego,
przechodzi w fazę praktycznej realizacji.
Ruch będzie na tyle silny, na ile będzie
zaangażowany – z wizją – w życie parafii. Program, który nam Ojciec zostawił,
jest ciągle aktualny i jeszcze bardziej
domaga się realizacji.
Proces budowania parafii jako wspólnoty wspólnot jest bardzo długi i wymaga długofalowego, planowego działania, nie dokona się z dnia na dzień.
Zaczyna się w momencie „czynienia
uczniów”, czyli wyposażania ludzi we
wspólną wizję, która przestaje być tylko
wizją proboszcza, a staje się wizją coraz
szerszego grona osób.
Ks. Blachnicki w tekście „Ewangelizacja w procesie budowania nowej parafii”
mówi o dwóch metodach działania:
pierwsza przez informację i organizację
życia parafialnego, życia duszpasterskiego, i metoda, którą Ojciec wyznacza
jako wzorcową, czyli świadectwa i partycypacji. Polega ona na włączeniu
uczestników poprzez świadectwo w życie Boże i w życie wspólnotowe, które
sprawia, że zaczynają w Kościele przeżywać swoją obecność w sposób pod-
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miotowy, według słów, które są zapisane
w Dziejach Apostolskich, tzn. „Duch
Święty i my”.
Dla ks. Franciszka Blachnickiego była
to konsekwencja drogi, którą przebył
jako Moderator Krajowy Ruchu ŚwiatłoŻycie, jako charyzmatyczny duszpasterz
i teolog. Refleksję naukową, pastoralną
nad rzeczywistością Kościoła, który
powinien odnawiać się w duchu myśli

i refleksji Soboru Watykańskiego II,
zawsze łączył z praktycznym przełożeniem tych przemyśleń na doświadczenie
Ruchu Żywego Kościoła. Tę nazwę
Franciszek zaczerpnął od wiedeńskiego
pastoralisty, teologa Ferdynanda Klostermanna, i bardzo konsekwentnie
budował wizję ruchu odnowy Kościoła
właśnie wokół idei Kościoła żywego.
Ks. Adam Wodarczyk

Moment budowania komunijnej wizji parafii
musi się rozpoczynać w umyśle, w sercu proboszcza, który stoi na jej czele i podejmuje
misję przewodzenia wspólnocie parafialnej.
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Zadania
proboszczów

Fot. Grzegorz Zawada

DB 30. Ze szczególnego zaś względu współpracownikami
biskupa są proboszczowie, którym jako właściwym pasterzom
powierza się pieczę nad duszami w określonej cząstce diecezji, pod jego zwierzchnictwem.
1) W wykonywaniu tej pieczy niech proboszczowie
razem ze swymi pomocnikami tak dopełniają obowiązku nauczania, uświęcania i kierowania, by
wierni i wspólnoty parafialne naprawdę czuli się
członkami zarówno diecezji, jak i całego Kościoła. Dlatego niech współpracują z innymi
proboszczami oraz z kapłanami pełniącymi
duszpasterskie obowiązki na danym terytorium (jakimi są np. wikariusze okręgowi,
dziekani) lub oddanymi pracy o charakterze ponadparafialnym, żeby duszpasterstwo diecezji nie cierpiało na brak jedności, a zyskiwało na skuteczności.
Poza tym duszpasterstwo
winno być zawsze nacechowane
duchem misyjnym, tak żeby
w odpowiedni sposób rozcią-
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gało się na wszystkich przebywających
w parafii. W razie więc, gdyby proboszczowie nie mogli dotrzeć do pewnych
środowisk, niech wezwą do pomocy
innych, nawet świeckich, którzy by im
w sprawach dotyczących apostolatu
świadczyli pomoc. (…)
2) W spełnianiu obowiązku nauczania
do zadań proboszczów należy: głoszenie
słowa Bożego wszystkim wiernym, by
umocnieni w wierze, nadziei i miłości,
wzrastali w Chrystusie, a wspólnota
chrześcijańska dawała to świadectwo
miłości, które zalecił Pan. Podobnie
należy do ich zadań doprowadzenie
wiernych przez nauczanie katechizmu
do pełnego poznania tajemnicy zbawienia, przystosowanego do każdego wieku.
Dla podania tej nauki niech szukają
pomocy nie tylko u osób zakonnych,
lecz też współpracy świeckich, również
przez założenie Bractwa Nauki Chrześcijańskiej.
W dokonywaniu dzieł uświęcania
niech się proboszczowie zatroszczą, by
odprawianie Ofiary eucharystycznej
było ośrodkiem i uwieńczeniem całego
życia wspólnoty chrześcijańskiej. Tak
samo niech dołożą starań, by wierni
posilali się duchowym pokarmem przez
pobożne i częste przyjmowanie sakramentów oraz przez świadomy i czynny
udział w liturgii. Proboszczowie winni
także pamiętać, jak ogromnie przyczynia się do wyrobienia życia wewnętrzny
sakrament pokuty, toteż niech się chętnie oddają słuchaniu spowiedzi wier-
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nych, zapraszając w tym celu, w razie
potrzeby, również innych kapłanów,
którzy by władali innymi językami.
W dopełnianiu obowiązku pasterskiego niech się proboszczowie starają
przede wszystkim poznać własną
owczarnię. Skoro zaś są sługami wszystkich owiec, niech zabiegają o spotęgowanie życia chrześcijańskiego zarówno
u pojedynczych wiernych, jak i w rodzinach, stowarzyszeniach, zwłaszcza oddanych apostolatowi, jak też w całej
wspólnocie parafialnej. Winni zatem
odwiedzać domy i wizytować szkoły, tak
jak tego wymaga duszpasterski obowiązek, pilnie doglądać dorastającej i starszej młodzieży, otaczać ojcowską miłością ubogich i chorych, w specjalnej na
koniec mieć pieczy robotników i dokładać starań, by wierni udzielali poparcia
dziełom apostolatu.
3) Wikariusze parafialni, jako współpracownicy proboszcza, wkładają codziennie wybitną i czynną współpracę
w posługę duszpasterską, pełniąc ją pod
władzą proboszcza. Z tego względu
między proboszczem a jego wikariuszami winno mieć miejsce bratnie
współżycie i zawsze powinna kwitnąć
wzajemna miłość oraz poważanie. Niech
się też wzajemnie wspierają radą, pomocą i przykładem, roztaczając opiekę
nad parafią w zgodności dążeń i zespoleniu wysiłków.
Dekret o pasterskich zadaniach
biskupów w Kościele
17
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Dar żywego Kościoła

ar drugi, to dar wizji ,,żywego
Kościoła” jako wszystko obejmującego programu życia
i działania.
W ramach tego daru muszę wymienić
dar drugich studiów teologicznych –
z moimi pracami: licencjacką, doktorską, habilitacyjną. W nich chodziło nie
o zdobywanie wiedzy dla wiedzy czy

i jego wizji Kościoła – Communio.
Wchłonięcie tej wizji i położenie jej
u podstaw działania!
Działanie to zamyka się w charyzmacie Ruchu Światło-Życie, ruchu Żywego
Kościoła, ,,eklezjologii Vaticanum II
zamienionej na język pewnego ruchu
i działania” (kard. Karol Wojtyła). Przynajmniej do roku 1963 (pierwsza oaza

Patrząc na jego rozwój, owoce, na tę
rzeczywistość w życiu Kościoła w Polsce
– nie mogę w tym nie widzieć daru –
charyzmatu. To nie zostało przeze mnie
wymyślone, stworzone, ale zostało mi
dane i zadane.
stopni naukowych. Była to okazja, aby
zaspokoić potrzebę pogłębienia, skonfrontowania wewnętrznej wizji dojrzewającej w doświadczeniu, z kolei stawiającym problemy i pytania.
Nigdy potem nie odczuwałem potrzeby ,,poprawiania”, uzupełniania
wyników tych studiów – ale weszły one
(ich wyniki) do programu realizacji do
końca życia.
Z tym łączy się drugi wielki dar szczegółowy: Dar II Soboru Watykańskiego
18

młodzieżowa w Szlachtowej) trwa we
mnie – nie zmieniając się zasadniczo,
tylko dojrzewając, rozwijając się organicznie – ta przedziwna ,,entelechia”,
jakby sterująca mną od wewnątrz – wizja Kościoła – stającego się Kościołem
żywym przez wcielanie się w konkretne
wspólnoty. Lata 1969-1981 to szczególnie okres niezwykłego rozwoju Ruchu.
Patrząc na jego rozwój, owoce, na tę
rzeczywistość w życiu Kościoła w Polsce
– nie mogę w tym nie widzieć daru –

charyzmatu. To nie
zostało przeze mnie
wymyślone, stworzone, ale zostało mi
dane i zadane. Wiele
w tym było przymieszki własnych,
niedojrzałych pomysłów, przeszkadzałem często jak
mogłem temu
dziełu. Ale właśnie
fakt, iż mimo to
trwało ono i rozwijało się według pewnej stałej, wewnętrznej logiki, świadczy
o tym, że jest to dar.
Za ten wielki dar mego życia, za to, że
mogłem stać się narzędziem w tym
dziele – niech będzie chwała Ojcu przez
Syna w Duchu Świętym.
I jeżeli miałbym coś do przekazania
i chciałbym coś przekazać w moim
duchowym testamencie – to właśnie ten
dar – charyzmat Światło-Życie. Zrozumienie, umiłowanie, wierność wobec
tego charyzmatu. Wydaje mi się bowiem, że ciągle jeszcze mało jest ludzi
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– także w Polsce – którzy już otrzymali
łaskę zrozumienia znaczenia tego charyzmatu dla odnowy oblicza Kościoła
– Chrystusowej Oblubienicy – Nowej
Jerozolimy zstępującej z nieba na ziemię.
Gdyby Pan pozwolił mi jeszcze żyć
i działać, jednego bym tylko pragnął,
abym mógł skuteczniej i owocniej ukazywać w pośrodku współczesnego
świata piękno i wielkość Tajemnicy
Kościoła – sakramentu, czyli znaku
i narzędzia jedności wszystkich ludzi.
Ks. Franciszek Blachnicki
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Apostolskie
zaangażowanie w parafii
26. Chociaż wspólnota kościelna zawsze posiada wymiar powszechny, to
jednak swój najbardziej bezpośredni
i widzialny wyraz znajduje w życiu parafii. Parafia jest niejako ostatecznym
umiejscowieniem Kościoła, a poniekąd
samym Kościołem zamieszkującym
pośród swych synów i córek.
Wszyscy powinniśmy odkryć, poprzez wiarę, prawdziwe oblicze parafii,
czyli samą „tajemnicę” Kościoła, który
właśnie w niej istnieje i działa. Ona
bowiem, choć czasem bywa uboga
w ludzi i środki, niekiedy rozproszona
na rozległych obszarach, albo zagubiona w ludnych, pełnych chaosu
dzielnicach wielkich metropolii, nigdy
nie jest po prostu strukturą, terytorium,
budynkiem, ale raczej „rodziną Bożą
jako braci ożywionych duchem jedności”, „domem rodzinnym, braterskim
i gościnnym” „wspólnotą wiernych”.
Parafia wreszcie jest zbudowana na
gruncie rzeczywistości teologicznej,
bowiem jest ona wspólnotą eucharystyczną, czyli wspólnotą zdolną do
sprawowania Eucharystii, będącej żywym źródłem jej wzrostu i sakramentalnym węzłem doskonałej komunii z całym Kościołem. Ta zdolność wynika
z tego, że parafia jest wspólnotą wiary
20

oraz wspólnotą organiczną, czyli taką,
która składa się z wyświęconych kapłanów i z innych chrześcijan, i w której
proboszcz, reprezentujący biskupa
diecezji, jest hierarchicznym ogniwem
łączącym parafię z całym Kościołem
partykularnym.
27. (…) „We wspólnotach kościelnych
działalność ich [świeckich] jest do tego
stopnia konieczna, że bez niej apostolstwo samych pasterzy nie może zwykle
być w pełni skuteczne”. Oczywiście to
radykalne stwierdzenie odczytywać
należy w świetle „eklezjologii komunii”,
według której wszystkie posługi i charyzmaty, różne a zarazem komplementarne, są konieczne dla rozwoju Kościoła, każdy na swój własny sposób.
Świeccy winni nabierać coraz głębszego przekonania o tym, jak bardzo
istotne jest apostolskie zaangażowanie
na terenie własnej parafii. Odwołajmy
się tu raz jeszcze do miarodajnych słów
Soboru: „Parafia dostarcza naocznego
przykładu apostolstwa wspólnotowego,
gromadząc w jedno wszelkie występujące w jej obrębie różnorakie właściwości ludzkie i wszczepiając je w powszechność Kościoła. Niech świeccy
przyzwyczajają się działać w parafii
w ścisłej jedności ze swoimi kapłanami,
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przedstawiać wspólnocie Kościoła
problemy własne i świata oraz sprawy
dotyczące zbawienia celem wspólnego
ich omówienia i rozwiązywania; współpracować w miarę sił we wszystkich
poczynaniach apostolskich i misyjnych
swojej kościelnej rodziny”.
Postulat Soboru dotyczący „wspólnego” omawiania i rozwiązywania
problemów duszpasterskich winien być
odpowiednio i systematycznie realizowany poprzez coraz szersze, mocniejsze
i zdecydowane dowartościowanie para-
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fialnych rad duszpasterskich, co słusznie podkreślali z naciskiem Ojcowie
synodalni.
W aktualnych warunkach świeccy
mogą i powinni czynić bardzo wiele dla
rozwoju autentycznej, kościelnej jedności we własnych parafiach oraz dla
rozbudzania misyjnego zapału w stosunku do niewierzących, jak i tych,
którzy zachowując wiarę porzucają lub
zaniedbują praktykę chrześcijańskiego
życia.
Christifideles laici
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Kościół
to także my

Grafika: Anna Czyż

29. We współczesnym katolicyzmie
polskim dostrzega się swoiste rozdarcie.
Dla jednych wciąż nie skończyła się
epoka Kościół to tylko my, dla innych
wciąż jeszcze nie rozpoczęła się epoka
Kościół to także my. Z jednej strony
świeccy narzekają, że księża ich nie
słuchają ani nawet nie pytają o zdanie,
z drugiej strony księża ubolewają, że
świeccy są bierni i nie zależy im na
współodpowiedzialności za dzieło
ewangelizacji.
W wielu parafiach świeccy bywają
faktycznymi współpracownikami dusz-

22

pasterzy, ale w wielu innych nie są dopuszczani do tych funkcji i ról, które
przewidują dla nich odnośne normy
kościelne – do funkcji lektorów, kantorów i nadzwyczajnych szafarzy Komunii
Świętej. W nielicznych tylko parafiach
tworzy się rady duszpasterskie i ekonomiczne. Zdarza się też, że działania tych
rad – tam, gdzie formalnie istnieją – są
marginalizowane, a ich składy nie są
odnawiane.
43. Należy usilnie starać się o kształtowanie modelu parafii jako wspólnoty
wspólnot. Synod zaprasza każdą wspól-
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notę parafialną, a zwłaszcza księży
proboszczów i ich najbliższych współpracowników, do przeprowadzenia synodalnego rachunku sumienia: Czy nasza parafia, to piramida – hierarchiczna
organizacja, na czele której stoi proboszcz, myślący, decydujący i pracujący
za wszystkich, czy też – wspólnota
wspólnot skoncentrowanych wokół
duszpasterza, będącego jej animatorem?
Czy staramy się zarówno o budowanie
wspólnoty z Bogiem, wyrażającej się
przez modlitwę, w szczególności modlitwę liturgiczną, jak i o wspólnotę między
ludźmi, znajdującą swój wyraz w realnie
działających grupach i wspólnotach oraz
w ich współdziałaniu dla wspólnego
dobra? Co czynimy, aby ludzie mogli
poczuć się odpowiedzialni za swój Kościół; egzystencjalnie doświadczyć, że
czeka na nich sam Pan Bóg? Czy – jako
duszpasterze – dajemy czytelne sygnały
wiernym, że liczymy na ich współpracę
w dziele ewangelizacji, że są potrzebni
i mogą coś sensownego zrobić? Czy –
jako świeccy katolicy – jesteśmy świadomi swego zaszczytnego miejsca
w Kościele, występujemy sami z inicjatywami ewangelizacyjnymi
i odpowiadamy na zaproszenie
swoich duszpasterzy?
44. W realizacji wspólnotowego modelu parafii warto
wykorzystać istniejące doświadczenia, m.in. projekty
odnowy parafii wypracowane w środowiskach
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„Ruchu dla lepszego świata”. Podkreśla
się w nich, że w kształtowaniu tego
modelu wielką rolę mogą odgrywać
kościelne wspólnoty podstawowe, czyli
wspólnoty sąsiedzkie, w których z Pismem Świętym w ręku ludzie głębiej
poznają swoją wiarę i przeżywają swoje
chrześcijaństwo. W dobrze funkcjonujących parafiach właśnie one powinny
stawać się najbliższą każdemu katolikowi, najbardziej „rodzinną” małą
wspólnotą kościelną. We wspólnotach
podstawowych i poprzez nie świeccy
mogą realizować swoją podmiotowość
w Kościele.
Potrzeba i zadania nowej
ewangelizacji na przełomie
II i III Tysiąclecia Chrześcijaństwa
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Wszędzie i zawsze
Misja ewangelizacyjna stanowi kontynuację dzieła, jakiego pragnął Jezus
dla Kościoła. Jest niezbędna, niezbywalna i jest wyrazem natury Kościoła.
Ta misja musi się dzisiaj zmierzyć ze zjawiskiem coraz większego dystansowania się od wiary w społeczeństwach i kulturach, które wydawały się
być przeniknięte Ewangelią, ale które dzisiaj są od tej rzeczywistości coraz
bardziej odległe.
Droga ewangelizacji
W 1974 r. odbył się Synod
Biskupów, którego owocem
była adhortacja Evangelii
nuntiandi o ewangelizacji
w świecie współczesnym,
ogłoszona przez Pawła VI 8
grudnia 1975 roku. Wymienia
on w Evangelii nuntiandi
grupy odbiorców procesu
ewangelizacji. Pierwsza to ci,
którzy są utwierdzeni w wierze, ale ciągle na nowo muszą
powracać do źródła wiary,
czyli do podstawowych treści
kerygmatycznych. Druga
grupa to ci, którzy jeszcze nie
poznali Chrystusa, którzy są
obiektem misji ad gentes,
podejmowanej przez Kościół.
Trzecia grupa to ochrzczeni,
ale nie noszący w sobie żywej
wiary. Wtedy po raz pierwszy
w Kościele powiedziano
wprost o potrzebie reewangelizacji ludzi już ochrzczonych,
ale tak naprawdę niewprowa24
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dzonych w głębokie doświadczenie życia
wiarą realizowaną w codziennym życiu.
Ruch Światło-Życie szybko i żywo
zareagował na treści zaprezentowane
podczas tego Synodu. Mocno uświadomiliśmy to sobie zupełnie niedawno,
w maju 2011 r., kiedy nasz Ruch został
zaproszony do udziału w spotkaniu
Papieskiej Rady ds. Rozkrzewiania
Nowej Ewangelizacji, przygotowującego

widzimy w temacie „nowej ewangelizacji”, to już szersze odczytywanie drogi,
o której Duch mówił w Kościele wcześniej.
Pomnażanie
Ks. Blachnicki bardzo wyraźnie podkreślał, że celem podejmowanych
działań jest pomnażanie grupy uczniów
Pańskich. Nie tylko doprowadzenie do
świadomego, dojrzałego życia wiary

Po raz pierwszy w Kościele powiedziano
wprost o potrzebie reewangelizacji ludzi już
ochrzczonych, ale tak naprawdę niewprowadzonych w głębokie doświadczenie życia wiarą
realizowaną w codziennym życiu.
światowe spotkanie ruchów ewangelizacyjnych.
W czasie prezentacji drogi różnych
ruchów zostało powiedziane, że Ruch
Światło-Życie od momentu ogłoszenia
Evangelii nuntiandi uczynił ewangelizację podstawą kształtowania swojej drogi
formacyjnej, co zostało wyraźnie stwierdzone w 1978 roku w czasie III Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu ŚwiatłoŻycie. Wymiar ewangelizacyjny jest
również właściwy diakonii, podejmowaniu służby w Kościele. Arcybiskup
Fisichella odniósł się do tego z dużym
uznaniem, bo właściwie okazało się, że
nasz Ruch jako jedyny pokazywał taką
drogę. To, co dzisiaj odkrywamy czy

konkretnych osób, ale i sprawienie, by
były one w stanie i innych umacniać
w wierze. Tak pisze o tym św. Paweł
w Liście do Tymoteusza (2 Tm 2,2): Co
usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem
wielu świadków, przekaż zasługującym
na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni
nauczać i innych.
Pierwszymi, którym Chrystus przekazuje metodę pomnażania uczniów, są
apostołowie; a tymi, którzy dalej tę misję
podejmują, są zarówno biskupi, jak i ci,
którzy w ich imieniu spełniają swoją
posługę w parafiach, czyli kapłani.
Propozycją służby Ruchu Światło-Życie
dla odnowy Kościoła w Polsce, dla odnowy parafii, stały się rekolekcje ewan25
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gelizacyjne w nowej formule, które
w parafii powinny być początkiem
procesu przebudzenia kolejnych grup
wiernych do życia wiarą. Rekolekcje
rozpoczynały proces dalszej formacji
katechumenalnej czy deuterokatechumenalnej, po której następowało włączenie w proces formacji diakonijnej
w Kościele i wprowadzanie kolejnych
osób na drogę duchowej przemiany
w nowego człowieka.
Taki program ewangelizacyjny ks.
Blachnicki zostawił w planie Ad Christum Redemptorem, proklamowanym
w 1980 roku. Obejmował on trzy etapy
ewangelizacji. Faza pierwsza, modlitewna, wraz z tzw. małą ewangelizacją
przygotowywała diakonie, zespół ewangelizacyjny, który później w parafii będzie w stanie podjąć dalsze działania.
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Rekolekcje ewangelizacyjne w drugiej
fazie, czyli na etapie bezpośredniego
głoszenia Dobrej Nowiny, odbywały się
pod wezwaniem „Otwórzcie drzwi
Chrystusowi!”. Trzecim etapem było
doprowadzanie ludzi do doświadczenia
wolności Dzieci Bożych, do różnych
dzieł wyzwolenia, których szczególnym
wymiarem w rozumieniu ks. Blachnickiego było szerzenie nowej kultury
(Krucjata Wyzwolenia Człowieka).
W ścisłym sensie tego planu nigdy nie
udało się zrealizować, do czego przyczyniły się: brak wystarczającej liczby
przygotowanych ludzi, okoliczności
zewnętrzne (Solidarność i stan wojenny), fizyczna nieobecność Założyciela w Polsce. Ten plan ukształtował
jednak w latach 80. pokolenie ludzi zapalonych do ewangelizacji, realizujących
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ją w wymiarze tzw. ewangelizacji wstępnej (czterodniowe rekolekcje ewangelizacyjne, adresowane do ludzi przychodzących do kościoła, które miały wyłonić małe grupy formacyjne).
Głosić Ewangelię dzisiaj
Nowa ewangelizacja to określenie po
raz pierwszy użyte przez Jana Pawła II
w czasie jego pobytu w Nowej Hucie
w 1979 roku. Rozważając przy klasztorze ojców cystersów znaczenie znaku
krzyża, który znajduje się w tym pradawnym opactwie, powiedział, że jest
on znakiem nowej ewangelizacji, która
powinna popłynąć także przez polską
ziemię. Przez cały pontyfikat Jana Pawła
II można obserwować dojrzewanie wizji
ewangelizacji nowej co do form ekspresji, co do dynamiki, co do sposobu docierania do ludzi jako wezwanie dla tych
części świata, które zdają się już być
schrystianizowane, ale jej bardzo potrzebują. Nauczanie Jana Pawła II jest
kontynuowane w pontyfikacie Benedykta XVI, który wyraźnie odczytuje
swoją misję wobec Europy, coraz bardziej tracącej chrześcijańskie korzenie
i tożsamość, i poszukuje praktycznych
rozwiązań, sposobu realizacji idei swojego poprzednika we współczesnym
Kościele.
Nowa ewangelizacja odnosi się przede
wszystkim do dawno utworzonych
Kościołów, żyjących w bardzo zróżnicowanych warunkach. Te ziemie, które
potrzebowałyby ponownego pierw-
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szego głoszenia Ewangelii, wydają się
być szczególnie oporne na wiele aspektów orędzia chrześcijańskiego – stwierdza Papież. Jednak podkreśla, że kiedy
mówi się o nowej ewangelizacji, to nie
oznacza to wcale konieczności wypracowania jednorodnego wzorca, jednakowego dla każdych okoliczności. Na
niektórych obszarach, pomimo postępującej laicyzacji, wiara jest nadal żywa
i głęboko zakorzeniona w duszy całych
narodów. Światło wiary powierzone jest
świadectwu małych wspólnot. „Bądźcie
zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest”. Te słowa
zaczerpnięte z listu św. Piotra (1 P 3,15)
zapraszają do szukania właściwej formy
wyrazu, okazji do wypełnienia misji
nowej ewangelizacji.
W Ubicumque et semper, Liście apostolskim Benedykta XVI na temat nowej
ewangelizacji, papież właściwie od
pierwszych słów stwierdza, że wszędzie
i zawsze mamy jako chrześcijanie głosić
Chrystusa. To jest podstawowe przesłanie, przekazane zarówno ludziom
świeckim, jak i prezbiterom, stojącym
na czele wspólnot parafialnych. Pytanie,
które w kontekście słów „wszędzie i zawsze” trzeba stawiać ludziom, z którymi
się pracuje, liderom życia parafialnego,
brzmi: jak wygląda głoszenie Ewangelii
u nas? Gdzieniegdzie i czasami? A może
już nigdy i nigdzie?
Ks. Adam Wodarczyk
27
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Oko w oko
z cywilizacją śmierci

Społeczeństwo konsumpcyjne
W 1972 roku, w czasie pobytu u swojego
brata w Londynie, Ojciec Franciszek
kreśli niezwykle ciekawą wizję społeczeństwa konsumpcyjnego. Trzeba pamiętać, że to są lata, kiedy ani w Polsce,
ani w ogóle za Żelazną Kurtyną, nikomu
nawet się nie śniło, że za kilkanaście lat
nastąpią tak radykalne przemiany w Europie. Słowa zapisane w dzienniku są
szokujące, bo Ojciec stwierdza, że to, co
28

zobaczył na Zachodzie, jest dużo bardziej groźne niż to, z czym przychodzi
mu się od lat zmagać w ramach misji,
którą spełnia w Polsce, realizując wizję
odnowy Kościoła. Zastanawiające
słowa, jeżeli zważy się ogromną ilość
dokumentów znalezionych w Instytucie
Pamięci Narodowej, pokazujących, jak
bardzo ks. Franciszek był szykanowany,
jak bardzo doświadczał różnego rodzaju
trudności.
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Pisze w ten spocyjnej, założeniem
Ojciec stwierdza, że to, antropologicznym
sób Franciszek:
„Koncepcja konjest postrzeganie człoco zobaczył na Zacho- wieka jako kompleksu
sumpcyjnego społeczeństwa jest
dzie, jest dużo bardziej potrzeb i namiętnoprzemyślana, plaści, zaś szczęście
groźne niż to, z czym
nowana, systemaosiąga człowiek przez
tycznie realizowana.
ich zaspokajanie.
przychodzi mu się od
Czyż nie trzeba jej
Miara posiadania
lat zmagać w ramach i używania rzeczy jest
dzisiaj przeciwstawić równie zwartej
miarą szczęścia człomisji, którą spełnia
koncepcji nowej
wieka. Wszystko zakultury? Czy nie
myka się w cyklu dow Polsce, realizując
musi być ona realiczesności, cele dowizję
odnowy
Kościoła.
zowana równie konraźne są postrzegane
sekwentnie, jeżeli
bez perspektywy celu
świat ma być uratoostatecznego. Doskowany od zguby i katastrofy?” To mocne nalenie materii jest bardziej akcentostwierdzenia ks. Blachnickiego, który wane niż doskonalenie duchowe, wepóźniej w „Mane, tekel, fares nad kon- wnętrzne człowieka.
sumpcyjną społecznością” wymienia
Następnie pokazuje elementy systemu
symptomy nadchodzącej katastrofy: cywilizacji konsumpcyjnej: komfort
zatrucie naturalnego środowiska, rewo- mieszkaniowy, system dogadzania
lucje głodnych, niebezpieczeństwo podniebieniu; przyjemność kupowania,
trzeciego świata, spustoszenie nikotyni- coraz znakomiciej rozbudowany system
zmu i alkoholizmu, dekadencja seksu- reklamy wizualnej, rozbudzanie chęci
alna, biała śmierć – czyli zabijanie życia posiadania i kupowania poprzez repoczętego, ofiary narkomanii, plaga klamy telewizyjne, o całym znakomicie
samobójstw, zbrodnie, gwałty, widmo opracowanym systemie nowoczesnych
wojny nuklearnej, rozkład rodziny, plaga domów towarowych, który jest systerozwodów, załamanie się systemu wy- mem sprzedaży doprowadzonym do
chowania, młodzież na marginesie życia perfekcji i który często sprawia, że pospołecznego.
wstają całe wielkie dzielnice handlowe
Później analizuje założenia systemu w dużych miastach. Mówi też o kolorocywilizacji konsumpcyjnej: cechuje ją wej telewizji i miękkich fotelach jako
wyścig produkcji i konsumpcji, postęp symbolu konsumpcyjnej cywilizacji
techniczny w służbie postawy konsump- i postawy. O zaspokajaniu różnych
29
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rozkoszy ludzkich: rozkoszy panowania
nad przestrzenią poprzez coraz szybsze
samochody, coraz lepsze autostrady,
przez korzystanie z samolotów i nowoczesnych lotnisk; zaspokajanie instynktu
walki poprzez sport i znakomicie zorganizowany system zawodów sportowych,
poprzez cały świat filmowy, bardzo
mocno angażujący ludzi, przez znakomite filmy wojenne, szpiegowskie, kryminalne, gangsterskie; zaspokajanie
żądzy sensacji ludzi, któremu służy
prasa, film, telewizja, dzisiaj dodalibyśmy Internet; pożądliwość ciała, gdzie
seks pojawia się jako zasada kształtowania mody kobiecej, seks pojawia się
w widowiskach, filmie, telewizji, prasie,
literaturze, seks pojawia się także w for-
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mie wyzwolonej w zwyczajach i relacjach towarzyskich.
Mówi też o całym systemie tworzenia
sztucznych potrzeb, środkach takich jak
nikotyna, alkohol czy narkotyki, które
zniewalają ludzi. W ramach elementów
cywilizacji konsumpcyjnej wymienia
znakomicie opracowany system turystyczny, wczasowy, urlopowy, cały system biur podróży, pośrednictwa, reklamy, system hotelarski; w końcu także
rozbudzenie rozkoszy panowania nad
materią przez rozwój techniki, automatyzację w życiu codziennym. Pisze
Franciszek o rozkoszy przyciskania
guzików, o dumie z osiągnięć techniki,
takich jak loty kosmiczne, i w końcu
o wynaturzeniach w wyniku tendencji
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potęgowania w nieskończoność żądz
i namiętności: wynaturzenia w polityce,
żądza panowania nad światem bez cofania się przed jakąkolwiek zbrodnią,
wynaturzenia w życiu gospodarczym,
panowanie nad światem przez pieniądz,
koncerny, cały system bankowości, także
wynaturzenie w dziedzinie seksu, pornografii i mówi oczywiście o problemie
narkomanii.
Żyjemy w czasach, kiedy ta jego refleksja spełnia się na naszych oczach.
Stoimy w konfrontacji z cywilizacją,
która zwycięsko wypiera doświadczenie
chrześcijańskie z życia społecznego.
Kościół spadkobierców
Z tą rzeczywistością tak naprawdę
sobie jeszcze nikt nie poradził. Kościół
zdaje się być w dużej mierze bezradny
w obliczu tego świata. Być może dziś jest
ostatnia szansa podjęcia głębokiej refleksji nad procesem przemiany sposobu
posługi Kościoła w rzeczywistości,
w której przychodzi nam żyć. Model,
który zostawił nam ks. Franciszek
Blachnicki, oczywiście domaga się dopracowania, aktualizacji, ale jest on jego
duchowym testamentem i zadaniem do
spełnienia – wizja żywego Kościoła jako
wszystko integrującego programu życia
i działania. Te słowa – pisane pod koniec
pięknego, owocnego życia, wypełnionego wielokierunkową służbą dla odnowy chrześcijaństwa – muszą nas
niepokoić. Jeżeli realizujemy swoją misję, posługę w ramach Kościoła, to jeste-

Model, który zostawił
nam ks. Franciszek Blachnicki, oczywiście domaga
się dopracowania, aktualizacji, ale jest on jego
duchowym testamentem
i zadaniem do spełnienia
– wizja żywego Kościoła
jako wszystko integrującego programu życia
i działania.

śmy spadkobiercami pragnienia Ojca
Franciszka. Tak to odbieram.
Bardzo ważna jest celowość działań.
Zawsze musi być wizja celu, który
chcemy osiągnąć w pracy, i wizja drogi,
którą chcemy te cele realizować. Ojciec
Franciszek mocno tę zasadę wprowadził
w metodę Ruchu, tworząc podręczniki
części A poszczególnych stopni programu formacyjnego. Tak samo jest
z rzeczywistością odnowy parafii. Celem
pracy jest ukazywanie współczesnemu
światu w jeszcze bardziej wiarygodny
sposób Kościoła jako sakramentu, czyli
znaku i narzędzia zjednoczenia ludzi
z Bogiem i pomiędzy sobą, aby ten
31
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Kościół w wiarygodny sposób stawał się
miejscem przyjmowania wszystkich
ludzi, którzy zostali odkupieni przez
Chrystusa. Misja Kościoła zaczyna się
od realizowania przykazania miłości
Boga i bliźniego. Kolejnym nakazem,
który zostawia nam Jezus, jest wielki
nakaz misyjny: „Idąc więc, czyńcie
uczniami wszystkie narody, chrzcząc je
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
nauczając je zachowywać wszystko, co
wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata” (Mt 28,19-20).
Na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa bł. Jan Paweł II w liście apostolskim Novo Millennio Ineunte wytycza siedem celów, jakimi są: świętość,
modlitwa, Niedzielna Eucharystia, Sakrament Pojednania, pierwszeństwo
łaski, słuchanie Słowa Bożego i głosze32
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nie Słowa Bożego. Owocem realizacji
czy dążenia do owocnego wprowadzenia tych celów w doświadczenie chrześcijańskie współczesnych uczniów
Chrystusa, jest duchowość komunii. Jest
to rzeczywiście jedno z najważniejszych
wyzwań czasów, w których żyjemy.
Wyzwanie
Kościół na przełomie XX i XXI wieku
bardzo głęboko odczytał cele, które musi
sobie stawiać, aby wiarygodnie ukazywać światu zmartwychwstałego Pana.
Jan Paweł II tak pisze o duchowości
komunii: „Czynić Kościół domem
i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie,
jakie czeka nas w rozpoczynającym się
tysiącleciu, jeżeli chcemy pozostać
wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata. Co to oznacza w prak-
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tyce? Także tutaj można by bezpośred- że to się dokonuje przede wszystkim na
nio przejść na płaszczyznę działania, ale płaszczyźnie duchowej, że to nie jest
błędem byłoby ulec tej pokusie. Zanim kwestia tylko pragmatycznych rozwiąprzystąpimy do programowania kon- zań, szukania metod czy sposobów
kretnych przedsięwzięć, należy krzewić działania. Z drugiej strony trzeba szukać
duchowość komunii, podkreślając jej programów, inspiracji, wizji.
Kolejnymi celami wskazanymi przez
znaczenie jako zasady wychowawczej
wszędzie tam, gdzie kształtuje się czło- Ojca Świętego jest dowartościowanie
wiek i chrześcijanin, gdzie formują się i odkrywanie bogactwa świata ludzi
szafarze ołtarza, duszpasterze i osoby świeckich obecnego w Kościele, zaangakonsekrowane, gdzie powstają rodziny żowania ekumenicznego – tak naprawdę
i wspólnoty. Duchowość komunii to zagrożeniem dla chrześcijan nie są
przede wszystkim spojrzenie utkwione bracia z innych wspólnot czy z innych
w tajemnicy Trójcy Świętej, która za- kościołów, ale zagrożeniem jest ideolomieszkuje w nas i której blask należy gia cywilizacji konsumpcyjnej czy libedostrzegać także w obliczach braci żyją- ralnej, czy – jak ją nazwiemy jeszcze –
cych wokół nas. Duchowość komunii to postmodernistycznej, która sprawia, że
także zdolność odczuwania więzi z bra- ludzie zostają w różny sposób wprowadzeni w duchowe zatem w wierze dzięki
gubienie i tracą wizję
głębokiej jedności
Dzięki
ewangelizacji
celu duchowego, jamistycznego Ciała,
a zatem postrzegaKościół staje się liczniej- kim jest dążenie do
komunii z Bogiem
nia go jako «kogoś
bliskiego», co poszy, poprzez uwielbienie i wynikającej z tej komunii wspólnoty
zwala dzielić jego
Kościół staje się silniejszy, z innymi ludźmi.
radości i cierpienia,
Kierunkiem działaodgadywać jego
poprzez wspólnotę Konia na poziomie
pragnienia i zaspokajać jego potrzeby,
ściół staje się cieplejszy, wspólnot lokalnych,
jakimi są parafie, jest
ofiarować mu prawdzięki
uczniostwu
Kościół
również program midziwą i głęboką
przyjaźń”.
staje się głębszy, dzięki łosierdzia, który wytyczył pontyfikat bł.
W jaki sposób
mamy na to odposłużbie oddziaływanie Jana Pawła II, począwszy od encykliki
wiedzieć? Z jednej
Kościoła staje się szersze. Dives in Misericordia,
strony jest bardzo
przez beatyfikację,
wyraźne wskazanie,
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a później kanonizację, siostry Faustyny
i pokazanie jej orędzia współczesnemu
Kościołowi.
Benedykt XVI w orędziu, które zostało
przekazane całemu Kościołowi na zakończenie XII Synodu Biskupów o Słowie Bożym w roku 2008 pokazuje obraz
Kościoła jako domu Słowa zbudowanego na czterech filarach: głoszenie
Słowa Bożego, życie sakramentalne
Kościoła, modlitwa i Koinonia, czyli
budowanie braterskiej wspólnoty tych,
którzy żyją wspomnianymi wcześniej
elementami.
Wskazywane w Ruchu elementy warunkujące dojrzałe życie chrześcijańskie
i duchową odnowę parafii poprzez duchową odnowę ich członków, czyli
Słowo Boże, liturgia, modlitwa, wspólnota i świadectwo, są zakorzenione
w drogę budowania Kościoła przez te
jego funkcje, które zostały wcześniej
nazwane i wymienione.
Co ciekawe, bardzo podobnie przebiega refleksja w innych kościołach
i wspólnotach chrześcijańskich. Jeden
z chrześcijańskich pastorów działających w Stanach Zjednoczonych, Rick
Warren, także mówi o budowaniu Kościoła poprzez formowanie celów, których wymienia pięć: miłość Boga, która
prowadzi też do uwielbienia, do modlitwy, do wywyższania Boga; miłość
bliźniego, która prowadzi chrześcijanina
do służby; „Idąc czyńcie uczniami”, to
prowadzi do ewangelizacji, misji;
„chrzcząc” – czyli włączenie we wspól34
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notę Kościoła, w doświadczenie Dziecięctwa Bożego, w członkostwo;
i w końcu „ucząc/nauczając”, to jest
wprowadzenie w doświadczenia uczniostwa, bycia uczniem Pana, w doświadczenie dojrzałości, która jest owocem
podążania za Chrystusem.
Warren formułuje to następująco:
„Dzięki ewangelizacji Kościół staje się
liczniejszy, poprzez uwielbienie Kościół
staje się silniejszy, poprzez wspólnotę
Kościół staje się cieplejszy, dzięki
uczniostwu Kościół staje się głębszy,
dzięki służbie oddziaływanie Kościoła
staje się szersze”. Bardzo proste w sumie
sformułowania czy myśli, które pokazują, czy w posłudze rzeczywiście realizujemy misję odnowy Kościoła i świata.
W bólu świętych,
w bólu wierzących…
We współczesnym świecie doszło do
niepokojącego zagubienia sensu sacrum, prowadzącego do kwestionowania fundamentów, które dotychczas
zdawały się nie podlegać dyskusji, takich
jak wiara w Boga stworzyciela, otaczającego człowieka swą opatrznością,
objawienie Jezusa Chrystusa, jedynego
Zbawiciela i wspólne pojmowanie
podstawowych doświadczeń człowieka,
takich jak rodzenie się, umieranie, życie
rodzinne, odniesienie do prawa naturalnego.
W nauczaniu, szczególnie skierowanym do ludzi młodych, nie można już
stosować założeń wstępnych, paradyg-
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Fot. Michał Szepietowski
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matów, zakładających, że pewne sprawy
są oczywiste, że istnieje prawda obiektywna. Nic nie zdaje się być dzisiaj
oczywiste, a rozmawiając z młodym
człowiekiem, można usłyszeć: No, to jest
twoje (księdza) zdanie, a ja uważam
inaczej, bo przeczytałem o tym (np.)
w książce Dana Browna „Kod Leonarda
da Vinci” i to jest mój punkt odniesienia
do pojmowania Kościoła i spisku, który
on realizuje od 2000 lat.
Trzeba powiedzieć, że tak niespotykanego ataku, jakiego doświadcza w tej
chwili Papież, dawno nie odnotowywano w historii Kościoła. On, jako ten,
który ośmiela się głosić prawdę współczesnemu światu, doświadcza niezwykłej, niespotykanej walki duchowej,
która dotyka jego osoby. Niezwykły jest

spokój Benedykta; który jest dla nas
znakiem, że na atak, na agresję nie
możemy odpowiadać tym samym, bo
wtedy dawalibyśmy się prowadzić złu.
Benedykt XVI zwraca uwagę, że
zwycięstwo prawdy o Bogu wiąże się
z upadkiem bożków. Tak było, kiedy
chrześcijaństwo weszło w ostry spór
z pogańskim wielobóstwem; tak jest
i dziś, choć dzisiejsi bogowie przybierają
nowe twarze. Są nimi anonimowe kapitały, fundamentalistyczny terroryzm,
narkotyki, ideologie propagujące rozwiązły styl życia przeciwny małżeństwu
i czystości. Ojciec Święty mówi bardzo
wyraźnie: te bożki muszą upaść, ale
będzie się to dokonywało zawsze w bólu
świętych, w bólu wierzących.
Ks. Adam Wodarczyk
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Ad Christum Redemptorem 2
w służbie odnowy parafii
Plan Ad Christum Redemptorem 2 zakłada doprowadzenie jak największej liczby
osób do żywej i osobowej wiary w Jezusa Chrystusa i do głębokiego zaangażowania w Kościele, do tworzenia silnych, dynamicznych diakonii na poziomie parafii.
Plan ten zakłada również przygotowanie parafii do jubileuszu roku 2033.
Zadanie to ma być realizowane poprzez odnowę posługi słowa, sakramentalnej
oraz posługi pasterskiej w parafii, czyli całościową odnowę wspólnoty, jaką ma być
parafia.
Projekt Koinonia 2012
Projekt ten zakłada współpracę między proboszczami zainteresowanymi realizacją
planu Ad Christum Redemptorem 2 oraz wspomaganie kapłanów, którzy tak chcą
ukierunkować swoją posługę w parafiach, i umacnianie więzi między nimi. Celem
jest tworzenie diakonii wspólnoty lokalnej. Wprawdzie wszystkie diakonie, które
istnieją w Ruchu, są ukierunkowane na parafię, ale chodzi o zaistnienie diakonii
wspólnoty lokalnej w wymiarze nie tylko Ruchu, ale i Kościoła w Polsce, który
potrzebuje oddolnej, charyzmatycznej drogi budowania zapału dla służby odnowy
życia w naszych parafiach.
Etapy i zadania
Trzeba rozpocząć od wytrwałej modlitwy o zstąpienie Ducha Świętego.
Rok 2012
Wytypowanie ludzi z parafii, z różnych grup i wspólnot parafialnych, którzy mogliby
podjąć proces przygotowywania się do posługi animatora odnowy życia parafialnego.
2012-2015
Szkolenie animatorów życia parafialnego metodą czterech serii trzydniowych rekolekcji podejmujących tematy diakonii, nowej ewangelizacji, liturgii, nowej kultury.
Tematy te są inspirowane propozycjami istniejącymi w Ruchu, zmodyfikowanymi
pod kątem szkolenia liderów różnych grup i wspólnot istniejących w parafii.
Faza przygotowywania pierwszej grupy liderów to okazja do ujednolicenia wizji
kierunku pracy w parafii.
Kolejna ogólnopolska Koinonia 8-10 października 2012 r.
Kontakt:
Sekretariat Moderatora Generalnego, ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice; tel./
fax (32) 251 88 20, e-mail: sekretariat@oaza.pl
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Liturgia centrum
działań parafii
Drogowskaz VII: LITURGIA, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym
miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego
chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba
w zgromadzeniu liturgicznym według wszelkich zaleceń soborowej odnowy liturgii.

O

Diakonia liturgii to z jednej strony
określenie każdej troski o liturgię,
a w węższym znaczeniu to grono osób,
które ją ożywiają i inspirują. W niektórych parafiach są powoływani tzw.
animatorzy liturgiczni czy animatorzy
odpowiedzialni za liturgię. Jest to bardzo różnie rozumiane. Albo są to osoby,
które koordynują posługi różnych grup

Fot. Michał Szepietowski

d samego początku w centrum
formacji Ruchu znajdowała
się postawa otwartości na odnowioną formę liturgii. Oczywiście,
sprawowanie liturgii, sprawowanie sakramentów to tylko jedno z działań
parafii. Należy zadać pytanie, czy stanowi ono centrum działań parafii, a nie
tylko ich margines.
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Misja odnowy liturgicznej w parafiach
•

inicjacja dzieł liturgicznych w parafii

•

budzenie gorliwości i zaangażowania w liturgię;

•

wprowadzanie nowych elementów liturgicznych: śpiewy, komentarze, funkcje
liturgiczne;

•

włączanie się w przygotowanie czy współprzygotowanie liturgii wraz z innymi
grupami apostolskimi;

•

pomoc w formowaniu grup służby liturgicznej – mistagogia i świadectwo;

•

animowanie różnego rodzaju celebracji.

Ruchu Światło-Życie w parafii, albo też
takie osoby, które mają nieco szerszy
zakres zadań, a także pomagają w koordynacji działań całej parafii.
Elementy programu formacyjnego
Ruchu można wykorzystywać jako
część formacji innych grup duszpasterskich, zwłaszcza, że niektóre grupy nie
mają własnych konkretnych propozycji,
np. kręgów liturgicznych, brak w nich
pewnej całościowej wizji inicjacji liturgicznej, gdyż akurat podejmują inne
działania w Kościele.
Można też całą drogę formacyjną
Ruchu uznawać jako pomocną w przygotowaniu do przyjęcia funkcji,
a w przyszłości posług liturgicznych.
Warto też zadbać o to, żeby przedstawiciel służby liturgicznej był w radzie
duszpasterskiej. Stosuje się tu różne
rozwiązania – czasem jest to ceremoniarz, czasem Nadzwyczajny Szafarz
Komunii Świętej, czasem zakrystianin.
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Wybrane zasoby liturgiczne:
•
•
•
•
•
•

OWMR ze wskazaniami Episkopatu Polski
Dyrektorium Duszpasterstwa
Służby Liturgicznej
Strona Komisji Kultu Bożego i
Dyscypliny Sakramentów –
www.kkbids.episkopat.pl
Wdrożenie do życia Liturgią
Godzin – www.brewiarz.katolik.pl
www.ikaku.fm.interia.pl
www.oaza.pl/cdl
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Źródło i szczyt
Wykorzystanie formacji liturgicznej Ruchu Światło-Życie
w budowaniu świadomości liturgicznej parafian
Czy liturgia parafialna jest postrzegana przez wiernych przede wszystkim jako miejsce spotkania z Bogiem? Czy objawia i urzeczywistnia Kościół, czy jest źródłem
i szczytem wspólnoty parafialnej? Czy parafianie gorliwie i licznie w liturgii uczestniczą? Czy pełnią funkcje liturgiczne? Czy wszystkie, czy tyko wybrane? Czy są
przestrzegane wskazania Kościoła, nie tylko w sprawowaniu liturgii, ale też w ukształtowaniu wnętrza sakralnego (bo czasem okazuje się, że w świątyni jest wszystko,
oprócz przestrzeni do sprawowania liturgii)? Jak taką świadomość kształtować?
o poprawne wykonywanie posług.
Metoda formacji jest bardzo przyjazna
dla młodych – wychowanie rówieśnicze,
samowychowanie, zadania, zabawy,
sprawności – trochę na wzór harcerski.
Praca w ciągu roku obejmuje siedem

Fot. Roman Jaślan

Oaza Dzieci Bożych
Formacja Dzieci Bożych to od początku bardzo głęboka formacja. Chodzi
w niej o dojrzewanie chrześcijańskie,
o pogłębianie uczestnictwa w liturgii,
o rozumienie czynności liturgicznych,
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zadań tygodnia (kropelki) – posługa
podczas Mszy Świętej w niedzielę, posługa podczas Mszy Świętej w dzień
powszedni, udział w cotygodniowym
spotkaniu w grupie, wypełnienie „słowa
życia”, szkoła modlitwy, apostolstwo
w rodzinie oraz posługa wobec braci.
Oczywiście, nawet jeżeli nie ma wspólnoty Ruchu w parafii, to chociaż niektóre z tych zadań można wykorzystywać. Warto korzystać z pewnych pomysłów księdza Blachnickiego, czy też jego
praktyk, np. cotygodniowych odpraw
służby liturgicznej, żeby nie chodziło
tylko o zawody sportowe czy wycieczkę
w nagrodę za wierną służbę, albo zdobycie jak największej ilości punktów,
żeby ten młody człowiek wzrastał w wierze, uczył się modlitwy, apostolstwa
w rodzinie, posługi wobec braci – żeby
to było całościowe wychowanie, a nie
tylko w jednym kierunku.
Schemat formacji Oazy Dzieci Bożych
ułożony jest odpowiednio dla dziewcząt
i dla chłopców. Pierwsze rekolekcje
przewidziane są po czwartej klasie
szkoły podstawowej, a formacja rozpoczyna się po Pierwszej Komunii Świętej.
Formacja liturgiczna kandydata
wdraża do podejmowania służby liturgicznej. Warto, żeby już od początku
formacji pokazać podstawowe zadania,
pokazać, kim jest ministrant, że to nie
jest tylko ktoś, kto ładnie wygląda przy
ołtarzu, ale też ktoś, kto jest zawsze blisko Boga, jest przewodnikiem i świadkiem dla kolegów. Warto też wzbudzać
40
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miłość do swojej świątyni, pokazywać
dzieje parafii, wyposażenie kościoła.
Takie elementy formacji można stosować niezależnie od tego, czy w parafii
jest formalna wspólnota Ruchu. Takie
działanie ma duże znaczenie – jest to
sianie, które później daje piękne owoce.
Choralista w trakcie formacji nabywa
umiejętności słuchania Słowa Bożego,
ale też i odpowiedzi na Słowo Boże,
a także włączania się w śpiew, w odpowiedzi podczas Mszy Świętej.
Ministrant światła i scholistka – to
już jest „dziecięcy katechumenat”,
w którym ks. Blachnicki zastosował
elementy katechumenatu. W centrum
formacji jest znak światła, Liturgia
Słowa. Modlitwą, która ma dalej rozwijać życie modlitwy, jest Modlitwa Pańska.
Ministrant księgi i służba ładu –
formacja przyrównana jest do etapów
wzrostu rośliny – pielęgnowanie wiary
poprzez rozwijanie potrójnej misji
Chrystusa, kapłańskiej, prorockiej
i królewskiej, oczywiście na takim poziomie, na jakim dzieci potrafią ją
zrozumieć i zastosować w życiu.
Ministrant ołtarza i służba darów –
tutaj formacja wprowadza w budowanie
wspólnoty chrześcijańskiej, odkrywanie
praw życia duchowego, odkrywanie
Kościoła jako communio. Nacisk położony jest na przygotowywanie liturgii
w takim wymiarze, który podkreśla jej
wspólnotowy charakter. W centrum
formacji znajduje się ołtarz.

Jak wykorzystać program ODB w parafii?
Zależnie od lokalnych
możliwości, tradycji, czy
wskazań biskupa miejsca,
można realizować program
maksimum albo minimum. W każdym wypadku
ważne jest formowanie
animatorów. Ksiądz Blachnicki w jednej z wypowiedzi mówił o metodzie oazy
rekolekcyjnej na przykładzie swojej oazy
ministranckiej. Gdy przyjechał na
pierwszą oazę, zobaczył mnóstwo młodych ludzi, którym iskrzą się oczy, którzy chcą coś pięknego robić, jednak
brakowało pomocników, nie było animatorów. I jeżeli są animatorzy, są
ukształtowani świeccy, to im łatwiej
będzie dotrzeć do ministrantów. Wielu
z nich będzie tak gorliwymi, że będą
chcieli prowadzić spotkania nawet dla
grupy złożonej jedynie z dwóch czy
trzech ministrantów ołtarza. Będą też
mogli poświęcić dla nich więcej czasu
niż ksiądz proboszcz, który ma wiele
innych obowiązków.
Ważne jest wspieranie uczestnictwa
w rekolekcjach, finansowo, moralnie,
a także rozmowy z rodzinami. Jako
wizję celu nieśmiało proponuję zdanie,
że ministranci w parafii, której proboszczem jest moderator Ruchu ŚwiatłoŻycie są zasadniczo prowadzeni programem Oazy Dzieci Bożych, albo chociaż
jest tutaj ta formacja wykorzystywana.

Oaza

Fot. Archiwum DKS Wrocław
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Oaza Nowej Drogi
Tutaj także Eucharystia jest w centrum rekolekcji. Formacja obejmuje
szkołę liturgiczną i Namiot Spotkania,
które pomagają w rozwijaniu „zmysłu
wrażliwości na liturgię”. Tematyka
szkoły liturgicznej wprowadza w podstawowe znaki w liturgii, obejmuje też
niezbędne ćwiczenia praktyczne.
Formacja kandydatów
do bierzmowania w parafii
Formacja ta może być oparta na
małych grupach, których liderami,
animatorami czy katechistami – bo
różne są tutaj nazwy – są np. animatorzy
wspólnot Ruchu Światło-Życie. Formacja ta zawiera ewangelizację. Bardzo
ważna jest mistagogia, czyli nie tylko
ćwiczenia techniczne, na zasadzie pokazania księdzu biskupowi, jak młodzież w parafii posługuje. Najważniejsze
jest to, by obudzić gorliwość, zapalić ją
i podtrzymać jej ogień. Bardzo ważna
jest współpraca z rodzinami i wdrażanie
41

Oaza

do życia liturgią. Można zachęcać do
podejmowania posług liturgicznych nie
tylko na tej jednej liturgii z księdzem
biskupem, ale także w czasie całego
cyklu przygotowania do bierzmowania,
który w pewnych diecezjach obejmuje
nawet dwa czy trzy lata.
Po przyjęciu sakramentu bierzmowania, część młodzieży, jeżeli jest prowadzona wskazaną metodą, w naturalny
sposób przechodzi do Ruchu czy też do
innej wspólnoty. Znane są mi przypadki,
kiedy to animator grupy przygotowującej do bierzmowania został poproszony
o bycie świadkiem bierzmowania. Warto
więc o takiej formacji myśleć, żeby tę
młodzież, która jest oceniana jako
trudna, prowadzić do Chrystusa poprzez liturgię.

Fot. Archiwum DKS Wrocław

Oaza Nowego Życia
Oaza Nowego Życia jest oparta na
Obrzędach Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych (ewangelizacja,
prekatechumenat, katechumenat i mi-

42

Pismo Ruchu Światło-Życie

stagogia). Najważniejszy jest okres
oczyszczenia, uświęcenia, okres katechumenatu. Warto stworzyć wspólnotom Ruchu warunki, żeby mogły po
pierwszym stopniu Oazy Nowego Życia
sprawować przewidziane obrzędy, bo
bez nich ta formacja nie jest pełna.
Należy podkreślić też, że ewangelizacja
odbywa się także poprzez liturgię. Podam tutaj przykład, który często przytaczam. Kiedy to byłem na pierwszym
stopniu ONŻ, podczas pewnej wycieczki w górach pani przewodnik powiedziała swojej grupie: „Chodźcie, tutaj
warto zobaczyć jak ta Oaza sobie Mszę
sprawuje. Zobaczcie państwo, jaka to
jest ładna liturgia”. To była wycieczka
absolutnie niekościelna, tylko z zakładu
pracy, a zauważano wówczas, że oazowicze pięknie się modlą czy też pięknie
dbają o liturgię. I warto też, żeby tak
mówili o naszych parafiach, że w nich
liturgia jest piękna, a nie żeby ludzie
przychodzili tylko dlatego, że ksiądz
proboszcz sprawuje najkrótszą Eucharystię w mieście i dlatego
ma tylu wiernych.
ONŻ I
Już podczas Oazy Nowego Życia I stopnia liturgia powinna być sprawowana jako „zgromadzenie
Żywego Kościoła”, z wykorzystaniem wszystkich
funkcji liturgicznych.
Oczywiście, nie od razu,
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po kilku dniach, po wprowadzeniu
przez animatorów, ale jest to coś, czego
możemy oczekiwać po ludziach, którzy
tę formację przeszli. Nie chodzi o to,
żeby mówić „byłeś na rekolekcjach –
teraz służ parafii”, tylko w sposób delikatny, zależnie od roztropnego duszpasterskiego myślenia, wykorzystywać te
skarby, które mamy w parafiach. Oczywiście, to przygotowanie do pełnienia
funkcji lektora i komentatorki różnie
wygląda, ale na pewno formacja Ruchu
jest ważnym elementem w realizacji tej
formacji.
ONŻ II
W Oazie Nowego Życia II stopnia liturgia jest zasadą koncentracji pracy
formacyjnej. Na rekolekcjach, lub też po
rekolekcjach, uczestnicy przyjmują
misję, posługę ceremoniarza liturgicznego i animatorki scholii liturgicznej.
Oczywiście, różnie jest to pokazywane
podczas rekolekcji. Część uczestników
na pewno będzie oczekiwała od księdza
proboszcza czy od odpowiedzialnego za
liturgię parafialną wikariusza, że będzie
miała możliwość podjęcia pewnej odpowiedzialności czy współodpowiedzialności za liturgię w parafii.
Po Oazie Nowego Życia II stopnia
przeżywane są kręgi biblijne i kręgi liturgiczne. W przypadku kręgów liturgicznych chciałbym podkreślić, że jest
to metoda własna Ruchu, nigdzie indziej
nie jest ona w takim stopniu stosowana.
Kręgi liturgiczne stanowią przygotowa-
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nie do liturgii i ich elementy możemy
zastosować zawsze. Można w jakiejś
grupie apostolskiej, niekoniecznie Ruchu Światło-Życie, krótko przybliżyć
podczas spotkania, co Bóg mówi w Liturgii Słowa, jaka jest obiektywna teologiczna treść czytań, a później zachęcić
uczestników do dzielenia się, co Bóg
mówi do każdego z nich i jakie jest
przesłanie Słowa Bożego. Następnie jest
odpowiedź modlitwy, odpowiedź służby
i odpowiedź świadectwa życia. Przykładowo, Żywy Różaniec w ramach swoich
spotkań może zaproponować wezwania
modlitwy wiernych. Mamy różne okazje, np. Dzień Papieski, Niedzielę Misyjną, święcenia prezbiteratu w diecezji.
Grupy apostolskie przeżywając w taki
sposób przygotowanie do liturgii mogą
jednocześnie sformułować odpowiedź
służby tak, że będzie to z pożytkiem dla
całej parafii. Także lektorzy mogą przygotować czytania w sposób bardziej
świadomy.
Kolejnym krokiem w formacji jest
Wielki Post, w którym wykorzystuje się
notatniki – jest to zachęta do prowadzenia „dziennika duszy”, do bardziej
świadomego przeżywania swojego
wzrostu. Zwraca się uwagę uczestników,
że w centrum roku liturgicznego jest
Triduum Paschalne.
ONŻ III
Z kolei III stopień Oazy Nowego Życia
to mistagogia – głębsze wejście w tajemnicę Kościoła, czego przejawem jest
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m.in. rozbudowana Liturgia Godzin na
rekolekcjach. Część uczestników wraca
z tych rekolekcji do parafii z wielkim
głodem sprawowania Liturgii Godzin.
Niektórzy chcieliby codziennie, niektórzy chociaż raz w miesiącu, albo chociaż
„ciemną jutrznię”. Warto zauważyć, że
formacja rozpala. Pytanie tylko, jak to
rozpalenie wykorzystać.
Inspiracje płynące z II i III stopnia
ONŻ dla parafii
Przykładowe inspiracje to na pewno
pogłębione przeżywanie roku liturgicznego, w szczególności Świętego Triduum Paschalnego. Wiele parafii stanowi zaplecze do formowania się Ruchu
Światło-Życie, ponieważ tam jest przygotowywane Triduum Paschalne przeżywane na sposób rekolekcyjny. Można
wykorzystywać metody kręgów liturgicznych w przygotowaniu innych grup
w parafii, wykorzystywać Biblię i Liturgię Godzin w parafii. Wielu proboszczów przygotowuje tygodnie biblijne,
czytania Biblii, katechezy, wprowadzenia mistagogiczne do liturgii.
Domowy Kościół
Wiemy, że rodzina jest podstawowym
środowiskiem, najbardziej dojrzałym,
najbardziej stabilnym. We współpracy
z rodzinami można czynić wiele pięknych dzieł. Część rekolekcji tematycznych Domowego Kościoła może wprowadzać w tematykę kręgu liturgicznego,
czy przygotowania i wprowadzania
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w celebracje liturgiczne. Rodziny stanowią grupę osób, z którymi można
współdziałać w duszpasterstwie, współkształtować liturgię. Dojrzali parafianie
często przyjmują funkcję Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, z czasem – wierzymy – również posługę
lektora czy akolity.
Wojciech Kosmowski
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Służba ubogim

Fot. Barbara Sitek

Pierwsza wspólnota chrześcijan miała od samego początku bardzo głęboko
zakorzenioną troskę o ubogich jako formę realizacji miłości bliźniego. Troska
o ubogich wyraża się też poprzez dzieła wyzwolenia wobec tych, którzy są
w kajdanach, w więzieniu, poprzez dawanie światła tym, którzy są niewidomi,
uleczenie tych, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia, Bożej łaski. Zostało to
opisane słowami z księgi Izajasza, które Jezus przeczytał w synagodze w Nazarecie. Jezus wyraźnie podkreśla wtedy, że on się po to narodził na świat.
W Ruchu taka posługa realizowana jest poprzez Diakonię Wyzwolenia,
a konkretnie przez narzędzie, jakim jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka, oraz
Diakonię Życia.
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Wolni i wyzwalający
Wolność jest zależnością – od prawdy i od dobra. Tylko wolność skierowana ku
dobru i ku prawdzie stanowi o wolności człowieka.

K

atechizm Kościoła Katolickiego
(1731) mówi, że wolność jest
zakorzeniona w rozumie i woli;
że wolność jest władzą działania lub
niedziałania; że dzięki wolnej woli
każdy człowiek decyduje o sobie, że
wolność jest w człowieku siłą wzrastania
i dojrzewania w prawdzie i w dobru;
osiąga ona swoją doskonałość, gdy jest
ukierunkowana na Boga, który jest
naszym szczęściem. Im więcej człowiek
czyni dobra (1733), tym bardziej staje
się wolnym. Wybór nieposłuszeństwa
i zła jest nadużyciem wolności i prowadzi do „niewoli grzechu”.
Diakonia Wyzwolenia w parafii
O wolność człowieka toczy się walka
– Krucjata. Nie idziemy do Ziemi
Świętej, zbrojnie, ale służymy człowiekowi, często zniewolonemu na różne
sposoby. To człowiek jest ziemią
świętą.
Środkiem do walki jest wiara w Krzyż
Chrystusa. Walka, jaką On stoczył dla
naszej wolności, nie pozwala nam na
przeciętność środków. Godzimy się na
pełną abstynencję od alkoholu i modlimy się w intencji uzależnionych,
którzy już nie wyzwolą się o własnych
siłach.
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Nie szukamy samych siebie.
Nie uważamy się za wielkich
ofiarników.
• Naśladujemy naszego Pana.
• W Jego Imię podejmujemy
walkę o człowieka.
W parafii w dziele wyzwolenia powinny pracować dwie wspólnoty:
• członków Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, którzy poprzez dar
dobrowolnej abstynencji wspomagają ludzi uzależnionych i ich
rodziny; w ich pracy ważna jest
działalność profilaktyczna: organizacja bezalkoholowych wesel
i zabaw, festynów parafialnych.
• grupa Anonimowych Alkoholików jako grupa wsparcia dla osób
wychodzących z problemu.
Ksiądz Franciszek od samego początku widział konieczność istnienia
tych dwóch środowisk jednocześnie.
Konieczna jest troska o duchowość, bo
inaczej nie będzie celu, motywacji do
walki z nałogiem. Ale trzeba też zadbać
o sferę psychiczną, bo jeżeli ludzie nie
uporządkują swoich emocji, dalej się
ranią, chociaż dzięki pomocy Pana Boga
już nie piją. Terapia jest ważna i potrzebna – łaska działa w oparciu o naturę.
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Służba życiu
Posługa Diakonii Życia jest diakonią wyzwolenia. Bardzo mocno tego doświadczamy rozmawiając z ludźmi. Jest to również okazja do ewangelizacji. Bardzo
często, wychodząc od konkretnego problemu dochodzimy do wniosku, że trzeba
jednak człowiekowi dać pierwszą motywację do przestrzegania nauczania Kościoła
– a ta motywacją jest świadome wybranie drogi za Jezusem. Ufamy, że kiedyś będziemy mieli wyłącznie żywe parafie, że nie będzie zmagania się z oporną materią,
ale mamy świadomość, że czeka nas wszystkich jeszcze dużo pracy.
Agata i Krzysztof Jankowiakowie

D

sferze, tak aby nie dochodziło do sytuacji, w których życia trzeba bronić.
Podejmowana tematyka w większości
przypadków nie dotyczy kwestii akademickich, którymi można się zajmować
lub nie. Te tematy są obecne w życiu
parafii nie tylko z racji podejmowanych
zadań (np. przygotowywanie do małżeństwa), lecz ponieważ są obecne
w życiu społecznym, są przedmiotem
sporów (in vitro, homoseksualizm,
związki partnerskie). Dotykają bardzo
mocno fundamentalnych wartości. Te
kwestie powinny być mądrze podejmowane w życiu parafii.

Fot. Michał Szepietowski

iakonia Życia inspiruje wspólnoty
w parafii do konkretnych posług
poprzez promocję wydarzeń na rzecz
rodziny, przypominanie o działaniach
związanych z obroną życia czy podpowiadanie sposobów ich realizacji oraz
przez podejmowanie działań w służbie
życiu, które mogą być realizowane na
poziomie parafii.
W pracy Diakonii Życia nie jest istotna
tylko obrona życia u jego początku
i końca. Konieczność obrony życia jest
bowiem efektem nieuporządkowanych
spraw w dziedzinie płciowości i relacji
międzyludzkich. Zadaniem diakonii jest
praca nad właściwymi postawami w tej
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Sprawy życia
w działaniach parafii
•
•
•

•
•
•
•
•
•

praca w poradniach rodzinnych;
troska o powstawanie specjalistycznych poradni rodzinnych, w ramach
których pracują psychologowie, pedagodzy, prawnicy, mediatorzy,
doradcy życia rodzinnego, lekarze;
współpraca kapłanów i świeckich: z jednej strony ksiądz nie może być
bezradny wobec tej tematyki, z drugiej czasem dobrze jest, by o tym
samym problemie opowiedzieli również świeccy, naświetlili sprawę
z drugiego punktu widzenia;
problem związków niesakramentalnych;
dowartościowywanie miłości małżeńskiej;
warto się zainteresować takim gronem parafian jak mamy mające małe
dzieci, niepracujące zawodowo;
pokazywanie, że są rodziny, które mają problemy z poczęciem i urodzeniem dziecka, troska i delikatność w podejściu do nich;
delikatność w podejściu do osób, które przeżyły stratę dziecka (czy to
w wyniku poronienia, śmierci po urodzeniu czy też aborcji) – kwestia
podpowiedzenia gdzie szukać pomocy psychologa i pomocy duchowej
właściwe ukazywanie problemu homoseksualizmu;

Parafia jest miejscem, gdzie ludzie powinni znaleźć odesłanie do tego, co
dzieje się szerzej w Kościele. Nie w każdej parafii można zorganizować grupy
czy duszpasterstwo bezdzietnych małżeństw (lub osób homoseksualnych
pragnących żyć w zgodzie z nauczaniem Kościoła), grupę wsparcia dla osób,
które straciły dziecko itp., bo nie ma ich aż może tak wiele, ale powinno się
wiedzieć, gdzie ich odesłać, by mogli uzyskać pomoc. Rolę pomocy formacyjnej może również odegrać gazetka parafialna czy strona internetowa.

48

Pismo Ruchu Światło-Życie

Oaza

Ważne akcje
w życiu parafii
Parafia nie żyje sama dla siebie, jest częścią Kościoła. Bywa, że życie parafii
toczy się utartym szlakiem, a aktualne wezwania Kościoła powszechnego czy
lokalnego nie są podejmowane. Nie wszystkie wydarzenia będą organizowane
na poziomie parafii. Są wydarzenia diecezjalne, rejonowe, regionalne, o których
można informować i zachęcać do udziału w nich, na przykład
•
•
•
•
•
•
•

Dzień Świętości Życia, zwykle 25 marca, Zwiastowanie NMP (w 2012 r.
26 marca);
Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu, 27 kwietnia (27 kwietnia
1956 r. sejm wprowadził pierwszą polską ustawę aborcyjną);
Świętych Młodzianków, 28 grudnia;
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, dziecka, którego życie jest zagrożone. To bardzo piękna modlitwa obejmująca i dziecko, i rodziców;
„Uratuj świętego” to modlitewna nowenna trwająca od 17 do 25 marca
(w 2012 r. 16-18 marca);
W różnych diecezjach w różnych terminach organizowane są marsze
dla życia albo marsze dla rodziny, tygodnie rodziny itp.;
Warto organizować błogosławienie dzieci, rodziców oczekujących
dziecka, spotkania z okazji pierwszych urodzin, rocznic ślubu; dni
modlitwy za życie, wykłady, spotkania dotyczące płciowości i seksualności.
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O co się modlić?
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W życiu codziennym parafii musi być obecna stała modlitwa w intencji obrony życia
(wezwania w czasie modlitwy wiernych na Eucharystii, nie tylko niedzielnej czy w szczególne dni, włączanie tej tematyki do modlitwy w czasie nabożeństw, na które ludzie
przychodzą, np. różańca). Buduje to świadomość wśród wiernych, że to są ważne sprawy,
sprawy, które nas obchodzą. Ważne jest, by intencje były formułowane w taki sposób,
aby nie złorzeczyły, nie stygmatyzowały, nie budowały poczucia, że ktoś jest wykluczony
z miłosierdzia Bożego. Przykłady intencji:
• należy przede wszystkim chwalić Pana Boga jako dawcę życia, dowartościować
ojcostwo i macierzyństwo, mówiąc o tym pozytywnie i radośnie, ale bez zbędnej czułostkowości;
• w intencji obrońców życia na całym świecie, by podejmowali mądre działania,
unikając niejasnych sytuacji, i nie traktowali swoich zadań koniunkturalnie;
• za przeciwników życia, o ich nawrócenie;
• za matki i ojców oczekujących dzieci, aby te dzieci się szczęśliwie urodziły i były
ich radoscią (często jest obecna modlitwa za dzieci zagrożone aborcją, a jest
mnóstwo ludzi, którzy chcą mieć dzieci i mają problemy z utrzymaniem ciąży,
którzy potrzebują wsparcia i świadomości, że inni ludzie się za nich modlą);
• za tych, którym jest trudno zaakceptować fakt, że poczęło się dziecko, a nawet
rozważają możliwość dokonania aborcji, aby nie poddali się pokusie i aby
znaleźli się ludzie, którzy im bardzo konkretny sposób pomogą;
• za lekarzy i pielęgniarki – tych przeciwnych życiu, i tych, którzy chcą mu służyć
i napotykają z tego tytułu wiele problemów w swojej pracy;
• za rodziców, którzy utracili dziecko w wyniku poronienia lub śmierci już po
urodzeniu;
• za stanowiących prawa (nie tylko w Polsce);
• za kobiety, które poddały się aborcji, i tych, którzy przyczynili się do aborcji;
• za ocalonych od aborcji czyli tych, których rodzeństwo zginęło w wyniku
aborcji albo których rodzice rozważali jej dokonanie;
• za rodziny – aby były zdrowymi rodzinami;
• za wychowawców i rodziców aby kształtowali w powierzonych sobie dzieciach
i młodzieży właściwe postawy;
• za tych, którzy z różnych (przeważnie niezawinionych) powodów mają problemy
z akceptacją siebie (w tym akceptacją swojej płci) aby Pan Bóg uleczył zranienia,
których doświadczają;
• za ofiary przemocy w rodzinach – o uzdrowienie ran emocjonalnych i możliwość podjęcia normalnego życia
…
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Gdzie szukać pomocy?
Diakonia Życia RŚŻ – www.oaza.pl/cdz. Serwis informacyjny plus informacje z posługi
i oferta rekolekcyjna plus bogata biblioteka tekstów i materiałów do prowadzenia lekcji.
Niektóre diakonie diecezjalne mają też swoje strony, odnośniki są na stronie CDŻ w
linkach.
Wybrane polskie strony poświęcone służbie życiu i rodzinie:
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, organizacja, do której należy również Diakonia Życia
		
http://www.prolife.com.pl/
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
http://www.pro-life.pl/
Human Life International – Polska
http://www.hli.org.pl/drupal/
Puls pro-life – aktualne wiadomości
http://www.pro-life.org.pl/
Portal o miłości i nie tylko
http://www.zakochanie.com/
Czysty sex – bo jeśli kochać to całym życiem
http://www.czystysex.pl/
Szansa spotkania – miłość, seksualność, małżeństwo
http://szansaspotkania.net/
„Imago” Czasopismo Fundacji Pro Humana Vita
http://www.imago.org.pl/
Dwumiesięcznik poświęcony obronie życia poczętego
http://www.pro-life.pl/?a=articles_all
„Zbliżenia – o małżeństwie bliżej, pismo dla małżeństw
http://www.pismozblizenia.pl/
„Odwaga” – pomoc dla osób zmagających się ze skłonnościami homoseksualnymi i ich rodzin
		
http://www.odwaga.oaza.org.pl/
		
www.homoseksualizm.edu.pl/
Naturalne planowanie rodziny:
Baza nauczycieli NPR związanych z DŻ:
www.oaza.pl/cdz/npr
Liga Małżeństwo Małżeństwu
www.npr.pl
Instytut Naturalnego Planowania Rodziny,
http://www.iner.pl/
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny
http://www.psnnpr.com/
Światowa Organizacja Metody Owulacji Billingsów
http://www.woomb.org/bom/index_pl.html
Stowarzyszenie „Miłosć i odpowiedizlaność”
http://milosciodpowiedzialnosc.prv.pl/
Internetowy kurs NPR
http://www.szansaspotkania.net/index.php?page=kursy-NPR
Wybrane strony w języku angielskim:
Human Life International – centrala
http://www.hli.org/
LifeSiteNews.com – Life, Family and Culture News
http://www.lifesitenews.com/
		
(jest także wersja tej strony w j. hiszpańskim)
C-FAM Catholic Family and Human Rights Institute
http://www.c-fam.org
LifeNews.com – independent news agency
http://www.lifenews.com/
Couple to Couple League
http://www.ccli.org
NARTH – National Association for Research and Therapy of Homosexuality
http://www.narth.com
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Parafia centrum
duchowości
Nasze parafie powinny stawać się centrami duchowości, odnowy liturgicznej,
wyzwolenia, ewangelizacji.
Inspiracje
Po pierwszych pięciu latach aktywnej
pracy duszpasterskiej ks. Franciszek
Blachnicki zostaje wydalony z diecezji
przez narzuconego przez władze komunistyczne wikariusza kapitulnego,
ponieważ wyraził publicznie dezaprobatę, że nie do końca ta władza, mimo
iż zatwierdzona, jest legalna i zgodna
z praktyką i tradycją Kościoła. Franci-
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szek drogą różnych Bożych przypadków trafia na blisko dziewięć miesięcy
do Niepokalanowa, gdzie ma okazję
zetknąć się z sylwetką duchową św.
Maksymiliana. Zaczyna zapoznawać
się z jego życiem i uświadamia sobie
fakt niezwykłej bliskości, której doświadczył z tym człowiekiem.
Św. Maksymilian wywarł fundamentalny wpływ na życie sługi Bożego ks.
Franciszka Blachnickiego.
Czasami są takie przedziwne,
niezwykłe spotkania w życiu,
których sensu nie jest się w stanie w danym momencie zobaczyć czy przewidzieć, a które
potem nabierają znaczenia.
W tym przypadku nie były to
spotkania bezpośrednie, twarzą w twarz. Ks. Franciszek
przebywał dosłownie kilkanaście metrów od bunkra obozowego, w którym dokonywała
się ostatnia droga św. Maksymiliana. Dosłownie kilka cel
dalej od tego miejsca. Nie miał,
oczywiście, świadomości tego,
że niedaleko dokonuje się akt
wielkiego heroizmu i świętości, który będzie miał wielkie
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oddziaływanie na chrześcijan w drugiej połowie XX wieku. W 1946 roku
wstąpił do Milicji Niepokalanej, i to
jest początek wspólnoty duchowej –
Franciszek uświadamia sobie, że
w ogóle ktoś taki jak Maksymilian
istniał. W 1955 r. trafia do Niepokalanowa.
Czas pobytu w tym miejscu wykorzystuje na zapoznanie się ze spuścizną

Idea Niepokalanowa zagościła na
trwałe w sercu ks. Blachnickiego, stając
się wizją, która prowadziła go przez
jego całe dalsze życie. Pod koniec pobytu pisał w liście do swojego biskupa
diecezjalnego, że jeżeli byłaby taka
możliwość, chciałby swoje życie i swoją
służbę w Kościele poświęcić na realizację tej wizji Maksymiliana, na budowanie takiego właśnie Niepokalanowa.

Odkrywa rzeczywistość miejsca, jakim jest
Niepokalanów – centrum formacji, modlitwy,
apostolstwa. Idea Niepokalanowa zagościła na
trwałe w sercu ks. Blachnickiego, stając się
wizją, która prowadziła go przez jego całe
dalsze życie.
św. Maksymiliana. Przejmuje w dużej
mierze jego mariologię, którą poszerza
później przez refleksję Soboru Watykańskiego II i własne przemyślenia
teologiczne, bardzo głęboko analizuje
inspiracje, inicjatywy apostolskie św.
Maksymiliana, wśród których odkrywa rzeczywistość miejsca, jakim
jest Niepokalanów – centrum formacji,
modlitwy, apostolstwa. Ludzie, którzy
żyją w tym miejscu, są zjednoczeni
jedną wizją szerzenia czci Niepokalanej, a przez Nią doprowadzenia do
chwały Chrystusa i do rozszerzania –
przez posługę w tym miejscu – Królestwa Bożego.

Wtedy widział tę ideę w wymiarze
diecezji, posługi, którą pełnił jako
ksiądz diecezjalny w archidiecezji katowickiej. Okazało się, że była ona realizowana znacznie szerzej, w formie
charyzmatycznej, w Ruchu ŚwiatłoŻycie i w centrach, które ks. Blachnicki
tworzył. Pierwszym centrum była
stworzona w Katowicach tzw. centrala
Krucjaty Wstrzemięźliwości; drugim
Krościenko, które stało się centrum
tworzącego się Ruchu Światło-Życie,
trzecim Carlsberg, miejsce, gdzie powstała przepiękna modlitwa do Maryi,
Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności,
Źródła Światła i Życia, wyrażająca już
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Zadaniem centrów
duchowości ma być
wspomaganie posługi
współczesnej parafii,
niesienie pomocy
w procesie realizacji
wizji Kościoła jako
wspólnoty wspólnot.

w pełni duchowość mariologiczną ks.
Blachnickiego.
Droga ku centrum
Zadaniem centrów duchowości ma
być wspomaganie posługi współczesnej parafii, niesienie pomocy w procesie realizacji wizji Kościoła jako
wspólnoty wspólnot. Działania podejmowane w tym kierunku powinny
mieć wymiar ewangelizacji, odnowy
liturgicznej, podejmowania dzieł wyzwolenia, dzieł duchowości, które będą
wspomagały życie wspólnotowe,
chrześcijańskie nie tylko w parafii, ale
w jakimś szerszym zasięgu. Na pewno
nie od razu każda parafia będzie miała
możliwość zamienić się w takie centrum, ale warto zobaczyć możliwości,
aby one stawały się one miejscami
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coraz bardziej odpowiadającymi na
potrzeby i wyzwania naszych czasów.
Proboszcz przejęty soborową wizją
odnowy parafii – wspólnoty wspólnot,
będzie dążył do tego, żeby w parafii
były i grupy Ruchu Światło-Życie,
i Odnowy w Duchu Świętym czy neokatechumenalne, Legion Maryi, grupy
Apostolstwa Modlitewnego, jak choćby
Żywy Różaniec czy Trzeci Zakon św.
Franciszka i wiele innych. Problem
polega na tym, że w tym szczegółowym
charyzmacie formacyjnym i duchowym, który ludzie realizują w swoich
grupach, wspólnotach, niekoniecznie
jest jakiś wspólny mianownik. Trudno
jest o wspólne zaangażowanie dla odnowy życia parafii. Szansą może być
organizowanie rekolekcje dla liderów
życia chrześcijańskiego obecnych
w naszych parafiach.
Na początku to nie musi być duża
liczba osób, ale od jakiejś grupy warto
zacząć. Celem rekolekcji byłoby pokazanie wizji odnowionego Kościoła
i parafii, a drugim wymiarem formowanie liderów ewangelizacji, wprowadzenie w odnowioną wizję liturgiczną
i diakonijną Kościoła. Ci liderzy powinni być w stanie poprzez wspólną
wizję, realizując swoją osobistą duchowość w konkretnym ruchu czy we
wspólnocie, równocześnie zobaczyć
wspólny kierunek działań, podejmowanych jako droga duchowa dla odnowy parafii.
Ks. Adam Wodarczyk
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Ośrodek Liturgiczny ΑΩ i Ośrodek Profilaktyczno-szkoleniowy
im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach to dzieła wyrosłe
na bazie parafii. Najpierw były działania w parafii, za przyzwoleniem i wsparciem proboszcza, a potem rzeczywistość odnowy zaczęła zataczać coraz szersze kręgi, przestając się mieścić tylko
w ramach jednej parafii.
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Po prostu – Brynów!
Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy
im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach
„Nowy człowiek, który żyje w nowej
wspólnocie, nie może być obojętny, nie
może się nie angażować, musi być twórczy,
musi być aktywny”.
ks. F. Blachnicki

O

środek na Brynowie zaczął powstawać 25 lat temu, kiedy byłem
wikariuszem parafii p.w. św. Michała
Archanioła. Powstał przy parafii, ale jego
działanie wykraczało poza jej obszar.
Z oferty ośrodka korzystało niewielu
parafian, więcej było osób z terenu
diecezji, a na różne warsztaty przyjeżdżali ludzie z całej Polski. Parafia stanowiła jednak dla niego wsparcie, bo niektórzy parafianie obserwując jego pracę
56

sponsorowali tę działalność (akurat była
to „bogata” parafia).
Ośrodek specjalistyczny, w którym
pracują profesjonalni terapeuci, to zaplecze do pracy z ludźmi, konkretne
wsparcie dla parafii znajdujących się
w jego pobliżu. Można tam otrzymać
pomoc i fachową, i duchową dzięki
pracy ludzi z diakonii wyzwolenia.
Wiele osób przychodzących do ośrodka,
jest dotkniętych nie tylko uzależnieniem
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Fot. www.osrodek-brynow.pl

alkoholowym, ale pośrednio lub bezpośrednio problemem i aborcji, i samoistnego poronienia.
Takie ośrodki mogłyby istnieć w każdej diecezji, to zależy wyłącznie od zaangażowania ludzi. Ktoś może powiedzieć, że stworzenie takiego centrum
wymaga gigantycznych finansów – mnie
nikt nie finansował. Finanse gminne
(z gminnego programu profilaktyki,
a wcześniej wojewódzkiego) były na
początku na etaty dla pracowników,
a potem ośrodek musiał się sam utrzymywać.
Zespół ośrodka w wielu gminach (na
Śląsku) miał jednak „zielone światło”, bo
istniało zaplecze, gwarancja, że nie będzie to jednorazowe spotkanie, ale
chętni będą mogli uzyskać dalszą pomoc.
ks. Wojciech Ignasiak
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Celem Ośrodka jest wychowanie
człowieka wolnego od wszelkich
uzależnień, człowieka otwartego na
potrzeby innych ludzi i potrafiącego
nieść im pomoc.
Cel realizujemy poprzez:
• prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci,
młodzieży oraz ich rodzin,
• organizowanie warsztatów m. in.
z zakresu umiejętności interpersonalnych, asertywności, komunikacji, pedagogiki zabawy, warsztatów wodzirejów zabaw i wesel bezalkoholowych,
imprez integracyjnych,
• prowadzenie rekolekcji dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
• organizowanie szkoleń dla osób zaangażowanych w działania na rzecz
dzieci i młodzieży (warsztaty specjalistyczne),
• współdziałanie z innymi instytucjami
mającymi podobne cele.
Oferta Ośrodka skierowana jest do:
• pedagogów, psychologów, nauczycieli,
wychowawców, katechetów;
• osób uzależnionych i ich rodzin;
• młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym;
• osób zainteresowanych animowaniem
zabaw bezalkoholowych;
• liderów grup;
• kandydatów i członków Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka;
• animatorów i uczestników Ruchu
Światło-Życie.
www.osrodek-brynow.pl
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Fot. Katarzyna Kędzierska

Ośrodek Liturgiczny?
Cóż to takiego?

Ośrodek Liturgiczny to przede wszystkim wspólnota. To nie jest jakaś idea, założenie,
ale grupa bardzo konkretnych ludzi.
Chcemy, aby liturgia była jak najpiękniejsza, gdyż, jak wierzymy, jest sprawowana
wobec majestatu Zmartwychwstałego Pana i łączy się z anielskimi chórami, które
wyśpiewują Najwyższemu chwałę.
Ośrodek Liturgiczny AΩ jest próbą
stworzenia forum, na którym mogliby
wypowiedzieć się muzycy i liturgiści
zainteresowani przeżywaniem pięknej
liturgii. Jest miejscem, gdzie mogą
spotkać się ze sobą osoby działające do
tej pory indywidualnie w swoich parafiach, a które szukają wspólnoty, która
z jednej strony wesprze ich prace,
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a z drugiej – rzuci nowe światło na dotychczasowe osiągnięcia.
Ośrodek jest odpowiedzią na apel ks.
abpa Damiana Zimonia z dnia 2 października 2005 r. zawarty w liście pasterskim „Śpiewajmy i grajmy Panu” (por.
Ps 27, 6) napisanym z okazji 80-lecia
Kościoła Katowickiego. Ks. abp pisze
m.in.:

„Wielką troskę należy przykładać do
wewnętrznej i warsztatowej formacji
odpowiedzialnych za muzykę liturgiczną. Popierać należy zatem utalentowaną muzycznie młodzież, starać się
o wykształcenie i zatrudnienie dobrego
organisty, zorganizować parafialny chór,
scholę, zespół liturgiczny, a także troszczyć się o szeroko pojętą kulturę sakralną w świątyni. Częściowy powrót do
zapomnianego chorału gregoriańskiego
mógłby nie tylko przywrócić utraconą
ciągłość muzycznych dziejów, ale na
nowo obdarzyć liturgię niezwykłym
rysem muzycznej duchowości. Temu
celowi powinno służyć odpowiednie
stosowanie w liturgii muzyki instrumentalnej (organowej) oraz wielogłosowej
(chóralnej)”.
Myśl o założeniu Ośrodka Liturgicznego powstała w czasie rekolekcji KAMuzO 2005. Pojawiła się po długich
poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie:
Jak dalej formować animatorów muzycznych Ruchu Światło-Życie po rekolekcjach KAMuzO
(Kurs Animatorów
Muzycznych Oazy).
Pierwotnie formacja
miała odbywać się
podczas comiesięcznych spotkań, będących pogłębieniem
i rozszerzeniem wiedzy i umiejętności
zdobytych podczas
KAMuzO. Po przeło-
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żeniu tej idei na życie okazało się, że dla
samego tylko powtórzenia materiału
wykładanego podczas wakacyjnych rekolekcji potrzeba aż 4 lat (w cyklu comiesięcznym)! Dodatkową trudnością
był brak stałej grupy osób przyjeżdżających na spotkania, co uniemożliwiało
prowadzenie systematycznej formacji.
Przełomem w tych zmaganiach okazała się Msza św. odprawiona w tej intencji oraz wizyta Pawła Bębenka, który
podzielił się swoją fascynacją muzyką
liturgiczną oraz doświadczeniami
współpracy z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym w Krakowie. Wtedy
to pojawiła się myśl, żeby założyć Ośrodek Liturgiczny w archidiecezji katowickiej. Po wielu długich rozmowach nikt
nie miał wątpliwości: szalony pomysł –
jeśli się zrealizuje, to tylko z woli Bożej…
Po powrocie z rekolekcji, plan został
przedstawiony Proboszczowi parafii św.
Jadwigi w Chorzowie. Ks. Emanuel
Pietryga poparł inicjatywę i okazał
ogromne wsparcie dla podejmowanych

Fot. Katarzyna Kędzierska
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działań. Tak powstał Chorzowski Ośrodek Liturgiczny. Początkowo był adresowany dla animatorów Ruchu ŚwiatłoŻycie, jednak bardzo szybko okazało się,
że istnieje bardzo liczna grupa osób nie
związanych bezpośrednio z Ruchem,
a żywo zainteresowana formacją i pracą
na rzecz pięknej muzyki liturgicznej.
Ośrodek otworzył się zatem na wszystkie te osoby, którą chcą same się formować, bądź podejmują już w swoich
wspólnotach odpowiedzialność za śpiew
podczas liturgii, a chcą służyć coraz lepiej i skuteczniej.
Jakie cele sobie stawiamy?
Po pierwsze kształtowanie wrażliwości liturgicznej. Czyli o to, żeby nie
było nam obojętne, jak wygląda w zewnętrznej formie liturgia, a jednocześnie gromadzenie, zbieranie wokół
siebie osób, które mają w sobie podobną wrażliwość.
Po drugie ożywienie liturgii w parafiach. Ośrodek działa przy konkret60
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nej parafii: św. Jadwigi
w Chorzowie, i wydaje mi się, że udaje
nam się te cele jakoś
realizować, że parafia
staje się takim centrum liturgicznym.
Jest schola gregoriańska i chór Ośrodka
Liturgicznego. Staramy się też pracować
z dziećmi. Więc na
pewno jest jakieś ożywienie w jednej
parafii.
Na warsztaty przyjeżdżają do Ośrodka osoby z zewnątrz, nie tylko
z diecezji, ale i z Polski, i – jak słyszę
później od innych osób – pojawiają się
w innych parafiach takie właśnie
schole, grupy, które też chcą coś ożywiać. Może nie tyle słowo „zmieniać”
jest dobre, ale właśnie „ożywiać”. Sięgają po bardziej ambitny repertuar,
zaczynają myśleć nad doborem pieśni,
zaczynają rozmawiać z proboszczami,
z kapłanami, czy można, jak coś zrobić
więcej, jak zaangażować bardziej
świeckich w liturgię.
Po trzecie tworzenie środowiska
miłośników liturgii, muzyki liturgicznej, promocja dobrej muzyki liturgicznej. Żeby nie było to disco polo,
ale muzyka ambitna, a jednocześnie
muzyka, którą wszyscy jesteśmy w stanie wykonać w parafii.
Po czwarte wychowanie pokolenia
muzyków w Kościele w duchu Soboru

Watykańskiego II, czyli poznawanie
dokumentów kościelnych.
Po piąte formacja liturgiczna osób
duchownych przez wspólne spotkania.
Zależy mi na tym, żebym nie był jedynym kapłanem w Ośrodku Liturgicznym. W tej chwili jest już paru kapłanów
zaangażowanych w to dzieło. Piszą artykuły, spotykamy się na modlitwie,
dyskutujemy ze sobą. Wspólnie staramy
się zaszczepiać idee w swoich parafiach.
Po szóste osobista świętość, którą
znajdujemy w liturgii, więc to samo, co
jest celem całego Ruchu Światło-Życie.
Działalność Ośrodka
• działa chór Ośrodka Liturgicznego.
To nie jest grupa osób spotykających
się tylko i wyłącznie wokół wspólnego
śpiewu, ale grupa – mylę, że mogę
użyć tego słowa – przyjaciół, którzy
spotykają się wokół wspólnych wartości, a jednocześnie chcą robić coś
pięknego, chcą dzielić się swoimi talentami muzycznymi.
• działa dziecięcy chór
Ośrodka Liturgicznego. Bardzo zależy mi
na tym, żeby wrażliwość na piękno i doświadczenie bycia
w grupie, wspólnocie,
rozwijać już od najmłodszych lat.
• orkiestra.
• rekolekcje KAMUZO.
Bardzo cieszę się z tego,

Oaza

że jest to kurs zawsze połączony z rekolekcjami. Program jest napięty,
wszyscy wyjeżdżają wykończeni ale
i szczęśliwi. Rozpoczynamy o 6:30,
kończymy około 22.00, 23.00 czasami.
Młodzież pada zmęczona. Spotkania
w grupach, konferencja i oczywiście
Eucharystia, liturgia godzin, modlitwa
wieczorna, ale także warsztaty muzyczne z emisji głosu, warsztaty instrumentalne, z teorii muzyki, śpiew
wielogłosowy, podstawy dyrygowania. Cenne nie tylko dla Ośrodka Liturgicznego, ale dla całego środowiska, jest fakt, że w tym roku aż czterech
prowadzących KAMUZO to byli
wykładowcy Katowickiej Akademii
Muzycznej. Przyjeżdżali na dzień, na
dwa, ale byli. Angażowali się w jakieś
dzieło Kościoła i później to doświadczenie sześćdziesięciu, siedemdziesięciu osób, którzy byli na KAMUZO,
śpiewali razem, modlili się, przenieśli
na Akademię Muzyczną. Rozmawiałem potem z rektorem, profesorem

Fot. Katarzyna Kędzierska
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•

•

•

Fot. ks. Bartosz Zygmunt

•

jednym, drugim: „a wiesz, tam taka
grupa się spotyka. Śpiewają, nawet im
to jakoś tam wychodzi”.
warsztaty, sesje tematyczne to wydarzenia ogólnopolskie. Od tego roku
postanowiliśmy, że staramy się, żeby
warsztaty były tematyczne.
niedzielne obiady muzyczne
Ośrodka Liturgicznego. O 8.00
spotykamy się na dwugodzinnej
próbie, o 10.00 jest Msza, a po Mszy
idziemy wspólnie gotować obiad. Co
miesiąc inne osoby są wyznaczone.
Jest część dzielenia, część formacyjna,
śpiewanie, poznajemy nowe pieśni czy
wymieniamy się doświadczeniami.
liturgia godzin. Raz w miesiącu
spotykamy się na wigiliach niedzieli
czy uroczystości, czyli na dodatkowej
godzinie czytań z pieśniami w tonach
gregoriańskich.
„MOL”, czyli Modlitwa Ośrodka
Liturgicznego. Zauważyłem wielką
potrzebę modlitwy z osobami, które
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się angażują w dzieło odnowy liturgii.
Dlatego, że jest niebezpieczeństwo
zamknięcia się, schowania się za
przepisami. Raz w miesiącu, w drugą
sobotę, spotykamy się na MOL-u. „3
x 20” to znaczy 20 minut wprowadzenia, konferencji na temat jednego
znaku liturgii, 20 minut adoracji
Najświętszego Sakramentu w ciszy
i 20 minut spontanicznej modlitwy.
• „Słowem pisany”. Forma bloga na
stronie Ośrodka Liturgicznego, zaproszenie do osób, które chcą się podzielić przemyśleniami, zapałem, entuzjazmem czy trudnościami, mają coś do
powiedzenia, chcą wymieniać doświadczenia dotyczące liturgii, muzyki liturgicznej, swoich parafii.
• nowe aranżacje i kompozycje.
www.osrodekliturgiczny.pl

Pismo Ruchu Światło-Życie
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Jak założyć Specjalistyczną
Poradnię Rodzinną
W archidiecezji wrocławskiej oprócz zwykłych Poradni Rodzinnych
funkcjonują także Poradnie Specjalistyczne. W ich ramach posługują
psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, mediatorzy, lekarze, doradcy życia
rodzinnego. Zestaw pracowników jest różny w różnych poradniach,
generalnie jednak musi być kilkoro specjalistów, by mogła ona zaistnieć.
Co ważne – można starać się o pieniądze na taką działalność z funduszy
miejskich (np. z Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) oraz powiatowych (np. w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie). Wynika to z tego, że
każda gmina ma ustawowy obowiązek
prowadzenia poradnictwa na rzecz rodzin. Z reguły zajmuje się tym jakaś
instytucja przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie – u nas jest to Powiatowe Centrum Interwencji Kryzysowej.
Jeśli więc jakaś parafia stanie na wysokości zadania i zaoferuje odpowiednie
warunki, to jest bardzo duża szansa na
to, by wejść we współpracę z ww. instytucjami. We Wrocławiu działa 7 takich
Poradni (obecnie krystalizuje się sprawa
8), kolejne są w Trzebnicy i od roku
w Oleśnicy. Poza naszą diecezją, ale na
terenie Dolnego Śląska, w Wałbrzychu,
Kłodzku. Każda z nich działa w parafii,
a pracujący w niej specjaliści są dobierani nie tylko pod względem kompeten-

cji, ale i sposobu ich życia oraz wierności nauce Kościoła. Sądzimy, że we
wszystkich innych działo się to podobnie, w oparciu więc o naszą Poradnię
pokrótce opiszemy, co trzeba zrobić, by
powstała.
1. Zdobyć dla tej sprawy proboszcza!
Będziemy działać w parafii, korzystać
z jej pomieszczeń, ogrzewania,
oświetlenia i innych mediów. Nie
sposób więc tego dokonać bez współpracy proboszcza.
2. Wydzielić stosowne pomieszczenia
– z dostępem do ubikacji! Jeśli zaistnieje potrzeba – wyremontować je.
3. Skompletować specjalistów.
4. Zaprosić starostę, burmistrza, wójta
– lub inne osoby decyzyjne – na
obiad, oczywiście do proboszcza. Jest
to świetny czas na to, by przedstawić
im tę sprawę, zyskać ich przychylność.
5. Sporządzić wniosek do miasta o dofinansowanie i ofertę konkursową do
starostwa – gdy ogłoszą konkurs na
poradnictwo.
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Fot. Archiwum DKS Wrocław

6. Podpisać umowy.
7. Uroczyście otworzyć Poradnię
z udziałem mediów lokalnych, zaprosić wszystkich na kawę i ciasto – oczywiście do proboszcza.
8. Podjąć dyżury w Poradni.
Prawda, że proste i łatwe? Nam to
zajęło ponad trzy miesiące, mnóstwo
czasu, dużo trudu. Ale udało się i 28
stycznia 2011 r. inaugurowaliśmy działalność Poradni w Oleśnicy. W archidiecezji wrocławskiej jest o tyle łatwiej, że
działa już 10 takich poradni, i urzędnicy
mogą się wzajemnie wymienić uwagami
w tej dziedzinie, dostrzec, że jest to coś
normalnego, funkcjonującego w innych
miastach. Możemy też liczyć na wsparcie diecezjalnego duszpasterza rodzin
– ks. Stanisława Paszkowskiego. Każda
z Poradni to jego dzieło, bez jakiejkolwiek przesady.
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Warto rozważyć, czy nie udałoby się
powołać tego typu instytucji w Waszym
otoczeniu. Obecnie, gdy tak wiele rodzin
rozpada się – co pociąga za sobą wiadome owoce – kręgi rodzin winny stawać w obronie małżeństwa i rodziny.
Poradnia Specjalistyczna może w tym
dziele bardzo pomóc. Co również dla
nas ważne – za naszą pracę możemy
otrzymać wynagrodzenie. Jeśliby ktoś
był tym bardziej zainteresowany, służymy pomocą. Pod adresem (http://
olesnicaslw.archidiecezja.wroc.pl) w zakładce Poradnia Rodzinna możecie
zobaczyć wykaz specjalistów i podejmowane zagadnienia w oleśnickiej Poradni,
jako przykład tego, co można w nich
robić.
Dana i Darek Stępniowie
darekdana@poczta.onet.pl

W STRONĘ OPOWIEŚCI
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W naszych wspólnotach są ludzie twórczy i „odtwórczy”. Potrzeba
i jednych, i drugich. Człowiek „odtwórczy” jest prosty jak kałasznikow i jak on w wielu sytuacjach pomocny. A ludzie twórczy są siłą
nowej kultury. Twórczości nie da się nauczyć. Trzeba wydobyć
z tłumu ludzi twórczych. I nie reagować na nich według swoich
kompleksów (G. Szczygieł).
Poniższy wywiad to rozmowa z kobietą niezwykłą. Niezwykłą
nie tylko dzięki swemu twórczemu talentowi. Niezwykłe było
środowisko ludzi, z którymi pracowała i wspólnie zmieniała oblicze polskiego Kościoła. Niezwykła była również jej decyzja
o zostawieniu tego środowiska, zrezygnowania z bycia „kimś” – po
to, by podjąć nowe zadanie w nowym miejscu i stać się „nikim”.
Bilans jej życia wypadł jednak dodatnio. Było warto.
Agnieszka Salamucha
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Nie trzeba się bać tego,
co nowe
Z Gizelą Skop rozmawia Agnieszka Salamucha
Śląsk
AS: Skąd u Ciebie zamiłowanie do
muzyki?
GS: Moja mama bardzo ładnie śpiewała, ojciec grał na mandolinie i gitarze.
Najpierw chodziłam na lekcje fortepianu do mojej nauczycielki ze szkoły
podstawowej. Mieszkała ze swoim mężem skrzypkiem w pięknej willi w mojej
rodzinnej miejscowości. Przychodziłam
do niej nie tylko na lekcje, ale też na
codzienne ćwiczenia, bo w domu nie
mieliśmy instrumentu. Taka nauka
trwała przez dwa lub trzy lata. Kiedy
byłam w szóstej klasie Szkoły Podstawowej zaczęłam uczęszczać do szkoły
muzycznej I stopnia w Tarnowskich
Górach. Miałam tam wspaniałego pedagoga-pianistę, pana Rocha Hilla. Był
to starszy pan, któremu udało się uciec
po wojnie z żoną ze Związku Radzieckiego przez Finlandię do Polski. Swoją
edukację muzyczną na tzw. dziale młodzieżowym zakończyłam po 4 latach,
będąc równocześnie uczennicą IX klasy
Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach.
W mojej rodzinnej parafii w Strzybnicy był wtedy wikariuszem ks. Kazimierz Wala, przyjaciel ks. Franciszka

Blachnickiego z Seminarium. Zaprosił
mnie i moje dwie rówieśniczki, koleżanki ze szkoły muzycznej, żebyśmy
pomogły siostrze organistce w grze
w czasie Mszy św. w naszym kościele
parafialnym. Moim dwom koleżankom
szybko znudziło się bardzo wczesne
wstawanie, a ja się „przyjęłam” (śmiech).
Nie bałam się gry na organach, bo dobrze miałam opanowany fortepian. Nie
miałam problemów, nawet grając z orkiestrą dętą w czasie różnych parafialnych uroczystości w tonacjach z wieloma znakami przykluczowymi (inny
jest strój instrumentów dętych, a inny
– klawiszowych).
Kiedy zamieszkałam w Katowicach,
w „baraku” Ośrodka Katechetycznego,
grałam codziennie na Mszy świętej na
fisharmonii. Ojciec Franciszek podpowiadał nam różne śpiewy, uczył nas
też chorału gregoriańskiego. Na początku było nam trudno opanować te
nowe dla nas śpiewy, bo przecież nie
znałyśmy też za bardzo łaciny, i dopiero
z czasem w nich zasmakowałyśmy.
Bardziej solidnie zapoznałam się ze
śpiewami chorałowymi w czasie studiów
na Wyższym Instytucie Katechetycznym
w Krakowie u Sióstr Urszulanek Unii
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Rzymskiej, bo tam liturgia każdej niedzieli była bardzo solidnie przygotowywana. Przez następne pięć lat nie miałam
jednak kontaktu z żadnym instrumentem.

Fot. Z archiwum Gizeli Skop

Lublin
AS: W którym roku rozpoczęłaś
studia muzykologiczne?
GS: W 1965 roku, w Instytucie Muzykologii KUL. Śp. Ks. Prof. Karol Mrowiec, kiedy z nim po raz pierwszy rozmawiałam i przyznałam się, że Szkołę
Muzyczną ukończyłam przed 10 laty,
wypowiedział się bardzo sceptycznie na
temat możliwości rozpoczęcia studiów.
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Musiałam zdać egzamin wstępny z gry
na fortepianie i z harmonii, której się
w ogóle nie uczyłam (bo to był wówczas
program średniej Szkoły Muzycznej).
Program fortepianowy przygo-towywałam w miesiącach letnich u na-szych
sąsiadów na piętrze w domu przy ul.
Jagiellońskiej 100 w Krościenku n.D.,
a harmonii uczył mnie przez cały wrzesień 1965 r. w baraku Muzykologii
w Lublinie ks. Zdzisław Bernat.
AS: Czy sama wybrałaś te studia?
Miałam ochotę, ale początkowo Ojciec Franciszek nie widział potrzeby
takich studiów i Zenia „wstawiła się” za
mną u Ojca.
ZP (Zuzanna Podlewska):
Chciałam, żeby Gizela studiowała, bo wiedziałam, że ma
talent. Co zresztą szybko wyszło na jaw.
GS: Zdałam egzamin z gry
na fortepianie i od razu usłyszałam, że będę przyjęta na
studia, chociaż dopiero w późniejszym terminie miał być
jeszcze egzamin z harmonii,
którego trochę się obawiałam.
Moje studia na muzykologii
przypadły na piękny czas posoborowy, czas odnowy liturgii i muzyki liturgicznej.
ZP: Na KUL-u pracowało
wiele osób wybitnych: rektorzy, profesorowie...
GS: W dodatku potrafili
współpracować ze sobą: dusz-

pasterze akademiccy – jezuici,
i profesorowie KUL, Ojciec Franciszek, ks. Wojciech Danielski,
ks. Romuald Rak... Ojciec mocno
zaangażował się w tworzenie Instytutu Teologii Pastoralnej.
AS: Kiedy rozpoczęłaś pracę
organistki?
GS: Etatową pracę organistki
w kościele akademickim KUL
rozpoczęłam po 2 roku studiów.
ZP: ... i pani Gizela zaczęła być
znana! (śmiech). Ona zawsze robiła tak: przed Mszą stawała przed
wszystkimi, uczyła nowych śpiewów. Tak było przez 14 czy 15 lat,
kiedy tam pracowała.
GS: Miałam nieraz 8 Mszy
świętych w niedzielę. W czasie
homilii, których nie mogłam
przecież wszystkich słuchać, zajmowałam się różnymi rzeczami:
bawiłam dzieci, którym się nudziło, ratowałam ludzi, którzy
mdleli... Pan kościelny – Władysław
Królikowski, podkarmiał mnie: przynosił mi każdej niedzieli świeżą bułkę
z szynką, bo ja miałam zwykle tylko
kanapki z serem.
ZP: Chodziłaś na kawę do Duszpasterzy (śmiech).
GS: Jezuici zapraszali mnie zawsze po
Mszy o 11.00, bo miałam pół godziny
przerwy do Mszy o 12.30. Zawsze był na
stole jakiś dobry sok, ciasteczko, jakaś
kawka... To była znakomita ekipa. Początkowo głównym duszpasterzem był
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o. Hubert Czuma, potem przejął tę
funkcję o. Andrzej Koprowski, o. Mirosław Paciuszkiewicz, o. Jerzy Świerkowski...
Wspominam atmosferę entuzjazmu
dla Soboru w gronie profesorskim Instytutu Muzykologii: ks. Karola
Mrowca, ks. Zdzisława Bernata, ks.
Ireneusza Pawlaka, O. Józefa Ścibora...
Oni byli pierwszymi kompozytorami
Mszy w języku polskim: części stałych
i wielu pięknych śpiewów. Prawie wszyscy byli też członkami podkomisji dla
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spraw muzyki kościelnej przy Konferencji Episkopatu Polski, dlatego mogliśmy swobodnie wprowadzać nowe
śpiewy w kościele akademickim. Nie
odczuwałam żadnego rozdźwięku
między moją pracą w ciągu roku na
KUL-u a uczestniczeniem w letnich
oazach, gdzie zajmowałam się stroną
muzyczną liturgii, prowadziłam scholę,
uczyłam nowych śpiewów.
Po obronie pracy magisterskiej zostałam pracownikiem dydaktycznym instytutu muzykologii i miałam swoją
klasę organową. Oprócz tego prowadziłam tzw. praktykę liturgiczno-muzyczną. Uczyliśmy się, jak – a przede
wszystkim co! – należy śpiewać, aby
nabrać dobrych nawyków w późniejszej
pracy organistowskiej.
Przed rokiem 1980 Ojciec zamierzał
mnie jeszcze wysłać na studia dodatkowe za granicę, by nawiązać kontakty
z różnymi ośrodkami we Francji, które
propagowały nową muzykę liturgiczną,
opartą głównie na tekstach biblijnych.
Ale nie mogłam dostać paszportu.
Pierwszy wyjazd zagraniczny, na który
wywalczyłam sobie paszport, to była
inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II.
Później nie dostawałam znowu nawet
przepustki, żeby móc iść w słowackie
Tatry.
Włochy/Carlsberg
GS: Od połowy lat 70. Ojciec Franciszek myślał o międzynarodowym
ośrodku Ruchu. Po wyborze kardynała
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Wojtyły na Papieża i po Jego prze-mówieniu na spotkaniu z Polakami w dzień
po inauguracji pontyfikatu, Ojciec
zdecydował, że oazy III stopnia powinny
głównie odbywać się w Rzymie i tam
szukaliśmy jakiegoś miejsca. Najpierw
był to majątek ziemski pewnego Włocha
w Poggio Cesi, 30 km od Rzymu. Właściciel wybudował tam kościółek jako
wyraz wdzięczności za to, że nie został
rozstrzelany przez hitlerowców w czasie
wojny. Obiecywał nam, że odbuduje
zniszczony dom, w którym będzie
można przyjmować grupy oazowe. Ale
po zamachu na życie Papieża 13 maja
1981 zaczął się z tego wycofywać. Więc
przeszliśmy do Tivoli. Budynek, w którym zamieszkaliśmy, był dawnym domem biskupów Tivoli; był podniszczony, ale przestronny (wykorzystywał
go równocześnie Ruch fatimski, propagowany przez bpa Hnilicę ze Słowacji).
Tam i w Poli, przyjmowaliśmy oazy III
stopnia w roku 1981. Byliśmy jednak
przekonani, że to nie jest jeszcze to
najlepsze miejsce. Rozglądaliśmy się po
Rzymie. Udaliśmy się do ks. biskupa
Szczepana Wesołego i pytaliśmy, czy
mógłby nam wskazać jakieś odpowiednie locum w pobliżu Rzymu. Ks. Biskup
nam odpowiedział, że w tej chwili nie
zna takiego miejsca, ale ma poważne
zmartwienie, bo w niemieckim Palatynacie, w Carlsbergu przez 25 lat funkcjonował Dom Polskiej Młodzieży, ale
już od 8 miesięcy dom ten stoi pusty.
Jeśli ktoś w nim w najbliższym czasie nie
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zamieszka, dla Polaków to miejsce będzie stracone, gdyż Polacy nie byli
właścicielami tego domu, tylko z niego
korzystali. Przez 15 lat prowadziły ten
dom polskie siostry felicjanki, które
przyjechały ze Stanów Zjednoczonych
i czyniły to zupełnie bezinteresownie.
Później przez dalsze 10 lat ośrodek był
prowadzony przez osoby świeckie,
związane z polskim duszpasterstwem
w Mannheim. Wspomagały to miejsce
również oddziały wartownicze armii
amerykańskiej, w których służyło co
najmniej 70 tysięcy Polaków, którzy po
wojnie nie zdecydowali się na powrót
do kraju.
W pierwszy dzień świąt wielkanocnych 1982 byliśmy na Placu św. Piotra
na Mszy w ciągu dnia. Mieliśmy dalekie

wejściówki, ale siostry sercanki, pracujące u Ojca Świętego, rozpoznały naszego Ojca Franciszka i dzięki nim doszliśmy bardzo blisko ołtarza. Po Mszy
św. podszedł do nas ks. Stanisław Dziwisz i zaprosił na środę do Castel Gandolfo na Mszę św. z Ojcem Świętym
Janem Pawłem II. Środa 14 kwietnia
1982 r. była równocześnie datą naszego
zaplanowanego już wcześniej wyjazdu
do Carlsbergu. Ta Msza św. okazała się
więc naszym pożegnalnym spotkaniem
z Papieżem. Wyruszaliśmy z Jego błogosławieństwem. Ojciec poleciał tego
popołudnia samolotem do Frankfurtu,
a ja i Teresa Michałczak pojechałyśmy
nocnym pociągiem do Mannheim.
Ojciec nas stamtąd odebrał następnego
dnia razem z p. Zającem, który przez
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wiele lat pracował w ośrodku Marianum. I tak rozpoczął się dla mnie
carlsberski etap życia.
AS: A co z muzyką?
GS: Przez kilka lat nie miałam instrumentu. W Marianum była tylko fisharmonia. Po 8 latach, w 1990 roku, doszło
do zakupu pierwszego elektronicznego
instrumentu. To stało się właściwie
w ciągu dwóch tygodni. Kiedyś miałam
takie natchnienie, żeby pojechać na rowerze do kościoła parafialnego w Carlsbergu i tam poćwiczyć trochę na organach. Po powrocie do domu ujawniłam
pragnienie mego serca, że przydałby się
nam jakiś porządniejszy instrument
w Kaplicy. Znalazł się ktoś, kto wziął to
na siebie i... wyłożył pierwsze 1000
marek (organy kosztowały chyba 8000,
jeśli dobrze pamiętam). Później zrobili-
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śmy akcję – składali się na te organy
różni ludzie i bardzo szybko je spłaciliśmy. Po dwóch miesiącach, w czasie
naszego „odpustu” związanego z świętem Matki Bożej Częstochowskiej doszło do poświęcenia instrumentu, a ja
mogłam przygotować mały koncert
muzyki organowej.
Twórczość
AS: Jak przebiegała praca nad śpiewnikami liturgicznymi?
GS: Najpierw przygotowywaliśmy
tylko teksty. Potem były pierwsze edycje śpiewników z nutami. Ojciec bardzo
mnie w tym wspierał, poza tym miałam
kontakt z ludźmi, dla których ta sprawa
też była ważna. Współredagowałam
warszawski nowy śpiewnik „Alleluja”
i nasze „Exsultate Deo”. Prosiłam
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o nowe kompozycje moich przyjaciół
z muzykologii, ks. Bernata czy ks.
Pawlaka. Wiele było też tłumaczeń
z języków obcych, głównie z francuskiego, bo Francuzi pierwsi zabrali się
do odnowy w dziedzinie muzyki. (Ten
nurt tłumaczeń z języka francuskiego
zaczął się wcześniej – siostry urszulanki
w Krakowie miały już w latach 60.
pierwsze tłumaczone kompozycje
i chętnie je udostępniały). Myśmy się
naszymi śpiewami też chętnie dzielili.
Wtedy nie myślało się jeszcze kategoriami praw autorskich ani wydawniczych. Muzycy cieszyli się każdą nową
kompozycją, która harmonizowała
z liturgią, ze Słowem Bożym, z okresem
liturgicznym.
Pierwsze śpiewniki wydawaliśmy
nielegalnie, do użytku wewnętrznego.
Na początku pisało się na kartkach
same teksty bez nut, dopiero potem
nuty, oczywiście ręcznie. Zresztą kiedyś
wszystkie nuty przed wydrukiem zapisywało się ręcznie. Kiedy zaczęły się
ukazywać pierwsze śpiewniki diecezjalne, miałam tę satysfakcję, że pojawiało się w nich wiele naszych śpiewów
oazowych.
AS: Jak to się stało, że sama zaczęłaś
komponować?
GS: Ja skomponowałam mało, kilkanaście pozycji, raczej okazyjnie. Ojciec
Franciszek mnie do tego zachęcał.
Przypominam sobie, że pierwszą moją
małą kompozycją był śpiew chrzcielny
oparty na antyfonie z świeżo wydanego
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rytuału chrzcielnego „Wierzymy w Ciebie, Chryste, napełnij serca Twoim
światłem, byśmy się stali dziećmi światłości”. Pamiętam nawet dokładnie
okoliczności. Naszym gościem na Sławinku był wówczas Hans Urs von
Balthasar i w czasie Mszy św. w naszej
Kaplicy było chrzczone dziecko rodziny związanej z KUL-em, a mieszkającej na Sławinku.
AS: Twoja pieśń „Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza” jest śpiewana nie tylko w całej Polsce, ale też
na Wschodzie.
GS: Troszkę naszych oazowych rzeczy rozeszło się po świecie. Teraz wiele
osób fascynuje się twórczością z kręgów dominikańskich, głównie kompozycjami wielogłosowymi. Każdy ma
swoje zadania i swoje preferencje.
W czasie oaz, myśląc równocześnie
o repertuarze dla scholi parafialnych
w ciągu roku kościelnego, wybieraliśmy
zwykle bardziej proste śpiewy, możliwe
do wykonania przez scholę i przez
wszystkich uczestników liturgii.
AS: Co myślisz o pieśniach powstałych w amerykańskim kręgu kulturowym, tłumaczonych z angielskiego?
GS: Chodzi ci o pieśni związane
z odnową charyzmatyczną, prawda?
Dla mnie jest jasne, że część z tych
śpiewów można wykorzystać w liturgii jako śpiew uwielbienia po Komunii.
AS: Czy masz jakieś ulubione
śpiewy?
73

Pismo Ruchu Światło-Życie

Fot. Z archiwum Gizeli Skop
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GS: Dzisiaj zaśpiewałam sobie sama
w kaplicy (śmiech): „Chrystus moim
światłem, Chrystus moim życiem”. Tę
pieśń ułożyłam, kiedy zostałam poproszona o skomponowanie „pieśni
roku” 2003 w naszej formacji oazowej. Moim głównym zainteresowaniem są śpiewy liturgiczne – na Eucharystię, do Liturgii Godzin. Ale
uważam, że piosenki ewangeliczne,
które zaczęły się od Duvala i naszych
polskich Sacrosongów, są czymś bardzo ważnym.
Można wyróżnić trzy takie nurty:
liturgiczny, ewangelizacyjny i charyzmatyczny, czyli pieśni chwały. Tych
rzeczy nie trzeba mieszać. Czasem
brakuje animatorom wykształcenia,
przygotowania, świadomości, co
kiedy można śpiewać.
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Poza tym warto zachowywać dobre
rzeczy z tradycji. Kto poza nami śpiewa
pieśni, których teksty są np. zaczerpnięte
z „Psałterza” Jana Kochanowskiego?
Owszem, „Boże w dobroci” jeszcze się
śpiewa, ale np. „Będę Cię wielbił, mój
Panie”? Warto kłaść nacisk na to, żeby
np. przy doborze kolęd eksponować te
zwrotki, w których jest ukryta jakaś treść
teologiczna.
Trzeba pielęgnować muzykę jako
sztukę. Nowe kompozycje, z bardziej
współczesną harmonią, też poruszają
serca ludzkie. Owszem, zdarzają się takie, od których uszy bolą. Ale wiele ma
w sobie taki ładunek sacrum, że nie
można mieć wątpliwości co do ich
miejsca w ramach liturgii. Nie trzeba się
bać tego, co nowe.
AS: Dziękuję za rozmowę.
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Południe,
południowy wschód

Diecezja zamojsko-lubaczowska przynależy do „Pięknego Wschodu” Polski.
Powstała w 1992 roku, z dawnej Administratury Apostolskiej w Lubaczowie
(czyli pozostałości archidiecezji lwowskiej) i części archidiecezji lubelskiej.
Gdzie to jest? Gdy popatrzysz na mapę, znajdź na południu Lubaczów, na
zachodzie Biłgoraj, na wschodzie Hrubieszów, a na północy Zamość. I nie
zapomnij o Szczebrzeszynie z pomnikiem chrząszcza, o Tomaszowie Lubelskim ze słynną „czajnią” czyli herbaciarnią wybudowaną z drewnianych bali,
o Krasnobrodzie z maryjnym sanktuarium i lipcowym odpustem Matki
Boskiej Jagodnej, o Puszczy Solskiej i Roztoczu.
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Agnieszka Salamucha: Na stronie
internetowej Tomaszowa Lubelskiego
znalazłam takie określenie Waszego
regionu: „wschodnia atmosfera delikatnie przeplatana zachodnimi nowinkami. Miasto spokoju i ciszy, których
na Zachodzie próżno szukać”. Nie tylko
śpiewna mowa Was odróżnia, ale też
specyficzne podejście do świata, problemów życia. Wydaje mi się, że jesteście spokojniejsi. Nie ma w Was takiej
nerwowości.
ks. Jarosław Kędra: Może dlatego, że
w dużych miastach życie szybciej się
toczy. Ale my tego nie zauważamy.
Może ktoś, kto z zewnątrz patrzy ,
inaczej nas odbiera. Mamy swoje problemy i to, czym żyjemy, jest dla nas
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ważne. Kiedy bywam na oazowych
spotkaniach ogólnopolskich, zauważam, że inni myślą: „ta diecezja zamojsko-lubaczowska jest gdzieś na końcu
świata” i nieraz nawet dziwią się, że
u nas w ogóle Ruch jest. Jednak kiedy
moderatorzy dzielą się swoimi radościami i smutkami to myślę, że u nas
jest podobnie jak u nich.
AS: Opowiedz o Ruchu w Waszej
diecezji.
JK: Nie będę odwoływał się do historii, tylko przedstawię, jak to wygląda
dziś. W tym roku około 400 osób –
dzieci, młodzież, rodziny – uczestniczyło w rekolekcjach wakacyjnych.
Owszem, nie wygląda to może imponująco, gdy się spojrzy na inne diecezje,
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Fot. Z archiwum ks. Jarosława Kędry

Pismo Ruchu Światło-Życie

w których na oazy wyjechało 1000,
2000 uczestników. Ale przeliczając
procentowo, nie wypada to najgorzej.
Nasza diecezja nie liczy nawet pół
miliona osób. To jedna czwarta mieszkańców Warszawy!
Ruch jest najprężniejszą religijną
grupą młodzieżową w naszej diecezji.
Oaza działa w 30 parafiach. Większość
to wspólnoty młodzieżowe, przeważnie
małe grupy, od 10 do 60 osób. Natomiast jeżeli chodzi o Domowy Kościół,
to w roku formacyjnym 2011/2012
w naszej diecezji istniały 22 kręgi, które
zgrupowane były w trzech rejonach:
Biłgoraj, Lubaczów i Zamość.
AS: Czy macie wystarczającą liczbę
moderatorów?

JK: W diecezji jest zaangażowanych
ponad 30 kapłanów. Tam, gdzie jest
Oaza, muszą być księża. Motywacja do
pracy w Ruchu jest różna. Czasem
dlatego, że proboszcz im kazał, a czasem
dlatego, że sami odkryli, że to jest coś
dobrego. A czasem sami księża przeszli
formację młodzieżową i tym jest na
pewno łatwiej. Fakt, że wspólnoty
prowadzą również księża, którzy nie są
związani z Ruchem, niesie też pewne
problemy, bo trudniej jest im przekazać
charyzmat Ruchu (np. kwestia Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka). Niekiedy
bywa tak, że jak przychodzi po zmianie
nowy kapłan, który nie jest związany
z Ruchem i go nie rozumie, to w krótkim czasie wspólnota się rozpada.
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AS: Dlaczego?
JK: Rola księdza jest bardzo ważna,
ponieważ w naszej diecezji większość
studentów wyjeżdża na studia do innych miast. I to ksiądz zajmuje się
organizacją całej wspólnoty. Większość uczestników wspólnot młodzieżowych to gimnazjaliści i licealiści.
Animatorzy jak są, to przeważnie
maturzyści, którzy przygotowują się
do egzaminów.
AS: Czy są wspólnoty Unii Kapłanów Chrystusa Sługi?
JK: Nie ma. Moderatorzy spotykają
się kilka razy w roku. Spotkania mają
charakter częściowo formacyjny,
częściowo ogłoszeniowy. Ostatnio
uznaliśmy, że raz czy dwa razy w roku
potrzebujemy też spotkań, które
umocnią relacje między nami. Dlatego
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chcemy się spotkać np. przy grillu, aby
pogadać, pośmiać się :). Pewną specyficzną sytuacją w naszej diecezji jest
to, że w momencie, kiedy moderator
diecezjalny został proboszczem i zakres obowiązków utrudniał mu wypełnianie wszystkich zadań, biskup
mianował zastępcę moderatora. Generalnie nie ma takiej funkcji w Ruchu, jest jeden moderator diecezjalny,
ale taka była potrzeba w danej chwili.
AS: Jaki jest zakres Twoich obowiązków?
JK: Jestem odpowiedzialny za gałąź
młodzieżową Ruchu, zwłaszcza za
formację animatorów. Od kilku lat
organizuję rekolekcje wakacyjne.
W tym roku prowadziłem KODA,
organizuję spotkania i oazy modlitwy
dla animatorów. Niestety, brakuje nam
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szkoły animatora. Trudno jest też
zorganizować w diecezji Triduum
Paschalne w formie rekolekcyjnej.
Największą naszą trudnością jest to,
że nie mamy dużych ośrodków studenckich. Ci, którzy przechodzą formację podstawową, jadą na studia,
gdzie czasami tracą kontakt z Ruchem. Dlatego próbujemy do nich
dotrzeć na różne sposoby. Na dziś
udało się nam stworzyć dwa ośrodki,
jeden w Lublinie, drugi w Krakowie,
gdzie się gromadzą mniej więcej
20-osobowe grupy animatorów. Staramy się, żeby księża do nich dojeżdżali raz w miesiącu na spotkanie, aby
była formacja roczna, i jedność z diecezją.
AS: Czy istnieją diakonie diecezjalne?

JK: Próbujemy je tworzyć. Przygotowałem w zeszłym roku taki program: wybrałem kilka diakonii, opracowałem, czym mają się zajmować,
poprosiłem księży o pomoc. W tym
roku jest czas na weryfikację – te
diakonie, które powstały, są i będą,
a w tych, w których praca idzie słabo,
będziemy się zastanawiali, co poprawić. W tej chwili funkcjonują w diecezji diakonia ewangelizacji, modlitwy, oaz rekolekcyjnych, jedności,
deuterokatechumenatu, liturgiczna
i muzyczna, ale to wszystko na razie
pierwsze kroki. Mam nadzieję, że inne
diakonie ożywią się, szczególnie diakonia wyzwolenia.
AS: Jaka jest Twoja droga w Ruchu?
JK: Pochodzę z Tomaszowa Lubelskiego i tam rozpocząłem swoją przy79
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godę z Oazą. Kiedy miałem 15 lat poszedłem na pierwsze spotkanie i tak mi
się spodobało, że jestem do dzisiaj. Od
1993 roku praktycznie co roku jeżdżę
na rekolekcje wakacyjne, najpierw jako
uczestnik potem jako kleryk-animator
a teraz jako moderator. Przeszedłem
poszczególne stopnie formacji podstawowej, co daje mi pewien obraz Ruchu.
Wielką radością dla mnie było otrzymanie krzyża animatorskiego. Ważną
decyzją w moim życiu była Krucjata
Wyzwolenia Człowieka, której jestem
członkiem od 1997 roku. Myślę, że
Ruch odegrał bardzo ważną rolę na
kształtowanie mojego powołania.
AS: Jakie były początki Twojej
kapłańskiej posługi?
JK: Moja pierwsza parafia to Księż-
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pol. Środowisko, które sprzyjało
mojemu rozwojowi. Mogłem się tam
wielu rzeczy nauczyć. W parafii byłem
razem z proboszczem, który przekazał
mi odpowiedzialność za ministrantów
i oazę. Miałem wtedy jedną z większych oaz w diecezji. Grupa młodzieżowa liczyła „na stałe” około czterdziestu osób. Był to piękny okres
mojej pracy duszpasterskiej: wspólne
wyjazdy, pielgrzymki, rekolekcje,
spływy kajakowe, dyskoteki, podchody.
AS: Jak długo mieszkałeś w Księżpolu?
JK: Trzy lata. Potem Biskup skierował mnie do pracy w Zamościu i tu
jestem piąty rok. Parafia Katedralna
jest specyficzna, ponieważ mało jest
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dzieci i młodzieży, a ci, którzy są, mają
daleko do kościoła. Jednak cieszę się,
że co roku udaje się wysłać około 30
osobową grupę na rekolekcje.
AS: Wiem, że nie poprzestajesz
tylko na pracy w Ruchu.
JK: Trzy lata temu z ks. Piotrem
Spyrą zorganizowaliśmy tygodniowe
rekolekcje dla osób, które nie do
końca widzą się w Ruchu czy KSMie.
Może rekolekcje to za mocne słowo
– była tam codzienna Eucharystia,
spotkanie w grupach, spływ kajakowy,
gra w terenie. Tak zrodził się pomysł
„Exodusu Młodych”.
AS: Co to jest?
JK: Pod koniec wakacji organizujemy trzydniowe spotkanie dla
wszystkich, którzy uczestniczyli
w różnych spotkaniach młodzieżo-

wych – pielgrzymki, oazy, KSM,
obozy harcerskie – ale również dla
tych, którzy nigdzie nie wyjeżdżali.
Na Exodus zapraszamy ciekawych
gości, którzy mogą coś o Panu Bogu
powiedzieć: przedstawicieli świata
muzyki, kultury, filmu. Są też koncerty i warsztaty.
Pierwsze spotkanie było na próbę
i pozytywnie nas zaskoczyło, bo przyjechało około 300 osób. Drugi Exodus
w Zwierzyńcu zgromadził już około
800 uczestników. Obecnie przygotowujemy trzecie spotkanie młodzieży,
również w Zwierzyńcu.
Co do innych ciekawych inicjatyw
– wiosenny rejonowy dzień wspólnoty
organizujemy w plenerze, dla całej
diecezji. Rozpoczynamy wędrówkę
z różnych miejsc, dochodzimy do
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punktu spotkania, tam mamy spotkanie w grupach i uroczystą Mszę
świętą, na którą przyjeżdża biskup,
a po niej agapę i koncert.
AS: Myślę, że masz dar przyciągania ludzi.
JK: Nie wiem. To, co robię, daje mi
radość. Lubię pracę z młodzieżą
w szkole, z ministrantami i oczywiście
z oazą. Przy nich czuję się młodszy,
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potrzebny. Bardzo mi zależy na młodym człowieku, nie chcę, aby się pogubił w życiu. Jestem pewien, że kto
jest blisko Kościoła, ma bliżej do Pana
Boga. Nieważne, gdzie się pracuje: czy
w małej wiejskiej parafii czy w Katedrze. Wszędzie są ludzie i czekają na
księdza, który powinien być świadkiem wiary, nadziei i miłości we
współczesnym świecie.

Fot. Z archiwum ks. Jarosława Kędry

ks. Jarosław Kędra
Jestem księdzem ósmy rok. Zostałem wyświęcony w Katedrze
zamojskiej w 2004 roku. Moją
pierwszą parafią była Parafia
Podwyższenia Krzyża Świętego
w Księżpolu. Pracowałem tam trzy
lata. Był to piękny okres mojego
posługiwania kapłańskiego. Wielu
rzeczy się uczyłem, które mogę
teraz wprowadzać w posługiwanie duszpasterskie. Pracowałem
razem z ks. Proboszczem, więc
praktycznie całe duszpasterstwo
było na mojej głowie (ministranci,
oaza, schola, przygotowanie do
sakramentów oraz nauka religii
w szkole). Po trzech latach Biskup przeniósł mnie do parafii Katedralnej
w Zamościu. Większa parafia i większe możliwości. W nowej parafii
również zajmuję się Ruchem Światło-Życie i ministrantami oraz prowadzę dni skupienia dla narzeczonych. Uczę religii w III Liceum Ogólnokształcącym, co jest poważnym wyzwaniem. Od roku 2010 jestem
zastępcą moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie. Jestem też
głównym organizatorem spotkania młodzieży – Exodus Młodych (zob.
http://exodusmlodych.pl).
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W

ierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z przeszłości. Wierność korzeniom jest
zawsze twórcza, gotowa do pójścia w głąb, otwarta na
nowe wyzwania, wrażliwa na «znaki czasu». (...) Wierność korzeniom oznacza nade wszystko umiejętność budowania organicznej
więzi między odwiecznymi wartościami, które tyle razy sprawdziły
się w historii, a wyzwaniami świata współczesnego, między wiarą
a kulturą, między Ewangelią a życiem. (Jan Paweł II)
Mówimy nieraz o wierności charyzmatowi. Jeśli charyzmat rozumiemy jako szczególny dar Ducha Świętego służący budowaniu
Kościoła, to być wiernym charyzmatowi oznacza: być wiernym
Duchowi, rozeznawać Jego natchnienia. To zakłada dynamizm.
Wierności zagraża nie tylko fundamentalizm, ale także skostnienie,
zamykanie się w sobie, lęk wobec nowych wyzwań. Programowa
niechęć do zmiany jest niebezpieczna. W Ruchu potrzebny jest
ruch.
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SILOE

List do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych Nr 69 (XCIX)
Tematem przewodnim tego numeru jest zagadnienie modlitwy w dziele ewangelizacji.
Izabela Nowok prowadzi ewangelizację w ramach poradni życia rodzinnego. W jej
tekście przeczytacie m.in. o trzyetapowej strategii wzrastania w posłudze ewangelizatora, czy miejscach i formach ewangelizacji przez modlitwę.
W tym miejscu tylko zapowiadamy drugi artykuł (dostępny w eSiloe na stronie
Centralnej Diakonii Modlitwy). Robert Moczulski pisze w nim o tym, co może się
wydawać oczywiste, czyli o spotkaniu z Żywym Bogiem. Bez tego nie ma co się
brać za ewangelizację. Będzie to bowiem tylko głoszenie pewnej idei. Nie zawaham
się użyć stwierdzenia, że takie głoszenie równe jest odczytywaniu referatu, w dodatku napisanego przez kogoś innego. Gdzie spotkać Boga? Właśnie na modlitwie.
Od stycznia 2012 r., na łamach eSiloe, w medytację nad Słowem Bożym, będzie
Was wprowadzała Joanna Boncol. Pragniemy jednocześnie bardzo serdecznie
podziękować w tym miejscu Beacie Bassie, która rozważała na łamach Siloe Pismo
Święte. Dziękujemy za każdy tekst, każde odkrywanie Słowa na nowo.

Fot. Barbara Sitek

Zapraszamy do czytania e-Siloe 1/6/2012, dostępnego w pełni na oaza.pl/cdm.
Pozdrawiamy
W imieniu CDM,
Szymon Waliczek
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Twarda szkoła wiary
Medytacja nad Słowem Bożym

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się
wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc
wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef
z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego
Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać
z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali,
nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego
Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich
miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad
swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd
ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie
bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego
narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest
Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła
mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do
siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym
nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa
i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im
zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili
się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie
te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc
i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.”
(Łk 2,1-20)
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Fot. Michał Szepietowski

Każdy z nas doskonale zna ten fragment. Czytamy go w domach podczas
wieczerzy wigilijnej. Rozczula nas,
ukazując kochających się ludzi, Maryję
i Józefa, oczekujących na narodzenie
się Dziecka, w dodatku niezwykłego
od samego początku. Kto z nas by tak
nie chciał? Rzadko kto z nas patrzy na
te wydarzenia jak na TWARDĄ
SZKOŁĘ WIARY, opartą na bezgranicznym zaufaniu Najwyższemu, ostro
„przyprawioną” bezradnością i strachem. Maryja i Józef nie byli przecież
wyzuci z ludzkich uczuć.
Przyjrzyjmy się zatem temu „cudownemu” wydarzeniu. Maryja – młodziutka dziewczyna, świeżo „upieczona” mężatka, w zaawansowanej
ciąży. Józef – mężczyzna honorowy,
konkretny i pracowity. Wyruszają
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„żeby się dać zapisać”, a więc są posłuszni prawu. Wyruszają prawdopodobnie (według niektórych naukowców mogli wyruszyć również do Betlejem w Galilei, które leży w odległości
12 km od Nazaretu) do Betlejem Judzkiego oddalonego od Nazaretu jakieś
150 km. Nie spierajmy się jednak
o odległości. Wyruszają. Kiedy docierają na miejsce okazuje się, że nie ma
dla nich miejsca w gospodzie, nie ma
żadnego pokoju, spokojnego i ciepłego
miejsca. Stajnia – kto z nas chciałby się
tak urodzić, albo która z kobiet chciałaby, żeby jej nowonarodzone dziecko
znalazło się w takim miejscu? Jedna
z kolęd sugeruje nam: „Czyżeś nie
mógł Sobie, w największej ozdobie,
obrać pałacu drogiego, nie w tym leżeć
żłobie?” Ano mógł, cóż to jest dla
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Wszechmogącego! Jednak od samego
początku podejmuje decyzję o ogołoceniu z miłości do człowieka.
Przenieśmy się teraz na pastwiska
wokół Betlejem, pasterze widzą Anioła,
widzą Chwałę Pańską, która zewsząd
ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Ciekawe, jak my byśmy się
zachowali. Wyobraźmy sobie siebie na
w nocy, budzi nas światło i słowa
Anioła (choć nie mam pewności, czy
na pewno od razu pomyślelibyśmy, że
to Anioł ;)) Jednak prostota serc tych
ludzi, która w oczach Bożych była i jest
niewątpliwym atutem, pozwoliła im
uwierzyć w słowa posłańca z NIEBA,
i nie tylko uwierzyć, spowodowała
natychmiastową reakcję: „udali się też
z pośpiechem”. I znaleźli, dokładnie tak
jak powiedzieli Aniołowie, „niemowlę,
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.
Jaka była ich odpowiedź na to co widzieli – znowu natychmiast, bo kiedy
wrócili – wielbili i wysławiali Boga.
(Czy my jako wspólnoty modlitewne
nie powinniśmy uczyć się od pasterzy
korzystania ze słów, jakie daje nam Pan
w czasie modlitwy?)

Oaza

acji życiowych. Przekonują nas o wyjątkowej miłości, jaką darzy nas Bóg.
Ta miłość oparta jest na konkretnych
czynach. Pokazują nam, co robić ze
Słowem Bożym, które w nas jest. Czyż
w takiej sytuacji nie rodzi się w naszych sercach uwielbienie? Życie nie
jest łatwe, wie o tym każdy z nas, a nasz
Pan nie oszczędza tych, których kocha
i powołuje do wielkich rzeczy, tak
samo zupełnie jak nie oszczędził swojego Syna. Niech więc Bóg będzie
uwielbiony w całym naszym życiu!
Joanna Boncol

Długo jeszcze można byłoby rozważać, zróbmy to jednak na kolanach.
Teraz pomyślmy, czego uczą nas te
wydarzenia. Na pewno zaufania Najwyższemu, pomimo beznadziejnych
i nawet czasami niebezpiecznych sytu87

Oaza

Pismo Ruchu Światło-Życie

Modlitwa
w dziele ewangelizacji
Chcąc ukazać istotę modlitwy w dziele ewangelizacji należałoby zadać
pytanie, czy ewangelizacja bez modlitwy jest jeszcze ewangelizacją, czy
jedynie akwizytorską chęcią podzielenia się interesującymi treściami
o tematyce religijnej z drugim człowiekiem?

W

iele znanych autorytetów
podkreśla, że ewangelizacja
zawsze wypływa z modlitwy, nigdy na odwrót. Jest ona owocem
osobistej, żywej relacji z Jezusem, której
pierwszym etapem jest ADORACJA.
Adorując wystawiamy na uzdrowienia
przede wszystkim nasz obraz Boga Ojca.
Nasze życiowe zranienia niejednokrotnie go zniekształcają. Tak naprawdę
przez całe życie powinniśmy się
troszczyć o obraz Boga, którego nosimy
w sercu, po to by wobec innych stawać
się autentycznymi świadkami miłości.
Na adoracji mamy możliwość poznać
Boży zamysł co do ewangelizacji. To Bóg
jest Panem żniwa, naszym zadaniem jest
nasłuchiwać, być gotowym i nie spóźnić
się, gdy nadejdzie właściwy czas posłania robotników. Człowiek wierny modlitwie z pewnością nie przegapi tego
właściwego momentu, będąc wsłuchanym w to, co jest nie jego myślą czy
pragnieniem, ale zamiarem Pana żniwa.
Osobista, żywa relacja z Jezusem jest
88

zawsze punktem wyjścia dla urzeczywistniania w naszej działalności ewangelizacyjnej zasady głoszonej przez ojca
założyciela, iż życie tylko z życia się rodzi.
Przypatrzmy się teraz trzyetapowemu
procesowi formacji ewangelizatora,
opartemu na życiu i działalności publicznej Jezusa.
I. Chrzest Jezusa
„A gdy się modlił, otworzyło się niebo
i Duch Święty zstąpił na niego” (Łk 3,2122).
Wezwanie do ewangelizacji ma swój
początek w sakramentalnym namaszczeniu (chrzest, bierzmowanie) oraz
naszym osobistym otwarciu się na Ducha Świętego. Miejscem tego otwarcia
jest oczywiście czas modlitwy osobistej,
rozumianej jako źródło mocy i dzieło
Ducha Świętego w nas (6. drogowskaz
Nowego Człowieka). Jesteśmy depozytariuszami namaszczenia, a jego życiodajność uwarunkowana jest wier-
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nością praktyce codziennego Namiotu
Spotkania.
II. Pustynia
„Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na
pustynię, aby był kuszony przez diabła”
(Mt 4, 1-11).
Otwierając się na Ducha, jesteśmy
w Jego mocy wyprowadzani na pustynię.
Czas pustyni jest niezmiernie istotnym
etapem w życiu ewangelizatora, jest to

Osobiste przygotowanie (chrzest,
pustynia), zanurzenie się w relacji z Ojcem w Duchu Świętym poprzedza
działalność Jezusa. W tym kontekście
bardzo wymowne stają się słowa proroka Izajasza „Duch Pański spoczywa
na Mnie, ponieważ mnie namaścił
i posłał Mnie”, jednocześnie zostaje nam
ukazany cel misji: „abym ubogim niósł
Dobra Nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym

Wiele znanych autorytetów podkreśla, że
ewangelizacja zawsze wypływa z modlitwy,
nigdy na odwrót.
czas, który obfituje w doświadczenia
własnych słabości. To czas pokornego
stawania w prawdzie, przygotowujący
nas do przyjmowania ludzi wraz z ich
doświadczeniem grzeszności. Czas pustyni w osobistym życiu duchowym
uczy nas nie nakładać ciężarów, których
sami nie jesteśmy w stanie udźwignąć.
Powinniśmy dawać świadectwo przeżywania grzeszności zawsze w kontekście
Bożego miłosierdzia, odmienne doświadczenie zawsze niesie za sobą ryzyko zniechęcenia i utraty sensu w dążeniu do nawrócenia.
III. Mesjańskie proroctwo
w synagodze
„Potem powrócił Jezus w mocy Ducha
Świętego do Galilei” (Łk 4,14).

uciśnionych odsyłał wolnymi, abym
obwoływał rok łaski od Pana” (Iz 61, 1n;
58,6; Łk 4, 18-19).
Ta trzyetapowa strategia wzrastania
w posłudze ewangelizatora powinna
mieć nieustannie miejsce w naszym
życiu. Na mocy sakramentów inicjacji
chrześcijańskiej możemy mieć pewność,
że Duch Święty jest z nami, nie musimy
się zatem obawiać, możemy jak Piotr
w pierwszym wystąpieniu Kościoła (Dz
2, 14-36) z odwagą głosić światu dobrą
Nowinę.
Oto miejsca i formy ewangelizacji
przez modlitwę:
• Życie w łasce uzdalnia każdą sferę
naszego życia do posługi, a Chrystus
przez sakramenty w widoczny sposób
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przekonuje nas o swojej obecności.
Zatem, każdego dnia Eucharystia
przeżywana w pełni może stać się
miejscem ewangelizacji poprzez naszą
gorliwą modlitwę i posługę (modlitwa
wiernych, komentarze, strój liturgiczny, piękno liturgii, czasami adaptacje, np. modlitwa o uzdrowienie,
rozbudowane rozważanie Słowa Bożego itd.).
Dla ewangelizacji możemy wykorzystać liturgię godzin i tradycyjne
nabożeństwa paraliturgiczne, prowadząc jutrznię lub włączając się
w przygotowanie nieszporów, różańca, drogi krzyżowej, nabożeństw
majowych itp. Można tą formą modlitwy modlić się we wspólnocie np.
w centrum miasta lub parku (tak
czynią to niektóre wspólnoty).
Bardzo sprzyjającym miejscem ewangelizacji mogą być cotygodniowe
spotkania modlitewne, na których
uczymy uwielbienia Boga. Możemy
posługiwać modlitwą wstawienniczą,
modlić się o uzdrowienie, przebaczenie, prowadzić szkoły modlitwy.
Ewangelizacją może być również
modlitwa w szkole, pracy, modlitwa
przed i po posiłku…
Do ewangelizacji mogą prowadzić
różne formy spotkań np. ewangelizacyjne oazy modlitwy, czuwania
nocne, czuwania KWC, nowenny np.
do Ducha Św., Bożego Miłosierdzia
itp.
Możemy włączać się w rekolekcje
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parafialne, ewangelizacyjne lub organizować rekolekcje modlitwy poruszające jakiś jej aspekt, np. modlitwę
osobistą, uwielbienia przeproszenia,
prośby.
• Można organizować różne konferencje tematyczne, sympozja, szkoły
ewangelizacji, Seminarium Odnowy
Wiary itp.
• Miejscem ewangelizacji może być
również pielgrzymka, marsz dla Jezusa, różne koncerty, spektakle itp.
Owoc ewangelizacji całkowicie zawierzamy Panu (Iz 55,10-11), dlatego rozpoczynamy ją od modlitwy, równocześnie prosząc o wsparcie inne grupy
i wspólnoty modlitewne. Własną posługę
modlitwą w samym dziele ewangelizacji
można ująć wokół czterech tematów:
Modlitwa osobista za ewangelizowanych;
Modlitwa przygotowująca we wspólnocie za osoby ewangelizujące (prosić
o misję, posłanie);
Modlitwa podczas samego dzieła
ewangelizacyjnego (dyskretna obecność);
Modlitwa dziękczynna za dokonane
dzieło i jego owoce w Panu.
W podejmowaniu każdej aktywności
ewangelizacyjnej starajmy się pamiętać,
że jesteśmy „solą dla ziemi, lecz jeśli sól
utraci swój smak czymże ja posolić? Na
nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.” (Mt,
5,13).
Izabela Nowok
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Uniknąć pułapek
Czy członkowie Diakonii Życia mają w Ruchu Światło-Życie wyłączność na
mówienie o sprawach płci, przyjaźni, miłości, obronie życia? Stawiam to absurdalne pytanie mając nadzieję, że czytający uśmiechnie się z politowaniem.
Bo przecież doskonale wiemy, że diakonia nie polega na wąskiej specjalizacji
i wyłączności praw do mówienia o czymkolwiek.
Wspólnota dojrzałych chrześcijan,
którą chcemy budować, nie ma być
gronem zadufanych w sobie speców
zazdrośnie strzegących własnej tajemnej
wiedzy. Jest wręcz przeciwnie – każdy
animator (lub moderator) powinien
umieć zarówno „ustawić” służbę liturgiczną czy wyjaśnić przystępnie, dlaczego warto należeć do KWC. Każdy też
powinien umieć wytłumaczyć (i uzasadnić!), na czym polega czystość i dlaczego
jest wartością (nie tylko przed ślubem)
i podjąć inne palące tematy związane
z posługą Diakonii Życia. Nie chodzi
oczywiście o wywody naukowe, a o proste wyjaśnienia, poparte świadectwem
własnego życia. Nie jest to zresztą kwestia jakiegoś wyboru – zarówno osoby
wchodzące w Ruch i te, wśród których
żyjemy, stawiają nam najrozmaitsze
pytania – jako osobom, które widzą jako
zaangażowane w wierze – i musimy
umieć na nie odpowiadać. Stąd poniższe

uwagi, które nie są adresowane wyłącznie do „specjalistów z DŻ”, lecz do
każdego, komu przyjdzie dać świadectwo w tej dziedzinie.
Warto bowiem wiedzieć JAK mówić
– albo też jak nie mówić. Poniżej zamieszczam dwie główne zasady i kilka
bardziej szczegółowych wskazówek,
których przestrzeganie pomoże uniknąć
pułapek, czyhających szczególnie, gdy
chcemy mówić o sprawach delikatnych,
dotykających głębi człowieka ,a takimi
przecież zajmuje się Diakonia Życia.
Zasada numer jeden, bardzo ogólna:
przede wszystkim zawsze przekazujemy
Dobrą Nowinę.
Tym, co chcemy przekazać, jest zawsze
dobro. Staramy się skupiać na przekazie
pozytywnym. Zapominanie o tej zasadzie grozi tym, że wypowiedź zmieni się
głównie w atakowanie myślących inaczej albo głoszenie dla głoszenia i budowania własnej pychy. A zaprzyjaźnieni
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psychologowie (i nie tylko) przypominają, że ludzie zapamiętują przede
wszystkim rzeczowniki i czasowniki,
partykuły takie jak „nie” już niekoniecznie.
Równie ogólna jest zasada numer
dwa: unikamy zbytnich uproszczeń.
Zbytnie uproszczenia to takie, które
kwitują problem (szczególnie skomplikowany problem) jednym zdaniem,
mającym zawierać diagnozę bądź
rozwiązanie: „Homoseksualizm to
brak ojca”; „Mężczyźni są nieczuli”;
„Kobieta może się zrealizować tylko
jako matka”. Przykłady można by
mnożyć. Takie stwierdzenia niczemu
nie służą (no, może poza połechtaniem
ego wypowiadającego je, bo pokazał,
że „się zna”) i niczego nie wnoszą,
a mogą narobić sporo bałaganu w ser-
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cach ludzi zmagajacych się z konkretnym problemem.
Zasad ogólnych można by na pewno
wymienić jeszcze kilka (np. nie wypowiadamy się o tym, na czym się nie
znamy), ale poprzestanę na tych dwóch.
I teraz już kwestie bardziej szczegółowe – jak mówić (co mówić), by
uniknąć konkretnych pułapek.
1. Tematyka czystości
Temat, z którym styka się w rozmaitych wariantach na pewno każdy kapłan
i chyba każdy animator. „Dlaczego nie
przed ślubem?”
Mówiąc o czystości warto pamiętać,
że do życia w czystości wezwany jest
każdy człowiek i że nie można utożsamiać pojęcia czystości ze wstrzemięźliwością seksualną. To pierwsza ważna
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sprawa. Druga – to sposób argumentacji. Bardzo często próbując przekonać
młodszych i starszych, że warto żyć
w czystości (szczególnie mówiąc o czystości przedmałżeńskiej), podaje się
szereg groźnych skutków wynikających
z naruszenia czystości. Oczywiście, te
skutki bywają opłakane. Ale przecież
pierwszą racją przemawiającą za przestrzeganiem Bożego planu są konkretne
korzyści! Radość! Życie zgodne z Bożym
planem jest pełne i radosne (niekoniecznie łatwe). Jednym słowem – argumentacja nie może polegać na straszeniu
mniej lub bardziej przerażającymi
skutkami (co nie znaczy, że nie mamy
o nich mówić, to kwestia proporcji
i kolejności). Z tym wiąże się trzecia
ważna sprawa: mówiąc o czystości zawsze trzeba powiedzieć, że jeżeli ktoś
przekroczył Boże prawo w tej materii,
Pan Bóg czeka na niego i gotów jest
wybaczyć najgorszy nawet grzech. Dla
każdego jest ratunek. Niestety, czasem
można tak się skupić na ostrzeganiu
przed grzechem, że człowiek, który ten
grzech popełnił, nie widzi dla siebie
ratunku. Pamiętajmy o zasadzie numer
jeden. Co nie znaczy, że łatwo jest żyć
z konsekwencjami grzechu i o tym też
trzeba powiedzieć.
Mówiąc o czystości warto też pamiętać, że współżycie małżeńskie jest
wielkim darem Pana Boga dla małżeństwa. Podejmowanie tego aktu poza
małżeństwem jest złe przede wszystkim
dlatego, że dzieje się poza małżeństwem.

Tym, co chcemy
przekazać, jest zawsze dobro. Staramy
się skupiać na przekazie pozytywnym.

Należy unikać sugerowania, że jest coś
złego czy podejrzanego w samym akcie
małżeńskim jako takim, bo to byłoby
poddawaniem w wątpliwość tego, jak
stworzył nas Pan Bóg. A więc nie
„współżycie jest złe”, tylko „podejmowanie współżycia poza małżeństwem jest
złe” (podobnie jak podejmowanie go bez
miłości i sprzecznie z naturą – nawet
w małżeństwie).
2. Przekazywanie życia
To dziedzina wokół której narosło
wiele mitów (czasem mam wrażenie, że
w świadomości społecznej funkcjonują
głównie te mity) co do tego, czego wymaga nauka Kościoła. Warto więc nauczanie Kościoła poznać. Kwestie
szczegółowe to oczywiście liczba dzieci
w rodzinie (to małżonkowie mają rozeznać wielkodusznie i roztropnie jaka jest
wola Boża dla ich rodziny, nikt im niczego nie ma prawa narzucić, patrz
Humanae Vitae) i kwestia wyboru metody planowania rodziny (czyli prak93
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tycznego zastosowania tego, co rozeznali). Tu znowu stajemy przed pokusą
argumentowania wymienianiem w nieskończoność (bo można niemal w nieskończoność) negatywnych skutków
antykoncepcji, szczególnie antykoncepcji hormonalnej. To prawda, te negatywne skutki nie są wyssane z palca. Ale
kwestią najważniejszą, kwestią absolutnie fundamentalną, jest postawa małżonków wobec ich własnej płodności
i powiązania przekazywania życia ze
współżyciem małżeńskim. Jeżeli to odrzucają, trudno jest mówić o postawie
chrześcijańskiej. Odpowiadając więc na
rozmaite wątpliwości, trzeba umieć to
jasno wyrazić.
Problemem podnoszonym przez
wielu jest oczywiście naturalne planowanie rodziny. Małżonkowie (i nie tylko
małżonkowie) bardzo często opierają się
na niepełnych wiadomościach, trochę
na zasadzie „ktoś coś słyszał”. Warto
więc nie przyklaskiwać pochopnie argumentom typu „nie da się” i jak ktoś
twierdzi, że „nie da się”, to trzeba zawsze
odsyłać do fachowców (zapraszamy na
przykład na stronę www.oaza.pl/cdz/
npr). Z drugiej strony nie ma co udawać,
że zawsze i u wszystkich stosowanie
NPR jest bezproblemowe. Choć problemy dotyczą niekoniecznie kwestii
metody, trzeba się pochylać nad nimi
i podpowiadać, gdzie można znaleźć
rozwiązanie. Zasada „unikać zbytnich
uproszczeń” ma tu jak najbardziej zastosowanie.
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Tematyka przekazywania życia to
także bardzo poważne kwestie bioetyczne: zapłodnienie pozaustrojowe,
techniki wspomaganego rozrodu. Wiele
emocji rodzi się po stronie zwolenników
i przeciwników. Łatwo tu sięgać po argumenty demagogiczne (z obu stron)
i łatwo zgubić cierpienie konkretnego
człowieka, zacząć osądzać i potępiać.
Łatwo też o krzywdzące (a nawet nieprawdziwe) uproszczenia, szczególnie,
jeśli tematu i jego rozmaitych niuansów
nie znamy dobrze. Lepiej odesłać do
kogoś, kto ma szerszą wiedzę niż samemu namieszać (jak zawsze zresztą, to
nie jest stwierdzenie szczególnie odkrywcze). No i pamiętajmy, że Pan Bóg
pochyla się z troską nad nawet największym grzesznikiem.
3. Obrona życia
Tematyka również budząca ogromne
emocje. Nasz przekaz musi być pozytywny. A więc raczej mówienie prawdy
o rozwoju człowieka i pięknie życia niż
pokazywanie krwawych skutków aborcji. Są oczywiście sytuacje, kiedy to
ostatnie jest jak najbardziej uzasadnione, ale na pewno nie jest tak zawsze.
Tu również mówiąc o strasznym grzechu i jego konsekwencjach nie wolno
zapominać o głoszeniu Bożego miłosierdzia. Przekazywanie prawdy o darze
życia i o jego nienaruszalności powinno
też być wolne od czułostkowości i tzw.
grania na emocjach. Mamy za sobą jako
społeczeństwo prawie 40 lat aborcji na

Oaza

Pismo Ruchu Światło-Życie

życzenie i kolejne lata, w których aborcje
są co prawda znacznie ograniczone, ale
również się zdarzają. Jest więc wśród nas
(również w Ruchu Światło-Życie, szczególnie wśród rodzin i dorosłych) bardzo

cyjnego”, „partnerskiego”, na dodatek
połączone najczęściej z wartościowaniem i ocenianiem konkretnych postaw. „Wyznawcom” skrajności niezmiernie trudno jest się porozumieć

Mówiąc o czystości warto pamiętać, że do
życia w czystości wezwany jest każdy człowiek
i że nie można utożsamiać pojęcia czystości ze
wstrzemięźliwością seksualną.
wiele osób dotkniętych traumą aborcji
bądź bezpośrednio, bądź pośrednio.
Nasze mówienie powinno zawsze prowadzić do otwarcia na uzdrowienie
i Boże przebaczenie. (Podkreślam, że nie
chodzi o zagłaskiwanie problemu).
4. Powołanie kobiety i mężczyzny,
role życiowe
Kwestie poruszane głównie na oazach
rodzin, ale na pewno nie tylko tam.
Mam wrażenie, że ta tematyka jest
wyjątkowo podatna na najrozmaitsze
uproszczenia. Z jednej strony mamy
przekaz mediów, które promują często
skrajny indywidualizm i samorealizację
za wszelką cenę (i po trupach niemalże), szczególnie w odniesieniu do
kobiet, z drugiej wizję kobiety jako
świętej i idealnej strażniczki ogniska
domowego, a mężczyzny jako tego,
który ten dom utrzymuje i nim włada.
Mamy różne wizje małżeństwa „trady-

(o ile porozumienie w ogóle jest możliwe), natomiast problemy zaczynają
się, gdy którąś z tych wizji próbuje się
pokazywać jako absolutnie obowiązującą. Pamiętajmy więc, że ani samorealizacja jako taka nie jest niczym złym,
ani wszystkie kobiety czy wszyscy
mężczyźni nie są tacy sami, ani też
sposób realizacji powołania do małżeństwa i do rodzicielstwa nie musi być
u wszystkich identyczny (ba, pewnie
nawet nie powinien być). Mówiąc więc
o tych sprawach warto kłaść nacisk
niekoniecznie na konkretne (i do tego
mające w zamyśle mówiącego obowiązywać wszystkich) rozwiązania, a raczej
na priorytety i wartości, które powinny
towarzyszyć podejmowaniu decyzji
i kierować wyborami. Wszak chodzi
o to, by człowiek (i małżonkowie razem) starał się wypełniać wolę Pana
Boga, realizować Jego plan dla swego
małżeństwa i rodziny w konkretnym
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czasie i na konkretnym etapie rozwoju.
Poruszane problemy zostały oczywiście jedynie zarysowane – każdy z wymienionych wyżej punktów można by
rozwinąć w kilkustronicowy tekst
(a i punktów pewnie można by też kilka
dodać). Dlaczego piszę o tym w „Oazie”?
Nie zawsze możliwe jest zaproszenie na
rekolekcje doświadczonych prelegentów
z Diakonii Życia, czasem zapraszamy
osoby spoza Ruchu znające tematykę,
a czasem moderator czy animatorzy
muszą zmierzyć się z trudnymi pytaniami sami. Warto wiedzieć, czego nie
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powinno się pominąć, i co czasem należy do wykładu dopowiedzieć. Zdarza
się bowiem, iż na oazie młodzieżowej
czy studenckiej tak mocno akcentowana
jest kwestia czystości, że ludzie wyjeżdżają z przekonaniem, iż grzechy w tej
dziedzinie są najcięższymi z możliwych
do popełnienia, a ci, którzy taki grzech
popełnili, nie mają już żadnej szansy na
szczęśliwe życie małżeńskie. Zdarza się
na oazie rodzin tak silne kładzenie akcentu na (wielo)dzietność, że małżonkowie niemogący doczekać się potomstwa (lub kolejnego dziecka) wyjeżdżają
z przekonaniem, iż są uważani za gorszych i niemalże godnych potępienia.
Ale mogą zdarzyć się też sytuacje takie,
że nauczanie Kościoła jest rozmywane
lub przedstawiane w sposób niepełny
czy nieprawdziwy. Podobne doświadczenia pojawiają się i w innych środowiskach, nie tylko oazowych. Zapraszam
więc do refleksji, do szukania dróg
i sposobów głoszenia Bożej Prawdy
i piękna powołania do świętości i miłości tak, by uniknąć pułapek i prowadzić
ludzi do Pana Boga.
Agata Jankowiak
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To już nie tylko adopcja

Trzy lata to już poważny wiek
i sami nie dowierzamy, że przez ten
czas swoich polskich opiekunów
znalazło prawie 150 kenijskich dzieci,
a ich liczba nieustannie się zwiększa.
Rok temu całkiem spontaniczną
akcją zbiórki środków na budowę
domu dla bardzo ubogiej rodziny,
z której dzieci objęte są naszym
projektem, otworzyły się przed nami
nowe kierunki i sposoby pomocy
najbardziej potrzebującym.
To niesamowite, ale w wielu przypadkach są to inicjatywy oddolne –
rodzice adopcyjni piszą do nas, że
chcą zorganizować zbiórkę na nowy
dom czy solar dla rodziny swojego
kenijskiego dziecka. My tylko publikujemy te informacje na blogu,
a środki na te cele po prostu spadają

Fot. www.misyjna.oaza.pl

Diakonia Misyjna rozpoczynała prace nad programem Adopcji na odległość w październiku 2008 roku, a pierwsze dzieci trafiły do adopcji na
początku 2009 r. W tym roku postanowiliśmy, że Uroczystość Objawienia
Pańskiego 6 stycznia, a jednocześnie ustanowiony przez Piusa XII Misyjny Dzień Dzieci, będziemy traktować jako nasze święto – nasze
urodziny.
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z nieba i w ten sposób Pan Bóg troszczy
się o tych swoich maluczkich.
W ubiegłym roku Domowy Kościół
z Wrocławia zorganizował zbiórkę jałmużny Wielkopostnej z której środki
zostały przekazane do sierocińca prowadzonego przez Księdza Francisa Gaciata
w wiosce Matetu. Dzięki tej akcji zostały
zakupione kurczaki, a teraz to już kury
znoszące „złote jaja”, dzięki którym dieta
dzieci została zróżnicowana i wzbogacona solidną dawką białka.

Otwartość i zaangażowanie ludzi w tę
akcję przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Wszystkie trzy szopki – dwie
w Kenii i jedna w Pakistanie, wzbogacą
się teraz o kilka nowych zwierzaków,
a dzieciaki dostaną szansę na kubek
mleka na śniadanie. Dla nas kubek
mleka to może coś normalnego, ale nie
wszędzie na świecie jest to tak oczywiste.
Kolejną akcję zorganizowali i przeprowadzili sami uczniowie jednej ze szkół
podstawowych w Bielsku-Białej. Dzięki

Otwartość i zaangażowanie ludzi w tę akcję
przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.
Idąc tym tropem w czasie ubiegłorocznego przygotowania do Świąt Bożego
Narodzenia ogłosiliśmy zbiórkę pod
nazwą „Shopka dla Kenii i Pakistanu”.
Zarówno sierociniec w Matetu, jak
i Misja w Laare, której pomagamy, potrzebują dla dzieci świeżego mleka, toteż
krowy, kozy i owce są tam bardzo potrzebne.
Dzięki kontaktom z Pakistanem,
a konkretnie z Jakubem, który był
w 2010 roku na rekolekcjach MISSION
OASIS w Krościenku, a teraz organizuje
wspólnotę LIGHT-LIFE MOVEMENT
PAKISTAN, wiemy, że chrześcijanie
w tym kraju są bardzo prześladowani
i mleko dla dzieci też jest wielkim skarbem na wagę złota.
98

ich wysiłkowi mogliśmy przekazać 870zł
na buciki dla dzieci z Laare. W Kenii
wielu rodziców nie stać na to, by kupić
dzieciom buty, a niestety w ziemi żyją
jiggersy (pchły piaskowe), które wgryzają się dzieciom w stópki i po prostu
zjadają je od środka. Jest to bardzo bolesne, a usuwanie robaków chyba jeszcze
bardziej, bo trzeba je wycinać żyletką.
Wiemy już, że za przekazane pieniądze buciki zostały kupione, ale nie
chcemy poprzestawać na tych dwudziestu kilku parach butów i dalej prowadzimy zbiórkę na ten cel. Dodatkowo
w ostatnich dniach zgłosiła się do nas
firma, która zupełnie za darmo chciałaby przetransportować do Laare dosyć
pokaźną paczkę z butami i nie tylko. Jest

szansa, że uda nam się wysłać również plecaki szkolne
czy kurtki i płaszcze przeciwdeszczowe, bo w czasie
pory deszczowej dzieci chowają książki pod swetrami
na brzuchu, żeby się one nie
zamoczyły.
Będąc przy temacie szkolnym, nie możemy nie wspomnieć o szkole w Amungenti. To bardzo dobra
szkoła, według rankingów
na trzecim miejscu w całej Kenii. Rok
temu stała się tam wielka tragedia,
spłonął jeden z internatów dla chłopców,
zniszczeniu uległo całe wyposażenie, jak
i wszystkie prywatne rzeczy dzieci tam
mieszkających.
Ksiądz Dionizy, proboszcz parafii przy
której powstała szkoła, przesunął środki
zabezpieczone na rozbudowę szkoły, by
odbudować internat i nie odsyłać dzieci
do domów. To spowodowało zatrzymanie prac przy nowym skrzydle szkoły.
Przyszła pora deszczowa i woda zaczęła
niszczyć to, co do tej pory udało się już
zrobić.
Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli,
którzy odpowiedzieli na nasz apel, udało
się zadaszyć nowe skrzydło szkoły.
Dodatkowego wsparcia szkole udzieliły
Siostry Karmelitanki z Kodnia, które
oprócz modlitwy za nasze dzieci, wspierają nasze działania finansowo. I pomyśleć, że to wszystko dzięki księdzu
Franciszkowi, którego na KUL-u po-
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znała Siostra Maria – przełożona wspólnoty z Kodnia.
Dzięki wsparciu Sióstr Karmelitanek,
mogliśmy również wysłać pieniądze na
zakup zimowych ubrań dzieciom z Pakistanu. Na ten cel środki przekazała
również Diakonia Miłosierdzia z Krakowa, która regularnie wspiera Chrześcijan w Pakistanie.
I tak to właśnie jest z tym naszym
programem Adopcji na odległość,
a raczej trzeba by powiedzieć, Bożym
programem, bo to on wskazuje potrzeby
i rozwiązania problemów, które po
ludzku wydawałyby się nie do przeskoczenia.
Tradycyjnie już zapraszamy na naszego adopcyjnego bloga http://oazaadopcjanaodleglosc.blogspot.com/ i do
wsłuchiwania się w to, co mówi do Was
Pan Bóg, bo może właśnie za Waszym
pośrednictwem chce pomóc tym najuboższym.
Jarek Deska
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I Ty możesz zostać
wolontariuszem misyjnym!
Oazowicze, idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich
narodów!
Nie bójcie się opuścić wasz bezpieczny i znany świat, by
służyć tam, gdzie Bóg was wzywa i gdzie wasza wielkoduszność przyniesie wielokrotne owoce!
ks. Jacek Herma, XXXIII Kongregacja
Odpowiedzialnych (2008)

C

zy zdajesz sobie sprawę, że te
słowa skierowane są właśnie do
Ciebie, a jednym z miejsc,
w których potrzebna jest Twoja służba
jest Kazachstan, Kenia albo Ukraina?!
Czy słyszałeś o Oazowym Wolontariacie Misyjnym?
Ja? Zostawić to wszystko co mam? Na
tak długo? A co ze wspólnotą? A moje
studia? No przecież urlop dziekański by
był potrzebny? A jak się rodzice nie
zgodzą? A jak mi się nagle odechce?
A znowu będzie dyżur sprzątający? Czy
oni tam w ogóle mają telewizję? Ale jak
to tak, bez gitarki na Mszy? A poza
stepem to tam coś w ogóle jeszcze jest?
A będę tam miał zasięg?
Jeśli jesteś animatorem, który
przeszedł formację podstawową Ruchu
Światło-Życie, to ufam, że te pytania Cię
nie dotyczą. Ale może zadajesz sobie
inne: Czy możliwe, by Bóg wzywał
właśnie mnie? W jaki sposób mógłbym
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tam służyć? W czym mogłabym/
mógłbym być tam pomocna/y?
Kazachstan
Przede wszystkim szukamy wolontariuszy, którzy kontynuowaliby naszą
misję w Kazachstanie. Jako Diakonia
Misyjna jesteśmy obecni od kilku lat
w Administraturze Apostolskiej Atyrau.
Do tej pory posługiwało tam osiem
osób z Ruchu, kolejna animatorka
przygotowuje się do wyjazdu.
Na czym polega wolontariat w Kazachstanie? Wszystko zależy od aktualnych potrzeb miejscowego Kościoła
i predyspozycji wolontariusza. Do tej
pory jednym z głównych zadań naszych
wolontariuszek w Atyrau było prowadzenie lekcji angielskiego, jak również
zajmowanie się „świetlicą dla dzieci”.
Jednak w zależności od parafii praca
przybiera różne formy – zakrystia, dekoracje, gotowanie, sprzątanie, strona
internetowa, prowadzenie biura, opieka
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Formacja Ruchu Światło-Życie przygotowywała nas do dawania świadectwa, życia nową
kulturą i do diakonii. A tego właśnie tutaj
potrzeba najbardziej.
W końcu formacja Ruchu Światło-Życie
przygotowywała nas do dawania
świadectwa, życia nową kulturą i do
diakonii. A tego właśnie tutaj potrzeba
najbardziej. Młodych, autentycznych
uczniów Chrystusa, którzy pokażą, że
wiara to coś, czym się żyje na co dzień.
Potrzeba ludzi wolnych, radosnych
i otwartych, którzy nie boją się dzielić
swoim doświadczeniem spotkania
z Jezusem.
Potrzeba w końcu animatorów gotowych do służby, ale takiej zwykłej.
Niekoniecznie bowiem uda się założyć

Fot. www.misyjna.oaza.pl

nad ministrantami, chóry, kursy, wspólnota, remonty, przedstawienia, zabawy
z dziećmi, prowadzenie rekolekcji czy
spotkań integracyjnych. Lista jest oczywiście dłuższa, a czasem znajdują się na
niej zadania, których byśmy się w życiu
nie spodziewali (ja np. w czasie swojej
rocznej misji byłem raz w jednej z parafii grabarzem. Ot, była po prostu taka
potrzeba).
Ale w rzeczywistości chodzi o coś
więcej niż zadania, które jako wolontariusze podejmujemy, już bowiem
sama nasza obecność jest ważna.
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wspólnotę oazową (choć taki jest jeden
z naszych głównych celów, przy dobrej
znajomości języka rosyjskiego byłoby
to możliwe, a nawet pożądane, zwłaszcza, że jest tam dużo ministrantów
i mło-dzieży, którymi naprawdę można
i warto się zająć), za to na pewno
znajdzie się wiele innych rzeczy do
zrobienia. Rzeczywiście dużo prawdy
jest w tym przysłowiu, że animator

radnię rodzinną, i które byłyby świadectwem chrześcijańskiej rodziny (tam
większość ludzi żyje bez ślubu bądź
w związkach niesakramentalnych, rodziny są rozbite, dotknięte alkoholizmem). Dla mnie osobiście niesamowitym darem było spotkanie w Kazachstanie rodzin z Neokatechumenatu,
które opuściły swój kraj (Włochy, Polskę), by na dalekim stepie pokazać, że

Wolontariat misyjny to spotkania i obcowanie
z ludźmi. Przyjeżdżamy, aby dawać coś od
siebie, a wyjeżdżamy obdarowani i ubogaceni.
sprawdza się przy szczocie i szmacie. To,
czym dany wolontariusz się zajmie,
w dużej mierze zależy od niego samego
i rozeznania potrzeb przez ks. biskupa
Janusza Kaletę. To właśnie on w 2007
roku skierował do Ruchu Światło-Życie
list z prośbą o przyjazd do Kazachstanu
ludzi uformowanych w naszym charyzmacie. Od zeszłego roku ks. biskup
oprócz kierowania Atyrauską Administraturą Apostolską jest również
ordynariuszem diecezji Karaganda.
Również tam jest potrzeba służby,
zwłaszcza kapłanów, którzy gotowi
byliby realizować swoje powołanie
w misyjnych warunkach. W Kazachstanie niezwykle potrzebna jest też posługa
małżeństw, które gotowe byłyby poprowadzić kursy przedmałżeńskie czy po102

możliwe jest życie po chrześcijańsku,
w sakramentalnym małżeństwie,
w wierności i miłości, z dużą gromadką
dzieci.
Oczywiście ograniczają nas warunki,
przekonałem się o tym dobrze w przypadku Chromtau, maleńkiej parafii,
w której posługiwałem. O wielkich
działaniach najzwyczajniej nie było
mowy. Ale i wtedy trzeba sobie radzić.
Pracy zawsze jest dość, choć czasem
trzeba jej sobie samemu poszukać,
wyjść z jakąś inicjatywą. Ksiądz biskup
liczy bowiem na naszą kreatywność.
A historia niejednych rekolekcji pokazuje, że oazowicz kreatywny być potrafi
(czasem nawet za bardzo). Ale widzę
też po swoim pobycie, że Pan Bóg potrafi nas w odpowiedni sposób „zago-
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Kenia i Ukraina
Inną możliwością posługi jest krótkoterminowy wolontariat misyjny w Kenii
lub na Ukrainie. Diakonia Misyjna od
kilku już lat utrzymuje kontakty
z diecezją Mitunguu w Kenii, gdzie

Fot. www.misyjna.oaza.pl

spodarować”, więc nudzić się nie będziesz. Oczywiście ogranicza nas też
znajomość języka. Ale tym bardziej
powinieneś/powinnaś się zdecydować
już teraz, by najbliższe miesiące przeznaczyć na przygotowanie, naukę języka rosyjskiego.
Wolontariat misyjny to spotkania
i obcowanie z ludźmi. Przyjeżdżamy,
aby dawać coś od siebie, a wyjeżdżamy
obdarowani i ubogaceni. W Atyrau
ciągle coś się dzieje, ciągle się kogoś
spotyka. Księża, siostry, ministranci,
pracownicy parafii, parafianie, uczniowie i wiele mniej lub bardziej przygodnych osób sprawiają, że to miejsce tętni
życiem. Ale nie ma co owijać w bawełnę
– lekko nie jest. Wolontariat w Kazachstanie to przede wszystkim pogłębienie
relacji z Bogiem, takie roczne rekolekcje
oazowe. To czas, kiedy mogę poznać
samego siebie, zobaczyć, jak się sprawdzam w trudnych sytuacjach, czy potrafię żyć we wspólnocie.
Kazachstan to także step – bezkresny,
ale i urzekający. To także trudna historia; ziemia znaczona cierpieniem
tysięcy ludzi; tygiel kultur, narodowości
i religii. Kazachstan to ziemia spragniona
prawdy i Boga.
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prowadzimy program Adopcji na
Odległość. Potrzebujemy osób, które
przynajmniej w wakacje gotowe by były
pojechać tam na kilka tygodni, by odwiedzić dzieci objęte programem,
sprawdzić jego realizację, a także spotkać się ze wspólnotą, która zawiązała

lekarzy, a misje to nie tylko Afryka.
Każdy z nas jest do nich powołany,
oczywiście każdy na swój sposób. Zapytaj więc sam siebie:
Czy chciałbym/chciałabym służyć
w Kazachstanie, Kenii lub na Ukrainie?
Czy potrafiłbym opuścić swój bez-

Potrzeba ludzi wolnych, radosnych i otwartych,
którzy nie boją się dzielić swoim doświadczeniem spotkania z Jezusem. Potrzeba animatorów gotowych do służby, ale takiej zwykłej.
się dwa lata temu, w czasie wyjazdu
misyjnego ekipy z naszej diakonii.
Szukamy również wolontariuszy
chętnych do posługi w Centrum Ewangelizacji Światło-Życie w Gwardijsku na
Ukrainie, którzy przez miesiąc lub dwa
poprowadziliby naukę języka polskiego
dla dzieci i młodzieży z polskich rodzin,
a także zorganizowali im gry i warsztaty,
zagospodarowali konstruktywnie i kreatywnie ich wakacyjny czas.
Misje
To nie przypadek, że dwa lata temu
tematem roku naszej pracy formacyjnej
w Ruchu Światło-Życie były słowa:
Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów.
To wezwanie jest skierowane do
każdego z nas. To wezwanie skierowane
jest do Ciebie. Powołanie misyjne nie
ogranicza się tylko do zakonników czy
104

pieczny, znany świat, wspólnotę, studia,
szkołę, przyjaciół, rodzinę na rok, kilka
tygodni, miesiąc? Czy możliwe, by Bóg
wzywał właśnie mnie? Czy moja posługa naprawdę mogła by przynieść
wielokrotne owoce?
Odwagi! Bóg pyta dziś: „Kogo mam
posłać? Kto by Nam poszedł?”
Nie lękaj się odpowiedzieć: „Oto ja!
Poślij mnie!
A zatem Oazowicze, Animatorzy,
Kapłani i Małżonkowie z Domowego
Kościoła!
Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów!
W sprawie możliwości i warunków
wyjazdów misyjnych oraz innych
kwestii związanych z misjami możesz
dowiedzieć się więcej pisząc na adres
diakonii misyjnej: misje@oaza.pl
Przemek Wieczorek
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Życie liturgią
Strona Diakonii Liturgicznej
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

T

Adres: www.ddl.org.pl

uż po wejściu na stronę uwagę
przykuwa zamieszczona w nagłówku ikona Patronki diecezji, Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, z Sanktuarium w Rokitnie. W tle
grupa mężczyzn w strojach liturgicznych jednoznacznie sugeruje tematykę witryny.
W lewej części strony zamieszczono
menu. Z zakładki „O nas” dowiadujemy się, że Diakonia Liturgiczna
działa w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej od 1993 roku i obecnie
prężnie się rozwija. Opublikowany
krótkometrażowy film w ciekawy
sposób pokazuje piękno służby liturgicznej. Otwierając zakładkę „Moderator” możemy zapoznać się z księdzem Tomaszem Sałatką, obecnym
moderatorem diakonii oraz przeczytać regularnie publikowane „Listy
Moderatora”. Dalej omówiono drogę
formacyjną proponowaną dla diako-

nii liturgicznej. Idąc w dół menu odnajdujemy informacje odnośnie
działania diakonii w poszczególnych
rejonach oraz informacje o twórcach
strony.
Godny uwagi jest kolejny dział
strony, poświecony różnorodnym
pracom podejmowanym przez diakonię liturgiczną w diecezji. Znajdziemy
tu szczegółowe informacje o prowadzonych rekolekcjach dla służby liturgicznej, ze szczególnym uwzględnieniem Kursu Oazowego dla Animatorów Liturgii. Zamieszczono tu także
liczne i obszerne relacje z działań
diakonii oraz świadectwa.
Kolejny dział witryny to prawdziwa
kopalnia materiałów i pomocy liturgicznych. W jednym miejscu zebrano
rozmaite artykuły poruszające różne
aspekty celebracji i posługi liturgicznej, autorstwa zarówno kapłanów, jak
i świeckich.
105
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Warto zwrócić uwagę na liczne
przykłady komentarzy liturgicznych
oraz modlitwy wiernych. Nowe pro-
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pozycje publikowane są na bieżąco,
tworząc zbiór inspiracji oraz gotowych do wykorzystania tekstów na
niedziele, uroczystości i święta.
Niewątpliwą pomocą dla służby liturgicznej mogą być zamieszczone na
stronie pomoce formacyjne, takie jak
schematy Mszy Świętej oraz Liturgii
Godzin, wskazania dotyczące sprawowania sakramentów, obchodów roku
liturgicznego, a także praktyczny
przewodnik po Mszale.
Następna zakładka i następna skarbnica – tym razem różnorodnych artykułów poświęconych sztuce celebracji
liturgicznej. Mają one służyć jako
wskazówki do przygotowania i cele-
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browania liturgii w sposób jak najpiękniejszy i najgodniejszy. Znajdziemy tu zatem instrukcje przygotowywania liturgii na konkretne uroczystości i święta, ze szczególnym
uwzględnieniem Świętego Triduum
Paschalnego (poświęcona mu jest
osobna zakładka), a także przepisy
liturgiczne, nauczanie Kościoła, katechezy, wskazania. Bardzo przydatne
mogą być również opisy poszczególnych funkcji liturgicznych, sprawowanych zarówno przez mężczyzn, jak
i kobiety.
Na samym dole strony, w zakładce
„MISTERIUM” zamieszczono elek-

Oaza

troniczną wersję archiwalnych numerów biuletynu liturgicznego wydawanego przez diakonię diecezjalną.
Trzeba przyznać, że witryna prowadzona przez zielonogórsko-gorzowską DDL zachwyca mnogością, różnorodnością, ale – co ważne – także
i jakością publikowanych materiałów.
Strona ma przejrzysty układ i z pewnością może stanowić dobrą pomoc
dla poszukujących jasnych i konkretnych informacji dotyczących przygotowania i celebrowania liturgii.
Zachęcamy do odwiedzenia strony:
www.ddl.org.pl
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Wspólnota diakonii

D

Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

wa razy w roku, wiosną i jesienią, w sześciu miejscach
w Polsce odbywają się Dni
Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych
(DWDD).
Czym są, kogo gromadzą? Same już
obydwa człony nazwy („dzień wspólnoty” i „diakonie diecezjalne” odsłaniają wiele treści.
W DWWD uczestniczą przedstawiciele wszystkich diecezji, którzy odpowiadają za diakonie na szczeblu diecezjalnym. Inaczej mówiąc, są to: moderatorzy diecezjalni i zakonni (szczególna posługa na rzecz jedności), pary
diecezjalne Domowego Kościoła wraz
z moderatorami diecezjalnymi Domowego Kościoła oraz odpowiedzialni za
poszczególne diakonie diecezjalne.
W 1977 r. Założyciel Ruchu pisząc
o celach DWDD, zaznaczył, że mają
one „inspirować organizowanie i usprawnianie pracy diakonii na szcze-
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blu diecezjalnym i stwarzać okazję do
wymiany doświadczeń w tej dziedzinie”.
Jak każdy dzień wspólnoty, tak
również DWDD służy budowaniu
jedności w Ruchu poprzez charyzmat
spotkania: wspólne dzielenie, rozmowy, przeżycie jedności „merytorycznej” poprzez pochylenie się nad
jednym dla całego Ruchu tematem,
przepływ informacji, wreszcie zgromadzenie się i przeżycie jedności
w Duchu Świętym na liturgii, zwłaszcza eucharystycznej.
Jak wygląda taki dzień?
W zależności od miejsca, warunków,
tradycji filii – dniem przyjazdu jest
albo piątek wieczór albo sobota rano.
„Właściwy” DWDD przebiega w sobotę. Punkty dnia najczęściej też są
stałe. Na początku zawiązanie wspólnoty: modlitwa i przedstawienie się.
Dalej – wprowadzenie w temat poprzez
konferencję lub jakąś inna formę (np.
panel). Godzina
Odpowiedzialności
w dwóch częściach
(spotkania w grupach oraz wspólny
czas na komunikaty
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i głosy z diecezji. Centrum, jak na
każdym dniu wspólnoty, jest oczywiście Eucharystia.
Swoją przygodę z DWDD dopiero
zaczynam. Piszę o przygodzie, bo
czymś niesamowitym jest dla mnie
możliwość budowania, choćby przez
jeden dzień, wspólnoty z ludźmi,
którzy podobnie jak ja, pragną służyć
w Ruchu Światło-Życie. Spotkanie
z osobami z różnych diecezji, różnych
stanów, o różnej sytuacji życiowej
i różnej drodze posługi zawsze jest
budujące i pokazuje tak bardzo namacalnie, że nasz Ruch jest miejscem
dla każdego i że Duch Święty tak tym
wszystkim przez ojca Franciszka
pokierował, że tyle dobra na całkiem
różnych polach może się przez diakonię Ruchu w Kościele dziać. Dzień
Wspólnoty, na którym gromadzą się
osoby podejmujące w swoich diecezjach różnorakie diakonie, pozwala
dostrzec niesamowite bogactwo
Ruchu, ale również jego żywotność.
A czasem właśnie doświadczenie
spotkania z ludźmi, którzy mimo
wielu trudności i może niewidocznych owoców swojej posługi wciąż są
pełni zapału, potrafi nie tylko podtrzymać na duchu, ale też pomaga
utwierdzić się w przekonaniu, że
służba w tym charyzmacie naprawdę
jest piękna i ma sens.
Przemek
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Niezwykle ważnym punktem jest 2-3
godzinne spotkanie w grupach diakonijnych. Na spotkanie składa się
wspólna modlitwa z dzieleniem Słowem Bożym, spotkanie formacyjne
nawiązujące do danego tematu DWDD
oraz sprawy bieżące diakonii. Tutaj
następuje przepływ życia i informacji.
Można zostać zainspirowanym czymś,
co potem pomoże w pracy danej diakonii w naszej diecezji i rejonach,
a jednocześnie można samemu zgłosić
wszelkie radości i trudności i posłuchać, jak inni sobie radzą, wspierać się,
pomagać przy większych dziełach. Te
spotkania sprzyjają po prostu tworzeniu więzi i dalszej współpracy, dlatego
tak ważna jest regularna obecność na
nich wszystkich odpowiedzialnych.
Spotkania diakonii prowadzą delegaci poszczególnych diakonii centralnych. Na dzień dzisiejszy już niemal
wszystkie filie mają przedstawicieli
każdej z diakonii centralnych (ewangelizacji, życia, wyzwolenia, modlitwy,
liturgicznej, komunikowania społecznego, formacji diakonii, oaz rekolekcyjnych). Niedawno moderator generalny powołał odpowiedzialnego za
centralną diakonię muzyczną, więc
należy się spodziewać, że w najbliższym roku będą budowane struktury
kolejnej diakonii.
Kontakt między delegatami diakonii
centralnych i odpowiedzialnymi za
diecezjalne diakonie trwa także pomiędzy DWDD.
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W czasie Dnia Wspólnoty jest też
czas na jakże ważne rozmowy kuluarowe, niekiedy nawet na zabawę czy
pogodne świętowanie. Niektóre filie
w czasie poobiednim wprowadzały też
element krajoznawczy, tzn. zwiedzanie
miasta czy ważnego miejsca w okolicy,
gdzie odbywało się DWDD.
Każdy Dzień Wspólnoty Diakonii
Diecezjalnych ma swój temat przewodni, który jest ustalany i opracowywany przez Centralną Diakonię Formacji Diakonii.
Dla przykładu, w ostatnich trzech
latach latach podejmowane były takie
zagadnienia:
• „Ruch Światło-Życie w służbie
odnowy parafii – ku Diakonii
Wspólnoty Lokalnej” – jesień
2011
• „Plan Ad Christum Redemptorem 2 – Diakonie w Ruchu
Światło-Życie – ku wielkiemu
Jubileuszowi Odkupienia 2033”
– wiosna 2011
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•

„Stowarzyszenie Diakonia eklezjalną pieczęcią Ruchu Światło
– Życie”. – jesień 2010 (przełożony z wiosny 2010)
• „Diakonia, jako finalny etap
formacji i posługi w Ruchu
Światło Życie” – jesień 2009
• „Jubileusz 30-lecia Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka na świecie” – wiosna 2009
Podjęcie tych tematów nie zamyka
się tylko do samego DWDD i jego
uczestników. Z materiałów czy wypracowanych wniosków powinny potem
korzystać diakonie w diecezjach,
zwłaszcza diakonia jedności. Stanowi
to okazję, aby aktualny, ważny dla
Ruchu temat, został podjęty na wszystkich szczeblach odpowiedzialności za
Ruch, tzn. wszystkich, którzy pełnią
w Ruchu diakonię. Podobnie z innymi
diakoniami – spotkania z przedstawicielami innych diecezji oraz wskazania
z diakonii centralnych mogą zainspirować do pracy w ciągu roku. Jeśli

Z materiałów czy wypracowanych wniosków powinny potem korzystać diakonie w diecezjach,
zwłaszcza diakonia jedności. Stanowi to okazję, aby
aktualny, ważny dla Ruchu temat, został podjęty na
wszystkich szczeblach odpowiedzialności za Ruch,
tzn. wszystkich, którzy pełnią w Ruchu diakonię.
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Zawsze, gdy schodzą się ze sobą
słowa: diakonia i wspólnota,
czuję, że dotykam serca Ruchu, bo
oba te pojęcia leżą w centrum
naszego charyzmatu. DWDD to
wspólnota diakonii. Można
powiedzieć, że przestaje na chwilę
obowiązywać kryterium podziału
na diecezje, a najistotniejsze stają
się diakonie. Jest to zarazem spotkanie formacyjne i robocze,
a owoce tych spotkań są zarówno
duchowe, jak i bardzo praktyczne.
Doświadczyłam jednych i drugich
już wiele razy.
Dorota

pytamy w naszych diakoniach, czym
mamy się zajmować, zapytajmy również, czy odpowiedzialny naszej diakonii uczestniczył w DWDD.
Dni wspólnoty diakonii diecezjalnych stanowią w Ruchu również jeden
z elementów krążenia życia i informacji. Po każdym DWDD (zazwyczaj
następnego dnia lub w najbliższym
dogodnym czasie) spotykają się odpowiedzialni za filię, czyli moderatorzy
i sekretarki filii, aby w obecności moderatora generalnego Ruchu ŚwiatłoŻycie podsumować wszystkie DWDD
z sześciu miejsc, streścić w skrócie,
czym żyje Ruch w diecezjach, wyciągnąć wnioski na przyszłość.
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Teraz garść informacji
historycznych
Zanim doszło do zorganizowania
pierwszych DWDD, w komunikacie
skierowanym 3 września 1977 r. do
moderatorów, Ks. Franciszek Blachnicki zapowiedział, gdzie się odbędą
i na czym mają polegać dni wspólnoty
diakonii diecezjalnych. Czytamy tam
m.in.: Dni wspólnoty diakonii diecezjalnych – zwane w ubiegłych latach
dniami wspólnoty diakonii słowa –
w tym roku mają być spotkaniem nie
tylko odpowiedzialnych za rozprowadzanie materiałów formacyjnych
(diakonia słowa), ale o ile możności
całych zespołów diakonii diecezjalnych wspomagających pracę moderatorów diecezjalnych (diakonia jedności, modlitwy, ewangelizacji, deuterokatechumenatu, słowa, środków
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Właśnie to doświadczenie wspólnoty z innymi członkami Ruchu było
dla mnie najważniejsze. Sama obecność innych osób z zapałem, rozmowy, jedzenie choćby ciastek zapala
człowieka do działania. Też tak naprawdę każdy powołany do charyzmatu „Ruchu Światło-Życie” może
odnaleźć siebie, głębiej zrozumieć,
czym jest „Oaza” i samemu odnaleźć
się w niej. Ja tego doświadczyłem
z łaski od Boga - dlatego chce mi się
coś robić.
Paweł (cytat ze strony
http://wpraga.oaza.pl)
materialnych, wspólnoty rodzin itp.).
W tym roku w pracy Ruchu chcemy
zwrócić szczególną uwagę na zorganizowanie i usprawnienie pracy diakonii na szczeblu diecezji (postulat wysunięty na II KKO!). Dni wspólnoty
przedstawicieli diakonii diecezjalnych
mają służyć inspiracji realizacji tego
zadania i wymianie doświadczeń.
Pierwsze dni wspólnoty diakonii
diecezjalnych odbyły się 25 września
1977 r. w trzech miejscach: w Lublinie,
Konarzewie pod Poznaniem i w Krakowie. Uczestnicy otrzymali opracowanie „Struktura diakonii jedności
w Ruchu Światło-Życie”, które ukazywało zasady działania i strukturę diecezjalnych diakonii jedności. Jako zadanie dla Ruchu w diecezjach wyzna112

Pismo Ruchu Światło-Życie

czono zbliżanie się do ideału wyznaczonego w dokumencie.
DWDD zawierał podobne elementy,
jak dzisiaj (liturgia godzin, dzielenie
się Ewangelią, Eucharystia, godzina
odpowiedzialności przebiegająca
w kilku częściach (konferencja nawiązująca do tematu DWDD, rozmowa
o stanie faktycznym i możliwościach
realizacji w diecezjach zarysowanego
ideału, przekazanie informacji z diakonii). Kolejne spotkanie zaplanowano
w tych samych miejscach już na 13
listopada 1977 r., czyli niespełna dwa
miesiące później! Tu warto zaznaczyć,
że kiedyś nie tylko DWDD, ale także
rejonowe dni wspólnoty odbywały się
także z większą frekwencją niż dzisiaj.
W tej chwili nie ma odgórnie wyznaczanych miejsc, gdzie odbędzie się
DWDD. Ustalają to sobie same filie.
Najczęściej miejsca są za każdym razem inne, tzn. w innych diecezjach,
ale jeśli łatwiej dojechać w jakieś
centralne miejsce filii, to spotkania są
w stałym miejscu (np. Lublin dla filii
lubelskiej).
Aktualne dane geograficzno-personalne przedstawiają się następująco. Mamy sześć filii:
• Filia krakowska – diecezje:
krakowska, kielecka, przemyska, rzeszowska, tarnowska;
• Filia lubelska – diecezje: lubelska, radomska, sandomierska,
siedlecka, zamojsko-lubaczowska;
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Ilość filii i przyporządkowanie diecezji nie jest dogmatem i w historii DWDD zmieniała się kilkakrotnie. Jak widać, filie obejmują teren Polski. Zadaniem na przyszłość jest podjęcie konkretnej współpracy z odpowiedzialnymi za diakonie poza
granicami Polski.
•

Filia pelplińska – diecezje:
bydgoska, elbląska, gdańska,
gnieźnieńska, pelplińska, toruńska, warmińska;
• Filia poznańska – diecezje:
poznańska, kaliska, koszalińsko-kołobrzeska, szczecińskokamieńska, włocławska, zielonogórsko-gorzowska;
• Filia śląska – diecezje: bielskożywiecka, częstochowska, gliwicka, katowicka, legnicka,
opolska, sosnowiecka, świdnicka, wrocławska;
• Filia warszawska – diecezje:
białostocka, drohiczyńska,
ełcka, łomżyńska, łowicka,
łódzka, płocka, warszawska,
warszawsko-praska;
Ilość filii i przyporządkowanie diecezji
nie jest dogmatem i w historii DWDD
zmieniała się kilkakrotnie. Jak widać,
filie obejmują teren Polski. Zadaniem na
przyszłość jest podjęcie konkretnej
współpracy z odpowiedzialnymi za
diakonie poza granicami Polski.

Wcześniej wspomniałam o odpowiedzialnych za filie. Są nimi moderatorzy i sekretarki filii. Grono odpowiedzialnych za filie stanowi jednocześnie skład Centralnej Diakonii
Formacji Diakonii (to oznacza odpowiedzialność szerszą, niż tylko organizację DWDD).
Na dzień dzisiejszy (styczeń 2012 r.)
odpowiedzialnymi w poszczególnych
filiach są:
• Filia krakowska
Moderator: Ks. Paweł Płatek
Sekretarka: Marta Wideł
• Filia lubelska
Moderator: Ks. Marek Urban
Sekretarka: Monika Wiatrowska
• Filia pelplińska
Moderator: Ks. Zenon Pipka
Sekretarka: Katarzyna Bublewicz
• Filia poznańska
Moderator: Ks. Maciej Krulak
Sekretarka: Urszula Pohl
• Filia śląska
Moderator: Ks. Mariusz Foltyński
Sekretarka: Anna Szot
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•
•
•

Filia warszawska
Moderator: Ks. Andrzej Pawlak
Sekretarka (i odpowiedzialna za
CDFD): Anna Pełka
W zakresie przygotowywania
DWDD moderatorzy i sekretarki
współpracują z parami filialnymi
Domowego Kościoła (te z kolei są
członkami kręgu centralnego DK).
O parach filialnych można poczytać
tutaj: http://www.dk.oaza.pl/v7/diakonia.php (klikamy w poszczególne
filie).
Na zakończenie chciałabym przytoczyć fragment wypowiedzi Założyciela
naszego Ruchu, która odnosi się do
budowania jedności, także poprzez
charyzmat dni wspólnoty (DWDD
i innych):
Możemy mówić o pięciu kręgach
wyzwolenia, w których ma się objawić
nasze zaangażowanie na rzecz
jedności. Podstawą pozostaje zawsze
jedność, którą musimy odnaleźć w sobie, jedność wyrażająca się w przyjęciu
służebnej postawy wobec prawdy.
Pierwszym kręgiem musi być nasz
Ruch, wszystkie jego wspólnoty, które
się legitymują znakiem Fos-Zoe.
Jedność musi być sprawdzianem
naszej autentyczności. Jeżeli pojawią
się wśród nas jakieś grupy o ambicjach
regionalnych, jeżeli zacznie się przeciwstawianie: my i wy, jeżeli nie będzie
dążenia ku wspólnocie przeżywanej
w znaku naszych zgromadzeń (np. dni
wspólnoty), jeżeli nie będzie krążenia
114
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w Ruchu poprzez dzielenie się doświadczeniami, poprzez wzajemne
dawanie świadectwa, jeżeli nie będzie
gotowości przyjęcia i realizowania
tego samego programu formacyjnego,
wtedy jako Ruch nie spełniamy naszej
diakonii na rzecz jedności. Nie może
bowiem budować jedności ktoś, kto
sam nie jest w jedności. Dlatego tak
ważny jest postulat jedności wewnątrz
samego Ruchu, aby Ruch jako całość
mógł być świadectwem jedności, którą
głosi i której chce służyć.
(Ks. Franciszek Blachnicki.
. Krościenko 2001, s. 233234)
Anna Pełka
W części historycznej korzystałam
z materiałów pochodzących z Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie
(sygn. 52240/1977/1 z zespołu Ruch
Światło-Życie)

Oaza
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Grają i śpiewają
od trzydziestu lat
W poprzednim numerze „Oazy” ukazał się
artykuł opisujący historię i teraźniejszość
Diakonii Muzycznej. W jednym z listów, jaki
przyszedł do redakcji, animatorka z diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej, zasygnalizowała
iż pominęliśmy prężnie tam działającą
Diakonię Muzyczną. Nadrabiamy dzisiaj to
zaniedbanie, prosząc zarazem o ujawnienie
się innych diakonii działających w Ruchu.
Chętnie opiszemy to, jak wygląda Wasza
posługa. Dzisiaj zapraszamy do „odwiedzin”
u Diakonii Muzycznej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Początki
Diakonia ta obchodzić będzie niebawem (w 2013 r.) 30-lecie swojego istnienia. Trzeba przyznać, że ma piękne
i długie tradycje. Jej początki datuje się
na rok 1983, kiedy to w Rokitnie odbyły
się pierwsze rekolekcje KAMUZO dla
ówczesnej diecezji gorzowskiej. Miały
one formę trzech weekendowych zjazdów, a prowadził je ks. Roman Litwińczuk (moderator generalny Ruchu
Światło-Życie w latach 2001-2007). Jak
czytamy na stronach Diakonii, kapłan
ten razem z trzema animatorkami
z diecezji w 1979 r. wziął udział w ogólnopolskich rekolekcjach KAMUZO,

które odbywały się w Lublinie. Po udanym KAMUZO w Rokitnie w 1983 r.,
za rok w tym samym miejscu zorganizowano kolejne, tym razem siedmiodniowe rekolekcje. W kolejnych latach
członkowie Diakonii posługiwali podczas Diecezjalnych Dni Młodych, koronacji obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej,
a także podczas pielgrzymki papieża
Jana Pawła II do Gorzowa Wielkopolskiego w 1997 r. Warto podkreślić, że
Diakonia ta wydała śpiewnik „Matce
słuchającej”, który zdobył popularność
także poza granicami diecezji. Jego
trzecie wydanie ukazało się w 2006 r.
Oprócz tego organizowała letni kurs
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Kamuzo 1984 r.

muzyczno-liturgiczny i warsztaty przygotowujące do Triduum Paschalnego.
Ks. Roman Litwińczuk szacuje, że
w ciągu 30 lat przez KAMUZO przewinęło się ok. 2000 osób.
Obecni w Internecie
A jak jest dzisiaj? Moderatorem Diakonii od 2002 r. jest ks. Łukasz Parniewski – wtedy to, jeszcze jako diakon,
podczas KAMUZO przejął posługę po
ks. Romanie Litwińczuku.
O tym, że jest to Diakonia żywa i pełna
świeżych pomysłów, można się przekonać choćby na jej oficjalnej stronie in116
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ternetowej – www.kamuzo.net.
Członkowie Diakonii zapraszają
internautów do Małej Szkoły Muzycznej (można się dzięki niej dowiedzieć o technice śpiewania,
a także o niuansach związanych
z dykcją i emisją głosu), a także do
działu „Muzyka w liturgii” (można
w nim znaleźć m.in. dokumenty
Kościoła nt. muzyki, propozycje
doboru śpiewów na różne okresy
liturgiczne i rozważania skoncentrowane na temacie liturgii).
Ciekawostką jest dział „Nuta
humoru”, prezentujący dowcipy
i kawały dotyczące muzyki i muzyków (uśmiałem się do łez!). Ci,
którzy szukają plików muzycznych,
znajdą je w zakładce „Kamionka
plików”. Warto podkreślić, że zamieszczone tam utwory zostały
nagrane przez Diakonię.
W służbie Kościoła
Członkowie opisywanej Diakonii
trzymają rękę na pulsie, jeśli chodzi
o życie Kościoła i chrześcijaństwa.
Świadczy o tym ich obecność na Europejskim Spotkaniu Młodych Taize
w Berlinie, a także na Światowych
Dniach Młodzieży w Madrycie w ubiegłym roku.
Diakonia aktywnie działa na terenie
swojej macierzystej diecezji. Jesienią
2011 r. jej członkowie po raz kolejny
posługiwali podczas Diecezjalnych Dni
Młodych (tym razem odbyły się one

Fot. Joana Wywigacz

w Gębicach), natomiast
w kwietniu tego samego
roku śpiewali podczas pielgrzymki maturzystów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej na Jasną Górę (robią to
każdego roku). Na terenie
swojej diecezji wykonują
sporadycznie Akatyst ku
czci Najświętszej Maryi
Panny i do Ducha Świętego. Kamuzo 1989 r.
Co ważne, młodzi muzycy nie czują
się odseparowani od innych rzeczywistości w Ruchu Światło-Życie. Dowodem na to jest ich udział w kolejnych
sesjach diecezjalnej Szkoły Animatora.
Jak napisała w swoim świadectwie
jedna z oazowiczek: Diakonia Muzyczna nie istnieje tak ot, bez żadnego
celu. Jest częścią czegoś większego, pięknego - Ruchu Światło-Życie. Ruchowi
służą także podczas powakacyjnych
Dni Wspólnoty, które z reguły odbywają się w Rokitnie. Nie zaniedbują
także własnej formacji duchowej i mu-

Kamuzo 1994 r.
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zycznej – np. w sierpniu ubiegłego roku
wzięli udział w warsztatach w Broniszowie (na stronie można przeczytać
pamiętnik jednej z uczestniczek, pisany
barwnym i ciekawym językiem – polecam!).
O tym zaś, jak członkowie tej grupy
diakonijnej podchodzą do swojej posługi, niech świadczą słowa jednej
z animatorek: Staraliśmy się, aby nasza
służba była przede wszystkim modlitwą, w którą włączą się wszyscy uczestnicy uroczystości. Możliwość podzielenia się z innymi swoją radością i talentem jest dla nas
wspaniałym doświadczeniem (fragment świadectwa
z Dni Młodych w Gębicach,
wrzesień 2011 r.). Krzysztof
Marcinkiewicz, animator
tegorocznego KAMUZO,
dodaje: Posługa w diakonii
muzycznej jest dla mnie
okazją do dzielenia się
swoim talentem i charyzmatem z innymi.
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Jubileusz hucznie świętowany
18 lutego tego roku w Rokitnie,
w Sanktuarium Pani Cierpliwie Słuchającej, Diakonia świętowała jubileuszowe,
30-te KAMUZO. Wzięło w nim udział
140 osób. Nie zabrakło wspólnego
śpiewania i wspomnień z pierwszej
„trzydziestki” corocznych rekolekcji,
uroczystej Mszy św. przewodniczył
miejscowy ksiądz biskup Stefan Regmunt, a spotkanie zakończyło się Nieszporami, które poprowadził ks. Roman
Litwińczuk. Do jubileuszu członkowie
Diakonii przygotowywali się od dłuższego czasu – m.in. pod koniec ubiegłego roku w Zielonej Górze nagrali
kilka nowych piosenek; wszystkie z myślą o tym wydarzeniu. Przygotowali
ponadto książeczkę zawierającą m.in.
wspomnienia uczestników, a także płytę
„Exaudi”, która jest zbiorem utworów
nagranych w trzech etapach – w roku

Kamuzo 2012 r.

118

Pismo Ruchu Światło-Życie

1994 (kaseta „Matce Słuchającej”), 2006
(płyta „Będę śpiewał na cześć Pana”)
oraz pieśni zarejestrowanych pod koniec
2011 r.
Ks. Litwińczuk wypowiedział podczas
obchodów słowa, które stanowią najlepsze podsumowanie tego tekstu: Klęcząc
u stóp Maryi uczyliśmy się od niej, jak
uwielbiać Boga, jak wyśpiewać Jemu
chwałę, jak dostrzegać w naszym życiu
wielkiej rzeczy, które on czyni. Patrzę na
najmłodsze pokolenie i tak sobie myślę,
że myśmy też tacy byli dziesięć, dwadzieścia lat temu. Myślę, że to jest siła
Kościoła, kiedy kolejne pokolenia ludzi
odczytują w Słowie Bożym dla siebie
drogę, inspirację do tego, by pokonywać
pewne trudności, podejmować wysiłek
przyjazdu mimo innych obowiązków
– kolejni kamuzowicze wciąż się na to
zdobywają.
Piotr Niedzielski
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Każda nuta na chwałę Pana
Jak ksiądz ocenia działalność Diakonii Muzycznej w Waszej diecezji,
z perspektywy 10 lat posługi?
Chyba same za siebie mówią dzieła
w których diakonia uczestniczy i posługuje: Dni Młodych, pielgrzymka Ruchu
do Rokitna, pielgrzymka maturzystów
czy inne diecezjalne wydarzania. Formacja diakonii odbywa się w ramach
KAMUZO, warsztatów diakonii
w sierpniu, podczas spotkań w ciągu
roku. Powoli podnosi się poziom muzyczny. Ale najbardziej cieszy, że zaangażowanie diakonii jest traktowane
przez jej uczestników jako bezinteresowna służba Panu. A to jest najważniejsze.
Z jakimi radościami/trudnościami
przychodzi się Wam borykać na co
dzień?
Radością jest rosnące zaangażowanie
grupy animatorów, którzy w sposób
bardzo kompetentny podejmują się
współodpowiedzialności za działanie
diakonii. Cieszy fakt, jak bardzo potrafią rezygnować z swoich własnych planów, by móc służyć. A trudności? No
cóż, zawsze jakieś są. Trudno jest
ukształtować w młodym człowieku ową
postawę służby, potrzeba sporego wysiłku, ale to nie tylko problem diakonii
muzycznej. Innym problem jest położenie naszej diecezji. Przez to, że jest na

krańcach kraju, często animatorzy,
studenci wyruszają w Polskę na studia
i przez to ich posługa jest ograniczona
(ze względu na odległości). Ale dajemy
radę:-).
Jak Ksiądz widzi rolę Diakonii Muzycznej w Ruchu?
Oczywiście zadaniem diakonii jest
posługa na rzecz poprawności śpiewów
na liturgii, na rzecz umiejętnego stosowania innych pieśni i piosenek w odpowiednich do tego miejscach. Ale diakonia muzyczna jest też obrazem posługi
jako takiej. Grający i śpiewający w zespole wiedzą, że każdy ma swoje miejsce, i choćby odgrywał jedynie małą
rolę, jest ważny. Śpiewaliśmy kiedyś
utwór (Ukaż mi Panie swoją twarz),
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w którym trąbka miała do zagrania jedynie trzy dźwięki. Ale bez nich było
jakoś pusto. Podobnie jest w posłudze
na rzecz Ruchu czy w ogóle Kościoła.
Jak dobrze by było, gdyby każdy w Ruchu potrafił odnaleźć swoje miejsce
i robił to, co do niego należy z pełnym
zaangażowaniem.
Myślę, że dobrze, że powstała centralna Diakonia Muzyczna. Dotychczas poszczególne diakonie o sobie nie
wiedziały, realizowały swój własny
program, miały swój repertuar. Teraz
być może jest szansa na jakieś ujednolicenie. Nie tylko w zakresie śpiewów, ale także formacji w diakonii.
Pojawi się przestrzeń wymiany doświadczeń, pomysłów i sposobów ich
realizacji.
Czy posługa moderatora Diakonii
Muzycznej wpływa także w jakiś
sposób na posługę kapłańską? Czy
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pomaga w ożywianiu powołania,
w posłudze w parafii, w Kościele?
Zdecydowanie tak. Doświadczenie
zaangażowania członków Diakonii
w kształtowanie piękna śpiewów na
liturgii mobilizuje, aby samemu ją
pięknie sprawować. Pomaga też odkrywać swoją rolę we współpracy ze
świeckimi, z animatorami. Jakoś szczególnie bliska mi jest też modlitwa
diakonii muzycznej, która powstała
w naszym środowisku (autorem jest
Jolanta Sawicka – dawna długoletnia
animatorka odpowiedzialna za diakonię) – „Panie, uczyń mnie przeźroczystym narzędziem Twojej łaski, niech
każda nuta i każdy dźwięk brzmią na
Twoją chwałę i na służbę Kościołowi.
Amen.” Jakże mobilizuje ona, by rzeczywiście takim narzędziem się stawać.
Z ks. Łukaszem Parniewskim
rozmawiał Piotr Niedzielski
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ŚWIADECTWA

Służba – praca za darmo?

Joanna Kowalik

Służba kojarzy mi się z pracą za
darmo. Robię coś dla wspólnego dobra nie dostając za to żadnej zapłaty.
Na szczęście moja definicja nie zgadza
się z definicją Pana Boga. On jest
niesamowitym pracodawcą, który
płaci za (z założenia darmową) służbę.
Moja posługa w Diakonii Muzycznej trwa już sześć lat. I choć, jak niektórzy mówią, już od dziecka „karmiona byłam Mozartem” to piękno
muzyki i otrzymanego talentu odkrywam właśnie dzięki służbie. Bóg daje
mi siłę do posługi, radość, gdy widzę
jej konsekwencje, nowe pomysły
muzyczne, by uczynić ją jeszcze piękniejszą. Pozwala mi rozwijać swój
talent, stawia na drodze ludzi, którzy
mi pomagają, a przede wszystkim
uczy mnie poprzez posługę się modlić, czyli być w ciągłym kontakcie
z Nim. To jest chyba najbardziej niesamowite doświadczenie. To, co kocham, Pan Bóg uczynił przedmiotem
służby.
Wiele razy, stając przed grupą osób,
którą miałam nauczyć nowej pieśni
czy aranżacji, czułam stres, strach
przed tym, że coś może nie wyjść.
Czasem nawet uważam, że mój talent
jest dla mnie karą (nie mogłabym
mniej słyszeć?) i zazdroszczę tym,

którzy niekoniecznie lubują się w muzyce. Po chwili jednak znów odkrywam, że jest to najdoskonalszy sposób, w jaki mogę służyć.
Oczywiście, nie jest to proste. Nieraz w czasie oazy wakacyjnej doświadczam zmęczenia, chwil zniechęcenia. W tym roku szczególnie Pan
Bóg uświadomił mi, że jednak pracuję
w zespole. Takiej głośności i zaangażowania w śpiew jak podczas Wigilii
Zesłania Ducha Świętego nie mogłam
osiągnąć przez całą Oazę. Od tego
czasu wiem, że współpraca z Duchem
Świętym daje naprawdę niesamowite
efekty, a służba z Jego pomocą może
być jeszcze piękniejsza.
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Pokora

Stefania Zielonka
Mała jest pszczoła wśród latających
stworzeń, lecz owoc jej ma pierwszeństwo
pośród słodyczy (Syr 11, 3)
Zazwyczaj, kiedy wracam pamięcią do
rekolekcji, w czasie których posługiwałam
jako animatorka muzyczna, podoba mi się
to, co mam przed oczami. Uśmiecham się
na myśl o śpiewających uczestnikach,
o ich zadowolonych minach, o satysfakcji,
którą daje uczenie nowych pieśni, o wspólnej modlitwie. I myślę sobie, że było super.
Czasami przypominają mi się zupełnie
inne sprawy. To, jak stresowałam się, kiedy
uczestnicy wcale nie mieli ochoty śpiewać,
i patrzyli na mnie, jakby mi chcieli powiedzieć parę niemiłych słów. Momenty,
kiedy sama nie byłam pewna, jak zaśpiewać to, co mam przed oczami – kiedy
ostatecznie uczyłam nie tego, co trzeba,
i ktoś musiał mnie poprawiać. Albo te dni,
kiedy zupełnie traciłam głos i prosiłam
innych, żeby poprowadzili śpiewy za mnie,
bo ja nie dam sobie rady. Wszystkie te
chwile, w których czułam niemoc nie do
przeskoczenia – brak siły, umiejętności,
zdolności.
I kiedy to wspominam, przestaję być
pewna, że rzeczywiście było tak dobrze.
Zamiast tego, zaczynam się zastanawiać,
czy nadaję się do tego, co robię. Bo przecież jest tylu ludzi, którzy umieją więcej
ode mnie, którzy są zdolniejsi i pewnie
zrobiliby to lepiej. Myślę sobie wtedy, że
chciałabym być taka jak oni – więcej
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wiedzieć, więcej umieć, być bardziej utalentowaną. Że dzięki temu byłabym lepszą
animatorką. Tymczasem w Piśmie Świętym jest napisane tak: Nie szukaj tego, co
dla ciebie zbyt ciężkie, ani nie badaj tego,
co zbyt trudne dla ciebie. O tym rozmyślaj,
co ci nakazano, bo rzeczy zakryte nie są ci
potrzebne. Nie trudź się niepotrzebnie nad
tym, co siły twoje przekracza – więcej, niż
zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione
- to księga Mądrości Syracha, fragment
zatytułowany „pokora” (Syr 3, 21-23).
Nie ma sensu płakać nad tym, czego Bóg
dla nas nie wybrał – „trudzić się niepotrzebnie nad tym, co przekracza moje siły”.
Zamiast tracić godziny na użalanie się nad
sobą, czy tym bardziej truć się zazdrością
o innych – że ładniej grają, ładniej śpiewają, więcej mogą – lepiej wykorzystać ten
czas na rozwijanie tego, co mamy. Naszą
rolą jest okazać pokorę i zaufać, że Bóg
wie, co jest dla nas dobre, że nieprzypadkowo dał nam właśnie takie, a nie inne
zdolności i predyspozycje, w takim, a nie
innym „natężeniu”. A kiedy już to zrozu-
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miemy, musimy pracować nad tym, co
otrzymaliśmy – tak, żeby jak najlepiej
służyć pozostałym naszym talentem.
I pamiętać, że nie jesteśmy ani lepsi, ani
gorsi od innych – wszyscy jesteśmy
w oczach Boga równie potrzebni i ważni.
Bo najlepszym animatorem – nawet mu-

Wiara
Magdalena Żelechowska
W zeszłym roku pod koniec
oazy wakacyjnej ksiądz poprosił mnie, żeby w następnym
roku było więcej pieśni liturgicznych. Pomyślałam sobie
wtedy, że jest to nie do zrobienia albo przynajmniej bardzo
trudne – bo przecież uczestnicy
na pierwszym stopniu ONŻ nie
chcą śpiewać takich pieśni i nie
nauczą się ich. Ale księdzu powiedziałam: „dobrze”. I rzeczywiście tak
zrobiłam. Przygotowując repertuar na
ten rok, przewidziałam na każdą Mszę
jedną lub dwie pieśni bardziej liturgiczne, patrząc na to trochę sceptycznie.
Nie dlatego, że mi się one nie podobały;
ja bardzo lubię te pieśni, ale nie wierzyłam, że uczestnicy pójdą na taki układ.
Kiedy uczyliśmy się kolejnej pieśni
tradycyjnej, „młodzi” byli trochę markotni i niechętnie śpiewali. Już chciałam
z niej zrezygnować, ale druga animatorka zaczęła im tłumaczyć, o co chodzi
w tej pieśni. Po tym zaśpiewaliśmy jesz-
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zycznym – nie jest ten, kto jest najbardziej
utalentowany. Nawet słuch absolutny nie
wystarczy, jeśli nie znajdzie się w sobie
pokory, która sprawi, że to, co dostaliśmy,
będziemy wykorzystywać dla dobra innych. Nawet mała praca może wydać
wielki owoc.

cze raz i wtedy zobaczyłam, że jest inaczej.
Uświadomiłam sobie,
że to ja zawczasu ich
oceniłam, nie wierząc
w nich. Bo tym razem
pieśń płynęła z ich
serc. Nie chcę powiedzieć, że stała się ich
ulubioną pieśnią – bo
wcale nie. Ale zrozumiałam, że potrafią
i potrzebna jest im
moja wiara w nich. Pan Bóg dał mi
łaskę bycia animatorem muzycznym,
więc nie mogę Mu powiedzieć, że czegoś
nie da się zrobić – jeżeli w Niego wierzę
i chcę Jemu służyć.
Wydaje mi się, że zawierzenie Bogu
i wiara w możliwości uczestników są ze
sobą ściśle związane. Razem sprawiają,
że Pan Bóg może czynić wielkie rzeczy
w sercu drugiego człowieka, nawet przez
zwykłą animatorkę muzyczną. A co
niezwykłe w tym wszystkim, Chrystus
przez wiarę przemienia także mnie.
Pozwala mi odkryć się kolejny raz i na
nowo uwierzyć, jeszcze mocniej.
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Tyskie. Mocne
Chorzy odzyskują zdrowie. Kobiety katujące się po doświadczeniu aborcji
słyszą, że ich dzieci modlą się właśnie za swe mamy. Demony wychodzą
z wielkim rykiem...

Niekochane dzieci są niewidzialne
„Dokąd idziesz Panie, usłysz me wołanie, ja czekam” – płynie pieśń chwały.
Tłum wznosi ręce i po chwili robi się
gęsto od błogosławieństwa. Potężny
kościół błogosławionej Karoliny pęka
w szwach. Ciasno. Gorąco. Mnóstwo
młodzieży (skąd oni się wzięli?).
Organizatorzy spotkania czytają
świadectwa, które napłynęły po ostatnim dniu uwielbienia: „Podczas modlitwy poczułam ciepło w sercu i usłyszałam, że jest uzdrawiana młoda kobieta,
która ma zranione serce. Nie wiedziałam, że chodzi o mnie. Przyszłam ze
stosem innych intencji. Słuchałam dalej

uważnie. Padło zdanie, że rodzice nie
kochali mnie tak, jakbym chciała, i że
mam złamane serce. Wspomnienia
odżyły. Przypomniałam sobie swe kompleksy i to, że jako dziecko myślałam, że
jestem adoptowana, bo nikt mnie nie
kocha. Czułam się też niewidzialna – nie
umiem tego wytłumaczyć. Kiedyś jakiś
psycholog mówił, że niekochane dzieci
czują się niewidzialne. Mimo słów, które
wprost dotykały mojej duszy, wahałam
się, czy na pewno chodzi o mnie. Wtedy
ze strony osób prowadzących usłysza-

Fot. Wojciech Baran

N

ad blokowiskiem zapada
zmrok. Długo szukam miejsca
do zaparkowania. Jedźcie
w stronę Kauflandu – dzwoni kumpel.
Jedziemy. Udaje się zaparkować na
ścieżce rowerowej. Do kościoła wali
tłum. Sporo młodych. Rockowy koncert
w mieście Ryśka Riedla? Kolejna odsłona szantowego Portu Pieśni Pracy?
Darmowa degustacja w pobliskim
browarze? Nie. Tyski Wieczór Uwielbienia.
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Fot. Wojciech Baran
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łam, że w tej chwili, z tego rodzaju zranień uzdrawiane są trzy kobiety, które
wątpią i zastanawiają się, czy to o nie
chodzi. Po słowach Jezusa, że kochał
mnie, zanim zostałam poczęta, rozkleiłam się i popłynęły mi łzy. Chwała
Panu”.
Tłok. W czasie Podniesienia trudno
uklęknąć. Ściany robią się mokre od
skraplającej się pary. Kto by pomyślał,
że gdy przed kilku laty Aleksander
Bańka rzucił do diakonii: „Zobaczycie,
że będą tu przyjeżdżać pełne autobusy”
ludzie cichutko zarechotali. Wizja wydawała się nie z tej ziemi. I była. Słowo
stało się ciałem. Uff, jak gorąco.
Zaczyna się Msza. Do ołtarza podchodzi prawie trzydziestu kapłanów. Wielu
innych spowiada. Stoję w tłumie, wreszcie prywatnie, a nie jako dziennikarz.
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Nie trzymam w dłoni dyktafonu. Nie
chcę pisać żadnej relacji. „Jezus, Jezus”
– nuci tłum. Pastelową pieśń na chwilkę
przerywa ryk. Księża podchodzą do
leżącej u ich stóp kobiety. – Nie bójcie
się. Gdy tyle osób uwielbia imię Boga,
to nic dziwnego, że ktoś bardzo się denerwuje – uspokaja ks. Krzysztof Matuszewski. Tłum stara się schronić w imieniu Jezusa. Powraca poczucie bezpieczeństwa.
– Uspokajam ludzi, bo przecież nic
złego nie może się nam stać – wyjaśnia
ks. Krzysztof – Jesteśmy w najbezpieczniejszych rękach świata. Pan Bóg ma
poczucie humoru skoro daje nam zadanie, które nas przerasta. Za każdym razem mam mocne doświadczenie żywego Kościoła. Ktoś kiedyś rzucił, że na
wieczór uwielbienia trzeba zaprosić lu-
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dzi uformowanych, by się nie przestraszyli tego, co zobaczą. Nieprawda! To
spotkanie z żywym Bogiem również dla
tych, którzy kościoły omijają szerokim
łukiem. Nie chodzi przecież o to, by
zrobić z nich od razu mistyków. Tu mają
spotkać żywy Kościół. Resztę zrobi sam
Bóg.

rodziny w okultyzm pod pozorem dobra. Dużo by o tym pisać. W czasie tego
Wieczoru Uwielbienia Bóg przez prowadzących modlitwę mówił o kobietach, które są uwikłane przez przodków
w zło. Poczułam wtedy wielką słabość,
stałam przy samym ołtarzu zaczęłam
więc modlić się usilnie. Usiadłam bo
bałam się, że upadnę. Za chwilę ogarnął
mnie spokój. Pan był przy mnie”.
– A ty nie boisz się tego krzyku ciemnej strony mocy? – pytam Agnieszkę
Skrzypczyk z diakoni modlitwy Ruchu
Światło-Życie – Długo się bałam. Jestem
osobą wrażliwą, więc gdy trafiały do nas
osoby zniewolone, początkowo omijałam takie sytuacje szerokim lukiem. Ale
gdy do naszej parafii trafił na pewien
czas egzorcysta, a my jako diakonia
modlitwy posługiwaliśmy przy uwolnie-

Fot. Wojciech Baran

Archanioły i ludzie
Marzena, 31 lat: „Ostatnio dużo złego
działo się w naszym życiu: zdrada,
przemoc, wszystko nie do ogarnięcia
ludzkim umysłem. Zaczęłam szukać
odpowiedzi. Dlaczego? Zaczęłam czytać
Pismo św., gdzie co chwilę trafiałam na
fragmenty o bożkach, wróżbach. Przypomniało mi się wiele wydarzeń z życia,
a wszystko zaczęło się układać w przerażającą mnie całość. Uwikłanie mojej
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Fot. Wojciech Baran

niach trochę oswoiliśmy się z tematem
– śmieje się Agnieszka, na co dzień
dziennikarka radiowa – Modlitwa nad
osobą zniewoloną jest ogromnym doświadczeniem mocy i miłości Jezusa.
Zresztą w czasie wieczoru uwielbienia
nie jesteśmy sami. Stoi za nami spora
wspólnota dorosłych – około 90 osób,
które modlą się i poszczą w intencji tych
spotkań i wielki tłum świętych i aniołów.
My ich nie widzimy, ale złe duchy świetnie zdają sobie sprawę z ich obecności.
Dlatego krzyczą.
Kapłan wchodzi w szpaler stłoczonych
między ławkami wiernych. Jest jak
w wierszu Czechowicza: „Przenika się
nawzajem tłum. Archanioły i ludzie”.
W centrum uwagi Najświętszy Sakrament. Ludzie nie przychodzą na „uzdrowiciela”.
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– I o to właśnie chodzi, by nie koncentrować uwagi na sobie, ale na Jezusie!
– wyjaśnia Agnieszka – Gdy rozpoczynaliśmy wieczory uwielbienia nie
przypuszczaliśmy, że to się tak rozrośnie.
Na pierwsze spotkanie – zorganizowane
troszkę jako sprawdzian, by zobaczyć,
„jak to będzie” przyszło z 200-300 osób.
Postawiliśmy na uwielbienie, bo to
najważniejsza modlitwa. Zazwyczaj
skupiamy się na prośbie, czasem, gdy
nam się przypomni, dziękujemy, a to
właśnie uwielbienie Boga, zachwyt Jego
pięknem i miłością jest kwintesencją
modlitwy! Uczyłam się jej od Maryi. Dla
mnie ideałem uwielbienia jest jej Magnificat. Uwielbienie to też najpiękniejsza forma modlitwy. Mam nadzieję, że
to słychać. Gdy tysiące osób oddaje
chwałę Jezusowi czasem dochodzi do
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manifestacji złych duchów. Wiele osób
zostaje uwolnionych. Demon nie może
ścierpieć tego, że tłum wyśpiewuje Imię
ponad wszelkie Imię.
– Współczesny Kościół cierpi na zanik
świadomości realnej obecności Chrystusa – dopowiada dr Aleksander
Bańka, filozof – Dziś tysiące ludzi nad
Wisłą odkrywa, że hostia na ołtarzu to
realnie obecny Bóg, a nie jakaś idea
zaklęta w chlebie. Za czasów Chrystusa
ludzie mieli problem, by odkryć w tym
konkretnym człowieku Boga. My mamy
problem, by w kawałku chleba odkryć
żywą obecność. Podczas wieczorów
uwielbienia dochodzi do wielu spektakularnych uzdrowień. Charyzmat
uzdrawiania nie jest przypisany do
konkretnej osoby, ale jest dany wspólnocie, która głosi Dobrą Nowinę.

Sparaliżowany lękiem
Kuba, 22 lata: „Odkąd pamiętam
miałem w sobie mnóstwo lęku, wynikającego z pokrzywionych relacji w domu.
Miałem też wstydliwe dla mnie schorzenie. Z tych dwóch powodów byłem
ściśnięty lękiem. Ten lęk mnie przerastał. Na Tyskim Wieczorze Uwielbienia
Pan uzdrowił mnie z tego lęku. Najpierw
podczas modlitwy osoby posługujące
prosiły o to, by Pan Jezus zabrał lęk.
Wtedy poczułem jak ogarnia mnie ciepło, jak gdyby ktoś otoczył mnie płaszczem gorącej wody, która nie parzyła.
Od razu zauważyłem, że coś się zmieniło, że czuję się swodobniej, że nie ma
jakichś blokad. Gdy osoby prowadzące
modlitwę prosiły, aby zgromadzeni
w Kościele powierzali Jezusowi wszystkich, którzy mają różne komplikacje
129
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w życiu wynikające z trudnych relacji
rodzinnych zacząłem się trząść i z oczu
zaczęły mi samoczynnie płynąć łzy.
Poczułem, że coś się zmieniło, że jest mi
w pewien sposób lżej. Wreszcie przyszedł moment modlitwy o konkretne
fizyczne uzdrowienie za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Prosiłem z całego
serca właśnie o uzdrowienie z dolegliwości, o której wspomniałem. Wiedziałem, że ona powoduje we mnie ogromy
lęk. Poczułem fizyczne dotknięcie ciepła. Teraz, wraz z upływem czasu, odkrywam ogromne dzieła, jakich Bóg
dokonał tego wieczoru”.
Trzy razy w roku do parafii Karoliny
Kózkówny ściągają tłumy. Przychodzi
też wielu sceptyków, dla których jedynym rozpoznawalnym członem nazwy
było dotąd słowo „Tyskie”. Wracają
przemienieni.

130

Pismo Ruchu Światło-Życie

Pojechałem prywatnie, a jednak po
kilku dniach zdecydowałem się o tym
napisać. Czy dlatego, że to co zobaczyłem przerosło moje najśmielsze oczekiwania? Że tuż za miedzą znalazłem
konkretną odpowiedź na wezwanie
Kościoła do nowej ewangelizacji?
A może podobnie jak św. Jan nie potrafię nie opowiedzieć o tym „na co patrzyłem i czego dotykały moje ręce”? Nie
wiem. Bywałem już na wielu podobnych
imprezach ale nigdzie nie doświadczyłem takiej jedności Kościoła jak tu, pośrodku blokowiska. W mieście sypialni.
Kilka tysięcy stłoczonych jak sardynki
w puszcie ludzi ukryło się pod płaszczem Maryi. Hasło „Tychy – bezpieczne
miasto” nabrało nowego znaczenia.
Marcin Jakimowicz
Gość Niedzielny nr 44/2011
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Fot. Piotr Niedzielski

Wczoraj, dziś, jutro

W

dniach 25-27 lutego br.
w Krościenku nad Dunajcem odbyły się centralne
obchody 25 rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego, Założyciela naszego Ruchu. Kto wziął udział w tych
uroczystościach? Gdzie odbywały się
spotkania? Które ze słów wypowiedzianych podczas obchodów warto zapamiętać? Jaka atmosfera panowała
podczas obchodów?
Znamy się tylko ze słyszenia
Na początku nie sposób nie wspomnieć o osobach konsekrowanych –
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kapłanach, paniach z INMK, zakonnikach. Może najpierw Ci pierwsi, a dokładniej mówiąc – księża biskupi (ks.
bp senior Władysław Bobowski z Tarnowa, ks. bp Adam Szal z Przemyśla
i ks. bp Wiesław Lechowicz z Tarnowa).
Byli z nami nie tylko przewodnicząc
Eucharystiom, ale także biorąc udział
w kolejnych punktach programu. Zostawili nam swoje słowa i pasterskie
błogosławieństwa, będąc znakiem jedności z Kościołem hierarchicznym
w Polsce.
Prezbiterzy – chyba nikt nie wyobrażał sobie, by na obchodach mogło za-
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braknąć tych, którzy dla ks. Franciszka
byli braćmi w kapłaństwie. Przyjechali
z całej Polski – ci zasłużeni i doświadczeni, ale także ci młodsi, dopiero stawiający swoje pierwsze, moderatorskie
kroki. Było to spotkanie kilku pokoleń
oazowych księży. Dla piszącego te słowa
wielkim splendorem była możliwość
spotkania na żywo tych kapłanów,
którzy znali osobiście Ojca Franciszka,
jeździli z nim na pierwsze oazy, zakładali wspólnoty Ruchu w swoich diecezjach, a których zna się często tylko ze
słyszenia.
O paniach z Instytutu Niepokalanej
Matki Kościoła, gospodyniach Kopiej
Górki, trzeba by napisać osobny artykuł.
Jak lutowe uroczystości przeżyły zwłaszcza te, które Ojca Franciszka znały
najdłużej, które były u początków Ruchu, współpracowały z katowickim
kapłanem? Najlepiej wiedzą o tym one
same. Ja z pewnością nie zapomnę kilku
obrazków, które widziałem i którymi
nie mogę się nie podzielić. Pierwsza
migawka – w tzw. małej jadalni na
Kopiej Górce siedzi pan Maciej Bąk,
jeden z kierowców ks. Franciszka. Gdy
tylko pani Dorota go spostrzegła, od
razu do niego podeszła i serdecznie go
uściskała, mówiąc: „Dobrze że jesteś,
cieszę, że Cię widzę”. I migawka druga:
łzy wzruszenia pani Stanisławy Orzeł
podczas spektaklu „Prorok”.
Bohaterami pierwszego dnia obchodów były natomiast dzieci – uczniowie
szkół noszących imię ks. Franciszka
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Blachnickiego, którzy na sobotnie
spotkanie przyjechali ze swoimi nauczycielami. Miło było patrzeć na roześmiane twarze dzieciaków, obserwować
emocje, które stały się ich udziałem
podczas konkursowych zmagań, podziwiać ich skupienie na Mszy świętej.
Ciekawe, o czym myśleli, uczestnicząc
w spotkaniu, i co im zostanie w ich
dziecięcych, jedenasto- czy dwunastoletnich głowach? Czy jak dorosną, zostaną wierni postaci swojego Patrona?
Nauczyciele, którzy przyjechali do
Krościenka, także pokazali, że wartości
ważne dla ks. Blachnickiego są im bliskie.
Trzeba też koniecznie wspomnieć
o wolontariuszach – gdyby nie oni,
obchodów nie udałoby się z pewnością
tak sprawnie przeprowadzić. Zgodnie
z zasadą: „wolontariusz żadnej pracy się
nie boi”, podejmowali oni przeróżne
prace, począwszy od tych fizycznych,
takich jak odśnieżanie parkingu pod
Kopią Górką, na intelektualnej skończywszy (polegającej np. na wymyślaniu
konkursowych pytań). Ochotnicy pomagali także w kuchni, sprzątali remizę
strażacką i wykonywali szereg innych
prac. Wszystko zaś z potrzeby serca!
Włączyć dyktafon na czas!
Zdecydowanie najważniejszym miejscem był dolny kościół, a w nim grób
naszego Założyciela. To tam, w sobotę
i poniedziałek zostały odprawione
rocznicowe Msze święte. Po każdej
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z nich do grobowca podchodzili procesyjnie kapłani je celebrujący, by razem
z biskupami odmówić modlitwę o rychłą beatyfikację ks. Franciszka Blachnickiego. To tam uczestnicy obchodów
praktycznie każdego dnia modlili się,
wpisywali swoje prośby do specjalnej
księgi, a także robili sobie pamiątkowe
zdjęcia (robili je sobie przede wszystkim
uczniowie szkół, biorący udział w sobotnim spotkaniu). To także w dolnym
kościele mieli swoje spotkania uczestnicy rekolekcji tematycznych o Słudze
Bożym, i to tam można było podziwiać
piękną posługę muzyczną pani Gizeli
Skop (każdego dnia grała na organach).
Miejsce kolejne to oczywiście tzw.
górny kościół, w którym została odprawiona niedzielna Eucharystia. Wzięli
w niej udział także miejscowi parafianie.
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To właśnie tam uczestnicy obchodów
z pewnością zadawali sobie takie pytania jak: Czy nasz Ruch, 25 lat po śmierci
Założyciela, rzeczywiście związany jest
z parafią? Czy ożywiamy lokalne wspólnoty, czy nasz charyzmat pomaga
w budowaniu ich jedności, tak że parafie stają się „wspólnotami wspólnot”?
Przenieśmy się teraz do jadalni na
Kopiej Górce. Jest sobotni wieczór,
uczestnicy uroczystości jedzą kolację.
Autor tekstu siedzi wówczas niedaleko
drzwi wejściowych, mając po swojej
lewej stronie panią Dorotę Seweryn,
a po prawej – pana Jerzego Wolskiego
z Poznania. Jak się okazało, rozpoznał
się na relacji filmowej z pielgrzymki
Jana Pawła II do Nowego Targu (niósł
wtedy, razem ze swoim kolegą, dziesiąty
kosz z Bibliami, które zostały poświę-
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cone przez papieża). Pan Jerzy szukał
tego filmu wiele, wiele lat, a znalazł go
dopiero podczas obchodów. Pani Dorota, słysząc to, zaczyna snuć opowieść
o tamtym wydarzeniu. A ja żałuję, że
zbyt późno włączam dyktafon. Ale
podobnych rozmów przy posiłkach jest
jeszcze mnóstwo. W niedzielę wieczorem, gdy na chwilę zaglądam do jadalni,
spotykam w niej m.in. ks. Adama Wodarczyka, który opowiada ks. bp Adamowi Szalowi o pierwszych rekolekcjach oazowych w Chinach, które odbyły się w ubiegłym roku.
Remiza strażacka – tam także odbyło
się wiele rocznicowych spotkań, m.in.
bardzo ciekawy i pouczający panel
o dorobku naukowym ks. Franciszka
(poniedziałek), wieczór świadectw
(sobota) i spektakl „Prorok” (niedziela).
W sobotę było w niej wesoło i gwarnie

(nie ma się temu co dziwić, skoro tego
dnia opanowały ją dzieciaki ze szkół),
ale także nostalgicznie (podczas wieczoru świadectw). Poniedziałek zostanie zapamiętany głównie ze względu na
wspomniany panel (gratka dla miłośników teologii!). Niedziela to znów konkurs, tym razem dla oazowiczów z południowych diecezji, i niezapomniana
obecność ks. bp Lechowicza (widział
ktoś biskupa, śpiewającego „W naszej
braterskiej gromadzie”? – ja widziałem!).
Koktajl emocjonalny
Emocja pierwsza – radość. Jeśli ktoś
nie wie lub też może zapomniał, czym
ona jest, niech żałuje swojej absencji na
sobotnim spotkaniu szkół noszących
imię ks. Blachnickiego. Ich uczniowie
pokazali, ile radości może przynieść
135

Pismo Ruchu Światło-Życie

Fot. Piotr Niedzielski

Oaza

zwyczajny konkurs (który zapewne
dla większości z nich był jednym
z wielu wydarzeń w ciągu roku szkolnego). Widziałem radość na twarzach
dzieci podchodzących po odbiór nagrody, byłem świadkiem entuzjazmu,
jaki wywołała międzyszkolna rywalizacja w „Familiadzie”. Co ciekawe,
emocje te udzieliły się nie tylko dzieciom, ale także nauczycielom.
Emocja druga – wzruszenie. Ilu
osobom się ono udzieliło? Czy każdy
się do tego przyzna? Ja wzruszałem
się bardzo często, bo i powodów ku
temu nie brakowało. Jak bowiem
można przejść obojętnie np. wobec
widoku trzech pań z INMK: Doroty
Seweryn, Zuzanny Podlewskiej i Gizeli Skop, siedzących obok siebie
podczas wielu rocznicowych spotkań?
Albo jak można przyjąć bez emocji
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taki oto obrazek, gdy przedstawiciel
młodego pokolenia księży, ks. Daniel
Trojnar (moderator przemyski), pomaga podczas Eucharystii w dojściu
na miejsce kapłanowi-legendzie, ks.
prał. Sławomirowi Zarychowi?
W poniedziałek Krościenko było
solidnie przysypane świeżym śniegiem. Ulicą prowadzącą od domu „za
Cedronem” do kościoła parafialnego
idzie powoli drobna, kobieca postać,
trzymająca w ręku parasol (śnieg
wciąż sypie). Piszący te słowa, (jeszcze) młody i silny, dogania ją na wysokości remizy. Gdy ich kroki się
zrównują, starsza pani odwraca głowę
i prosi: „Mógłby mi Pan pomóc
przejść do kościoła, ciągle pada śnieg
i jest bardzo ślisko, boję się że się
przewrócę?”. I tak oto autor poniższego tekstu bierze pod ramię panią
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Gizelę Skop i pomaga jej dotrzeć do
dolnego kościoła.
Emocja trzecia – podziw. Dla kogo?
Choćby dla młodych aktorów z Rudy
Śląskiej, którzy przygotowali i wystawili w niedzielny wieczór spektakl pt.
„Prorok”. Młodzi twórcy przedstawili
historię i dzieło życie Sługi Bożego,
łącząc tradycyjne formy teatralne
z multimediami, takimi jak filmy
(autorskie, nakręcone specjalnie na
potrzeby sztuki), telewizyjne materiały
archiwalne czy prezentacje. W efekcie
powstało przedstawienie ciekawe
i wzruszające, a po zakończonym
spektaklu widzowie podkreślali swoje
uznanie dla ogromu pracy i trudu
włożonego w jego przygotowanie.
Emocja czwarta – nostalgia; odczuwalna zwłaszcza podczas sobotniego
wieczoru świadectw, który zupełnie

nieoczekiwanie przerodził się w jedno
wielkie wspominanie ks. Franciszka
Blachnickiego. Świadczyli świeccy
i księża, kobiety i mężczyźni, począwszy
od kierowców Sługi Bożego, poprzez
uczestników pierwszych rekolekcji oazowych, na jego współpracowniczkach
kończąc. Uczestnicy tego szczególnego
wieczoru odbyli swoistą podróż w czasie i przestrzeni, cofając się do lat siedemdziesiątych,i osiemdziesiątych.
Skansenowi mówimy „nie”
Podczas trzech rocznicowych dni
padło wiele słów – z różnych ust, w różnych momentach obchodów, zmuszały
do przemyśleń, wzbudzały radość.
Magda z Białegostoku po sobotniej
„Familiadzie” mówi mi tak: Najbardziej
podobał mi się konkurs, który przed
chwilą się zakończył. Chcę też powie137
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dzieć, że od patrona mojej szkoły mogę
się nauczyć miłości. On kochał dzieci
i młodzież. Spędzał z nimi dużo czasu,
opiekował się nimi. W podobnym tonie
wypowiada się rezolutny Janek z Nowego Sącza: To piękna rzecz, że my tutaj
przyjeżdżamy. Ksiądz Blachnicki jest
naprawdę bardzo fajnym patronem –
fajnym, ale także bardzo wymagającym.
Dlaczego? Bo był świętym człowiekiem,
a dojście do świętości jest bardzo trudne.
Trzeba stale nad sobą pracować. Dla
mnie ks. Franciszek stanowi wzór do
naśladowania, mówimy o nim np. podczas rekolekcji. Klasy z naszej szkoły
jeżdżą też na pielgrzymki do Krościenka.
Jak się jednak okazuje, wizyta w centrum Oazy była także dużym przeżyciem dla nauczycieli. Jedna z nich, pani
Agnieszka Opoka, anglistka ze szkoły
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w Nowym Sączu dzieli się ze mną takim
świadectwem: Czuję, że i ja zbliżyłam
się do postaci ks. Blachnickiego; powzięłam nawet postanowienie, że pomyślę
o wstąpieniu do Domowego Kościoła.
Kto wie, może będzie to taki duchowy
owoc dzisiejszego spotkania? Warto
także wspomnieć o słowach dyrektorów, którzy podkreślają, że przygotowania do obchodów śmierci ks. Blachnickiego zjednoczyły społeczności tworzące ich szkoły – pojawiały się głosy,
że nie było do tej pory takiego wydarzenia, które tak mocno scaliłoby uczniów
i pedagogów, i które pozwoliłoby tak
dobrze zapoznać się z osobą Patrona
szkoły.
Z kolei niedzielny konkurs obserwował pasterz diecezji tarnow-skiej, który
odjeżdżając, zostawił wszystkim zgro-
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madzonym następujące słowa: Myślę,
że czas Sługi Bożego ks. Franciszka
nadchodzi. Czasy w swojej istocie się nie
zmieniają. Ks. Blachnicki żył w czasach
ateizmu i niewiary – my też w pewnym
sensie w nich żyjemy. Różnica między
tymi dwoma epokami – Sługi Bożego
i naszą – polega być może na tym, że
kiedyś społeczeństwo było wobec ateizmu
krytyczne, a dzisiaj jest bezkrytyczne.
Ks. bp Władysław Bobowski w swoim
sobotnim kazaniu położył akcent na
kwestię wychowywania młodego pokolenia i podkreślił, że wzorem może tu
być osoba Sługi Bożego i dzieła Jego
życia. W poniedziałek, Pasterz diecezji
przemyskiej bp Adam Szal mówił
o osobie naszego Założyciela w kontekście jego współpracy z ks. bp Tadeuszem
Błaszkiewiczem. Ukazał, że dzięki niej
było możliwe połączenie urzędu i charyzmatu, a ruch oazowy mógł się rozwijać w jedności z Kościołem. Biskup
Szal, nawiązując do tematu roku liturgicznego „Kościół naszym domem”,
powiedział, iż ks. Blachnicki był kapłanem, który całym swoim życiem ukazywał jak budować żywy Kościółwspólnotę.
Na zakończenie krótka myśl autorstwa ks. Macieja Krulaka, wypowiedziana przez niego na piątkowych
Nieszporach w kaplicy Chrystusa Sługi:
To, co zostawił nam ojciec Franciszek,
jest wciąż żywe. My nadal powinniśmy
tym żyć, a nie pozostawać tylko na poziomie kombatanckiego wspominania
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„jak to wówczas było”. Nie możemy robić
skansenu czy muzeum z tego wszystkiego,
co zostało nam po Słudze Bożym. Chciałoby się powiedzieć – nic dodać, nic
ująć, zwłaszcza, że w podobnym tonie
wypowiadało się podczas obchodów
w Krościenku wiele osób. Czy mamy
w sobie dość odwagi, by nie zatrzymywać się na kombatanckich wspominkach, a zarazem pokorę, by charyzmat
Ruchu przekazywać następnym pokoleniom w takiej postaci, w jakiej widział
go zmarły przed 25 laty ks. Franciszek
Blachnicki, nasz Założyciel, Ojciec,
Duszpasterz?
Trzydniowy Dzień Wspólnoty
To były rekolekcje z ks. Franciszkiem
Blachnickim. Był czas i na modlitwę
(dziękczynną za jego życie i dzieło,
i prośby o szybką jego beatyfikację), i na
refleksję nad dziełem jego życia i dziedzictwem, które nam pozostawił, i na
rozmowy o teraźniejszości czy przyszłości Ruchu Światło-Życie. Można powiedzieć, że te trzy dni były takim jednym,
wielkim Dniem Wspólnoty, którego
celem było dziękowanie, uwielbienie
i prośba. Wszystko zaś we wspólnocie
osób konsekrowanych i świeckich,
różniących się miedzy sobą wiekiem,
wykształceniem, miejscem zamieszkania. Na te trzy dni połączył ich wszystkich ks. Franciszek Blachnicki, prorok
Żywego Kościoła.
Piotr Niedzielski
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Z życia Ruchu
Jubileusz Domowego Kościoła na Ukrainie

D

wadzieścia lat temu kilka osób, wśród których znaleźli się między innymi
ks. Franciszek Kołacz, św. pamięci s. Jadwiga Skudro, Elżbieta Kozyra oraz
ks. Stanisław Czenczek, przyjechało na Ukrainę, aby świadczyć o pięknie drogi
małżeństw w ramach Ruchu Światło-Życie. Dziś Domowy Kościół na Ukrainie
to ponad sto pięćdziesiąt kręgów i żywy, stale pogłębiający się charyzmat.
Z okazji okrągłego jubileuszu, moderator krajowy DK ks. Marek Borowski oraz
para krajowa DK Beata i Tomasz Strużanowscy, wysłali do ukraińskiej wspólnoty
list z życzeniami dalszej owocnej pracy, trwania w jedności i wierności charyzmatowi Ruchu oraz pomnażania osobistej i małżeńskiej świętości

Międzynarodowe spotkanie Ruchu Światło-Życie

W

czwartek, 16 lutego 2012 r., w częstochowskiej parafii św. Józefa, rozpoczęła
się kolejna Parresia, to jest osiemnaste już spotkanie oazowiczów z całego
świata. Inicjatywa ma za zadanie umożliwić wymianę doświadczeń z pracy Ruchu
Światło-Życie w różnych krajach, pogłębienie kontaktów, pomoc w rozeznawaniu
kształtowania struktur krajowych i inspirowanie głoszenia Ewangelii przez Ruch
„aż po krańce ziemi”.
Organizator, Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie
„Marianum” w Carlsbergu, zadbał o udział grup międzynarodowych w Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze. Nieobecni mieli
szansę włączyć się do spotkania nie tylko duchowo; organizatorzy oczekiwali na
Listy Jedności ze świadectwem życia Ruchu w różnych krajach.

O Ojcu Franciszku

O

gólnopolski tygodnik katolicki „Gość Niedzielny”, w numerze ósmym z 26
lutego br., zamieścił rozmowę ks. Tomasza Jaklewicza z moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie, ks. Adamem Wodarczykiem. Tematem spotkania
kapłanów było wspomnienie ks. Franciszka Blachnickiego, poprowadzone z perspektywy postulatora jego procesu beatyfikacyjnego.
Ksiądz moderator przypomniał, że Sługa Boży za życia prowadził oddolną drogę
przygotowania księży i laikatu dla służby Kościołowi w Polsce. Formował elitę, która
w dużej mierze stanowi także dzisiaj o sile polskiego Kościoła. Nie wolno zatem
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zapominać, że Ruch jako całość, został powołany w określonym celu, który nieustannie należy mieć na uwadze, pogłębiając własną formację.
O tym, dlaczego rozmowa nosi tytuł „Prorok” oraz na co dziś zwróciłby uwagę
ks. Blachnicki, zainteresowani dowiedzą się z ósmego numeru „Gościa Niedzielnego”

Uroczystości rocznicowe w archidiecezji katowickiej
W poniedziałek 27 lutego, w dwudziestą piątą rocznicę śmierci Ojca Franciszka
Blachnickiego, we wszystkich parafiach archidiecezji katowickiej odprawione
zostały Msze święte o jego rychłą beatyfikację. Posługę liturgiczną najczęściej
pełnili podczas nich członkowie Ruchu: zarówno oazy młodzieżowej jak i Domowego Kościoła.
Najwięcej członków Ruchu zgromadziło się na Eucharystii w katowickiej katedrze Chrystusa Króla, sprawowanej przez abp. Wiktora Skworca, któremu towarzyszyło przy ołtarzu blisko trzydziestu innych kapłanów, a wśród nich ks. Teodor
Suchoń, moderator diecezjalny DK. Mimo że ta Msza święta rozpoczęła się w samo
południe zwykłego dnia pracy, katedra była prawie pełna. Wśród wiernych obecni
byli m. in. Gabrysia i Józek Sobczykowie, para diecezjalna DK.

W Rzymie o rodzinach
Od 28 listopada do 1 grudnia 2011 roku odbyło się w Rzymie XX Zebranie
Plenarne Papieskiej Rady Rodziny. Spotkanie miało na celu uczczenie przypadającej w bieżącym roku XXX Rocznicy Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio i powołania Papieskiej Rady Rodziny. Zgromadzeni w Rzymie dokonali bilansu
dotychczasowej działalności Papieskiej Rady Rodziny i wpływu Adhortacji na
nauczanie Kościoła o rodzinie, analizując czas, jaki upłynął od ogłoszenia tego
dokumentu aż po dzień dzisiejszy, zwłaszcza w aktualnym kontekście Nowej
Ewangelizacji.
Ostatni dzień obrad, 1 grudnia, został poświęcony VII Światowemu Spotkaniu
Rodzin pod hasłem: „Rodzina: praca i święto”, które odbędzie się w Mediolanie
w dnach 30 maja-3 czerwca 2012r. Delegacja Archidiecezji Mediolańskiej, składająca się z duchownych i świeckich, której przewodniczył J.E. Ks. Kardynał
Angelo Scola, Arcybiskup Mediolanu, przedstawiła aktualny stan przygotowań
i program (prawie już ostateczny), tego doniosłego, światowego wydarzenia.
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Domowy Kościół na świecie
Hiszpania. Pierwsze spotkanie wspólnoty Domowego Kościoła w Barcelonie
odbyło się 8 grudnia 2011 r. Wzięły w nim udział cztery małżeństwa oraz Ks.
Ireneusz Kopacz z Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji w Carlsbergu Powstanie kręgu DK w stolicy Katalonii jest nie tylko sukcesem organizacyjnym, ale
również, a może przede wszystkim, ewangelizacyjnym. Jest również widomym
znakiem uniwersalności charyzmatu rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie.
USA. W Listopadzie 2011 r. odbyły się w Luizjanie rekolekcje ewangelizacyjne
dla Amerykanów. Wzięło w nich udział piętnaście amerykańskich małżeństw.
Wszyscy obecni zadeklarowali chęć głębszej formacji, zatem powstaną prawdopodobnie trzy kręgi Domowego Kościoła. Do organizatorów dotarły również informacje o innych parach, które, choć nie mogły uczestniczyć w rekolekcjach, są żywo
zainteresowane duchowością małżeńską. Być może będą to uczestnicy kolejnych
spotkań i następni członkowie amerykańskiej oazy rodzin.
Anglia. Londyński krąg Domowego Kościoła 22 stycznia 2012 r. zgromadził
swych członków na spotkaniu opłatkowym. Organizatorzy ubolewali nad niezbyt
licznym uczestnictwem w tym wspólnotowym wydarzeniu. Domowy Kościół jest
na Wyspach obecny co najmniej kilka lat, jednak jego głównym problemem jest
rozproszenie i słaby kontakt między kręgami w Anglii i Walii. Pomocą i wsparciem
dla animatorów i członków Ruchu w Anglii jest para łącznikowa: Maria i Ryszard
Karolewscy z Poznania.
Szkocja. Historia Domowego Kościoła w Szkocji sięga 2007 roku, kiedy to powstał
pierwszy krąg, łączący mieszkańców Dundee, Perth, Kirkcaldy oraz okolic. Jako
kolejna powstała wspólnota małżeństw w Edynburgu, pod opieką duchową ks.
Andrzeja Jabłońskiego. Po dwóch latach zawiązał się w Edynburgu drugi krąg,
a jego moderatorem został ks. Jerzy Suszko SAC, proboszcz parafii św. Jana w Edynburgu. Po upływie kolejnego roku powstał trzeci krąg, obecnie pilotowany. Kapłanem odpowiedzialnym za tę najmłodszą grupę, jest ks. Marcin Motyka SAC,
proboszcz parafii Św. Kentigerna w Edynburgu.
Rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie w stolicy Szkocji łączy obecnie osiemnaście
małżeństw, które biorą czynny udział w życiu parafialnym, między innymi zapewniając posługę podczas comiesięcznych Mszy św. sprawowanych dla nich w katedrze. Ponadto są aktywnymi uczestnikami scholi i służby liturgicznej. Znakomitą
większość nadzwyczajnych szafarzy Najświętszego Sakramentu dla Polonii gromadzącej się w katedrze stanowią mężczyźni z kręgów Domowego Kościoła.
Redakcja przeglądu: Monika Jasina
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Exsultate Deo
to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli
Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii. Organiści, muzycy
kościelni i wszyscy, dla których ważna jest troska o piękno
liturgii, znajdą w nim szeroki wybór melodii części stałych
Mszy Świętej, psalmów, pieśni na poszczególne okresy roku
liturgicznego oraz hymny i pieśni okolicznościowe. Autorka
zwraca uwagę, iż „muzyka powinna jeszcze bardziej podkreślać charakter liturgii, uwzględniać wrażliwość naszych czasów i tradycje
muzyczne poszczególnych regionów”, dlatego najnowsze wydanie jej śpiewnika
zawiera nie tylko najważniejsze wytyczne na temat muzyki kościelnej, ale
również praktyczne porady, w jaki sposób należy dobierać śpiewy na liturgię.

W głębi… Posługa i formacja animatora
liturgicznego
Dzisiaj Ruchowi, ale w jakimś stopniu także całemu Kościołowi, potrzeba wejścia w głąb, zanurzenia się w pięknie
liturgicznych znaków, wnikania w znaczenie sprawowanych
obrzędów i nieustannego poszukiwania połączenia sprawowanej liturgii z codziennym życiem. Książka Krzysztofa
Porosło, długoletniego animatora Ruchu Światło-Życie,
dzisiaj kleryka Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej,
jest zaproszeniem skierowanym do animatorów liturgicznych oraz wszystkich
osób autentycznie zainteresowanych liturgią, aby popatrzeć na nią z szerszej
nieco perspektywy, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni oraz aby odkryć
ogromną moc i dynamikę formacji liturgicznej w Ruchu. Uważny Czytelnik
może spodziewać się szczegółowego omówienia bardzo ważnych tematów
i problemów związanych z liturgią.
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Wyzwoleni w Chrystusie. Podręcznik
Rekolekcji Parafialnych

Najnowsze wydanie podręcznika Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Wyzwolenia i parafialnych rekolekcji Ewangelia Wyzwolenia.
Podręcznik proponuje fascynującą przygodę, której inicjatorem
był sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Jej uczestnikami stali
się jego liczni współpracownicy oraz naśladowcy także w czasach dzisiejszych. Spotkania ewangelizacyjne – które można
przeprowadzić zarówno w parafiach jak i innych środowiskach
– staną się miejscem wyzwolenia mocą Ewangelii Chrystusowej. Choć w rekolekcjach
podejmowany jest na pierwszym planie problem alkoholowy, to przecież dotyczą
one wszystkich uzależnień „uwłaczających godności człowieka”. Uczestnicy rekolekcji „Ewangelia Wyzwolenia” otrzymują propozycję twórczego stylu życia poprzez
promowanie człowieka wolnego, gotowego wspierać ludzi uzależnionych i chroniącego młodzież. Nowe wydanie podręcznika składa się z trzech części. Pierwsza
wprowadza w zasady przygotowania rekolekcji ewangelizacyjnych, druga szczegółowo omawia nabożeństwa na każdy dzień rekolekcji parafialnych (lub środowiskowych, np. szkolnych), trzecia zaś cześć to program przygotowania zespołu prowadzącego.

Zeszyty Formacji Liturgicznej
to pomoce duszpasterskie wydawane z mandatu Komisji ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski.
W ramach serii ukazywać się będą zeszyty tematyczne poświęcone różnym zagadnieniom dotyczącym rozumienia liturgii, uczestnictwa w niej oraz podejmowania współodpowiedzialności za jej kształt. Każdy zeszyt zawierać będzie dwie
części: pierwszą – o charakterze pogłębionego, teologicznego
opracowania tematu i drugą, w której zamieszczone zostaną
sugestie dla głoszących homilie i katechetów oraz propozycje
spotkań formacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pierwszy – rozpoczynający
nową serię wydawniczą – zeszyt wprowadza w szeroką problematykę liturgiczną.
Pomaga odpowiedzieć na pytania: Czym jest liturgia? Jak była rozumiana w historii Kościoła? Jakie rozumienie liturgii przekazuje nam Sobór Watykański II? Jaka
jest relacja liturgii do nabożeństw? Ukazuje istotne cechy liturgii, a przez to wskazuje
sposób jej przeżywania. Oprócz ogólnej refleksji nad liturgią zawiera propozycje
spotkań w grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych.Światło i ciemność to rzeczywistości, które odgrywają ważną rolę w życiu człowieka i świata. Światło należy też
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do podstawowych znaków liturgicznych. Nie zawsze jednak uczestnicy liturgii odczytują głębię treści, którą ten znak ze sobą niesie. Zeszyt „Znak i posługa światła
w liturgii” wprowadza czytelnika w zakorzeniony w Biblii świat liturgicznych znaków,
w którym światło niesie ze sobą wspaniałe przesłanie o Bogu i człowieku, o życiu
i prawdzie. Zeszyt zawiera także wyjaśnienia dla tych, którzy posługują wobec tego
znaku. Część druga publikacji zawiera pomoce do spotkań w grupach formacyjnych.
Jedną z nowości posoborowej liturgii Eucharystii jest modlitwa powszechna. Jej
przywrócenie – po wiekach nieobecności – nakazała Konstytucja o liturgii świętej
Soboru Watykańskiego II. Spotykamy się z nią obecnie w każdej Eucharystii. Nie
zawsze jednak wspólnota sprawująca Eucharystię rozumie znaczenie tej modlitwy
i angażuje się w jej przygotowanie i przeżywanie. W nowym i pełniejszym odkryciu
tej niezwykłej modlitwy może pomóc zeszyt „Modlitwa powszechna w celebracjach
liturgicznych”; został w nim ukazany rozwój tej modlitwy w historii i jej znaczenie
dzisiaj, przedstawiono w nim także praktyczne sposoby angażowania wiernych
świeckich w jej przygotowanie i przeżycie.
FOTOALBUM to doskonały prezent na każdą okazję.
To dobry pomysł na zachowanie wspomnień z wakacji,
pielgrzymek, rekolekcji… Elegancka pamiątka z najważniejszych wydarzeń: chrzcin, komunii, ślubu… i tego wszystkiego
co może podpowiedzieć wyobraźnia!
Zadziw formą i kreatywnością
swoich fotografii
FOTOALBUM to idealny sposób na nadanie Twoim
fw wspomnieniom niepowtarzalnej formy. Dzięki rozwojowi
fotografii cyfrowej każdy z nas wykonuje setki zdjęć, które
następnie przetrzy- muje w pamięci swojego komputera.
Wywołanie wszystkich zbiorów byłoby bardzo kosztowne
a często okazuje się, że nie wszystkie fotografie są dla nas
wartościowe. Posiadanie takiej ilości zdjęć powoduje, że
WSPANIAŁA PAMIĄTKA
trudno się w nich odnaleźć przez co rzadko do nich zagląNIEPOWTARZALNY PREZENT
damy.
FOTOALBUM to lepszy sposób na Twoje zdjęcia.
Pozwala na zorganizowanie fotografii w postaci poręcznych albumów. Oglądanie FOTOALBUM
jest o wiele bardziej atrakcyjne od oglądania zdjęć na ekranie komputera. Jest to forma, która
w świetny sposób pozwala na stworzenie wspaniałej pamiątki ze ślubu, chrzcin, komunii,
prymicji, rekolekcji... FOTOALBUM to również oryginalny prezent na każdą okazję.
Nasze FOTOALBUMY to gwarancja najwyższej jakości za rozsądną cenę.
FOTOALBUMY są drukowane na profesjonalnym sprzęcie poligraficznym z wykorzystaniem najwyższej jakości papierów. Oprawiane w dokładnie taki sam sposób jak tradycyjne
fotoalbumy dostępne w księgarniach. Twarda oprawa, szyte nićmi wkłady zapewniają doskonałą jakość oraz trwałość przez wiele lat.
e-mail: fotoalbum@wydawnictwo-oaza.pl tel: 668 803 991
www.wydawnictwo-oaza.pl
Wydawnictwo Światło-Życie prezentuje:

F O T OA L B U M Y
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Darowizny na rzecz Ruchu Światło-Życie
Odliczenie 1% podatku przy rozliczeniu podatkowym nie jest jedyną możliwością finansowego wsparcia Ruchu. Innym sposobem są wpłaty darowizn na rzecz Ruchu na
podane niżej konta.
Wpłaty te można odliczać od podatku do wysokości aż 6% uzyskanego dochodu jako
darowizny przeznaczone na cele kultu religijnego.
Wpłat można dokonywać przez cały rok.
Informacje o ulgach i odliczeniach związanych z darowiznami na cele kościelne: www.
pit.pl/darowizny-koscielne
Konta
A. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” GBG S.A. I O / Katowice, nr NRB:
10 1560 1108 0000 9060 0019 2360. Na to konto wpłacamy składki od członków DIAKONII, na fundusz moderatora, na funkcjonowanie diakonii centralnych, wpłaty „od
uczestnika”.
B. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” GBG S.A. I O / Katowice, nr NRB:
47 1560 1108 0000 9060 0019 2373. Na to konto dokonujemy wpłat na proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
C. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” w Krościenku BS w Krościenku
n. Dunajcem:
•
nr NRB: 05 8817 0000 2001 0020 3300 0001 – rachunek KOPIA GÓRKA: Jest to
konto Centrum Ruchu w Krościenku i na nie należy wpłacać różne ofiary, tj.: na
funkcjonowanie, na modernizację i remonty w Centrum w Krościenku;
•
91 8817 0000 2001 0020 3300 0102 – DOR – rachunek DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH: Jest to konto CDOR i na nie należy wpłacać zaliczki na rekolekcje organizowane przez CDOR (zawsze z dokładnym opisem: kto, który turnus,
jakie rekolekcje) oraz ofiary na fundusz rekolekcyjny;
•
21 8817 0000 2001 0020 3300 0101 – rachunek DIAKONIA SŁOWA W KROŚCIENKU Jest to konto Diakonii Słowa w Krościenku i na nie należy wpłacać
należności za materiały zakupione w DS w Krościenku.
D. Fundacja „Światło-Życie”, Ośrodek w Krościenku BS w Krościenku n. Dunajcem,
nr NRB: 25 8817 0000 2001 0000 1209 0001. Na to konto wpłacać można darowizny na
rzecz Fundacji. Są to darowizny na cele statutowe Ośrodka Fundacji w Krościenku oraz
na pismo KWC„Eleuteria”.
E. Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2, 34-450
Krościenko n. Dunajcem Bank Pekao SA IV Oddział w Lublinie, nr NRB: 31 1240 2500
1111 0010 0281 5117. Na to konto wpłacamy pieniądze przeznaczone na wsparcie
Archiwum Głównego Ruchu
Fundusz misyjny
Gromadzi środki na prowadzenie działalności misyjnej Ruchu Światło-Życie. Wpłat
można dokonywać na konto Centralnej Diakonii Misyjnej:
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450
Krościenko n. Dunajcem, nr 94 1560 1111 2107 0220 1803 0007.
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Pytania
nie tylko do proboszczów

1.

Pokaż główne kierunki Twojej pracy w ubiegłym roku.
Jakie cele chciałeś osiągnąć?

2.

Pokaż silne strony życia w Twojej parafii, które
należałoby pomnożyć.

3.

Gdzie dostrzegasz największe słabości Twojej wspólnoty
parafialnej?

4.

W jaki sposób realizowana jest misja ewangelizacyjna
w Twojej parafii? Ilu ludzi jest w nią zaangażowanych?

5.

W jaki sposób realizowana jest odnowa liturgiczna
w Twojej parafii? Ile osób jest w nią zaangażowanych?

6.

W jaki sposób realizowane jest życie we wspólnotach
podstawowych – ruchy, małe grupy?

7.

Na ile członkowie różnych grup i wspólnot podejmują
posługę w Twojej parafii?

8.

Jak liczne jest grono Twoich współpracowników,
z którymi spotykasz się regularnie na modlitwie,
dzieleniu się słowem Bożym i planowaniu życia parafii?

9.

W jaki sposób chciałbyś pozyskać nowych ludzi
świadomie uczestniczących w życiu Twojej wspólnoty
parafialnej?

10. W jaki sposób chciałbyś odnowić życie liturgiczne

w Twojej parafii?

11. Jak ożywić życie parafialnej rady duszpasterskiej
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i ekonomicznej – tworzenie zespołu ludzi przejętych
wizją odnowy parafii?

