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Przepis
na Królestwo

Zastosował prosty przepis...
Zakwas. Prawidłowo rośnie trzy dni. Potrzeba mu czystego naczynia.
Odpowiedniej temperatury. Czasu.
Wsadzony w mąkę znowu potrzebuje tego samego, tyle że krócej i mechanicznego dopowietrzania. Wręcz rzucania ciastem, ugniatania, składania,
żeby nabrało lekkości, prawidłowej konsystencji...
Królestwo rośnie tak niewidocznie, powoli, podobnie wrzucone w rolę
ziarenko nie daje nadziei. Jest małe i najpierw w ogóle nie widać niczego
prócz ziemi. Umieranie do wewnątrz.
Nagle któregoś dnia po prostu pojawia się drzewo, a w misie ciasto wylewa się po brzegi. Efekt końcowy. A przecież te wszystkie pośrednie stany
tak trudno odróżnić od czegokolwiek. Te procesy umierania, te rozkłady,
toczenia łez i wyrywania chwastów.
Ciasto rośnie powoli, ale może je przerwać jakiś lodowaty powiew. Właściwa temperatura zapewnia wzrost. Czasem wydaje się za wysoka, czasem
za niska. Nigdy w sam raz, ale ciągle we właściwym przedziale.
I najważniejsza. Ta serdeczna ręka, która wprawnie wszystkim kieruje ku
celowi. Ta ręka wykonująca tysiące małych pielęgnacyjnych gestów, bez
których nie byłoby tego chleba i drzewa. Ktoś mądrze powiedział, że to
„rosnące królestwo” to tysiące dobrych gestów, które wydają się być czasem
takie oczywiste. Ale przecież nie muszą takie być.
I jeszcze jedno... Efektem końcowym ciasta jest chleb, a chleb się rozdaje.
Być jak chleb. Najpierw trzeba umrzeć do środka. Potem dopiero wszystko
się rozrasta.
Królestwo tak czy inaczej musi przyjść. Obiecane przecież. Przecież
Słowo raz rzucone nie opada tak po prostu bez odpowiedzi, zanim nie wyda
tego, co obiecało.
Anna Czyż
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�djęcie:
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Kronika
Żywego Kościoła

O

statni kwartał 2012 roku
upłynął w mojej posłudze
pod znakiem różnorakich
rekolekcji i spotkań. Były to w dużej
mierze sympozja, szkolenia i rekolekcje adresowane do księży i kleryków
oraz rekolekcje dla rodzin z Domowego Kościoła. Wziąłem również
udział w Jubileuszu Ruchu w diecezji
łowickiej, a także w październikowej
Ewangelizacji Krakowa, realizowanej
pod hasłem „BMW czyli Bliżej-Mocniej-Więcej”.
W nurcie formacji
kapłańskiej
Koinonia, czyli praca z oazowymi
proboszczami
Pierwszym ważnym wydarzeniem,
o którym chcę wspomnieć, było Ogólnopolskie Spotkanie Proboszczów
„KOINONIA”. Spotkanie było skoncentrowane wokół tematu „Ku odnowie wspólnoty lokalnej – parafii; Plan
Ad Christum Redemptorem 2 –
w służbie odnowy parafii”. Sympozjum
odbyło się w dniach 8-10 października
2012 roku w Porszewicach. Uczestni-

4

czyło w nim 22 kapłanów z 14 diecezji.
Podczas spotkania w ramach 4 sesji
podjęliśmy następujące tematy: Nowa
ewangelizacja w parafii – wyzwania
i inspiracje płynące z Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej; Rok wiary
w parafii – wyzwania i inspiracje; „Być
solą ziemi” – nowy rok duszpasterski
– wyzwania i inspiracje; Triduum
Paschalne w parafii – odnowa parafii
przez liturgię. Spotkanie dało okazję
do refleksji nad wyzwaniami ewangelizacyjnymi, które stoją przed współczesną parafią w kontekście synodu,
roku wiary i nowego roku duszpasterskiego. Wśród propozycji pracy w parafiach prowadzonych w duchu programu „Koinonia – Parafia wspólnota
wspólnot” według planu Ad Christum
Redemptorem 2, przedstawiłem następujące propozycje pastoralnej odnowy
parafii w roku formacyjnym i liturgicznym 2012/13:
a) wprowadzenie w parafiach modlitwy „Niech zstąpi Duch Twój!”,
b) opracowanie planu pastoralnego
w parafii na najbliższe lata o nazwie
Ad Christum Redemptorem i zapo-
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komunijnych oraz młodzieży przystępującej do bierzmowania.
e) ewangelizacja parafii przez odnowioną liturgię: Triduum Paschalne
celebrowane jako rekolekcje mistagogiczne w parafii w Roku Wiary.
Seminarzyści legniccy, czyli ku
przyszłości Ruchu
Pod koniec października prowadziłem rekolekcje w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy, skoncentrowane wokół tematu „Duchowość
kapłańska w epoce nowej ewangelizacji”. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, tym bardziej, że realizowane
w czasie, gdy w Rzymie odbywał się
Synod biskupów poświęcony nowej
ewangelizacji. Miałem w ten sposób
okazję ukazać żywotność charyzmatu

Fot. ks. Piotr Drozd

znanie z nim liderów życia parafialnego,
c) pomnożenie liczby liderów nowej
ewangelizacji dla realizacji Planu Ad
Christum Redemptorem 2 parafii za
pomocą czterodniowych rekolekcji
dla liderów parafialnych przygotowujących do posługi animatorów
nowej ewangelizacji w parafii
(ORAE) oraz 10 sesji dla liderów
życia parafialnego według programu
„Modlitwa-Troska-Ewangelizacja”,
d) zorganizowanie w parafii rekolekcji
ewangelizacyjnych w Roku Wiary,
wraz z wszystkimi liderami życia
parafialnego przygotowanymi przez
ORA-E oraz sesje „Modlitwa-Troska
-Ewangelizacja” – adresatem rekolekcji ewangelizacyjnych mogą być
szczególnie rodzice dzieci pierwszo-
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Ruchu Światło-Życie dla współczesnych wyzwań duszpasterskich, przed
którymi już wkrótce staną młodzi
alumni. Jest to szczególnie istotne
w diecezji legnickiej, gdzie niewątpliwie
trzeba podejmować starania o większe
zaangażowanie księży w pracę metodami formacyjnymi Ruchu ŚwiatłoŻycie.
Rekolekcje dla moderatorów, czyli
budowanie wizji pomnożycieli
Z kolei w listopadzie prowadziłem
trzy serie rekolekcji dla kapłanów –
moderatorów naszego Ruchu. Najpierw
były rekolekcje dla moderatorów diecezjalnych Ruchu Światło-Życie i moderatorów diecezjalnych Domowego
Kościoła, które miały miejsce w Porszewicach. W rekolekcjach uczestniczyło
21 moderatorów diecezjalnych (w tym
3 moderatorów diecezjalnych DK).
Celem tych rekolekcji jest budowanie
właściwej wizji posługi moderatora
diecezjalnego oraz doświadczenie daru
jedności poprzez wspólnotę modlitwy
i dzielenia się doświadczeniem posługi
w diecezji lub zgromadzeniu. Był to, po
raz kolejny, bardzo owocny czas wspólnego spotkania, który pozwolił na budowanie siły duchowej i wizji członków
Kolegium Moderatorów Ruchu Światło-Życie w oparciu o charyzmaty Ruchu oraz tematy dotyczące posługi
moderatora diecezjalnego.
Później prowadziłem rekolekcje dla
moderatorów ruchu z diecezji bielsko6
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żywieckiej, skoncentrowane wokół
charyzmatów naszego Ruchu, opisanych przez ks. Blachnickiego w „Liście
z Boliwii”.
Z kolei rekolekcje kapłańskie dla
moderatorów, które odbyły się w ostatnim tygodniu roku liturgicznego,
zgromadziły w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku 106 kapłanów
z całej Polski i z zagranicy – Ukrainy,
Niemiec i Anglii. Podczas tych rekolekcji ukazałem kapłanom osobę Założyciela Ruchu, Sługi Bożego ks. F.
Blachnickiego, jako wzór duchowości
kapłańskiej w epoce nowej ewangelizacji. Ojciec Franciszek został ukazany
uczestnikom rekolekcji jako wzór
nawrócenia, wiary konsekwentnej
i bogatej duchowości kapłańskiej
wyrażającej się w następujących elementach: Kapłan Chrystusa Sługi,
Otwarty na Ducha Świętego, Czciciel
Maryi, Głosiciel słowa Bożego, Rozmiłowany w liturgii, Zatroskany
o Kościół, Umiłowanie człowieka, Dar
z siebie samego – gorliwość, Twórczy
niepokój – inicjatywność, Radykalizm
i maksymalizm, Wdzięczny za Boże
dary i ufny w działanie Opatrzności,
Kapłan o duchu prorockim – Krytycyzm, Spragniony świętości, Człowiek
modlitwy. Uczestnicy rekolekcji mieli
również okazję rozważyć charyzmat
życia sługi Bożego, jakim jest Ruch
Światło-Życie. Rekolekcyjny czas
rozważania bogactwa duchowego
sługi Bożego ks. F. Blachnickiego
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Z Domowym KościOŁEM
o charyzmatach Ruchu

ubogacony był również darem wspólnotowej modlitwy kapłańskiej w bliskości grobu Założyciela Ruchu Światło-Życie oraz dzieleniem się doświadczeniem życia i posługi kapłańskiej,
szczególnie podczas pracy w małych
grupach. W ostatnim dniu rekolekcji
moderatorzy mieli okazję reflektować
wezwania płynące z rekolekcyjnych
rozważań. Wyrażały się one w trosce
o osobiste uświęcenie życia, realizowane szczególnie w ramach Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, oraz w zaangażowaniu w nową ewangelizację
poprzez Plan Ad Christum Redemptorem 2. W ten sposób obecne pokolenie moderatorów oazowych powinno w moim rozeznaniu pomnożyć
duchowe dziedzictwo życia Sługi Bożego ks. Blachnickiego, który prosił
w swoim Testamencie, aby po jego
śmierci rozwijać, dla dobra Kościoła,
dzieło jego życia – Ruch Światło-Życie.

Archidiecezja przemyska
– Wola Dalsza
W listopadzie miałem również okazję poprowadzić dla rodzin z Domowego Kościoła rekolekcje „Charyzmat
i wierność”, prezentujące charyzmat
i duchowość naszego Ruchu. Pierwsza
seria rekolekcji odbyła się w Woli
Dalszej dla rodzin z archidiecezji
przemyskiej, z rejonów Łańcut I i II,
które zgromadziły ponad 200 osób.
Wzruszający był fakt, że w kościele
parafialnym w tej miejscowości znajdowały się przepiękne witraże, ufundowane przez członków Domowego
Kościoła z tej parafii, przedstawiające
sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego oraz Świętą Rodzinę, tak dobrze
znaną z ikony patronackiej Domowego
Kościoła.

Spotkania z duszpasterzami
krakowskimi, czyli troska o ruch
w parafiach
W listopadzie prowadziłem również
w ośrodku rekolekcyjnym Księży
Misjonarzy św. Wincentego a Paulo
w Krzeszowicach, podczas dwóch
spotkań, wykłady dla księży wikariuszy z archidiecezji krakowskiej, prezentujące aktualność i żywotność
charyzmatu Ruchu Światło-Życie
w obliczu aktualnych wyzwań duszpasterskich.

Diecezja tarnowska – Ciężkowice
Z kolei drugą serię rekolekcji „Charyzmat i wierność” poprowadziłem
w domu rekolekcyjnym Domowego
Kościoła w Ciężkowicach w diecezji
tarnowskiej. Uczestniczyły w nich
rodziny nie tylko z diecezji tarnowskiej, ale także m. in. z archidiecezji
lubelskiej, warszawskiej, łódzkiej,
krakowskiej oraz z diecezji świdnickiej
i włocławskiej.
Te dwie serie rekolekcji były okazją
do intensywnego przeżywania i odkry7
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wania pełni i bogactwa charyzmatu
Ruchu Światło-Życie w całościowej,
integralnej wizji, pozostawionej nam
przez Ojca Franciszka Blachnickiego.
Formacja Diakonii
Jedności (ORDJ), czyli
formacja Diakonii Ruchu
Na koniec roku liturgicznego i początek Adwentu poprowadziłem
w ośrodku w Porszewicach doroczne
rekolekcje dla członków Diakonii
Jedności, czyli Oazę Rekolekcyjną
Diakonii Jedności. W rekolekcjach
wzięło udział 78 osób z 22 diecezji
oraz z Centrów Ruchu w Krościenku
i w Carlsbergu. Podczas ORDJ rozważaliśmy po raz pierwszy hasło pracy
rocznej roku formacyjnego 2013/14
„Narodzić się na nowo”. Słowa te,
zaczerpnięte z 3 rozdziału Ewangelii
wg św. Jana, z rozmowy z Nikode8

mem, uświadamiają, że trzeba się na
nowo narodzić przez wiarę w Jezusa
jako Mesjasza, Syna Bożego. Dzięki
temu nowemu narodzeniu, które
dokonuje się w mocy Ducha Świętego,
odnoszą się do nas słowa: „Kto rodzi
się dwa razy, umiera jeden raz. Kto
rodzi się jeden raz, umiera dwa razy”.
Inne tematy, które podjąłem podczas
ORDJ to znaczenie diakonii jedności
w Ruchu, posługa bycia uczniem
Pańskim oraz potrzeba rozeznawania
aktualnych znaków czasu i płynących
z nich wezwań. Do znaków tych zaliczam Synod Biskupów o nowej ewangelizacji, Rok Wiary, hasło pracy
duszpasterskiej polskiego Kościoła
2012/13 „Być solą ziemi”. Równocześnie w Ruchu Światło-Życie wspominać będziemy w nadchodzącym roku
2013 ważne rocznice: 50-lecie pierwszej Oazy Niepokalanej (dla dziewcząt

Pismo Ruchu Światło-Życie

ze szkół średnich – 1963); 40-lecie
oddania Ruchu Światło-Życie Niepokalanej, Matce Kościoła, dokonane
przez kard. Karola Wojtyłę – bł. Jana
Pawła II w Krościenku 11.06.1973 r.
– uznane przez Założyciela Ruchu
sługę Bożego ks. F. Blachnickiego jako
Akt Konstytutywny Ruchu ŚwiatłoŻycie oraz 40-lecie pierwszej rekolekcyjnej Oazy Rodzin. Wspomniane
znaki czasu Kościoła ukazałem
uczestnikom ORDJ jako rzeczywistości, które jeszcze bardziej ukierunkowują nas na nową ewangelizację, którą
w Ruchu chcemy podjąć w ramach
Planu Ad Christum Redemptorem 2.
Uświadamiałem uczestnikom ORDJ,
że w roku 2013/14 powinniśmy w Ruchu Światło-Życie organizować kolejne serie rekolekcji ORAE oraz sesje
„Modlitwa-Troska-Ewangelizacja”,
które można realizować jako przygotowanie do przeprowadzenia w naszych parafiach różnych form rekolekcji ewangelizacyjnych. Ich celem
powinno być głoszenie naszej wiary
w Jezusa Chrystusa jako Pana w Roku
Wiary oraz pomnażanie formacyjnych grup ewangelizacyjnych naszego
Ruchu. Ważnym zadaniem „ad intra”
powinna być także walka o katechumenalny wymiar życia naszych wspólnot oazowych, wyrażająca się troską
o to, aby były one miejscem przekazywania i dojrzewania żywej wiary
w sercach członków naszych wspólnot
oraz wynikająca ze wspomnianych
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wyżej jubileuszów Ruchu, wierność
w odkrywania bogactwa 10 charyzmatów Ruchu Światło-Życie, opisany c h p r z e z s ł u g ę B o ż e g o k s .
F. Blachnickiego w „Liście z Boliwii”.
Wierność wobec wszystkich tych
charyzmatów jest warunkiem owocności posługi naszego Ruchu i jego
duchowej siły w realizacji Planu
ACR 2.
Łowicki jubileusz, czyli
wspominanie z myślą
ku przyszłości
W dniu Niepokalanego Poczęcia
NMP, 8.12.2012 r., w święto patronalne naszego Ruchu, miałem okazję
wziąć udział w uroczystościach 20-lecia Ruchu Światło-Życie diecezji łowickiej. Spotkanie, które miało miejsce w Skierniewicach, zgromadziło
sporą liczbę członków naszego Ruchu
z tej diecezji. Uczestnicy jubileuszowego dnia wspólnoty mieli okazję
wysłuchać referatów ukazujących
historię Ruchu w diecezji, później
wziąć udział w świątecznej Eucharystii pod przewodnictwem biskupaseniora diecezji łowickiej Alojzego
Orszulika, pod którego pasterskim
okiem tworzyła się struktura Ruchu
w nowej diecezji. To jubileuszowe
spotkanie było również okazją do
spojrzenia ku przyszłości – aby dziękując Bogu za łaski otrzymane w minionych latach, członkowie Ruchu
w diecezji łowickiej podjęli trud no9
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wej ewangelizacji poprzez pomnażanie liczby wspólnot oazowych w swojej diecezji. Mam nadzieję, że ta myśl
o pomnożeniu i duchowej odnowie
zaowocuje już niebawem we wspólnotach oazowych diecezji łowickiej.

w Ruchu Światło-Życie, abyśmy nie
bali się podejmować wielkich dzieł
ewangelizacyjnych, z wielkim rozmachem, godnym naszego Pana, w ramach „Planu Ad Christum Redemptorem 2”!

BMW, czyli Ewangelizacja
Krakowa
Kończąc kolejny odcinek „Kroniki
żywego Kościoła” chciałbym wspomnieć jeszcze o moim udziale
w Ewangelizacji Krakowa, która pod
hasłem „BMW czyli Bliżej-MocniejWięcej” była prowadzona w dniach
19-21.10.2012 na stadionie „Cracovii”
oraz w sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Łagiewnikach. Nasz Ruch
aktywnie włączył się w to wydarzenie,
które cechował duży rozmach i pragnienie, aby wychodzić z Ewangelią
na place i ulice wielkiego miasta.
Myślę, że było to owocne wydarzenie,
które przede wszystkim wyzwalało
z lęku przed dawaniem świadectwa
o Jezusie wobec współczesnego świata
i pokazywało moc działań podejmowanych w jedności poprzez członków
różnych ruchów i wspólnot. Cieszę
się, że miałem okazję poprowadzić
podczas tego spotkania modlitwę
przyjęcia Jezusa jako osobistego Pana
i Zbawiciela, dając równocześnie
świadectwo mojego osobistego spotkania z Jezusem jako Panem i Zbawicielem! Krakowskie ewangelizacyjne „BMW” jest dla nas zachętą

Ku przyszłości, czyli rok
Pański 2013
Czytelnicy „Oazy” będą czytać te
słowa, kiedy będę już po styczniowych
spotkaniach z Centralna Diakonią
Jedności, Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu
Polski, z liderami Ruchu Nowego
Życia, po Oazie Jedności Diakonii
Formacji Diakonii, Spotkaniu Opłatkowym Domowego Kościoła, rekolekcjach ORAE dla diecezji legnickiej
i ORD w Gdyni. A potem w lutym
przyjdzie czas na kolejne spotkanie
Studium Formacji Pastoralnej na
Ukrainie, spotkania z referentkami ds.
powołań żeńskich zgromadzeń zakonnych i w końcu czas kolejnej, 38
Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze.
Tak więc nowy rok Pański 2013 przynosi kolejne zadania w procesie budowania żywego Kościoła! Niech Bóg
będzie uwielbiony!
Pan z Wami!
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Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny
Ruchu Światło-Życie
Katowice, 10 stycznia 2013 r.

TEMAT ROKU

R

ozprzestrzeniła się pustka. Ale właśnie
wychodząc od doświadczenia tej pustyni,
możemy odkryć na nowo radość wiary, jej
życiowe znaczenie dla nas, mężczyzn i kobiet.
Na pustyni odkrywa się wartość tego, co jest
niezbędne do życia. Na pustyni trzeba nade
wszystko ludzi wiary, którzy swym własnym
życiem wskazują drogą ku Ziemi obiecanej i w ten
sposób uobecniają nadzieję. Dziś bardziej niż
kiedykolwiek ewangelizowanie oznacza bycie
świadkiem nowego życia, przemienionego przez
Boga, i w ten sposób wskazywanie drogi.

Oaza
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Dziesięć wielkich
charyzmatów
Oto wspaniała wizja charyzmatu Ruchu Światło-Życie, jaka zarysowała się
jasno w mojej świadomości w drodze do Boliwii.
Charyzmat Ruchu... W ciszy wieczornego lotu wyraźnie stanęło w mojej świadomości wszystko, co stanowi
treść tego określenia. Ująłem to w dziesięciu następujących punktach. Zawierają one to, co można by nazwać
wielkimi charyzmatami Ruchu:
1. Charyzmat Światło-Życie, czyli:
charyzmat metody owocnego działania. Podwójna jednostronność zagraża
owocności działania chrześcijan
w świecie: z jednej strony jednostronność intelektualizmu i racjonalizmu,
która zadowala się poznaniem dla samego poznania, bez uwzględnienia
postulowanego charakteru prawdy
w każdym podmiocie; z drugiej strony
jednostronność woluntaryzmu i emocjonalizmu, czyli działania nie prześwietlonego prawdą i nie poddanego
wymaganiom prawdy. Obie jednostronności stanowią jakieś wewnętrzne
zniewolenie człowieka i pozbawiają
jego działalność owocności i skuteczności. Natomiast formuła Fos-Zoe,
Światło-Życie, postulująca jedność
poznania i działania w człowieku,
12

wskazuje na prawdziwą wolność człowieka, która polega na dobrowolnym
poddaniu się wymaganiom prawdy –
w myśl słów Chrystusa: Poznacie
prawdą, a prawda was wyzwoli (J 8,
32). Realizowanie tej wolności w człowieku, jako podstawowy postulat pedagogii Ruchu, prowadzi do wychowania nowego człowieka i do rozwiązania
kluczowego problemu współczesnego
świata, zagrożonego wielorakim rozdarciem, przede wszystkim w samym
człowieku, wskutek przyjęcia fałszywej
antropologii. Na odkryciu tej drogi do
jedności w człowieku i społeczeństwie
polega podstawowy charyzmat Ruchu,
którym musi on służyć ludziom tej
epoki.
2. Charyzmat ewangelizacji, czyli:
odkrycie źródła i fundamentu. Jasna
świadomość, że celem pierwszej ewangelizacji jest doprowadzenie do osobistego przyjęcia Chrystusa jako swojego
Pana i Zbawiciela, stanowi źródło
i fundament całego życia chrześcijańskiego i jest szczególnym darem otrzymanym przez Ruch. Czyni z niego ruch
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ewangelizacyjny, czyli skoncentrowany
na zadaniu prowadzenia ludzi do wiary
pojętej jako osobowe spotkanie
z Chrystusem. Powyższa świadomość
prowadzi z kolei do odkrycia, że wielu
nawet praktykujących chrześcijan
i katolików wymaga ewangelizacji,

sza tylko uczucia i postuluje ucieczką
od życia, nie pociągnie współczesnego
świata, którego centralnym problemem jest problem wyzwolenia człowieka. Dostrzeżenie istotnego, wewnętrznego związku pomiędzy ewangelizacją a wyzwoleniem jest

Na odkryciu drogi do jedności w człowieku
i społeczeństwie polega podstawowy charyzmat Ruchu

albowiem brak im jeszcze fundamentu
osobistego kontaktu z Chrystusem.
Stwierdzenie tego stanowi rewelacyjną
nowość przyniesioną przez adhortację
Pawła VI Evangelii nuntiandi.
Uznanie absolutnego priorytetu tego
zadania prowadzi do rewizji odnowy
całego stylu tzw. duszpasterstwa, co
stanowi pilne zadanie podjęte świadomie przez Ruch, jako szczególny jego
charyzmat.
3. Charyzmat ewangelii wyzwolenia, czyli: charyzmat głoszenia Ewangelii z mocą.
W zrozumieniu, że istotą ewangelizacji jest głoszenie radosnej nowiny
o odkupieniu i wyzwoleniu człowieka
we wszystkich wymiarach jego aktualnej egzystencji – leży źródło jej atrakcyjności, mocy i skuteczności. Ewangelizacja, która pomija aktualne problemy dręczące człowieka i nie ukazuje
drogi do ich rozwiązania, która poru-

szczególnym charyzmatem Ruchu
Światło-Życie, co wyraża się w różnych
podejmowanych inicjatywach, jak
Krucjata Wyzwolenia Człowieka
i Ruch Prawda † Wyzwolenie.
4. Charyzmat katechumenatu,
czyli: odkrycie drogi formacji autentycznych chrześcijan i uczniów Pana
we wspólnocie lokalnej.
Wypracowana w Ruchu metoda
formacji deuterokatechumenalnej dla
młodzieży i dorosłych, bazująca na
ewangelizacji, a prowadząca do diakonii, czyli aktywnego zaangażowania się
w proces budowania i w życie wspólnoty lokalnej – parafii, jest szczególnym darem, którym może on służyć
tym wspólnotom. Brak autentycznej
ewangelizacji, z której wyrasta katechumenat – szkoła uczniów Pana,
prowadząca do dojrzałej wiary, wyrażającej się w zdolności dawania świadectwa, jest źródłem kryzysu i słabości
13
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tradycyjnych stopniowo zamierających
parafii.
5. Charyzmat liturgii, czyli: odkrycie źródła i szczytu życia Kościoła.
Dar zrozumienia i przyjęcia pełnej
i autentycznej liturgii odnowionej przez
II Sobór Watykański, bazującej na
odnowionej eklezjologii i teologii liturgii, ujmującej ją jako źródło i szczyt
życia Kościoła oraz jako epifanię i sakrament Kościoła-wspólnoty, jest kolejnym charyzmatem Ruchu, którym

w stosunku do Kościoła, co wyraża się
w przejęciu różnego rodzaju diakonii
– służb, stosownie do posiadanego daru
– charyzmatu. Droga diakonii na rzecz
planu zbawienia Ojca w zjednoczeniu
z Chrystusem Sługą, jest także drogą
prowadzącą do zjednoczenia wszystkich chrześcijan.
7. Charyzmat domowego Kościoła,
czyli: odnowy rodzinnego katechumenatu i rodziny jako eklezjoli.

Ruch widzi siebie i realizuje nie obok Kościoła, ale w Kościele, widzianym konkretnie w znaku wspólnoty lokalnej.
może on służyć wspólnotom lokalnym.
Wspólnoty Ruchu przyczyniają się do
budowania żywego Kościoła w parafiach przez kształtowanie żywych
zgromadzeń liturgicznych w oparciu
o wierność wobec słowa Bożego i poprawnie odczytane znaki liturgiczne.
6. Charyzmat Chrystusa Sługi i diakonii, czyli: odkrycie drogi do budowania Kościoła-wspólnoty i jedności
wszystkich chrześcijan.
Bazując na chrystologii Chrystusa
Sługi i na idei chrystocentrycznej diakonii, Ruch wychowuje swoich członków, poprzez ewangelizację i deuterokatechumenat, do wejścia w życie Kościoła we wspólnotach lokalnych
w postawie zaangażowania i współodpowiedzialności, w świadomości my
14

Praktyka chrztu niemowląt tylko
wtedy zabezpieczy trwanie i przedłużanie się Kościoła w nowych, narastających pokoleniach, jeżeli rodzina będzie
żywym środowiskiem wiary i żywą
komórką Kościoła – domowym Kościołem i eklezjolą, a przez to domowym
katechumenatem. Inaczej dojdzie do
tego, co już istnieje w wielu krajach:
sformalizowana, magicznie i zabobonnie pojmowana i czysto zwyczajowo
zachowywana praktyka chrztu (i innych
sakramentów) w połączeniu z całkowicie pogańskim i materialistycznym
stylem życia.
W tej sytuacji oazy rodzin i wywodzący się z nich ruch wspólnoty
rodzinnej Domowy Kościół stanowią
także cenny charyzmat-dar, jakim Ruch
może służyć Kościołowi.

Pismo Ruchu Światło-Życie

8. Charyzmat Żywego Kościoła,
czyli: odkrycie communio jako syntezy
eklezjologii Vaticanum II.
Cały Ruch jest wewnętrznie przeniknięty i zjednoczony ideą-wizją communio, stanowiącą obraz wiodący eklezjologii Vaticanum II, wyrażający najgłębszą istotę Kościoła oraz zasadę formalną
jego życia i działania. Budowanie tej
communio w jej podwójnym wymiarze,
wertykalnym i horyzontalnym (communio z Ojcem przez Syna w Duchu
Świętym oraz communio z braćmi)
stanowi cel wszystkich dążeń Ruchu
i dlatego jest on sam formą autorealizacji Kościoła. Dlatego też widzi on siebie
i realizuje nie obok Kościoła, ale w Kościele, widzianym konkretnie w znaku
wspólnoty lokalnej.
9. Charyzmat Niepokalanej, Matki
Kościoła, czyli: odkrycie tajemnicy
głębi – w Chrystusie i Kościele.
Ruch nosi w sobie i pielęgnuje, jako
najgłębszą swoją tajemnicę i źródło
swojej żywotności, tajemnicę Niepokalanej, Matki Kościoła. Jest to tajemnica
Osoby całkowicie przez miłość oblubieńczą oddanej Chrystusowi Oblubieńcowi, szczególnie w godzinie
Krzyża, osoby która mocą tego oddania
stała się Matką Wszystkich Żyjących,
Matką Kościoła. Jako Oblubienica
i Matka jest ona zarazem typem Kościoła Oblubienicy i Matki. Dążenie do
odtworzenia postawy Niepokalanej
w Jej oddaniu się Chrystusowi w wierze
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i miłości, jest istotnym dążeniem Ruchu
i przez realizację tego dążenia staje się
on Oazą Nowego Życia, Kościołem żywym i życiodajnym.
10. Charyzmat jedności, czyli: odkrycie tajemnicy Ducha Świętego.
Ruch Światło-Życie pojmuje siebie
jako dar Ducha Świętego dla budowania
Kościoła, czyli jako charyzmat. Równocześnie stosuje wobec siebie pewien
sprawdzian i pewne kryterium dla
weryfikacji tego charyzmatu. Tym
kryterium jest jedność. O tyle możemy
uważać i ufać, że jesteśmy poddani
działaniu Ducha Świętego, o ile będziemy trwali na drodze jedności. Duch
Święty jest bowiem zasadą jedności
Kościoła. To dążenie do jedności musi
się stale wyrażać na kilku płaszczyznach: jako dążenie do jedności w samym Ruchu, w stosunku do jego diakonii oraz do innych wspólnot i członków Ruchu; jako dążenie do jedności
z hierarchią Kościoła, która ma być
znakiem i sprawdzianem jedności
w Duchu; jako dążenie do jedności
z innymi ruchami odnowy w Duchu
Świętym; jako dążenie do jedności
z chrześcijanami innych Kościołów
przez popieranie wysiłków ekumenicznych; wreszcie jako dążenie do jedności
z całym światem, ze wszystkimi ludźmi
poprzez ewangelizację oraz posługę –
diakonię wyzwolenia i miłosierdzia.
Ks. Franciszek Blachnicki,
fragment Listu z Boliwii
15
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Nowa ewangelizacja
dla przekazu wiary
chrześcijańskiej
O nowej ewangelizacji
88. Nowa ewangelizacja to nazwa, którą określono owo odrodzenie duchowe,
inicjację procesu nawrócenia, do którego Kościół wzywa samego siebie, wszystkie
swoje wspólnoty, wszystkich swych ochrzczonych. Dlatego jest to rzeczywistość,
która nie dotyczy jedynie określonych i ściśle zdefiniowanych regionów, lecz jest
metodą, która pozwala wyjaśnić i wytłumaczyć w praktyce dziedzictwo apostolskie
dla naszych czasów. Poprzez nową ewangelizację Kościół chce wprowadzić do
współczesnego świata i do dzisiejszej debaty najbardziej pierwotne i właściwe mu
zagadnienia: być miejscem, w którym już teraz doświadcza się Boga, gdzie pod
kierunkiem Ducha Zmartwychwstałego pozwalamy się przemienić darem wiary.
Ewangelia jest wciąż nowym głoszeniem zbawienia dokonywanego przez Chrystusa,
aby dać ludzkości udział w tajemnicy Boga i Jego życia w miłości oraz otworzyć ją
na przyszłość z pewną i niezawodną nadzieją. Podkreślać, że w tym momencie
dziejów Kościół jest powołany do urzeczywistnienia nowej ewangelizacji, oznacza
zintensyfikować działalność misyjną, aby w pełni odpowiedzieć na polecenie Pana.
89. Nie ma takiej sytuacji kościelnej, w której można by się czuć wyłączonym
z tego programu: dotyczy on przede wszystkim pradawnych Kościołów chrześcijańskich, wraz z ich problemem faktycznego porzucania wiary przez wielu. Zjawisko to, choć w mniejszym stopniu, można zauważyć również w nowych Kościołach,
zwłaszcza w wielkich miastach i niektórych sektorach, które mają silne oddziaływanie kulturalne i społeczne. Jako wielkie wyzwanie społeczne i kulturalne, nowe
metropolie, które powstają i bardzo szybko rozrastają zwłaszcza w krajach rozwijających się, są z pewnością odpowiednim terenem dla nowej ewangelizacji. Nowa
ewangelizacja dotyczy zatem również Kościołów młodych, zaangażowanych
w procesy inkulturacji, które wymagają nieustannej weryfikacji, aby udało się
przeniknąć kultury Ewangelią, która je oczyszcza i doskonali, a przede wszystkim
otworzyć je na jej nowość. Ogólniej rzecz biorąc, wszystkie wspólnoty chrześcijańskie potrzebują nowej ewangelizacji, ponieważ są one zaangażowane w opiekę
16
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duszpasterską, którą coraz trudniej jest prowadzić, i grozi jej, że zamieni się w powtarzanie pewnych czynności, nie będących już w stanie ukazywać celów, dla
których istnieje.
Rola ruchów eklezjalnych w nowej ewangelizacji
115. Bezinteresowny i charyzmatyczny rozkwit w ostatnich dziesięcioleciach grup
i ruchów poświęcających się przede wszystkim głoszeniu Ewangelii jest kolejnym
darem Opatrzności dla Kościoła. Patrząc na nie wiele odpowiedzi odkrywa w nich
istotne elementy stylu, który dziś powinny przyjąć wspólnoty i poszczególni
chrześcijanie, aby uzasadnić swoją wiarę. Chodzi tu o cechy tych, których możemy
zdefiniować jako „nowych ewangelizatorów”: umiejętność życia i umotywowania
własnych decyzji życiowych i wartości; pragnienie publicznego głoszenia własnej
wiary, bez lęku i fałszywego wstydu; czynne poszukiwanie chwil zjednoczenia
przeżywanego w modlitwie i braterskim dzieleniu; szczere przywiązanie do ubogich
i wyłączonych; zamiłowanie do wychowywania nowych pokoleń.
116. To jasne odniesienie do zagadnienia charyzmatów, postrzeganych jako ważne
zaplecze nowej ewangelizacji, wymaga, by w refleksji synodalnej głęboko rozważono
tę problematykę, nie ograniczając się jedynie do potwierdzenia faktu, iż takie zaplecze rzeczywiście istnieje, ale podejmując problem integracji ich działań w życiu
Kościoła misyjnego. Stąd prośba, by Zgromadzenie synodalne podjęło się refleksji
nad tematem relacji między charyzmatem i instytucją, między darami charyzmatycznymi i darami hierarchicznymi w konkretnym życiu diecezji, w ich misyjnych
dążeniach. W ten sposób można by usunąć przeszkody, które zostały napiętnowane
w niektórych odpowiedziach i które nie pozwalają na pełną integrację charyzmatów w służbie nowej ewangelizacji. Można by rozważyć temat „współistotności”
– jak sugerują niektóre odpowiedzi – owych darów Ducha w życiu i misji Kościoła,
w perspektywie nowej ewangelizacji. Refleksja taka mogłaby być podstawą dla
skuteczniejszych środków duszpasterskich, które lepiej potrafiłyby docenić zaplecze charyzmatyczne.
117. W odpowiedziach pojawienie się tych nowych doświadczeń i form ewangelizacji jest odczytywane w ciągłości z doświadczeniem wielkich ruchów, instytucji i stowarzyszeń ewangelizacyjnych, które pojawiły się na przestrzeni dziejów
chrześcijaństwa. Za źródło tych dzieł uważa się radykalizm ewangeliczny, który
ożywia te rodzaje doświadczeń, oraz ich profetyczne doświadczenie głoszenia
Ewangelii. Z ich fascynacji i radosnego charakteru ich życia wypływa dar powołań.
17
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W parafii
80. Młodsze Kościoły pracują nad budowaniem parafii, niekiedy bardzo rozległych, ożywiając je od środka tym, co w zależności od kontekstu geograficznego
i kościelnego jest nazywane „kościelną wspólnotą podstawową” czy „małą wspólnotą chrześcijańską”. Twierdzą one, że celem tego jest sprzyjanie powstawaniu
miejsc życia chrześcijańskiego, które lepiej mogłyby wspierać wiarę jej członków
i przenikać chrześcijańskim świadectwem przestrzeń społeczną, zwłaszcza w rozproszeniu wielkich metropolii. Kościoły o dawniejszej tradycji pracują nad rewizją
swych programów parafialnych, których realizacja jest coraz trudniejsza ze względu
na coraz mniejszą liczbę księży oraz osłabienie praktyk chrześcijańskich. Kościoły
te deklarują, że nie chcą one, aby operacje te przemieniły się w procedury administracyjne i biurokratyczne, zamykając się, inaczej niż to było zamierzone, same
w sobie, choć i tak zbyt są pochłonięte problemami o charakterze organizacyjnym.
Pod tym względem w niejednej odpowiedzi wspomina się o instytucji „jednostek
duszpasterskich” jako o środku służącym rewizji programu parafialnego i budowaniu współpracy z myślą o Kościele partykularnym bardziej wspólnotowym.
81. Nowa ewangelizacja to odwołanie się Kościoła do jego pierwotnego misyjnego
celu. W opisanych powyżej działaniach można zatem wdrożyć nową ewangelizację,
aby nadać przebiegającym obecnie reformom orientację, dzięki której byłyby one
mniej zwrócone ku wnętrzu wspólnot chrześcijańskich, a bardziej angażowały
w głoszenie wiary wszystkim. Pod tym względem wiele oczekuje się od parafii,
postrzeganej jako najbardziej kapilarny dostęp do wiary chrześcijańskiej i doświadczenia kościelnego. Obok tego, że są one miejscem zwyczajnego duszpasterstwa,
celebracji liturgicznych, sprawowania sakramentów, katechizacji i katechumenatu,
mają za zadanie stać się prawdziwymi ośrodkami strażnikami zdolnymi słuchać
ludzi i otworzyć się na ich potrzeby. Są one miejscami, gdzie wychowuje się do
poszukiwania prawdy, karmi się i umacnia własną wiarę, punktami przekazu
przesłania chrześcijańskiego, Bożego zamysłu o człowieku i świecie, pierwszymi
wspólnotami, w których doświadcza się radości z bycia zgromadzonymi przez
Ducha i przygotowanymi do urzeczywistniania własnego zadania misyjnego.
82. Nie brak sił gotowych zaangażować się w tę operację: wszystkie odpowiedzi
wskazują jako pierwszą główną siłę wielu chrześcijan świeckich, którzy się zaangażowali i nadal kontynuują jako wolontariusze swą posługę na rzecz tego dzieła
ożywiania wspólnot parafialnych. W rozkwicie tego powołania świeckich wielu
dostrzega jeden z owoców Soboru Watykańskiego II, obok innych sił, takich jak:
18
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wspólnoty życia konsekrowanego; obecność grup i ruchów, które ze swym zapałem,
energią, a przede wszystkim wiarą, stanowią silny bodziec do nowego życia środowisk kościelnych.
83. (…) Kościół potrzebuje, by w wielości swych postaci, nie zatracić oblicza
Kościoła «domowego, ludowego». Nawet kiedy jest mniejszością czy podlega
dyskryminacji, Kościół nie może zatracić swej umiejętności udziału w codziennym
życiu człowieka, by z tego miejsca głosić ożywcze przesłanie Ewangelii. Jak mówił
Papież Jan Paweł II, «nowa ewangelizacja» oznacza odbudowę chrześcijańskiej
tkanki społeczeństwa, poprzez odrodzenie tkanki samych wspólnot chrześcijańskich; oznacza to pomagać Kościołowi, by nadal był obecny «pośród swych synów
i córek», aby animować ich życie i prowadzić do Królestwa, które przychodzi.
107. Jak już mogliśmy podkreślić, głoszenie Ewangelii i przekaz wiary mogą się
stać pozytywnym bodźcem przemian, które dotyczą bezpośrednio wspólnot parafialnych. Odpowiedzi proszą, aby w centrum nowej ewangelizacji znalazła się
parafia, wspólnota wspólnot, nie tylko administrator usług religijnych, ale miejsce
spotkania dla rodzin, wsparcie dla grup czytania Słowa i nowego zaangażowania
świeckich, miejsce prawdziwego doświadczenia Kościoła, dzięki czynnościom
sakramentalnym, przeżywanym w swym najbardziej autentycznym znaczeniu.
Ojcowie Synodalni powinni rozważyć takie powołanie parafii, będącej punktem
odniesienia i koordynacji szerokiej gamy doświadczeń i inicjatyw duszpasterskich.
Synod Biskupów XIII zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, Nowa ewangelizacja dla
przekazu wiary chrześcijańskiej, Instrumentum laboris
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Narodzić się na nowo
Przekaz synodalny utwierdza nas w tym, że miejsce naszego Ruchu jest
fundamentalne w przekazie i podjęciu wezwania do nowej ewangelizacji,
i potwierdza intuicję obecną w nim od samego początku, że miejscem
nowej ewangelizacji ma być parafia, którą mamy przemienić we wspólnotę wspólnot.

Grafika: Anna Czyż

Odwaga pokazania wiary
Ojciec Franciszek uczył nas wiary
odważnej i konsekwentnej. Takiej,
która – jak napisał w swoim Testamencie – staje się motywacją do wszystkich
wyborów i decyzji wynikających z do-
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świadczenia wiary. Trwający obecnie
Rok wiary to okazja, by zrozumieć czy
przypomnieć sobie, że fundamentem
wiary chrześcijańskiej jest spotkanie
z Osobą, które nadaje życiu decydujące
ukierunkowanie. Warto wracać do tego
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momentu swojego życia, kiedy dzięki
świadectwu innych ta decyzja wiary
pojawiła się w nas, kiedy zaczęliśmy
przygodę wiary.
Można wyróżnić trzy grupy adresatów Roku Wiary. Ci, którzy mają silną

musimy się lękać o przyszłość Ewangelii i Kościoła, ale też odkryć, że ta
przyszłość w jakimś stopniu zależy od
nas, od naszej gorliwości. W tym
wszystkim, co dzieje się wokół nas,
jesteśmy wezwani do dzielenia się wiarą

Nowa ewangelizacja polega na wypracowaniu takich
sytuacji, miejsc życia, działań duszpasterskich, by osoby,
które utraciły wiarę, lub przeżywają ją w stopniu letnim,
osłabionym, mogły wyjść z wewnętrznej pustyni.
wiarę, powinni dawać jednoznaczne
świadectwo. Tych, którzy zobojętnieli
w wierze lub stoją na obrzeżach, zachęca się, by wiarę pogłębili, i zaczęli
się kierować jej wartościami w życiu
codziennym. Tych, którzy stoją z dala,
mają niewiele wspólnego z wiarą
w Boga, zachęca się, by przemyśleli, jak
wielkiej wartości się pozbywają. Musimy się na nowo narodzić, mówi Jezus
do Nikodema, z wody i Ducha, na
nowo odkryć moc chrztu i moc żywej
wiary, bo nasze nowe narodzenie dokonuje się przez wiarę. Pan daje nam
perspektywę życia, które się nie kończy.
Jezus zaprasza nas do bycia uczniami
i dzielenia się wiarą z innymi. Jeżeli
każdy z nas powróci do źródła pierwotnej miłości, pierwotnego doświadczenia żywej wiary w Jezusa, jeżeli będziemy to doświadczenie w sobie
ożywiać, wzmacniać, to nie musimy się
niczego lękać. Przecież pierwszych
uczniów było dwunastu. Nie tylko nie

i do czynienia uczniów. To może się
wydawać trudne, ale w mocy Ducha
św. może się w naszym życiu dokonać.
Trzeba nam zostawić nasze sieci, plany,
pomysły na życie, po to, aby na nowo
podążyć za swoim Panem.
W Instrumentum laboris stwierdza
się, że nowa ewangelizacja polega na
wypracowaniu takich sytuacji, miejsc
życia, działań duszpasterskich, by
osoby, które utraciły wiarę, lub przeżywają ją w stopniu letnim, osłabionym,
mogły wyjść z wewnętrznej pustyni.
Papież Benedykt XVI przedstawia sytuację współczesnego człowieka jako
więźnia w świecie, który w praktyce
odsunął pytanie o Boga poza własny
horyzont. Pokazuje, że trzeba się odważyć przywrócić w świecie pytanie
o Boga, odważyć się przywrócić jakość
motywacji wiary Kościołom o pradawnej historii – oto właściwe zadanie
nowej ewangelizacji. Odwaga pokazania wiary.
21
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Odkrywamy coraz bardziej, że musi
się przemienić filozofia duchowa Kościoła. Musi się stać na nowo filozofią
Pięćdziesiątnicy. To znaczy że Kościół
ma wrócić do tego, co stało u jego podstaw, czyli do odważnego przekazywania
kerygmatu wiary, do wyruszenia
w drogę. Kiedy zaczyna stać w miejscu,
kiedy zaczyna szukać stabilizacji w doświadczeniu wiary, to pierwszy moment,
kiedy zaczyna się cofać.

Ewangelizacja rozumiana jest jako
apostolstwo, w sensie głębszym jako
głoszenie Chrystusa tym, którzy go nie
poznali i nie przyjęli oraz jako różne
formy działalności Kościoła, specyficzna
akcja duszpasterska, mająca na celu
doprowadzenie ludzi do przebudzenia
w wierze.
Benedykt XVI zwraca uwagę, że mówiąc o ewangelizacji, najczęściej myśli
się o działaniach kierowanych do tych,

Dzisiaj problemem staje się nie tyle ewangelizowanie
człowieka, co znalezienie dla przebudzonych, świeżo nawróconych ludzi środowiska rozwoju wiary.

Nowa ewangelizacja
W nadchodzącym roku jesteśmy w Polsce wezwani do ewangelizacyjnego
przebudzenia, wyjścia, dzielenia się
wiarą. Kościół nie odnowi się inaczej niż
tylko przez wyjście ewangelizacyjne. Tego
byliśmy zawsze uczeni przez Ojca – że
jeżeli nie wyjdziemy do ludzi na zewnątrz, a skoncentrujemy się na sobie,
będziemy doskonalić struktury, to nastąpi
śmierć Ruchu. Kiedyś było świetnie dlatego, że było dużo działań ewangelizacyjnych, dzielenia się swoim doświadczeniem wiary.
Przeprowadzona w Instrumentum
laboris analiza pojęcia „nowa ewangelizacja” pokazuje jego ciągłość i rozwój od
czasów Pawła VI do Benedykta XVI.
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którzy nie znają Chrystusa, jednak –
w szerokim rozumieniu tego słowa –
ewangelizacją jest również normalna
praca duszpasterska. Kiedy mówi o nowej ewangelizacji, podkreśla, że jest ona
kierowana do tych, którzy zaniechali
praktyk chrześcijańskich. Określenie
głównego adresata to mocne doprecyzowanie ze strony Ojca świętego. Pojawi
się też dopowiedź, że skoro ma być nowy
zapał, to adresatem działań ewangelizacyjnych stają się również ci, którzy mają
ewangelizować, a trwają w stagnacji
i przyzwyczajeniu, letniości, choć noszą
w sobie doświadczenie wiary. Adresatem nowej ewangelizacji jest cały świat.
Dotyczy ona całego Kościoła.
Na naszych oczach zmienia się okre-
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ślenie tego, gdzie znajduje się świat
misyjny. Przez ostatnie wieki mapę
misyjną świata określała Kongregacja
ds. Rozkrzewiania Wiary, która w latach
reformy soborowej otrzymała nazwę
Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.
Dzisiaj mówimy o tym, że misje dotyczą
całego świata. Przebudzenie do nowej
ewangelizacji to być albo nie być dla
świata, ale to jest też być albo nie być dla
tożsamości Kościoła. (p. 88).
Benedykt XVI w homilii na rozpoczęcie Synodu powiedział, że „odnowiona dynamika ewangelizacji wywołuje korzystny
wpływ na dwie szczególne
„gałęzie”, które się z niej
rozwijają – to znaczy z jednej strony „misio ad gentes”, czyli głoszenie Ewangelii tym, którzy jeszcze nie
znają Jezusa Chrystusa
i Jego orędzia zbawienia,
z drugiej zaś strony nową
ewangelizację skierowaną
zasadniczo do osób, które
chociaż zostały ochrzczone,
oddaliły się od Kościoła
i żyją bez odnoszenia się do
praktyki chrześcijańskiej.
(…) Takie szczególne ukierunkowanie nie może
zmniejszać ani aktywności
misyjnej we właściwym
tego słowa znaczeniu, ani
też zwyczajnej działalności
ewangelizacyjnej w naszych

Oaza

wspólnotach chrześcijańskich. W istocie trzy aspekty jednej i tej samej
ewangelizacji wzajemnie się dopełniają
i umacniają”.
Dla nas bardzo cenny jest fakt,
uczestnicy synodu za jeden z najlepszych „znaków nowej ewangelizacji”
uznali ruchy i wspólnoty kościelne.
Mówiąc o tym kard. Wuerl wezwał
wszystkie do „pełnego włączenia ich
energii i działalności w życie całego
Kościoła”. Także o większe uznanie dla
ruchów i wspólnot kościelnych zwrócili
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się kardynałowie Stanisław Ryłko
i Peter Erdö. „Te grupy z ich misyjną
dynamiką są prawdziwym darem Boga.
Szkoda, że nowe wspólnoty i ruchy nie
znajdują wewnątrz Kościoła należnego
im szacunku i uznania. Stąd konieczne
jest autentyczne duszpasterskie „nawrócenie” biskupów i księży, gdyż ruchy te są cennym darem i nie mogą być
postrzegane jako problem, a powinny
mocniej być zintegrowane z pracą
duszpasterską” – wskazał przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich.
Natomiast kard. Erdö, przewodniczący
Rady Konferencji Biskupich Europy
(CCEE) zwrócił uwagę, że ruchy kościelne są prawdziwym błogosławieństwem dla Kościoła. Muszą jednak
przeciwstawiać się postmodernistycznym próbom i nie zadowalać się tylko
własnymi uczuciami i spostrzeżeniami”.
Znak parafii
Synod pokazuje parafię jako podstawowe środowisko, w którym ma się
dokonywać proces nowej ewangelizacji.
Chodzi o wprzęgnięcie wszystkich inicjatyw ewangelizacyjnych, zwłaszcza
tych związanych z nowymi ruchami,
w rzeczywistość parafii, aby nie stworzyć
rzeczywistości alternatywnej. To ma
pomóc z jednej strony uchronić to, co
nazywamy charyzmatem, przed zbłądzeniem, pójściem w niewłaściwym
kierunku, z drugiej natomiast ma ożywić istniejącą starodawną formę urze24
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czywistniania się Kościoła, którą jest
parafia, jako miejsca doświadczenia
miejscowej wspólnoty lokalnej.
W Instrumentum laboris wiele oczekuje się od parafii (p.81, 82). Po raz
pierwszy pojawia się tu także wyraźnie
zapisane sformułowanie, że parafia ma
być wspólnotą wspólnot (Instrumentum laboris, p. 107).
Dzisiaj problemem staje się nie tyle
ewangelizowanie człowieka, co znalezienie dla przebudzonych, świeżo nawróconych ludzi środowiska rozwoju
wiary. Nie zawsze da się od razu umieścić ich w rzeczywistości ruchów kościelnych (Instrumentum laboris,
p. 80-83).
W p. 80 Instrumentum laboris stwierdza się, że „Kościoły o dawniejszej
tradycji pracują nad rewizją swych
programów parafialnych, których realizacja jest coraz trudniejsza ze
względu na coraz mniejszą liczbę księży
oraz osłabienie praktyk chrześcijańskich. (…) nie chcą, aby operacje te
przemieniły się w procedury administracyjne i biurokratyczne, zamykając
się, inaczej niż to było zamierzone,
same w sobie, choć i tak zbyt są pochłonięte problemami o charakterze organizacyjnym”.
To jest cudowne zdanie. Przed laty
Ojciec w 1977 r., podczas spotkania dla
proboszczów w Zakopanem-Olczy,
mówił, że model przemiany życia parafii dokona się nie na drodze informacji i organizacji, bo to jest model
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świecki różnych organizacji, tylko na
modelu eklezjalnym – rozwoju Ciała
Chrystusa poprzez doświadczenie
świadectwa i partycypacji. Parafia nie
może koncentrować się sama na sobie,
ale odnowi się, jeżeli zacznie wychodzić
na zewnątrz. Te stwierdzenia wyraźnie
pokazują nam, że Ojciec był w Polsce

Oaza

powrotem do punktu wyjścia. Przyjęcie
charyzmatu jedności zależy bowiem od
przyjęcia pozostałych charyzmatów
i wyrażenia ich w życiu i działaniu.
Ojciec Mówi o nich: Oto są wielkie
charyzmaty Ruchu. Nie każdy z nich
osobno, ale przyjęte w całości dają bogatą rzeczywistość Ruchu Światło-Życie.

Charyzmat jedności był dla Ojca wyrazem najważniejszej
posługi, którą mają podejmować ludzie spod znaku Fos-Dzoe.

prekursorem nowej ewangelizacji. Ten
charyzmat nosimy w sobie od samego
początku.
Ruch Światło-Życie jest ukierunkowany na parafię. Można powiedzieć, że
jego celem jest samounicestwienie,
czyli dojście do takiej sytuacji, kiedy te
wszystkie funkcje, jakie ma spełniać,
będą w znakomity sposób spełniane
przez wspólnotę parafii. Z perspektywy
rozwoju naszego Ruchu trzeba stwierdzić, że daleka droga jeszcze przed
nami. Samounicestwienie nam czasem
zagraża, ale to raczej przez nasz grzech
i niedoskonałość. Misja jest ciągle aktualna, ciągle jest wezwaniem.
Wielkie charyzmaty
Opisując dziesięć wielkich charyzmatów Ruchu w Liście z Boliwii Ojciec
zaczyna od opisu charyzmatu światłożycie, a kończy dziesiątym charyzmatem
– jedności, który w pewnym sensie jest

Naszym zadaniem jest pomnożenie tego
dzieła na następne pokolenie.
Charyzmat jedności był dla Ojca
wyrazem najważniejszej posługi, którą
mają podejmować ludzie spod znaku
Fos-Dzoe. Jedności, która jest najpierw
doświadczeniem Boga działającego
w nas samych, następnie jest realizowane we wspólnotach, w codzienności,
w której na co dzień się formujemy.
Zadanie budowania jedności jest wpisane w misję Ruchu Światło-Życie.
Znak Diakonii Jedności, która jest
miejscem modlitwy, dzielenia się słowem Bożym, a także planowania
wszystkich spraw dotyczących życia
Ruchu, był szczególnym sposobem
wyrażenia charyzmatu Ruchu.
Kolejny wymiar jedności to doświadczenie jedności z pasterzami, z innymi
ruchami, ze wszystkimi chrześcijanami
(ten wymiar czasami przysparza nam
kłopotów i kontrowersji, ale Ojciec
25
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mówił w 1980 r. bardzo mocno, że dla
nas nie ma innej drogi jak tylko droga
budowania jedności z innymi braćmi
ze wszystkich kościołów chrześcijańskich), wreszcie ze wszystkimi ludźmi
wierzącymi w Boga, przekonanymi
o istnieniu istoty nadrzędnej, będącej
panem świata, choć bardzo wiele nas
dzieli w odkrywaniu prawdy o Bogu,
i ze wszystkimi ludźmi, nawet tymi nie

szokomunijnych, dla rodziców dzieci
gimnazjalnych, dla młodzieży gimnazjalnej).
W tym roku będziemy przeżywać
trzy ważne rocznice: pięćdziesiątą
rocznicę pierwszej Oazy Niepokalanej
w Szlachtowej w 1963 r., która zaczyna
bezpośrednią drogę przygotowania do
tego, co wydarzyło się sześć lat później;
40. rocznicę Aktu Konstytutywnego,

Ewangelizacja ma się dokonywać nie na drodze raz w roku
organizowanej akcji, ale ma się stać stylem życia wobec
ludzi spotykanych na co dzień.

podzielającymi naszych poglądów. To
jest szczególna miejsce na budowanie
jedności na drodze ewangelizacji,
świadectwa, miłosierdzia.
Odpowiedzią na znaki czasu jest plan
Ad Christum Redemptorem 2. Dzisiaj
w Ruchu musimy dojść do etapu pomnożenia animatorów nowej ewangelizacji, animatorów noszących w sobie
świadomość tego planu. Chodzi o przepojenie ludzi bardzo prostą filozofią,
myśleniem, że ewangelizacja przez
modlitwę – troskę – ewangelizację ma
się dokonywać nie na drodze raz
w roku organizowanej akcji, ale ma się
to stać stylem życia wobec ludzi spotykanych na co dzień. Coraz większą
skuteczność będą mieć częste działania
ewangelizacyjne, nawet dla mniejszych
grup (np. dla rodziców dzieci pierw26

czyli oddania Ruchu Niepokalanej
Matce Kościoła 11 czerwca 1973 r.; oraz
40. rocznicę pierwszej Oazy Rodzin,
kiedy zaczyna być realizowane przebudzenie w wierze chrześcijańskich
małżonków, w świadomości chrzcielnej
i katechumenalnej.
To dla nas okazja, by w kontekście
tych wydarzeń spojrzeć na Ruch całościowo (holistycznie). To wszystko
stanowi siłę Ruchu. Nie możemy patrzeć na niego tylko przez pryzmat
jednego wydarzenia, ale widzieć całość
dzieł Bożych, by wspominając rzeczy
minione budować w sobie tożsamość
ku przyszłości.
Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny
Ruchu Światło-Życie
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Jaka Oaza akademicka?
Co zrobić z oazowiczami studentami? Posyłać ich do nowych parafii, na
terenie których wynajmują mieszkania, tworzyć nowe wspólnoty, czy
nalegać, by częściej wracali do domów i tamtejszych grup?
Wyjść z małoletności
W październiku, po przerwie wakacyjnej, miasta „akademickie” zapełniają się młodymi ludźmi, przybywających zewsząd, by doświadczyć pierwszych chwil samodzielnego życia.
Każdy region Polski ubożeje o pewną
liczbę małolatów, uciekających do tego,
co nie tylko interesujące, ale i wielkomiejskie. Co prawda wracają oni co
jakiś czas do rodzinnych gniazd, ale
mimo wszystko są to tylko powroty
i rozstania. W nowym zaś otoczeniu
pierwsze, co trzeba zrobić, to od początku zbudować nowe relacje międzyludzkie, ogarnąć nieznaną przestrzeń,
poznać pobliskie sklepy, kina, teatry,
kluby, a także kościoły.
Jakiś czas temu byłem świadkiem
dysputy dwóch zakonników: misjonarza i dominikanina. Tematem była
Oaza studencka. Drugi z ojców przytoczył swoją rozmowę z jednym z warszawskich studentów, dawnym oazowiczem, który nie wiedział, co zrobić.
Nowe miejsce, ludzie, co zrobić ze
swoim rozwojem duchowym? Dla
zakonnika było to proste: znajdź jakąś
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wspólnotę, rozwijaj się. Oaza jest dobra
na czas gimnazjum, liceum. Teraz
w życiu nastał inny czas. Na tę opowieść zareagował pierwszy z zakonników, związany od lat z Ruchem. Tłumaczył, że Oaza prowadzi do pełni
dojrzałości, jej działanie jest uniwersalne, niezależnie od wieku. Jest propozycją zarówno dla młodzieży, jak
i studentów, rodzin, osób dorosłych.
Co więcej, przez te wszystkie lata nie
utraciła nic na wartości, przy tak mocnych zmianach politycznych, społecznych, światopoglądowych.
Studia są bardzo trudnym okresem
w życiu. Zarówno ze względu na
zmiany, jak również z powodu doświadczenia odpowiedzialności za
samego siebie. Wychodzi się spod
parasola ochronnego rodziców i trzeba
tak postępować, by później samemu
nie żałować swoich wyborów. Samemu
trzeba szukać wspólnoty, możliwości
rozwoju. W przypadku oazowiczów
wybór wydaje się oczywisty. Byłem we
wspólnocie parafialnej, teraz czas, by
znaleźć jakąś studencką. I tu może
powstać problem.

Oaza
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Oaza studencka
W każdym wielkim mieście oprócz
funkcjonowania poszczególnych parafii, istnieją również jednostki „specjalistyczne”, zajmujące się konkretnym
typem duszpasterstwa. Jedną z nich są
duszpasterstwa akademickie. A jest ich
wiele, temu nie da się zaprzeczyć. Małe

cowe itd.), jak również działania kulturalne i społeczne (DKFy, tańce, spotkania ze znanymi osobami itp.). Niestety,
Ruch jest w mniejszości, ale jeśli już jest,
to dosyć silny. Z czego to wynika? Nie
sposób zrozumieć. Przecież powstanie
choćby małej wspólnoty zależy od samych ludzi, którzy gromadzą się i pra-

Studia są bardzo trudnym okresem w życiu. Zarówno ze
względu na zmiany, jak również z powodu doświadczenia
odpowiedzialności za samego siebie. Wychodzi się spod
parasola ochronnego rodziców i trzeba tak postępować, by
później samemu nie żałować swoich wyborów.
i klimatyczne, te z wieloletnią tradycją,
wielkie, prowadzone przez zakonników
czy będące centralnym ośrodkiem
diecezjalnym. Studenci mają w czym
wybierać. Mogą przyjść, zobaczyć, jak
każdy z organizmów funkcjonuje, co
proponuje i dlaczego warto tam przychodzić. Dla niektórych jest jednak
oczywiste, że ośrodek najbliższy miejscu zamieszkania jest najlepszy.
W ramach tych duszpasterstw istnieją
jednak jeszcze mniejsze wspólnoty.
Składowe, budujące dane duszpasterstwo. Gdyby się przypatrzeć bliżej, grup
oazowych tam niewiele. Mnóstwo zaś
spotkań biblijnych, charyzmatycznych,
ewangelizacyjnych czy kontemplacyjnych. Istnieją zarówno grupy Odnowy
w Duchu Świętym, Taize, wolontariatu,
wszelakich form modlitwy (koła różań-

gną mieć w takim czy innym duszpasterstwie wspólnotę Ruchu ŚwiatłoŻycie. Może nie mają w sobie takiego
pragnienia, a w zamian mają inne, chcą
doświadczyć czegoś nowego?
Są i tacy, którzy podejmują wyzwanie.
Kiedyś koleżanka opowiedziała mi historię swojej walki o wspólnotę w jednym z wojewódzkich miast akademickich. Szukała długo oazy i miała z tym
wielkie problemy. Wiele było oaz rodzin, niewiele zaś tych dla młodzieży,
jeśli już to dla pierwszych klas gimnazjum czy też Dzieci Bożych. Ostatecznie
bardzo rozgoryczona poszła do parafii,
w której mieszkała i trafiła na księdza
zakładającego grupę młodzieżową.
Zaproponowała, by miała ona charakter
oazowy i już w kilka miesięcy później
animowała wraz z kapłanem grupę
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kilkunastu osób w wieku studenckim
i licealnym.
Jaka formacja?
Ruch, który istnieje w duszpasterstwach czy w parafiach (prowadzony
przez studentów), jest bardzo specyficzny. Tworzą go bowiem ludzie, którzy
w większości przeszli już formację

ale uważają to za coś niezgodnego z zasadami Ruchu. Na powstały pat istnieje
kolejne wyjście: formacja w diakonii.
Szkoda tylko, że i tym razem student
może napotkać problem. Stan rozwoju
Ruchu w różnych diecezjach jest nierówny, i o ile ktoś trafi do dużych miast
na wschodzie czy południu Polski, to
z pewnością takie tam znajdzie. W miej-

Ważna jest wrażliwość księży i ich otwarcie na próby zakładania wspólnot studenckich. Oazowicze na studiach to liczna
grupa, z której część w czasie studiów zatraca kontakt z Ruchem, pozostawiając jedynie w sferze płytkiej pamięci wspomnienia o rekolekcjach, „stopniach” i wspólnocie.
podstawową i swoje miejsce znajdują
w formacji permanentnej. Ci animatorzy, często z bardzo bogatym doświadczeniem, formują się najpierw według
konspektu Droga do wspólnoty, dalej zaś
dzięki Szkole Chrystusa. Spotkaniom
w małych grupkach towarzyszą spotkania ogólne, w których miejsce formacyjne zajmują corocznie przygotowywane materiały pogłębiające idee tematu
roku. To postępowanie jest oczywiste.
Jednak co zrobić dalej, gdy dwa pierwsze
konspekty spełnią już swoje zadania?
Czasami można posiłkować się bogatą
literaturą, choćby samego ojca Franciszka, i tym samym stworzyć w grupie
opartą o dany tekst samodzielną formację. Są jednak osoby, które nie tylko nie
czują się na siłach, by tak „kombinować”,
30

scowościach mniejszych może napotkać
już spory problem. Poszukujący student
może być również nie do końca przekonany o konieczności czy potrzebie
przynależenia do diakonii w swoim
mieście akademickim. Przecież co miesiąc wracam do domu i tam biorę udział
w pracach diakonii, nie mówiąc już
o świętach, w czasie których w pełni się
angażuję w jej działania – myśli. I poniekąd w takim rozumowaniu jest racja,
bo nie warto spraw duchowych traktować połowicznie. Nie wspominając
również o formie studiów, która w systemie bolońskim „trzy plus dwa” daje
możliwość kształcenia się w dwóch
ośrodkach akademickich, a w takich
wypadkach trudno cokolwiek przedsięwziąć.
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Liczy się jakość
Istnieją nieliczne, ale jednak, oazowe wspólnoty studenckie. Należą
do nich w większości ludzie, którzy
przyszli na oazę, bo wcześniej mieli
z nią styczność (olbrzymia grupa
animatorska), ale również przychodzą
osoby nowe, które dopiero rozpoczynają swoją drogę formacyjną. Są
również osoby angażujące się we
wspólnotę w rodzinnej parafii, oddalonej niedaleko od miejsca studiów.
Trafiają się studenci mieszkający na
stałe w ośrodku akademickim, będący
częścią wspólnoty parafialnej.
W niektórych miejscach oazy cierpią na braki animatorów, gdzie indziej
jest ich nadmiar. Jedni odkrywają
cztery prawa życia duchowego, inni
zaś myślą, jakie jest ich miejsce w Kościele. Ta różnorodność, co oczywiste,
jest udziałem każdej wspólnoty.
W przypadku ludzi dorosłych większe
znaczenie ma różnica doświadczenia
niż wieku. Ruch bowiem, choć jeden,
to ma różne „odsłony” i zdarza się, że
inne praktyki przynosi się z diecezji
tarnowskiej, a inne z warmińskiej czy
świdnickiej. Wszystko to wydaje się
mimo wszystko mieścić w granicach
błędu, jest nawet w stanie być bogactwem dla innych, którym warto się
dzielić. Ludzie, którzy podejmują się
tworzenia czy budowania oazy studenckiej, zyskują więcej niż można by
się spodziewać.

Oaza

Do rozw(iąz/aż)ania
Studenckie wspólnoty Ruchu, które
istnieją, mają się dobrze. Formują ludzi,
organizują nawet specjalne rekolekcje
oaz studenckich. Wynika z tego, lecz nie
tylko z tego, że Oaza to miejsce czerpania Żywej Wody w czasie studiów.
Problem jednak w tym, że grupę tę
trzeba dostrzec bardziej szczegółowo
i zaproponować jej coś więcej. Jakiś
konspekt spotkań, podręcznik, notatnik, może specjalne, tematyczne rekolekcje.
Ważna jest tu również wrażliwość
księży i ich otwarcie na próby zakładania wspólnot studenckich. Trzeba zobaczyć, że oazowicze na studiach to
liczna grupa, z której, bo też tak się
zdarza, część w czasie studiów zatraca
kontakt z Ruchem, pozostawiając jedynie w sferze płytkiej pamięci wspomnienia o rekolekcjach, „stopniach” i wspólnocie. Takich ludzi naprawdę szkoda
tracić. Niektórzy bowiem tylko rezygnują z oazy, inni zaś zupełnie rezygnują
z Chrystusa. Może trzeba pokazać, że
bycie studentem i oazowiczem to nie
sprzeczność, a we wchodzeniu w prawdziwą dorosłość najlepiej towarzyszą
spotkania z Panem, wspólnota, formacja. Bycie dojrzałym chrześcijaninem
z właściwym sobie miejscem w Kościele
jest także byciem dojrzałym człowiekiem z odpowiednim miejscem w społeczeństwie. A ku temu przecież prowadzi Ruch, niezależnie od wieku.
Marek Szajda
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Ratujcie
nasze dusze!
Nerwowo kończę ostatnie pisma i patrzę w terminarz, czy
wszystkie dokumenty na jutrzejszy ranek są skompletowane. Czas
pędzi nieubłaganie, znów pewnie się spóźnię. Piszę rozpaczliwy
sms do Z., po chwili przychodzi odpowiedź: „skończyłem wcześniej, przyjadę po Ciebie”. Uff... Dostaję jeszcze kilka sms-ów
o treści: „Będę”, „Jednak mi się nie uda”, „Dostałam nadgodziny”
– od różnych osób. Kończę ostatnie przygotowania do jutrzejszego
spotkania mojego szefa, pod budynek mojej firmy podjeżdża
Z. W końcu jedziemy na spotkanie. Kątem oka spoglądam na
Z. Widać, że jest przemęczony, podkrążone oczy i brak zwykłej
żywiołowości. Choć już chyba nie zwykłej – dawno nie widziałam
go w dobrej formie. Od kilku tygodni dopina przetarg w swojej
firmie. Dojeżdżamy już lekko po czasie, ale jest na razie tylko
jedna osoba – K. ma sporą przerwę między końcem pracy a spotkaniem, więc zwykle jest pierwsza. Powoli docierają kolejne
osoby. H. pisze, że się spóźni, przedłużyły się jej sprawy w pracy.
Jeszcze kilkanaście minut i będziemy w komplecie. Na koniec
dociera W. – rada pedagogiczna trwała dziś wyjątkowo długo.
Po jakimś czasie zagląda do nas proboszcz. Nie, dziś nasz ksiądzopiekun nie może być na naszym spotkaniu – prowadzi konferencje w salce obok dla innej grupy. W sumie nie pamiętamy już,
jak wygląda. On nas też nie kojarzy.
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W

spólnota dorosłych. Miejsce
formacji, modlitwy, dojrzałego przeżywania wiary.
Dla nas – miejsce walki, zderzania się
ideałów wspólnot młodzieżowych
z realiami, w których przyszło nam żyć.
Miejsce frustracji, zmęczenia, strachu
o jutro. Miejsce rozczarowań, porażek,
poznawania siebie w prawdzie, bardziej

Wciąż inne obowiązki wzywały go
gdzie indziej. Inna grupa potrzebuje jego
konferencji, a my wszak jesteśmy dorośli. Niektórzy z nas pokończyli teologię,
jak on. Jest kolęda, kancelaria parafialna,
budowa kościoła, próba chóru, jasełek…
Wszystko rozumiemy. Ale i widzimy, że
wszystko jest ważniejsze od nas. W ujęciu „ekonomicznym” – nie mamy żalu

Często co tydzień w innym kościele, gdzie kogo rzuci los
i gdzie da się wypełnić niedzielny obowiązek. Przeprowadzamy się z miejsca na miejsce, robimy dodatkowe studia,
pracujemy na terenie innej diecezji, jeździmy w delegacje,
szkolenia, wyjazdy służbowe. Żadni z nas parafianie.
niż byśmy sobie kiedykolwiek życzyli
czy wyobrażali, kiedy mówiono nam
o stawaniu w prawdzie.
Z całą pewnością to, co piszę, jest
w jakiś sposób jednostronne, ale na
pewno nie jednostkowe. Wśród moich
znajomych i przyjaciół mam wielu takich, którzy nie znalazłszy się we wspólnocie dorosłych, słabli aż do całkowitego
wyczerpania, opadnięcia, utraty siebie.
W tej perspektywie jesteśmy szczęściarzami. Znalazła się parafia, znalazł się
proboszcz, który pozwolił na zaistnienie
takiej wspólnoty, nawet, niestety, jedynie
teoretycznie, znalazł się ksiądz-opiekun.
To była dla niego trudna rola – był
najmłodszym członkiem naszej wspólnoty.
Czemu go z nami nie ma?

– nie przynosimy żadnych „korzyści”.
Nie jesteśmy gromadką uroczych maluchów, która zaśpiewa w kółeczku w czasie wizytacji Księdza Biskupa, ani gronem szacownych niewiast, którym
można z całym zaufaniem powierzyć
opiekę nad feretronami w czasie procesji Bożego Ciała. Nie zaśpiewamy co
tydzień w scholce ani nie przygotujemy
gazetki parafialnej. Nikt z nas w ogóle
nie jest z tej parafii... Z parafii, która
zgodziła się nas przygarnąć, ale która dla
nikogo nie jest jego własnym miejscem.
Czy w ogóle mamy takie miejsce?
Często co tydzień w innym kościele,
gdzie kogo rzuci los i gdzie da się wypełnić niedzielny obowiązek. Przeprowadzamy się z miejsca na miejsce, robimy dodatkowe studia, pracujemy na
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terenie innej diecezji, jeździmy w delegacje, szkolenia, wyjazdy służbowe.
Żadni z nas parafianie.
Czy rzeczywiście jesteśmy szarą strefą
Kościoła?
Czy to, że praca, rodzina, obowiązki
zabierają nam większość czasu i sił, które
jeszcze kilka lat temu z taką radością
i dumą poświęcaliśmy na służbę Kościołowi i Ruchowi, czyni nas oazowiczami
drugiej kategorii? Czy nasza praca,
w której staramy się kierować wpojonymi i przyjętymi za własne zasadami,
pracować uczciwie, zgodnie z prawem,
ze wszystkich sił, to mało? Czy będąc
w środowisku skrajnie zlaicyzowanym
lub, co jeszcze trudniejsze, w instytucjach wprost lub pośrednio kościelnych,
da się głosić Chrystusa inaczej niż
przede wszystkim wypełnianiem obowiązków, często wbrew panującym
zwyczajom? Czy nie jest to pierwsza linia frontu chrześcijaństwa – apostolat
pracy? Czy nie musimy dbać o zapewnienie sobie i rodzinom środków do
życia?
Takie pytania aż nadto często zadajemy sobie na naszych spotkaniach.
I często ze smutkiem nie znajdujemy
odpowiedzi. Tak jak nie znajdujemy
czasu i sił na wszystkie praktyki, spotkania, diakonie, nabożeństwa. Bo doba ma
24 godziny, a pensja określoną ilość zer.
Nie, nie możemy mniej pracować,
a więcej poświęcić na działania wprost
służące Kościołowi, bo rachunek za prąd
i czynsz trzeba zapłacić w terminie.

Oaza

Chociażby dlatego, że ktoś, konkretny
człowiek, liczy, że w terminie dostanie
od nas słuszną zapłatę.
Czasami, zazwyczaj raz do roku, udaje
nam się razem wyjechać na Oazę Modlitwy. To wielkie święto dla wspólnoty.
Rzadko jest tak, że wszyscy mogą być na
całości, ale cieszymy się każdą chwilą.
Wyjazd, którego nie zapomnimy, to OM
dla wspólnot dorosłych innej diecezji.
W naszej praktycznie nie słyszeliśmy
o czymś takim. Za mało nas i jesteśmy
za słabi, żeby porwać się na takie przedsięwzięcie.
To, co dla nas potwornie trudne, to
zapomnienie. Oaza wielu z nas wychowała, teraz jakby nas nie było. Mówi się
o wspólnotach Dzieci Bożych, młodzieżowych i o Domowym Kościele. Wiemy
przecież, że wspólnoty dorosłych były
u początków Ruchu. Wiemy też, że ludzi
w naszym przedziale wiekowym, w naszej sytuacji życiowej, w innych wielkich
miastach jak nasze jest bardzo dużo!
Skąd to zapomnienie? Czy łatwiej jest
poprowadzić spotkanie gromadki niesfornych maluchów niż posiedzieć
i pomodlić się z grupą dorosłych, zmęczonych ludzi? Czy rodziny zgromadzone w kręgach różnią się czymś od
naszych małżonków, którzy zdecydowali się na inną formę przynależności
do Ruchu? Czy w końcu kogoś obchodzi, co się z nami dzieje? Jak radzimy
sobie z wyścigiem szczurów? Czy mamy
jakieś plany na przyszłość? Czy jesteśmy
szczęśliwi w życiu doczesnym i czy wciąż
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pokładamy nadzieję w życiu wiecznym?
Być może strach przed tym zapomnieniem zrodził w Ruchu grupę takich ludzi, którzy mając 30 i więcej lat nadal
chodzą na spotkania wspólnot młodzieżowych, chociaż tam w ogóle nie przystają. Nie rozumieją, co ci młodzi ludzie
do nich mówią, i odwrotnie. Próbują ich
przyciąć do swojego rozumienia różnych spraw. Nie dogadują się, ale nie są
w stanie pójść dalej, znaleźć coś dla
siebie. To nie chroni ich przed frustracjami i problemami takimi, z jakimi
spotykają się członkowie wspólnot dorosłych.
Może jestem niesprawiedliwa, może
nie śledziłam zbyt dokładnie, ale ostatnie programy czy propozycje formacji
są dalekie od realiów naszego życia.
Mocno akcentują aktywność w Ruchu,
na którą nas w tym momencie po prostu
nie stać. Stąd zrozumiałe jest „zniknięcie” wspólnot dorosłych z pola widzenia
Ruchu. Zrozumiałe, ale dla nas może
okazać się zabójcze.
Żyjemy w dużych aglomeracjach,
mamy często nie do końca poukładane
życie i różnie się z nami dzieje. Programy
formacyjne są na pierwszy rzut oka
bardzo dobrze zaplanowane. Ale to nie
jest tak, że zalicza się kolejne stopnie
i życie jest uporządkowane raz na zawsze.
Borykamy się ze wszystkim, co dotyka
współczesnego człowieka. I nie raz ponosimy w tej walce porażki. Być może
jest takie myślenie, że jesteśmy dorośli,
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większość z nas była w oazie młodzieżowej, jesteśmy uformowani, niektórzy
z nas skończyli teologię – jakoś sobie
poradzimy. A my właśnie często sobie
nie radzimy.
Widać dzięki temu we wspólnocie
chwałę Bożą – że wspólnota trwa, a nawet przyrasta. Naprawdę widać, że Pan
Bóg to trzyma, bo z socjologicznego
punktu widzenia powinniśmy się sobą
dawno znudzić. A my jesteśmy razem
piąty rok. Bez księdza, bez wspólnych
rekolekcji. Jesteśmy i trwamy. To znaczy,
że błogosławieństwo Boga jest nad nami.
Ale to nie wystarczy. Musi być jeszcze
grunt, żeby to błogosławieństwo przyjąć.
Jeżeli ktoś nam nie pomoże, to się udusimy. Chodzi o nasze zbawienie. Więcej
dostaliśmy, więcej wiemy, od nas będzie
się więcej wymagać. Ale to nie znaczy,
że sami z siebie damy radę. Bo nie dajemy. Może jesteśmy słabym pokoleniem. Nie dlatego upadamy, że jesteśmy
słabi, ale dlatego, że życie jest za twarde.
Mamy różne problemy, różną przeszłość. Kiedy życie trafi nam w słaby
punkt…
Niepokoi nas też przesiąknięcie ludzi
Kościoła duchem tego świata, pewnym
estetyzmem wzorca życia chrześcijańskiego, pokazującego głównie wyidealizowaną rodzinę, składającą się z estetycznych małżonków i ich grzecznych
dzieci. Kiedy na coś takiego patrzą moi
niewierzący koledzy, to po pierwsze
widzą, że dokładnie to samo przedstawiają wszystkie świeckie mass-media –
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kult młodości, piękna, dostatku, ale
z drugiej strony ten obraz jest uzupełniony o pewien element skrajnie nieatrakcyjny – zniewieściałość, brak pasji,
pewną bierność i bezrefleksyjną uległość. Wszystko jest ładne, ale nie ma
w tym życia, nie ma witalności, nic co
by rzeczywiście pociągnęło.
W tej perspektywie cieszą takie próby,
jak reklama rekolekcji „Życie na celowniku”. Bo to uświadamia ludziom, do
czego Bóg ich naprawdę powołuje.
A powołuje ich nie do tego, żeby żyli
w białym domku z firaneczkami i hodowali gromadkę dzieci, tylko do czegoś,
co jest większe. Taka estetyczna wizja
zamyka w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa i nie przygotowuje do prawdziwego życia. Prawdziwe życie jest
niebezpieczne i niesie ze sobą rozczarowania.
Potrzebujemy oparcia. Nie tylko wewnątrz naszej wspólnoty, to za mało.
Potrzebujemy oparcia w Ruchu. Potwierdzania, że jesteśmy jego częścią, że
choć często fizycznie daleko, to duchem,
charyzmatem, profilem naszych co-

dziennych zadań jesteśmy w jego sercu.
Patrzymy na naszych przyjaciół i widzimy, jak często sobie nie radzą. I boimy się, co będzie z nami.
W filmie o Ojcu Pio jest taka przejmująca scena: kiedy zabroniono mu
posługi, ktoś do niego przyszedł i powiedział: „Ojcze, Kościół cię nie potrzebuje”. Na co Pio odpowiedział: „ale ja
potrzebuję Kościoła”. I chyba taki stan
osiągnęły teraz wspólnoty dorosłych.
Może rzeczywiście Ruch nas nie potrzebuje. Ale my potrzebujemy Ruchu. Bo
bez niego umieramy. Potrzebujemy,
żeby ktoś nam pomógł, żebyśmy byli
zbawieni, bo jesteśmy realnie zagrożeni,
na pierwszej linii frontu tego świata. Po
formacji podstawowej jesteśmy przygotowani do narodzenia się dla Kościoła,
ale wciąż potrzebujemy kogoś, kto nas
podprowadzi – chociaż z grubsza znamy
kierunek – kto nas podniesie, gdy upadniemy i nie widzimy sensu w tym, żeby
kolejny raz wstać, a mamy wiele innych
możliwości, które – nie ukrywam – wydają się nam bardzo atrakcyjne. I które
się w tym życiu bardzo opłacają.

Czytam e-mail od odpowiedzialnej: ks. T. zaproponował, że może
zająć naszą wspólnotą, ale musimy się przenieść do jego parafii. Szybka
narada na łączach i wyniki ankiety – 100% wspólnoty jest za zmianą
miejsca, żeby kosztem dłuższych dojazdów mieć kontakt z kapłanem
i poczucie, że komuś zależy. Jesteśmy pewni, że właśnie otrzymaliśmy
błogosławieństwo…
(MK)
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Dlaczego
wspólnoty dorosłych?
Z różnych powodów, w różnym czasie i w różnych miejscach, ale z powiewu Jednego Ducha, powstały i ciągle powstają grupy i wspólnoty
Ruchu Światło-Życie, które określają się jako „oazy dorosłych”. To określenie podkreśla związek tych grup z Ruchem Światło-Życie i jednocześnie
pozwala odróżnić je od wspólnot oazy młodzieżowej.

C

złonkowie tych wspólnot nie
stanowią jakiejś jednolitej
grupy. Są to ludzie pozostający
w związkach małżeńskich, osoby samotne, różnią się wykształceniem
i wykonywaną pracą. W znacznej
części mają wspólną przeszłość w oazie, ale to też nie jest regułą, bo wielu
z nich odkryło Ruch Światło-Życie

początek przedstawię coś, co stanowi
zaledwie wstęp.
Łączy tych ludzi sporo: relacje przyjaźni, znajomości, wspólna droga
formacji, podobny światopogląd, potrzeba zaangażowania w parafii, poszukiwanie grupy wsparcia.
Grupy powstają oddolnie jako inicjatywa ludzi, którzy wychowują

Grupy powstają oddolnie jako inicjatywa ludzi, którzy
wychowują dzieci, są pracownikami etatowymi i przedsiębiorcami, szafarzami i katechetami, realizują swoje powołanie do świętości na dziesiątki i setki sposobów.
przez Seminarium Odnowy Wiary,
Tyskie Wieczory Uwielbienia czy rekolekcje.
Co zatem ich łączy? Dlaczego wybierają taką formę obecności w Kościele?
Na żadne pytanie, które dotyczy
wspólnot dorosłych, nie można odpowiedzieć jednoznacznie, a zatem na
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nie jest przyjazny, ale próbują robić
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Wspólnota czy grupa jest miejscem,
gdzie mogą się zatrzymać, spotkać
ludzi takich jak oni, wspólnie się pomodlić, usłyszeć Dobrą Nowinę i podzielić się swoim przeżywaniem wiary
i miłości do Pana Jezusa.
Dlaczego ta forma?
Powodów jest kilka. We wszystkich
(mi znanych) przypadkach wspólnoty
powstały z inicjatywy ludzi, którzy
wyszli z różnych przyczyn ze wspólnot
młodzieżowych. Pojawiają się opinie,
czasami niestety przybierają one formę
zarzutów, że ludzie ci powinni znaleźć
swoje miejsce w Domowym Kościele
lub w diakoniach specjalistycznych
jako miejscach zaangażowania na rzecz
Kościoła i formacji permanentnej. Być
może opinie te są w jakimś stopniu
uzasadnione, jednakże argumenty,
które leżą u podstaw powstawania tych
wspólnot są ważkie i nie można ich
pomijać, a tym bardziej ich lekceważyć. Jakież to argumenty?
Zaangażowanie we wspólnoty młodzieżowe zwykle kończy się w momencie, gdy człowiek rozpoczyna pracę
zawodową lub wchodzi w związek
małżeński (oczywiście znamy przypadki odmienne, jednakże one raczej
potwierdzają tę regułę). O ile dla osób
będących w małżeństwie otworem
stoją kręgi Domowego Kościoła, o tyle
osoby samotne muszą poszukać nowej
wspólnoty funkcjonującej na innych
zasadach. W związku z tym, że ludzie
wchodzą w związki małżeńskie później
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niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście
lat temu, czas od uczestnictwa we
wspólnocie młodzieżowej do założenia
rodziny wydłuża się, co sprzyja poszukiwaniu wspólnot innych niż wspólnoty Domowego Kościoła. Zakorzeniając się w nowej wspólnocie ludzie
ci nie podejmują decyzji o wejściu
w kręgi Domowego Kościoła nawet
wtedy, gdy założą rodzinę.
Inaczej się ma sprawa z diakoniami
specjalistycznymi. Dla osób mających
za sobą drogę formacji podstawowej
stanowią one propozycję zaangażowania w służbę Kościołowi w bardzo
konkretnych działaniach. Doskonale
opisane jest to w dokumencie V Kongregacji Diakonii z 24 października
2010 r. „Diakonia miejscem formacji
i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie”. Należy
jednak zwrócić uwagę na istotną różnicę pomiędzy diakonią specjalistyczną a wspólnotą czy grupą dorosłych, która leży u samych podstaw ich
powstawania. Diakonia specjalistyczna
powstaje wtedy, gdy ludzie odkrywają,
że do realizacji swojego konkretnego
dzieła w Kościele potrzeba współdziałania większej grupy ludzi. W ten
sposób to dzieło – posługa ich jednoczy.
Natomiast wspólnota czy grupa dorosłych powstaje, gdy ludzie, którzy na
co dzień również noszą w sobie postawę służby – diakonii, realizują ją
jednak na różne sposoby. Odkrywają,
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że do realizacji swojego życiowego
powołania potrzebują środowiska,
które zapewni im wsparcie i będzie
stanowiło ich zaplecze duchowe. To

które noszą w sercu postawę diakonijną i realizują ją poprzez różnorodne
formy zaangażowania zawodowego czy
społecznego.

Grupy dorosłych mogą stanowić i stanowią niejednokrotnie
zaplecze fizyczne i duchowe dla różnorodnych akcji organizowanych przez diakonie specjalistyczne i w ten sposób
jeszcze bardziej integrować się z Ruchem.

znaczy grupy ludzi, która nie będąc
zaangażowana w ich konkretną posługę, pomoże im ją realizować.
Ta różnica pokazuje, że grupy dorosłych nie stanowią konkurencji dla
diakonii specjalistycznych, ale stanowią wypełnienie luki, która istniała
w systemie formacji i stanowią potencjalne środowisko wzrostu dla osób,
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Nigdy nie można się
zatrzymać
Podstawą poniższej prezentacji są wypowiedzi, które zostały przysłane
jako odpowiedź na ankietę na stronie oaza.pl. Otrzymaliśmy około
dwudziestu odpowiedzi, na podstawie których spróbujemy opisać tę
rzeczywistość. Zdajemy sobie jednak sprawę, że tych grup i wspólnot jest
więcej, rozwijają się i kwitną na północy i południu, wschodzie i zachodzie.

N

Dalej, wyżej i głębiej
a początku było zawsze pragnienie. Dalszej modlitwy czy formacji, trwania w Ruchu Światło-Życie. Bardzo często spotkania, które odbywały się
najpierw w gronie oazowych znajomych, zaczynały gromadzić również
ludzi spoza oazy. Są w nich osoby żyjące w małżeństwie, klerycy i kapłani, osoby
już samotne (wdowcy), albo jeszcze samotne, albo osoby samotne po rozwodzie,
albo żyjące w małżeństwach takich, że współmałżonek nie jest zainteresowany
chrześcijańską formacją. Najczęściej w wieku od 30 do 50 lat, ale zdarza się rozpiętość wieku od lat 20 do 80.
***
W przypadku Wspólnoty Dorosłych w parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach
powstanie grupy było naturalną konsekwencją ewangelizacji metodą Kursu Alfa,
która trwała w parafii od 2009 roku. Szybko okazało się, że choć Alfa nastawiona
jest przede wszystkim na odsyłanie ludzi do już istniejących w parafii grup, to
jednak wielu osobom po Kursie Alfa trudno było znaleźć coś dla siebie w dotychczasowej ofercie grup parafialnych.
Ks. Bogdan Kuczyński, Tychy
Jesienią 2006 roku w Istebnej odbyło się pierwsze Seminarium Odnowy Wiary.
Owocem tych spotkań była grupa około dwudziestu osób, która systematycznie
zaczęła się spotykać na cotygodniowej modlitwie uwielbienia. To był początek
zawiązania się wspólnoty. Nazwa – Ogień Boży – jest odpowiedzią Pana na naszą
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modlitwę w tej intencji. Początkowo myśleliśmy, że określa ona nasze doświadczenie ognia, który rozpala serca. Z czasem odkryliśmy, że nazwa ta jest Bożym wezwaniem. Nie jest więc tylko „szyldem”, ale nieustanną inspiracją, odkrywaniem
Boga, poszukiwaniem Jego woli, nieustannym rozpalaniem się na nowo w Jego
obecności. Dla mnie jest ona ogromnym darem, za który jestem bardzo wdzięczna
Panu Bogu. Ponad 6 lat temu przyjęłam zaproszenie na spotkanie. Od tamtego
czasu w moim życiu wiele się zmieniło. Pan Bóg uzdrowił trudne relacje w mojej
rodzinie. Doświadczyłam łaski przebaczenia i sama wybaczyłam. Na nowo odkryłam Bożą miłość do mnie i codziennie doświadczam tej miłości. Uwierzyłam, że
wspaniale zaplanował moje życie i nic nie jest przypadkiem. Jestem szczęśliwa,
choć nie zawsze wszystko układa się tak, jak bym chciała. Jak każdy przeżywam
różne trudności, borykam się z problemami, ale one nie burzą już tego pokoju
serca, który jest łaską od Pana. W tej wspólnocie doświadczam obecności Żywego
Boga.
Magdalena Krążelok, Istebna
Wspólnota dorosłych w parafii św. Jadwigi w Chorzowie powstała w październiku
2000 roku. Tworzą ją osoby, które podejmują odpowiedzialność za Ruch w diecezji, dlatego jako wspólnota nie podejmujemy jednej diakonii w Ruchu, w Kościele.
Choć z pewnością miejscem wspólnej diakonii była, jest i będzie modlitwa wstawiennicza.
Barbara Głowoc, Chorzów
Odkryliśmy, że to, co przynosi ta konkretna wspólnota, twórczo wypełnia przestrzeń życia zarówno tych osób, które nie założyły rodzin, jak i tych, którzy będąc
małżeństwem szukali swojego miejsca w Kościele. Ci, którzy byli wcześniej w formacji młodzieżowej, chcieli dalej poznawać charyzmat Ruchu, dla nich zawsze
Kościół wyrażał się we wspólnocie. Dla osób, które nie były wcześniej związane
z Oazą, wspólnota stała się miejscem odkrycia nowego wizerunku Kościoła.
Ks. Szymon Klimaszewski,
diecezja ełcka
Grupa była odpowiedzią na potrzebę, jaką zaobserwowaliśmy w Ruchu: w Krakowie można znaleźć grupy formacyjne dla dzieci, młodzieży, studentów, małżeństw, a brakuje dla dorosłych, którzy skończyli już edukację i pracują. Chcieliśmy,
aby grupa była otwarta dla tych wszystkich, którzy chcą formować się w charyzmacie Ruchu Światło-Życie: zarówno dla animatorów, dla ludzi, którzy mieli kontakt
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z Ruchem, ale i także dla tych, którzy do tej pory nie formowali się w takiej grupie.
Tomasz, 35 lat, Kraków

grafika: Anna Czyż

Wyrośliśmy z grupy modlitewnej osób, które chciały głębiej doświadczać charyzmatu ruchu Światło-Życie przez posługę w diakonii ewangelizacji. Po dziesięciu
latach, po okresie wzajemnego docierania się, oczyszczania motywacji, po rozeznaniu, podjęliśmy decyzję powołania wspólnoty, która stała się swego rodzaju
przymierzem osób prowadzących wspólne formy życia, modlitwy, posługiwania
Kościele. Obecnie wspólnota jest publicznym stowarzyszeniem wiernych na prawie
diecezjalnym.
Ks. Zbigniew Snarski, Białystok

Formacja
Grupy są albo na etapie tworzenia, rozeznawania, albo podejmują lub planują
już bardzo konkretne posługi w parafiach i nie tylko. Można znaleźć kilka wspólnych
elementów dla wszystkich grup i wspólnot. Niezależnie od częstotliwości spotkań
(co 2 tygodnie, raz w miesiącu, rzadziej co tydzień), od braku lub bogactwa życia
wspólnotowego czy parafialnego grupy te są miejscem modlitwy i słuchania Słowa
Bożego. Dla wszystkich trudnością jest znajdowanie takich terminów spotkań,
które odpowiadałyby jak największej liczbie osób ze wspólnoty.
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***
Przez te 12 lat korzystaliśmy z wielu źródeł, choć raczej nie wykraczających
zbytnio poza Oazę. Jednego roku powróciliśmy do formacji według poszczególnych
kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej, innego do kręgów liturgicznych, jeszcze
innego korzystaliśmy z bieżących materiałów do formacji permanentnej animatorów. Teraz formacja oparta jest o materiały opracowane przez katowicką Wspólnotę
Emmanuel: „Marta i Maria. Między pragnieniem modlitwy a codziennymi obowiązkami”.
Barbara Głowoc, Chorzów
Formacja jest oparta na materiałach stosowanych w Ruchu Światło-Życie. Korzystamy też z doświadczenia wypracowanego przez analogiczną Wspólnotę
Dorosłych z parafii bł. Karoliny w Tychach (jedna z naszych odpowiedzialnych
wcześniej tam posługiwała). W czasie wakacji dajemy możliwość przeżycia rekolekcji wyjazdowych organizowanych przez parafię dla Wspólnoty Dorosłych.
Postanowiłem, że będziemy formować się według materiałów Ruchu Światło-Życie,
ponieważ wizja ks. Blachnickiego godna jest tego, by zaproponować ją dorosłym,
poważnym ludziom. Mam nadzieję, że dzięki obecności Wspólnoty Dorosłych
dojdziemy do takiego momentu, że osoby odpowiedzialne, po formacji podstawowej, będą mogły podjąć diakonię w naszej parafii. Zresztą wiele z nich już służy
parafii i potrzebują tylko podbudowy formacyjnej.
ks. Bogdan Kuczyński, Tychy
Od dwóch lat prowadzimy Modlitwy o uzdrowienie duszy i ciała. W tym roku
po raz drugi organizujemy Seminarium Odnowy Wiary dla osób z parafii i dekanatu. Współpracujemy czynnie z Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie
w Tychach. Nasi animatorzy prowadzą także rekolekcje letnie dla dorosłych.
Aleksandra Pietryga, Radzionków-Rojca
Cztery lata temu podjęliśmy zadanie ewangelizacji wśród osób samotnych, zapraszając je na wspólne spotkania modlitewne w kościele przy ul. Staszica w Lublinie. Początkowo nie dało to żadnego efektu. Trzy lata temu spotkaliśmy księdza,
który chętnie podjął się posługi w naszej wspólnocie. Raz w miesiącu, w pierwszy
czwartek, spotykaliśmy się, żeby słuchać słowa Bożego, katechezy i trwać przed
Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, powierzając Mu wszystkie swoje
sprawy. Na te spotkania zapraszaliśmy wszystkich chętnych i rzeczywiście systematycznie zbierała się na nich grupa około 12 osób. W tym roku osoby przychodzące
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na spotkania modlitewne wyraziły pragnienie systematycznej formacji. Dwa razy
w roku organizujemy weekendowe rekolekcje, podczas których poza katechezą,
spotkaniem w grupie, wspólną modlitwą, jest też czas na rozwijanie różnych talentów podczas warsztatów, m.in. origami, decoupage’u, teatralnych, bębniarskich,
wizażu, zmiany kół w samochodzie. Zaproszenie jest kierowane do wszystkich
chętnych i zbiera się wtedy grupa od 20 do 37 osób (tyle mieści dom rekolekcyjny,
w którym się spotykamy). Poza tymi formami nasza grupa inicjuje różne inne
spotkania dla osób samotnych (spotkania te owocują m.in. małżeństwami, więc
już nie tylko samotni przychodzą), a są to rajdy, spływy kajakowe, wyjścia na
koncerty, do kina, zwiedzanie miast Lubelszczyzny, a także imprezy taneczne oraz
co roku Sylwester w Nałęczowie. Takie spotkania gromadzą nawet do 60 osób.
W naszej wspólnocie są cztery osoby, które są członkami Stowarzyszenia Diakonia
Ruchu Światło-Życie. Podejmujemy również posługę w diakoniach diecezjalnych:
jedności, KWC oraz posługę na rzecz Ruchu, posługując na rekolekcjach organizowanych przez Centrum.
Agnieszka Oleszczuk, Lublin
Fundamentem formacji są spotkania w małych grupach i kręgach Domowego
Kościoła, które odbywają się raz w miesiącu. Oprócz tego członkowie Wspólnoty
spotykają się na cotygodniowej modlitwie uwielbienia lub adoracji Najświętszego
Sakramentu i Eucharystii. Z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca jest
nocna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w kaplicy Emaus. Na tą
adorację przynosimy intencje Wspólnoty i osób, które prosiły nas o modlitwę. Dwa
razy w roku organizowane są weekendy rekolekcyjne. Jeden z nich jest czasem
formacji w temacie słuchania Pana, a drugi ma charakter nieustannego uwielbiania
Boga. W okresie wakacyjnym, jak również poza nim, w terminach dogodnych dla
poszczególnych osób, członkowie Wspólnoty uczestniczą w dłuższej formie rekolekcji. Są to rekolekcje oazowe (15 dni) – większość członków wspólnoty jest po
pierwszym stopniu i chcemy pojechać na drugi. Uczestniczymy też w innych
formach rekolekcji organizowanych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji z BielskaBiałej i rekolekcjach „Jezus żyje”, które odbywają się na Górze św. Anny.
Magdalena Krężelok, Istebna
Obok spotkań modlitewnych i formacyjnych Oaza Dorosłych jest otwarta przede
wszystkim na parafię – lokalną wspólnotę wspólnot. W tym roku powstała grupa
ONŻ w Lubsku, która zrzesza ludzi dorosłych bez żadnej wcześniejszej formacji
oazowej. W grupie diakonijnej są natomiast osoby, które kiedyś ukończyły forma45
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cję podstawową. W Gorzowie wspólnota Oazy Dorosłych spotyka się jako grupa
ONŻ uczestnicząc obecnie w spotkaniach poewangelizacyjnych. Gromadzi ona
osoby bez wcześniejszej formacji oazowej.
ks. Adrian Put,
Diecezja Zielonogórska-Gorzowska

grafika: Anna Czyż

Wspólnota zakłada formację w Ruchu Światło-Życie: każdy członek wspólnoty
musi doświadczać spotkania z Panem w Kościele przeżywając etapy formacji oazowej. Podejmujemy przede wszystkim diakonię ewangelizacyjną przez organizację Seminariów Odnowy Wiary i prowadzenie modlitewnych spotkań ewangelizacyjnych. W konsekwencji podejmujemy dalej formację do dojrzałego chrześcijaństwa przez prowadzenie małych grup poseminaryjnych dla osób dorosłych.
Prowadzimy także diakonię formacji małżeństw przez organizację kursów przedmałżeńskich i rekolekcji dla małżeństw. Niesamowitym też doświadczeniem
ostatnich lat jest organizacja dużych spotkań ewangelizacyjnych dla młodzieży pod
nazwą Charyzmatyczne Dni Młodych, które gromadzą pod koniec lata dużą ilość
młodzieży. Mamy własny dom, w którym mieszka mała wspólnota osób konsekrowanych i posługujących na różnego rodzaju rekolekcjach prowadzonych przez
nas lub inne wspólnoty.
ks. Zbigniew Snarski, Białystok
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Przyszłość należy do Pana
Przyszłość i formację wyznacza nam Ruch Światło-Życie. Natomiast szczególnym
charyzmatem wspólnoty jest modlitwa uwielbienia i służba Nowej Ewangelizacji
poprzez gotowość podejmowania różnych posług.
Magdalena Krężelok, Istebna
O przyszłości trudno coś mówić na razie. Marzę, by z tej inicjatywy zrodziła się
większa świadomość w diecezji, w polskim Kościele, że jest droga, wspaniały
i skuteczny program dla formowania ludzi dorosłych, by stawali się odpowiedzialnymi i czynnymi wiernymi, i że środek ten jest na wyciągnięcie ręki poprzez Ruch
Światło-Życie. Odkryłam, że nigdy nie można się zatrzymać w stawaniu się chrześcijaninem, że to jest nieustanny proces i że potrzeba, by dokonywało się to na
drodze formacji, kształtowania siebie. Poszukiwałam szans na formację poza Ruchem, w duszpasterstwie akademickim, jednak wraz ze skończeniem studiów i ten
etap zakończył się, a jedyne, co pozostało, to pustka. W tej pustce doświadczyłam
niezwykłego zagubienia i ciemności, a przede wszystkim doświadczyłam, co się
dzieje z człowiekiem, gdy się zatrzymuje i gdy od razu zaczyna się cofać, zjeżdżając
w dół i beznadzieję. To doświadczenie, a zwłaszcza przeżyty pierwszy rok w grupie
formacyjnej, kiedy okazało się, jak wiele może się zmienić, uświadomiły mi, jak
wielkim bogactwem i błogosławieństwem jest możliwość formowania się. To mnie
motywuje, by przemierzać pół Krakowa na spotkanie.
Joanna, lat 29, Kraków
Na dzień dzisiejszy trudność sprawia nam zgranie osobowe i czasowe, punktualność. Motywuje nas pragnienie modlitwy i służba Jezusowi oraz pomoc ludziom
spragnionym modlitwy lub zniewolonym.
Tomasz Witkowski, Łaziska Górne
Trudność sprawia nam przede wszystkim czas i ilość obowiązków. Wydaje się,
że jak się uda nam wszystkim spotkać, to już to samo w sobie jest wielkim cudem.
Nasze zaangażowania rodzinne, zawodowe, oazowe sprawiają, że nie zawsze cieszymy się obecnością wszystkich członków wspólnoty. Łaską jest, że od samego
początku ks. proboszcz Emanuel Pietryga deleguje do naszej wspólnoty kapłana,
który jest człowiekiem Ruchu Światło-Życie, często moderatorem rejonowym.
Barbara Głowoc, Chorzów
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Uczestnicy doświadczają trudności z dwóch stron: widzą, że bardziej efektywne
byłoby, gdyby spotkania mogły odbywać się częściej, ale nie są w stanie pozwolić
sobie na częstsze spotkania ze względu na inne obowiązki. W ogóle życie codzienne
sprawia, że formacja musi być zindywidualizowana (czasami pojedynczy uczestnik
ma swoją osobistą ścieżkę formacji).
ks. Bogdan Kuczyński, Tychy
Zauważyłyśmy, że trudno stworzyć wspólnotę w miarę stałą. Wynika to stąd, że
przychodzące osoby najczęściej nie chcą się zobowiązywać do czegoś na dłużej
(systematycznych spotkań). Ich sytuacja jest trochę w zawieszeniu – liczą na założenie rodziny, szukają. Spotkania to dla nich miejsce zaczerpnięcia sił, ale chwilowo.
Poza tym czasami pojawiają się ludzie z problemami emocjonalnymi czy psychicznymi, co jest dla nas nowością, więc zastanawiamy się, jak tę kwestię rozwiązywać.
Nie jest to jeszcze konkretny problem, ale sygnały powracają, więc postrzegamy to
jako być może wezwanie do szukania jakichś rozwiązań.
Agnieszka Oleszczuk, Lublin
Trudnością jest znalezienie formacji dla całej wspólnoty na dany rok. Mamy
ludzi w pełni uformowanych, mamy takich, którzy potrzebują podstawowej formacji. Czasem trudno jest znaleźć coś, co będzie dobre dla wszystkich. Konspekty
do formacji animatorów z pewnością okazały się dla niektórych zbyt trudne.
Paulina Mac, Warszawa,
Wspólnota Dorosłych na Zaciszu
Do marca tego roku borykaliśmy się z zakorzenieniem w naszym dekanacie.
Obecnie jesteśmy Wspólnotą w parafii Dobrego Pasterza w Istebnej z pełnym
poparciem księdza proboszcza. Ostatnią naszą inicjatywę (Seminarium Odnowy
Wiary) ogłoszono w całym dekanacie.
Magdalena Krężelok, Istebna
Jesteśmy formą płynną, nie wiadomo, na kogo można liczyć. Nasza grupa cały
czas się właściwie tworzy. Ktoś niby jest, ale tak naprawdę i faktycznie nie uczestniczy w życiu grupy (trochę martwe dusze). Brak mi zaangażowania, większej
odpowiedzialności i troski za siebie nawzajem. Niestety, nie jesteśmy wspólnotą,
na razie. Jesteśmy grupą ludzi, która się spotyka okazjonalnie.
Joanna, lat 29, Kraków
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Posłuszeństwo we wspólnocie jest gwarantem posłuszeństwa Panu i to jest chyba
największą trudnością, która jest naszym krzyżem.
ks. Zbigniew Snarski, Białystok
Motywuje nas pragnienie modlitwy, bliskie relacje między nami oraz potrzeba
podejmowania konkretnej posługi.
Ania Misztal, Rybnik
Motywują nas Ci, którzy przychodzą do nas, by się formować, doświadczyć żywego Jezusa. Coraz większa frekwencja podczas spotkań modlitewnych czy modlitw
o uzdrowienie. Świadectwa nawrócenia i uzdrowienia.
Aleksandra Pietryga,
Radzionków-Rojca
Motywuje nas przede wszystkim pragnienie wspólnoty, wspólnej modlitwy,
wspólnych rozmów i dzielenia się wiarą. Często w domach nie mamy takiej możliwości. Podobnie bywa w pracy, gdzie środowiska w dużej mierze żyją bez Boga.
A przebywanie tylko w środowiskach bez Boga nikomu z nas nie służy.
Paulina Mac, Warszawa,
Wspólnota Dorosłych na Zaciszu
Bez wspólnoty zapał chrześcijański z czasem powoli gaśnie; wspólnota motywuje
i pomaga w trwaniu przy Chrystusie i motywuje do ciągłej metanoi.
Piotr Stera, Gliwice
Widzimy konieczność spotkań krajowych osób odpowiedzialnych za Oazę
Dorosłych, aby dzielić się doświadczeniami. Oaza Dorosłych według naszego rozeznania jest najlepszym środowiskiem, które może zatroszczyć się o wspólnoty
dzieci i młodzieży w organizacji formacji. Zastanawiamy się, czy oaza dorosłych
nie powinna mieć moderatora krajowego, który mógłby z diakonią dbać o sprawy
związane z formacją i życiem, będącego w ścisłej łączności z Moderatorem Generalnym. Koniecznym jest opracowanie materiałów formacyjnych dla Oazy Dorosłych z uwzględnieniem osób żyjących indywidualnie.
Ks. Szymon Klimaszewski,
Diecezja Ełcka
opracowanie Violetta Marciniak
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Pan ma plan

Gosia i Jola są animatorkami we wspólnocie Ruchu Światło-Życie Engaddi w parafii
p.w. św. Augustyna we Wrocławiu; Jola jest również odpowiedzialna za Diecezjalną
Diakonię Życia w Archidiecezji Wrocławskiej.
O dorosłych
Wiola Szepietowska: Od kiedy
możesz powiedzieć, że jesteś w Oazie
dorosłych?
Gosia Borecka: W grupę dorosłych
weszłam naturalnie. Jestem w Oazie
dorosłych, bo przestałam być młodzieżą. Po prostu stałam się dorosła.
Taka jest prawda. Ale dalej jestem w tej
samej wspólnocie.
50

WS: Dorosłość obejmuje szeroki
przedział wiekowy.
GB: W naszych grupach są akurat
głównie młode osoby, do czterdziestego roku życia.
Jola Such-Białoskórska: Oni mówią
o sobie „podstarzała młodzież”.
GB: Różnie o sobie mówią. Niektórzy, że są dorośli, ci przed trzydziestką,
że są młodzieżą pracującą. Ci po czter-
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dziestce czasami nie przyznają się do
wieku, a czasem mówią o sobie jak
o osiemdziesięciolatkach. Jeszcze inni
nie zastanawiają się nad upływem
czasu i czują się dobrze w swojej skórze.
WS: Kto przychodzi do wspólnoty?
GB: Bardzo różne osoby. Część
z nich przyszła dlatego, że wyrzucono
ich z duszpasterstw akademickich.
Często były to osoby uformowane
i szukały nie tyle miejsca formacji, co
ludzi o podobnym doświadczeniu
życiowym. Nie są już młodzieżą akademicką, nie są w kręgach rodzin, bo
nie mogą być. Szukają środowiska. Byli
w innych ruchach religijnych, a grupy
się na tyle przekształciły w grupy
małżeńskie, że stracili poczucie, że jest
tam dla nich miejsce.
JB: Funkcjonuje obecnie takie określenie jak singiel. Potocznie to pojęcie
określa osoby, które wybierają życie
w pojedynkę , żeby świetnie się bawić
bez zobowiązań: imprezy, seks i kariera
zawodowa. Dlatego katoliccy single
niekoniecznie chcą się nazywać singlami, chociaż przyczyny obaw przed
wejściem w trwałe związki są najprawdopodobniej takie same w obu przypadkach. Ich styl życia jest po prostu
inny, cenią sobie inne wartości. Na
portalach randkowych znajdują głównie oferty seksualne.
GB: To są normalni i bardzo dobrze
wykształceni ludzie: lekarze, prawnicy,
architekci, ekonomiści, nauczyciele (na
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ok. 25 osób – 3 doktoraty i 5 doktorantów), zaangażowani w pomoc innym.
W którymś momencie poświęcili się
bardziej nauce albo służbie na rzecz
wspólnoty, a teraz szukają nowego
miejsca, nowych przyjaciół, swojego
powołania. Często funkcjonują w schemacie praca-dom. Niektórzy potrzebują swoistego procesu resocjalizacji
do życia wspólnego. Zdarza się, że
ponieważ nie wychodzą do ludzi, zamykają się w sobie. Kiedy znajdują
płaszczyznę spotkania z ludźmi w takiej samej sytuacji, okazuje się, że
potrafią się świetnie ze sobą bawić.
WS: Dlatego przychodzą?
GB: Część z nich przychodzi towarzysko, bo nie mają już gdzie indziej
przyjaciół, a część szuka drogi wiary,
nawrócenia, formacji. Te osoby dojrzewają w sposób błyskawiczny, niezwykły. Jedna z dziewczyn, po dwóch latach od praktycznie surowego przyjścia, dojrzała do diakonii. I odeszła ze
wspólnoty nie dlatego, że coś jej nie
pasowało, tylko była już gotowa do
tego, by zająć się jakąś służbą w swoim
mieście (bo akurat była spoza Wrocławia).
WS: A ta druga grupa?
GB: Osoby żyjące samotnie często
nie mają na co dzień kontaktu z rodzinami. Często boją się wejść w związek
małżeński, bo mają złe doświadczenia
z własnych rodzin. Źle się czują same,
jest to dla nich źródłem frustracji, ale
lęk przed nieudanym małżeństwem
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czy wejściem w taką rolę jest silniejszy.
Przy czym niemożność założenia rodziny jest odbierana jako jakaś
krzywda, która ich w życiu spotkała.
Część z tych ludzi dodatkowo nie ma
pracy i wtedy jest to wielka porażka
życiowa. Niektórzy mężczyźni z tego
powodu uważają, że nie są w stanie
niczego kobiecie zaoferować. I to są
ludzie, którzy już wcześniej jakąś formację przeżyli i dalej borykają się
z życiem na takim poziomie. Nie
znaczy to, że są sami sobie winni, po
prostu znajdują się w takim błędnym
kręgu. A przecież dla nich Chrystus też
ma swój plan.
O pracy z dorosłymi
GB: Zaliczyłam wiele razy glebę
i podjęłam głupie decyzje, ale nie czuję
się przegrana. Pan Bóg sprawia, że
ciągle jest nadzieja. On jest w moim
życiu najważniejszy.
JB: Gosia ma dużą łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wizję, plan
działania, wiedzę. To taki jej szczególny dar i powołanie. Dobrze, że tu
jestem, bo sama by tego nie powiedziała. (śmiech) Potrafi też tak rozmawiać z facetami, że nie czują się zagrożeni. Nie każdej kobiecie to wychodzi.
WS: Czy ciężko jest tworzyć oazowe
wspólnoty dorosłych?
JB: Żeby stworzyć taką wspólnotę,
nie wystarczy wyjść na ambonę i powiedzieć: ci, którzy mają ochotę wejść
do grupy dorosłych, to spotkanie jest
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wtedy i wtedy. Bardziej chodzi o indywidualny kontakt. Gosia „ściąga” ludzi
z basenu.
GB: Nie jest ciężko, ale trzeba ludziom pokazać, że nie są dziwakami.
We wspólnotach, w których panuje
otwartość tego typu, ludzie bardzo
chętnie się odnajdą. Zajęłam się singlami, bo zauważyłam, że osoby, które
wyrosły w Oazie młodzieżowej, spędzały w niej mnóstwo czasu i nawet nie
miały możliwości poznania swojej
drugiej połowy, bliskiej osoby, która
miałaby podobne wartości.
WS: Niektórym się to udaje.
GB: Nie wszystkim. A najczęściej
ofiarami różnych sekt padają osoby,
które bardzo mocno przeżywają swoją
samotność. W naszej wspólnocie
istotne jest to, że jest prawie tyle samo
mężczyzn co kobiet. Właściwie jest
problem, bo na spotkania przychodzi
więcej chłopców niż dziewczyn.
(śmiech). Mój wątek matrymonialny
może wielu osobom przeszkadzać, bo
nikt nie chce być swatany i niektórych
to odstręcza…
JB: Ale to taki wątek konspiracyjny.
WS: To zawsze była ryzykowna
działalność. Jak się pracuje z dorosłymi?
GB: Dobrze się pracuje.
WS: Nie ma problemu rodziców.
JB: Zdarza się, zdarza.
GB: Tylko trzeba uważać, bo
wszystko dryfuje w jednym kierunku
– dlaczego jestem sam, sama.
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Gosia Borecka z moderatorem na rekolekcjach wspólnotowych w Gdyni

JB: A skuteczność, jeśli chodzi
o osiągnięcie celu „małżeństwo”, jest
znikoma.
GB: To pokazuje, że nie chodzi o to,
że nie ma mężczyzn czy kobiet we
właściwym wieku, ale jest jakaś blokada w nich. To dotyczy zarówno
mężczyzn, jak i kobiet. W tych ludziach jest obecna jakaś idealizacja
małżeństwa i szukania partnera.
JB: Jeżeli ktoś jest sam, i poszukuje
tej drugiej osoby, to mogą być dwa
wyjścia. Po pierwsze: może jeszcze nie
czas, może trzeba jeszcze na tę drugą
osobę zaczekać i zastanowić się, czy
jest się gotowym do małżeństwa. Po
drugie: może jest coś w sobie do przepracowania.
GB: Dlatego ważne jest, żeby w takich sytuacjach nie tylko włączać ludzi

we wspólnotę, ale i pokazywać miejsca
rozwiązywania konkretnych życiowych problemów. Co z tego, że ktoś ma
wszystkie stopnie, wszystkie ruchy
pozaliczane, jest ewangelizatorem, jak
jest sam? I nie jest zdolny do zbudowania trwałej więzi z drugą osobą. Ta
sytuacja jest w porządku wtedy, jeśli
dana osoba odczytuje swoją sytuację
jako wolę Pana Boga przynajmniej na
ten etap swojego życia. Jeśli nie, to jest
to jego problem, nad którym warto
popracować.
WS: W małżeństwach przecież też
się różne problemy zdarzają.
GB: Kiedy takie problemy wychodzą
w małżeństwie, zawsze jest ta druga
osoba, która pomaga go rozwiązać.
Ludzie w małżeństwie się docierają.
Człowiek, który żyje samotnie, nie zna
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Jola Such-Białoskórska

do końca swoich ograniczeń, bo nie
ma ich z kim na co dzień konfrontować.
JB: Zawsze można założyć maskę.
GB: Mała grupa daje ludziom szansę
konfrontowania się ze sobą.
WS: Z twoich opowieści wygląda to
bardziej na grupę resocjalizacyjną. Jak
to się ma do ewangelizacji?
GB: To też jest ewangelizacja, tylko
inna.
JB: Jest realizowany normalny program formacyjny, również rekolekcyjny. I normalne życie wspólnotowe.
GB: We wspólnocie widzieliśmy też,
że sytuacje osób, które przychodzą na
spotkania bez współmałżonka, są
problematyczne. Kiedyś nasz moderator wpadł na genialny pomysł i zaprosił współmałżonków na czas kilku tygodni, by uczestniczyli razem w Seminarium Odnowy Wiary.
JB: Były mieszane grupy – małżeństwa, osoby samotne, ktoś z młodzieży.
GB: Zrobiono to po to, aby połączyć
54

Pismo Ruchu Światło-Życie

współmałżonków. Skoro nie uczestniczyli normalnie w Ruchu, to żeby
chociaż na ten czas wyrazili zgodę na
uczestnictwo. Po przeżyciu seminarium prawie wszystkie małżeństwa
weszły już razem do wspólnoty. Później uczestniczyli w kręgach rodzin,
a zdarzały się pojedyncze przypadki
osób, które chociaż już były w kręgach,
przychodziły jeszcze na spotkania
dorosłych. Potrzebowały po prostu
uzupełnienia formacji biblijnej i decydowały się na intensywniejszy sposób
jej przeżycia. To był ich wolny wybór.
Dotyczyło to osób bliżej sześćdziesiątki, które miały więcej czasu, a pojawił się u nich głód słowa Bożego.
O samodzielnych matkach
WS: (do Joli) Prowadzisz we wspólnocie grupę „samodzielnych matek”.
Dlaczego samodzielnych?
JB: Bo one nie są samotne, bo mają
dzieci, mają rodzinę i jakąś przeszłość.
Poza tym samotna matka najczęściej
kojarzy się, przynajmniej w mojej
głowie to jeszcze tak funkcjonuje, jako
panna z dzieckiem. A tu są rozwódki,
wdowy. Różne sytuacje. Jedna z samodzielnych matek po dwóch latach
uczestniczenia z mężem w Domowym
Kościele została wdową z dwójką dzieci
w wieku szkolnym. Potem pozostała
w tym kręgu, ale w którymś momencie
stwierdziła, że to nie jest miejsce dla
niej. Kiedy małżonkowie mówili
o sprawach dotyczących małżeństwa,
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dzielili się zobowiązaniami, czuła, że
to już jej to nie dotyczy.
WS: Na czym polega odmienność ich
sytuacji?
JB: Samodzielne matki są to kobiety
z dziećmi po zdefiniowanej traumie
– jestem po rozwodzie, jestem wdową,
albo: próbowałam sobie życie ułożyć
i nie udało się. To są kobiety, które
z jednej strony są po stronie singli,
z drugiej zaś po stronie rodzin. Bo
mają życie rodzinne. Istotne jest na
przykład to, że ja – animatorka – żyję
w małżeństwie. Daje mi to siły psychiczne, aby je wspierać w trudnych
chwilach i nie przenosić na nie swoich
problemów. Choć nie mogę w pełni
zrozumieć, wyobrazić sobie ich problemów i cierpienia, to staram się być
dla nich przewodnikiem na drodze do
Jezusa i pomagać w problemach rodzinnych, wychowawczych.
WS: Co różni was od takiej typowej
grupy wsparcia czy terapeutycznej?
JB: Realizujemy normalny program
formacyjny, to jest fundament. Choć
z przyczyn technicznych nie jesteśmy
w stanie spotykać się co tydzień. Panie
są z różnych krańców miasta. Trudno
im się utożsamiać ze wspólnotą, ale
mają duży głód wiedzy biblijnej, takich
podstawowych czasami rzeczy, dotyczących na przykład prawd wiary,
praktyk religijnych. Mają ze sobą
kontakt indywidualny poza spotkaniami. Pomagają sobie w razie potrzeby. Dla mnie jest ogromnym
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świadectwem, jak te osoby dają sobie
radę w tak trudnych sytuacjach życiowych, jak rozwija się i buduje ich wiara,
jak one mocno się trzymają Pana Boga.
Wiele osób w takich sytuacjach po
prostu się gubi, wpada w nałogi albo
ciężkie depresje.
WS: A tu nie ma takich sytuacji?
JB: Nie ma nałogów, alkoholu, dzięki
formacji Ruchu. Ale zdarzają się depresje i problemy psychiczne wynikające z ich doświadczenia życiowego.
Dziewczyny się leczą. Można im
wprost powiedzieć, że potrzebują fachowej pomocy. Oczywiście z miłością. Same sobie polecają psychologów,
psychiatrów. Są w stanie przyjąć, że
muszą iść do terapeuty. W grupie
otrzymują wsparcie, uznanie, że są
normalne, tylko potrzebują pomocy.
Poczucie bycia „nienormalnym” często
blokuje ludzi przed pójściem do specjalisty i sami chcą sobie poradzić.
Myślimy również o grupie dla mężczyzn znajdujących się w podobnej
sytuacji.
WS: Ale prowadzenie takiej grupy to
nie jest zadanie dla każdego animatora.
To muszą być ludzie przygotowani. Nie
wystarczy być żoną.
JB: Żeby udźwignąć te ich problemy,
trzeba mieć naprawdę poukładane
swoje życie. Absolutnie nie widzę
w roli animatorki osoby, która jest po
takich przejściach, chyba że jest już
zupełnie wyleczona, uzdrowiona, po
terapii. Zazwyczaj są to osoby, które się
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zna. Po formacji, dojrzałe. Takie, które
chcą znaleźć czas na prowadzenie takiej grupy, które mają w sobie jakąś
wewnętrzną siłę.
WS: Na co koniecznie trzeba zwracać uwagę?
JB: Terapeuci i psychologowie
w pracy z pacjentem muszą postawić
granice dla własnego bezpieczeństwa
emocjonalnego, dlatego nie wchodzą
w bliskie relacje z tymi osobami. My
w grupie budujemy bliskie relacje.
Zatem animator angażuje się emocjona lne, zw yczajnie, p o ludzku,
w związku z czym noszenie problemów
bardziej obarcza. Ale kiedy moje panie
opowiadają swoje przeżycia, historie,
to ja przeżywam ich problem, a nie
swój własny. Nie przenoszę ich problemów na swoje. A są zranienia, które na
56

zawsze pozostają w sercu. Traumatyczne straty bliskich, dziecka czy kogoś z rodziny. Takie sprawy animator
musi mieć przepracowane, uleczone.
Tak to widzę. Nie chciałabym kogoś
„wkręcić” w coś takiego. Stąd, jeśli
w grupie pojawiają się takie problemy,
odsyła się ludzi do profesjonalisty.
WS: Jaka jest rola wspólnoty?
JB: Wspólnota zapewnia formację,
spotkanie ludzi z podobnym systemem
wartości, które próbują sobie radzić
w nienormalnych sytuacjach życiowych. Nie na zasadzie „jestem rozwódką, szukam faceta”. Daje możliwość odnalezienia swojego miejsca we
wspólnocie albo w Kościele. Nie ma na
przykład rekolekcji dla samotnych
matek wśród wszystkich rekolekcji
stanowych. Są dla kobiet, dla mał-
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żeństw, dla mężczyzn. Tym osobom
towarzyszy poczucie, że są gorsze,
wybrakowane. We wspólnocie wielostanowej dzieci z rozbitych czy niepełnych związków mają szansę zobaczyć
kochające się małżeństwa, prawidłowe
relacje ojciec – dziecko. Mogą sięgnąć
po prawidłowe wzorce, żeby w przyszłości mieć wizję budowania własnej,
kochającej się rodziny.
Myślę o tym, żeby do formacji podstawowej dołączyć elementy dotyczące
życia rodzinnego, obecne w Domowym Kościele. Chociażby modlitwa
z dziećmi, dialog rodzinny, jak wychowywać dzieci w wierze. O tym się mówi
w Domowym Kościele, ale tutaj też jest
to potrzebne. Do tego dochodzi element mówienia dzieciom o ojcu, budowania między nimi bezpiecznej
emocjonalnie relacji, o ile w ogóle to
wchodzi w grę. Uświadamiam rozwiedzionym, że mają mężów, za których
powinny się modlić, o ich nawrócenie,
chociaż najchętniej by ich znienawidziły. Serce jest wolniejsze, gdy nastawia się na przebaczenie. To pomaga we
wzroście duchowym, dlatego jest takie
ważne. Podobnie jak zrozumienie wagi
i mocy sakramentu małżeństwa, który
nadal trwa.
O przyszłości
WS: Dynamika pracy grup dorosłych
jest inna niż w przypadku młodzieży.
GB: Tak. Z jednej strony ci ludzie
potrzebują wiedzy teologicznej i nawró-
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cenia, z drugiej jeszcze o tym nie wiedzą. Przychodzą do wspólnoty z innych
powodów. Ale nie można się wycofać
z głoszenia Ewangelii, bo ktoś płacze, że
nie ma żony. Są osoby rozgoryczone,
które mówią, że były w Oazie, przeszły
wszystkie stopnie, a życie im się nie
ułożyło. Gdzie jest ta wspólnota? Nikt
im nie chce pomóc.
WS: Czy te oczekiwania są realne?
GB: Może to być na zasadzie pretensji do całego świata. Pytanie, jak im
pomóc. Nie jestem terapeutą ani psychologiem, ani nikim takim. Uważam,
podobnie jak Jola, że tego typu problemy powinny być powierzane innym
specjalistom. Animator musi uciekać
od pokusy bycia terapeutą, rozwiązywania cudzych problemów i zmieniania
spotkania animatorów w spotkanie dla
terapeutów. Zarzucono mi kiedyś, że
wszyscy w mojej grupie nadają się do
terapii, a ja im nie chcę pomóc. Byłam
odbierana jako zła odpowiedzialna,
która się nie interesuje grupą. A przecież nie jesteśmy kierownikami duchowymi. W którymś konspekcie jest
zresztą wyraźnie napisane, że grupa nie
jest grupą terapeutyczną.
WS: Jaka jest przyszłość grup dorosłych?
GB: Trzeba pamiętać, że to jest życie,
które się rodzi. Nie można tego zorganizować. Czasami jest potrzebny indywidualny tok nauczania. Trzeba obserwować wzrost ludzi, patrzeć, na jakim
są etapie, starać się odpowiadać na
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potrzeby, umieć poczekać. Potrzeby
ludzi się zmieniają, bo zmienia się życie.
Jeśli odpowiadamy na potrzeby ludzi,
to oni zostaną, a jeśli chcemy ich potrzeby dostosować do siebie, to mamy
selekcję naturalną.
WS: Czy jest jakaś szansa „profilaktyki”?
GB: Już na poziomie Oazy młodzieżowej trzeba znaleźć równowagę między tym, że jest to grupa rówieśnicza,

gramu i specyfiki, a resztę przeżywaliśmy wspólnie. Po rekolekcjach zawiązała się grupa formacyjna Oazy Nowej
Drogi, która po dwóch latach spotkań
pojechała na „normalną” Oazę Nowego
Życia dla młodzieży. Dzieci samodzielnych matek miały kontakt z dziećmi
z rodzin, widziały wzorzec rodzin. A ten
wzorzec jest im bardzo potrzebny dla
normalnego rozwoju. Z drugiej strony
ważne jest, by single zobaczyli, że nor-

Już na poziomie Oazy młodzieżowej trzeba znaleźć równowagę między tym, że jest to grupa rówieśnicza, i musi być
czas na bycie ze sobą (bo ten czas już się nie powtórzy),
a pokazywaniem właściwych wzorców.
i musi być czas na bycie ze sobą (bo ten
czas już się nie powtórzy), a pokazywaniem właściwych wzorców. Nie wszyscy
mają dobre wzorce w rodzinie. Trzeba
pokazywać, że chrześcijaństwo to nie
jest zabawa na młodzieńcze czasy, że
jest jak najbardziej dla ludzi dorosłych.
W naszej wspólnocie organizowaliśmy
rekolekcje, na których były obecne
wszystkie grupy stanowe w naszej parafii, i byliśmy jako dziwadła odsądzani
od czci i wiary.
JB: A niby gdzie mam wysłać samodzielne matki z dziećmi na Oazę? Na
rekolekcje Domowego Kościoła? Na
tych rekolekcjach zrobiliśmy tak, że
każda grupa stanowa miała swoją formację w grupie, według swojego pro58

malni, nieidealni ludzie są ze sobą i żyją
w małżeństwie.
GB: Że to nie jest tak, że mężczyźni
są z Marsa, a kobiety z Wenus, albo
spotykają się dwie połówki pomarańczy.
Żeby im pokazać, jaka jest rola dialogu
małżeńskiego w budowaniu małżeństwa. Że zdarzają się nieporozumienia
(są po to, by je rozwiązywać). Że problemy w związku nie oznaczają porażki
tego związku. Niektórzy mają ideały nie
do przeskoczenia dla nikogo. Musi być
obecna oaza wielka dla oaz średnich.
Czy wystarczy tylko dzień wspólnoty?
Jakie mogą być inne płaszczyzny spotkań wszystkich grup wiekowych
i stanowych w parafii?
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Rekolekcje
ewangelizacyjne
dla dorosłych

Z

darza się, że znajomi pytają: to
Ty jeszcze jeździsz na oazy? Ale
na jakie? Przecież nie na młodzieżowe, bo jesteś za stara, i nie na
rodzinne, bo nie masz męża. Na studenckie też nie, bo studenci żyją własnym życiem, które różni się od życia
człowieka już pracującego. Więc gdzie?
Odpowiadam: jeżdżę na oazy dla dorosłych – i was też na nie zapraszam!
Kilkakrotnie uczestniczyłam w rekolekcjach ewangelizacyjnych dla dorosłych, w Polsce i za granicą. Moje spostrzeżenia mogą posłużyć innym, którzy
takie rekolekcje chcieliby zorganizować
i poprowadzić. Być może sprowokują też
dyskusję, jak powinno się przygotowywać rekolekcje dla dorosłych.
Na początek – krótko
Dlaczego lepiej zaczynać od rekolekcji
krótkich, np. pięciodniowych? Bo zazwyczaj potencjalni uczestnicy wcale nie
są przekonani, że warto tracić dwa tygodnie urlopu na coś takiego jak oaza.
Z tego powodu najlepiej szukać takich
terminów, które zbiegają się z długimi
weekendami. Szczególnie atrakcyjne

w Polsce są długie weekendy: majowe,
z Bożym Ciałem, i w okolicach 15 sierpnia. A w Czechach mieliśmy rekolekcje
ewangelizacyjne pod koniec września,
bo w tym kraju 28 września, uroczystość
św. Wacława, jest dniem wolnym od
pracy, i akurat w 2012 roku wypadała
ona w piątek.
Zdrowo pojęty luz
Ważne, żeby uczestnicy od pierwszych
chwil dobrze się poczuli w swoim i naszym gronie. Na rekolekcjach dla dorosłych musi być coś z atmosfery urlopu
– odpoczynku od codziennych trosk,
fizycznego i psychicznego odprężenia.
Porządek organizacyjny sprzyja takiej
atmosferze, jeśli program nie jest zbyt
napięty, a za to odpowiednio urozmaicony.
Dlatego kluczowe jest też miejsce rekolekcji – zachęcające do zwiedzania, do
wycieczek, do rozkoszowania się przyrodą (zwłaszcza dla mieszczuchów).
Wspólne wycieczki i pogodne wieczory
niekiedy okazują się newralgicznymi
punktami programu. Zgadywanki,
tańce, gry planszowe... Możliwości jest
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wiele. I, oczywiście, rozmowy indywidualne w czasie wolnym.
Otwartość i tolerancja wobec inności
Na rekolekcje przyjeżdżają różni ludzie, starsi i młodsi. Jedni i drudzy mogą
czuć się gorzej na oazie z powodu swego
wieku (bo uważają się za zbyt starych
albo zbyt młodych) – i warto o tym
wiedzieć. Warto też uwzględnić pewne
męczące inności związane z wiekiem.
Ktoś starszy buszuje po domu już od 400
nad ranem, bo nie może spać; ktoś
młodszy biega po nocy, żeby oglądać
gwiazdy, a potem rano trudno mu wstać.
Pewnego razu na oazie dla dorosłych
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spotkałam chłopaka, animatora, który
wszedł do Ruchu już jako człowiek
25+. Czuł się na tej oazie szczęśliwy,
ponieważ po raz pierwszy nie był
najstarszy w grupie. Miał po prostu taki
„kompleks dinozaura”.
Uczestnicy różnią się też wykształceniem, zawodem, pozycją społeczną.
Na jednych rekolekcjach miałam pięcioro kolegów po fachu – od doktoranta fizyki z Torunia po emerytowaną
panią profesor biologii z Krakowa
(a moderator był doktorem filozofii).
Tak jakoś wyszło. Okazało się, że to
w niczym nie przeszkadzało – ani
prowadzącym, ani reszcie grupy.
Pojawiają się też ludzie o różnej duchowej drodze. Byłam na oazie z kimś,
kto był nieochrzczony, ale poszukujący; z kimś, kto przyjechał z narzeczoną oazowiczką, bo chociaż był
ochrzczony, to w praktyce wiara nie
znaczyła dla niego nic. Ale spotkałam
też braci i siostry będących na drodze
neokatechumenalnej, którzy akurat
chcieli skorzystać z innej oferty, poznać
inną duchowość. Dlaczego nie?
Co to znaczy „uwzględnić inność”?
Nie „kasować” nikogo na spotkaniu
w grupie. Nie mówić nikomu, jak coś
powinien przeżywać. Dać możliwość
wypowiedzenia wątpliwości i sprzeciwu,
i buntu. Dać możliwość zadawania
trudnych pytań (przyznanie się przez
animatora, że czegoś nie wie – to bardzo
wyzwalające doświadczenie!). Nikogo
nie lekceważyć.
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I jeszcze coś: przestać myśleć stereotypami. Na przykład, że pan po siedemdziesiątce z całą pewnością nie ma już
potrzeby doświadczania ekstremalnych
przeżyć. Otóż pan po siedemdziesiątce
może pierwszy ruszyć wpław przez
rwącą górską rzekę, trzymając za rękę
niewiele młodszego moderatora. Inny
stereotyp to taki, że ludzie młodzi są
zawsze zdrowi, radośni, i nie mogą mieć
żadnych niedyspozycji. Mieliśmy raz
w grupie piękną, młodą dziewczynę –
hippoterapeutkę, która była świeżo po
urazie głowy, i potrzebowała dużo
więcej odpoczynku niż starsi.
Zaufanie do programu
Pracowałam na dwóch programach
rekolekcji ewangelizacyjnych: 1) według
4 praw życia duchowego z I stopnia, i 2)
wzorowanych na projekcie Ojca Franciszka (Nikodem, Samarytanka, jawnogrzesznica, chromy, Dobry Pasterz).
Oba były pięciodniowe i oba bardzo
dobre. Chociaż ja akurat lubię zmiany
i niełatwo mi zaufać programowi.
Pamiętam oglądanie filmu „Jezus” –
i świadectwo pani w średnim wieku, dla
której obejrzenie tego filmu było kluczowym momentem rekolekcji (film Encounter też jest dobry, zwłaszcza w grupie
osób, które wcześniej nie słyszały zbyt
wiele o Bogu). Pamiętam adorację
Krzyża połączoną z sakramentem pojednania (lub rozmową duchową) – cisza, spokój, z rzadka jakaś pieśń. I tak
przez trzy godziny. Myślałam, że jajo
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zniosę albo zasnę na klęczkach. A tu
w świadectwach się okazało, że dla
niektórych to był przepiękny czas –
z powodu ciszy.
Czasem bywa tak, że trzeba „przyciąć”
program – na przykład program pięciodniowy zmieścić w cztery dni. Nie boję
się tego, jeśli „przycięcie” jest przemyślane i uzasadnione. Czasami wiemy od
razu, że któryś z uczestników przyjedzie
dzień później na rekolekcje. Chociaż
wiem, że stanowią one całość, to jednak
jestem zdania, że nie należy pochopnie
zamykać komuś możliwości uczestniczenia w nich. Każdy przypadek warto
rozpatrzeć indywidualnie.
Ciąg dalszy musi nastąpić
Poznałam ten straszny ból – konieczność powiedzenia ludziom na koniec:
„wróćcie do siebie i znajdźcie sobie
grupę”. Jeśli rekolekcje mają charakter
ogólnopolski, a nie ma „bazy danych”
dla wspólnot dorosłych, to nie mogę
powiedzieć inaczej, bo przecież nie zaproszę kogoś z Torunia czy Gorzowa
Wielkopolskiego, żeby przyjeżdżał na
spotkania do Warszawy czy Lublina. Ale
jestem głęboko przekonana, że po rekolekcjach ewangelizacyjnych nie można
ludzi zostawić samych. Mam nadzieję,
że ten numer „Oazy” da szansę stworzenia takiej bazy danych i będzie bodźcem
do zakładania grup dorosłych spod
znaku „światło-życie”. Rekolekcje ewangelizacyjne to dobry punkt startu.
Agnieszka Salamucha
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Problem
z dorosłością
Wiola Szepietowska: Nie sposób mówić o wspólnotach dorosłych, nie poruszając tematu samej dorosłości, zwłaszcza, że
obecnie problem zagubienia ludzi
wchodzących w dorosłość jest
wyraźnie zauważalny.
Ks. Maciej Krulak: Moment
przejścia z bycia młodzieżą do
grona ludzi dorosłych jest związany z tym, że zaczyna się mieć inną
strukturę życia. Inne rozłożenie autorytetów. Dla młodego człowieka autorytetem jest rówieśnik, dla człowieka
dorosłego inny dorosły człowiek. Po-

Fot. Katarzyna Owczarek

Obstawiamy
każdego

wchodzenia w dorosłość. To wynika
z osobowego rozwoju, a nie z nałożenia
przez kulturę.
WS: Proces ten niewątpliwie odbywa
się coraz później.

Póki nie przestaniemy szatkować Ruchu na drobne, to
wspólnoty dorosłych będą postrzegane jako marginalna
grupa tych, którzy nie załapali się na Domowy Kościół.
słucha człowieka młodszego od siebie,
jeśli widzi, że ten ma coś do powiedzenia. Nie jest tak, że za niski czy za wysoki pesel przeszkadza. Kiedy przychodzi się do starszych, bo chce się coś od
nich usłyszeć, to jest to jeden ze znaków
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MK: Zawsze myślałem, że młodzi
ludzie za wszelką cenę chcą udowodnić,
że są dorośli. Ostatnio znajoma powiedziała mi, że weszła do klasy mniej
więcej osiemnastolatków i kiedy zapytała, kto z nich jest dorosły, nikt nie
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podniósł ręki. Dowiedziała się, że młodzi opóźniają wyrabianie dowodów
osobistych. Nie chcą podejmować odpowiedzialności. Można wyróżnić trzy
cechy dorosłości: podejmowanie decyzji, branie odpowiedzialności i konsekwencja. Dzisiejszy świat za wszelką
cenę próbuje człowieka od tego ustrzec.
Między innymi w schemacie rodziców,
którzy jak najdłużej chcą brać odpowiedzialność za swoje dzieci. W pewnym
dziekanacie pojawiła się wywieszka, że
„w sprawach studentów rozmawiamy
tylko z zainteresowanymi studentami”.
Rodzice studentów przychodzili załatwiać jakieś sprawy za swoje dzieci.
Takie jest myślenie. To są patologie,
z którymi się musimy zmierzyć.
WS: Jakie są inne pułapki związane
z myśleniem o dorosłości?
MK: Wydaje mi się, że mamy w Ruchu również problem mentalny. Dorosłych dzielimy na małżonków i resztę
świata. A dorosły jest dorosły. Czy nie
moglibyśmy na początek zobaczyć
aspektu dorosłości w człowieku?
WS: Można się spotkać z przekonaniem, że w Ruchu Światło-Życie jest
tylko jedna droga formacji dla małżonków – w Domowym Kościele.
MK: Przede wszystkim trzeba zobaczyć, że Ruch Światło-Życie ma być
środowiskiem formacji człowieka.
Istotne jest, by zobaczyć, po co to
wszystko jest. Nie chodzi o to, że ludzie
mają wejść do jakiejś wspólnoty, aby te
wspólnoty pęczniały, ale o to, by mieli
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drogę rozwoju. Musimy zrozumieć, że
to nie jest taka alternatywa, że jeśli jesteś
w małżeństwie, to jesteś w Domowym
Kościele, a jak nie, to w jakiś innych
wspólnotach. Jestem dorosły – i albo
formuję się ze swoim współmałżonkiem, albo nie. Przecież jest i tak, że jest
się w małżeństwie, ale ta druga strona
nie jest zainteresowana formacją chrześcijańską. Trzeba też pamiętać, że
chrześcijaństwo kieruje się na osobę
i małżeństwo nie powoduje zaniku
osoby. To są dwie osoby związane
w jedno.
WS: Czyli mamy młodzież i ludzi
dorosłych?
MK: Póki nie przestaniemy szatkować
Ruchu na drobne, to wspólnoty dorosłych będą postrzegane jako marginalna
grupa tych, którzy nie załapali się na
Domowy Kościół.
WS: Takich odmieńców?
MK: Czasem nazywani są nawet
kręgiem samotnych. Z młodzieżą nie
mogą się formować, bo są inną grupą
wiekową, dlatego próbują się formować
w układzie Domowego Kościoła, nie
odwołując się do elementów Domowego Kościoła. Sytuacja się rozmywa.
Ale moim zdaniem i tak najbardziej
niedowartościowaną grupą dorosłych
jest grupa księży.
WS: Może raczej zaniedbaną? Księża
są bardzo często wychowywani na liderów. Trudno sobie wyobrazić wspólnotę
złożoną z samych liderów.
MK: Ciężka sprawa.
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Od przedszkola do Opola
MK: Słabość rozumienia idei wspólnot dorosłych polega na tym, że cały
czas nie dojrzeliśmy jeszcze do głównej
wizji Ruchu Światło-Życie, czyli obecności w parafii jako miejsca formacji
do dojrzałego chrześcijaństwa, które
realizuje się poprzez podjęcie służby.
Inaczej się tej dojrzałości nie sprawdzi.
WS: Jak powinno być?
MK: Normalnie powinno być tak –
w parafii formacją objęci są wszyscy

Kościoła jest wspólnota parafialna.
Chodzi o to, aby Ruch Światło-Życie
w parafii urzeczywistnił wszystkie
przejawy życia Kościoła, a nie wszystkie duszpasterstwa stanowe. Któryś
z księży mi tłumaczył, że mamy taką
wizję „dykasteryjną”. Jest dykasteria na
Watykanie, episkopatu, kurii biskupiej,
w dekanacie i w parafii. Jest ksiądz
Zenek od młodzieży i ksiądz Rychu od
rodzin.
WS: I oni się wcale nie muszą stykać.

Można wyróżnić trzy cechy dorosłości: podejmowanie
decyzji, branie odpowiedzialności i konsekwencja.
chrześcijanie. Jeżeli nasz Ruch będzie
ruchem duszpasterskim – prowadzimy
duszpasterstwo dzieci, młodzieży,
rodzin, takie stanowo-wiekowe – to to
nie jest Ruch Światło-Życie. Ruch
Światło-Życie jest miejscem ewangelizacji i katechumenatu, wprowadzenia
w posługę dla Kościoła, niezależnie od
wieku i sposobu życia. Jest ruchem
eklezjalnym. Parafia jest najmniejszą
wspólnotą, w której obecna jest całość
Kościoła. Mówi się o eklezjoli rodzinnej, ale rodzina nie jest wspólnotą,
która ma wszystkie cechy Kościoła.
WS: Nie sprawuje sama Eucharystii.
MK: Dokładnie! Można mówić
o roli liturgii rodzinnej, o pasterskiej
posłudze rodziców. Najmniejszą częścią nie administracyjną, ale życiową
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MK: Może ich stykać wspólny stół
przy obiedzie i wspólny stół eucharystyczny.
WS: Przy obiedzie wcale nie musi im
się udać spotkać.
MK: Ogólnie każdy ma swoją
działkę. I patrzymy na Ruch ŚwiatłoŻycie jako na system odrębnych
działek, połączonych na poziomie
rejonu, a czasami dopiero na poziomie
diecezji.
WS: A czasami dopiero kraju. Albo
ideologii.
MK: Co z tego, że czytamy książki
księdza Blachnickiego, jak nie rozumiemy, że naszym zadaniem jest
tworzenie środowiska katechumenalnego dla wszystkich? To nie jest młodzieżówka czy rodziny, ale to jest nasza

Oaza

Fot. Adam Baltyn

Pismo Ruchu Światło-Życie

wspólnota, która formuje się w takiej
albo innej grupie. Wspólnota jest
jedna. Nie ma w parafii osobnej wspólnoty Domowego Kościoła, tylko jest
krąg pierwszy, drugi lub trzeci. Tak
samo, jak jest grupa młodzieży po
pierwszym stopniu numer jeden czy
dwa. Jest grupa dorosłych na określonym etapie formacji. Wtedy widać, że
to nie są odrębne gałęzie, tylko jedna
wspólnota, w której każda grupa formuje się według swojego programu.
Dobrym światłem dla nas o skuteczności metody jest wizja neokatechumenalna. Tam do wspólnoty wchodzi
każdy. Czy tworzymy personalne parafie dla dzieci? Parafia funkcjonuje
jako całość i dzięki temu, że jest tą
całością, wypełnia wszystkie przestrzenie.

WS: Dlaczego tak ciężko wychodzi
to przejście od systemu „dykasteryjnego” do wizji holistycznej?
MK: Bo parafia nadal pozostaje
w starym modelu duszpasterskim,
choć ma odbudowywać więzi społeczne, a nie umacniać podziały.
WS: Wizja Ruchu mocno zderza się
z rzeczywistością duszpasterską Polsce.
MK: Ale tą wizją przypominamy, że
parafia ma robić to, czego często nie
robi. Kiedy zaczęły upadać domy
kultury, parafia w jakimś stopniu stała
się domem kultury. Jest jednym z tych
miejsc, które „zgarnia” ludzi, aby byli
razem. Chrześcijańska wizja to jest
„aby byli jedno”. Trzeba zobaczyć parafię jako miejsce jedności w społeczności. Trzeba przypominać ludziom,
że kiedy podzielimy się, będziemy tym
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bardziej cierpieć. Jesteśmy zespołem
naczyń połączonych. Dni wspólnoty
są lekarstwem dla naszych wspólnot.
Nie tyle przez doświadczenie siły, ale
poprzez doświadczenie jedności naszego charyzmatu.
WS: W parafii wspólnocie wspólnot?
MK: Słabość naszych parafii polega
również na tym, że bardzo często nie
ma w nich wyboru. Idzie się do tej
wspólnoty, która jest. Jeśli to jest dodatkowo małe środowisko, mała
miejscowość, to często nie można
pójść do sąsiedniej parafii, bo tam nic
nie ma. Ludzie decydują się na ruch,
który jest w parafii, ale to czasem jest
małżeństwo z rozsądku.
WS: Niektórzy się męczą.
MK: Każdy z ruchów ma swoją
własną dynamikę. Szkoły nowej ewangelizacji – jak to sobie nazwałem –
robią takie małe kółko. Ewangelizują
i przygotowują do bycia ewangelizatorem. Zatacza się szybki krąg. W Ruchu
Światło-Życie, ponieważ zakładamy, że
chodzi o dojrzałe chrześcijaństwo,
wychowujemy do czegoś więcej niż
tylko ewangelizacja. Dojrzały chrześcijanin ma wychowywać do dojrzałej
wiary. Ponieważ wykonujemy duże
kółko, to dynamizm ewangelizacyjny
na początku będzie mniejszy. Neokatechumenat zatacza olbrzymie koło
(tak wielkie, że nie wiadomo, czy
zdołają je przejść do końca przez całe
życie). I dlatego bywa, że na pierwszym
etapie izolują się od reszty życia para66
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fialnego, aby dać sobie czas na wzrost,
a potem powracają poprzez radykalizm życia chrześcijańskiego i posługi,
z gotowością służenia, aż po krańce
ziemi.
Te koła odpowiadają charakterowi
ludzi. Niektórzy szybko się włączą we
wspólnotę, inni potrzebują długiego
czasu. Ktoś może potrzebować dwudziestu lat, by poczuć się we wspólnocie bezpiecznie, i dlatego idzie do
neokatechumenatu. Tam ma czas na
dojrzewanie. Są tacy, którzy potrzebują
formy hardcorowej – musi być ostro,
muszą być wymagania. Ludzie przychodzą do konkretnej wspólnoty, bo
widzą, że odpowiada ona ich charakterowi.
ewangelizacja
MK: Jedyną sensowną metodą tworzenia takiej wspólnoty jest droga
ewangelizacji. Mam taką idée fixe (jako
Ruch chyba jeszcze nie dojrzeliśmy do
tego). Powiedzmy, że w efekcie ewangelizacji dwadzieścia osób pragnie się
formować dalej. I nie sortuje się ich
w tym momencie. Bierzemy te dwadzieścia osób, dzielimy je na małe
grupy, i formujemy do momentu decyzji – czy chcesz wejść na drogę katechumenatu. Na początku powstaje
grupa, która nie jest jeszcze grupą
Ruchu Światło-Życie. Wiadomo, że
młodzież zaprosimy do jednej grupy,
i wtedy można na ich poziomie pewne
rzeczy poprowadzić. Ale dorosłych już
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nie dzielmy na małżonków i niemałżonków. Kiedy ewangelizujemy, ewangelizujemy wszystkich, którzy przyjdą.
Ogłaszamy Ewangelię każdemu, bo
Ewangelia nie jest wiekowo-stanowa.
WS: Wtedy ci ludzie będą dalej czuć
się wspólnotą, niezależnie od tego, czy
są w kręgu Domowego Kościoła, czy
grupie dorosłych. Łatwiej wtedy
o wspólną pracę, o powstawanie diakonii.

śmy człowieka samego. Zrobiliśmy mu
krzywdę. Na wejściu dokonaliśmy selekcji, jak w tartaku – albo się zmieścisz
w maszynie, albo nie.
WS: Wspólnota jako środowisko
życia. Bez takiego środowiska nie da
się iść dalej.
MK: Musimy stworzyć środowiska,
które są punktem odniesienia. Grupy
nie spotykają się wokół stołu tylko po
to, aby usiąść i zrobić konspekt. Budu-

Trzeba przypominać ludziom, że kiedy podzielimy się,
będziemy tym bardziej cierpieć. Jesteśmy zespołem naczyń
połączonych.
MK: Tych rzeczywistości w żadnym
wypadku nie należy sobie przeciwstawiać. Chcemy stworzyć środowisko
życia, miejsce życia nową kulturą, a nie
getta. Może być tak, że animatorem
grup dorosłych będzie ktoś z Domowego Kościoła, kto nie ma już na
przykład małych dzieci. Ma czas,
możliwość. Ludzie koło sześćdziesiątki
mogą jeszcze z siebie dużo dać, a widzą
powoli, że dzieci zaczynają żyć własnym życiem. Jeśli na ewangelizacji
zrobionej przez Domowy Kościół ktoś
stwierdzi, że bardzo mu się ta wspólnota podoba, ale nie może się tu znaleźć ze swoim współmałżonkiem,
z różnych przyczyn, i nie wskaże się
mu drogi formacji, to oznacza, że
ogłosiliśmy Ewangelię, ale zostawili-

jemy między sobą zwykłe, ludzkie relacje przyjaźni, towarzyszenia sobie.
Wspólnota na pewnym poziomie dynamizmu staje się samoewangelizującym wydarzeniem.
WS: Jest taka, że wszyscy będą chcieli
tam być.
MK: Jest tak niesamowitym doświadczeniem, że ludzie przychodzą
tam ze względu na relacje panujące we
wspólnocie. I nagle widzą: Wow! Oni
mają takie relacje, bo są chrześcijanami! Też bym tak chciał.
WS: A jeżeli u was jeden drugiego
kąsa i pożera, to czego się spodziewacie…
MK: Bywa, że wychowuje się małżonków do dobrego, małżeńskiego
życia, albo młodych do życia w czysto67
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ści przedmałżeńskiej, a zapomina się,
że trzeba wychować do dojrzałego,
chrześcijańskiego życia. Nie można tej
dojrzałości założyć. Młodzi ludzie
często przychodzą do wspólnoty, bo są
„fajni” ludzie. Małżonkowie mogą
przyjść, bo chcą poprawienia jakości
swojego małżeńskiego życia. Ale nie
mamy im dać tylko rozwiązania ich
bieżących problemów. Dajemy im
chrześcijaństwo. W końcu powinni
zobaczyć, że chrześcijaństwo jest najlepszym rozwiązaniem wszystkich ich
problemów, najlepszą formą ustrzeżenia się od lęków, które ich ogarniają.
Naszym zadaniem jest chrystianizacja,
czyli napełnienie człowieka Chrystusem.
WS: Co się odbywa na drodze ewangelizacji i katechumenatu.
MK: Zasadniczo są trzy poziomy
związane z decyzją o przyjęciu Jezusa
jako Pana i Zbawiciela: emocji, zintelektualizowania problemu, i decyzja
woli oddania Bogu życia. Warto, żeby
te tematy były podjęte najpierw w ramach rekolekcji ewangelizacyjnych,
albo ewangelizacji indywidualnej
(często na poziomie emocji), a potem
powtarzane i przyjmowane intelektualnie w grupie ewangelizacyjnej, następnie jedzie się na pierwszy stopień
i dopiero wtedy podejmuje się decyzję
woli radykalnego związania życia
z Jezusem. Ta pierwsza decyzja emocjonalna jest już konstytutywna, ale
trzeba wchodzić w głąb, bo kluczowa
68
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jest wola człowieka. Uważam, że powtarzanie tematów ewangelizacyjnych
w różnym kontekście jest bardzo dobre.
Warto tylko byłoby opracować więcej
materiałów, żeby nie powielać spotkań.
Żeby nie było to przechodzenie tego
samego konspektu.
Jak w rodzinie
WS: Jest takie stare powiedzenie, że
trzeba całej wioski, by wychować
dziecko. Kiedyś więzi społeczne były
silniejsze niż dzisiaj.
MK: Trzeci stopień uczy nas odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła,
a nie tylko dbania o swoje sprawy.
Dzieci ci wyrosły, to przestaje cię interesować, co się dzieje z dziećmi w parafii. Tak często jest, a tak nie może być.
To są dzieci z naszej parafii, ulicy, podwórka. Powinno nam zależeć na tym,
jak zostaną wychowane. Jeszcze dziwniejsza jest sytuacja, gdy w parafii są
silne kręgi, i one nie troszczą się o to,
by w tej parafii powstawały wspólnoty
dziecięce i młodzieżowe. To nie jest
robienie krzywdy Ruchowi ŚwiatłoŻycie. To jest robienie krzywdy własnym dzieciom.
WS: Rodzice i dzieci zaczynają żyć
powoli w różnych światach.
MK: Rodziny, które mają dzieci,
w sposób naturalny powinny się interesować wspólnotami dziecięcymi
i młodzieżowymi. Mają prawo mieć
wpływ na proces rozwoju swoich
dzieci.
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WS: Niektórzy księża „młodzieżowi”
czują się wtedy kontrolowani.
MK: Bo rodziny są postrzegane jako
odrębne byty. Mam takie doświadczenie z kilkoma rodzinami z Domowego
Kościoła, które „podrzuciły” mi wszystkie swoje dzieciaki do wspólnoty
młodzieżowej. Uważają, że to była

ewangelizują swoich rodziców, a rodzice wpływają ewangelizacyjnie na
swoje dzieci.
WS: Następuje wtedy takie pozytywne spięcie.
MK: Tak. I jeżeli dzieci nie mają
rodziców we wspólnocie Ruchu, to
pracują nad tym, żeby rodzice przyszli

Trzeci stopień uczy nas odpowiedzialności za wspólnotę
Kościoła, a nie tylko dbania o swoje sprawy.
najlepsza decyzja, by pokazać dzieciom
te miejsca w najtrudniejszym okresie
ich rozwoju, kiedy grupa rówieśnicza
jest ważniejsza niż rodzic. Słyszały tam
to samo, co usłyszałyby od rodziców.
I teraz mają te dzieciaki w chrześcijańskich małżeństwach. Właściwie normalnie powinno być tak, że młodzi

na ewangelizację. Do wychowania
człowieka potrzebne są oba elementy:
i rodzice, i grupa rówieśnicza. Nie
może być albo tylko rodzina, albo sama
grupa rówieśnicza. Bo to też jest problem, gdy dzieciaki mają chrześcijański sos we wspólnocie i pogaństwo
w szkole i rodzinie. Pamiętam anima69
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torkę ze wspólnoty, której rodzice
powiedzieli, że to oni robią jej osiemnastkę, i to oni decydują, czy będzie
na niej alkohol, czy nie. W niechrześcijańskiej rodzinie trudno jest wychowywać chrześcijanina, ale co
z tego, że rodzina będzie chrześcijańska, jeśli środowisko będzie pogańskie? Na etapie gimnazjum i później
będzie problem, bo rówieśnicy tak

cudzymi emocjami. To nawet nie jest
zdrowe, aby rodzice stale się zajmowali dorosłymi dziećmi.
MK: Dlatego to najwyższy czas na
wejście do wspólnoty i zaczęcie
drugiego życia. Przeżycie drugiej
młodości. Bycie potrzebnym, wykorzystanie własnego doświadczenia
życiowego. Kiedy dzieci zaczynają
odchodzić, to dla małżeństwa zaan-

Wspólnota na pewnym poziomie dynamizmu staje się
samoewangelizującym wydarzeniem.

sformatują myślenie dziecka, że będzie ono zbuntowane na modły,
chodzenie do kościoła, oddanie życia
Jezusowi. Kiedy pójdzie na studia
i wyjedzie, to utraci się nad nim jakąkolwiek kontrolę.
WS: Istnieje bardzo silna presja
społeczna na „odcięcie pępowiny”
i to jest ukazywane jako moment
wejścia w dorosłość. Współczesne
dorosłe dzieci najczęś ciej żyją
osobno i nie chcą odczuwać żadnej
kontroli.
MK: Dlaczego starsze osoby namiętnie oglądają seriale? Bo utraciły
już kontrolę nad dziećmi, czasem
własnym życiem, i żyją tylko tym,
o czym zostaną poinformowani.
WS: Ale taka postawa rodziców to
w sumie porażka – trzeba mieć przecież własne życie, a nie karmić się
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gażowanie się we wspólnocie jest
wielką szansą, aby nie wpaść w pustkę. To jest uzdrawiające z czysto
ludzkiego punktu widzenia. To
szansa na spalenie całkiem sporej
życiowej energii.
WS: Jeżeli mogą prowadzić grupy
biblijne, to ich zadaniem jest prowadzenie takich grup? I nie zniechęcanie się, że ci ludzie nie pojadą na
rekolekcje formacyjne?
MK: W Ruchu się jest nie wtedy,
gdy jest się w strukturach Ruchu, ale
kiedy żyje się w jedności między
w i ar ą i c o d z i e n no ś c i ą . Wte dy
w swoim całym życiu stosuje się
metodę światło-życie, także w swojej
posłudze w parafiach, gdzie formalnie nie ma wspólnot Ruchu ŚwiatłoŻycie. Nie chodzi o ostemplowanie
wszystkiego foską.

Fot. Michał Szepietowski
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Odcinki na okręgu
MK: Ojciec napisał, że wierne posługiwanie się charyzmatem daje
owocność. Jest pole do dyskusji, co to
jest „wierne posługiwanie się”. Czy
jeżeli nie postawimy zapalonej świecy
obok Maryi, to już nie będzie wiernie
i owocnie? Czy koncentrujemy się na
dziesięciu wielkich charyzmatach
i czytamy je razem, a nie tylko wybiórczo? Trzeba się zajmować każdym
z osobna, owszem, ale w kontekście
pozostałych. To nigdy nie może być
w oderwaniu od innych.
WS: Chyba w ogóle zbyt niska jest
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świadomość tego, że te charyzmaty w Ruchu są, i że one
się dopełniają.
MK: Dla mnie one są jak
fragmenty okręgu. Dopiero
dziesięć połączonych ze sobą
odcinków daje wizję pełni
charyzmatu. Przechodzę od
jednego do drugiego, i widzę, że to jest spójna całość,
że to się „trzyma kupy”.
Czytanie Ruchu ŚwiatłoŻycie w odcinkach niezespolonych ze sobą daje wizję
cząstkową. Prawdą jest, że
Ruch Światło-Życie jest ruchem ewangelizacyjnym, ale
jest też ruchem liturgicznym. I rodzinnym, i diakonijnym… Chodzi o to, aby
nie powiedzieć: Ruch Światło-Życie jest ruchem tylko
ewangelizacyjnym. Albo tylko rodzinnym. A potem zmieniamy temat.
Przede wszystkim jesteśmy ruchem
eklezjalnym, czyli ruchem, w którym
ma się wypełnić wszystko, czym jest
Kościół. Dziesiąty wielki charyzmat
to charyzmat jedności. Jeśli nie będzie
tej jedności, to my nigdy nie zrealizujemy założeń Ruchu. Wspólnoty dorosłych to nie jest tylko zabezpieczenie pewnej luki – bo widzimy tę lukę.
Jeśli odetniemy kawałek koła samochodowego, to nie dziwmy się, że auto
nie pojedzie. Nie dziwmy się, że pewnych zadań nie umiemy zrealizować,
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skoro nie jesteśmy jednością, nie
mamy wizji jedności i świadomości,
że Ruch Światło-Życie jest dedykowany do parafii. Nie tworząc wspólnot
o charakterze parafialnym, nie realizujemy swojego podstawowego charyzmatu.
WS: Świetnie! Mamy ileś parafii,
w jednych są grupy młodzieżowe,
w innych kręgi rodzin, gdzie indziej
grupy dorosłych. Nawet jak młodzież
i rodziny są w jednej parafii, to wcale
nie oznacza, że nie ma problemu
z komunikacją. Od czego zacząć?
MK: Od pokazania wizji Ruchu
Światło-Życie. O co w nim chodzi.
Przede wszystkim odpowiedzialnym.
Kapłanom i dorosłym. Odpowiedzialny za Ruch Światło-Życie w parafii powinien być jeden. Ma do pomocy diakonię formacji dziecięcom ł o d z i e ż ow e j , d i a k o n i ę g r u p
dorosłych i diakonię domowego Kościoła, czyli pary animatorskie. I oni
wszyscy razem są odpowiedzialni za
rozwój wspólnoty parafialnej. Po to są
również dni wspólnoty na poziomie
rejonu. Im mniej dbamy, by dzień
wspólnoty był dniem wspólnoty Ruchu Światło-Życie, a nie tylko wspólnot dziecięcych, młodzieżowych czy
rodzinnych, im bardziej to rozrywamy, tym bardziej ta patologia się
pogłębia.
WS: Problem polega na tym, że tych
wspólnych doświadczeń jest w gruncie rzeczy wciąż za mało.
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MK: Jeżeli nie ma jedności wspólnot na poziomie parafii, to musi być
na poziomie rejonu. Żeby było
wszystko. W niektórych diecezjach
pojawiło się w Domowym Kościele
zdziwienie, gdy zaczęli przychodzić
do kręgów młodzi małżonkowie po
formacji młodzieżowej.
WS: Naprawdę?
MK: Tak, bo przedtem tak nie było.
Kiedy tak się zaczęło dziać? Gdy zaczęło się coś robić razem, kiedy zaczęły się pojawiać wspólne trzecie
stopnie (jeśli trzeci stopień ma mówić
o eklezjalności, to powinien być
wspólny). Kiedy zaczęli się wszyscy
pojawiać razem na Dniach Wspólnoty.
WS: Co możemy odczytać jako
główne zadanie na najbliższy czas,
skoro mamy narodzić się na nowo?
MK: Troskę o jedność, zmianę
sposobu myślenia odnośnie dorosłości i inicjowanie wspólnot dorosłych.
Jeśli one będą powstawać, to staną się
tym brakującym ogniwem, które
złączy wszystko w jedność. Jeśli możemy powiedzieć, że mamy wspólnoty
rodzinne i dorosłych, to możemy
powiedzieć kolokwialnie, że „obstawiamy każdego”. Dla każdego będzie
miejsce we wspólnocie.
Ks. Maciej Krulak jest Moderatorem
Centrum Ruchu Światło-Życie na
Kopiej Górce oraz Moderatorem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

W STRONĘ OPOWIEŚCI
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Północ –

północny wschód
Najmniejsza diecezja w Polsce. Skarb ukryty wśród „lasków, piasków i karasków”. Wspomnienie przedwojennych Kresów, legendarnej diecezji pińskiej
i ubogiego, błotnistego Polesia. Kraina ludzi z sercem na dłoni, zarazem
życzliwych i przedsiębiorczych. Posłuchajcie opowieści jednego z nich.
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O diecezji
Agnieszka Salamucha: Jak
powstała diecezja drohiczyńska?
Ks. Romuald Kosk: 5 czerwca 1991 roku, papież Jan Paweł II na spotkaniu w Białymstoku, odczytać na koniec liturgii: „w dniu dzisiejszym ogłaszam utworzenie diecezji
drohiczyńskiej z katedr w Drohiczynie, i diecezji białostockiej z katedr w Białymstoku”.
W przeddzień poprosił o kartkę papieru, na której napisał
odręcznie to zdanie. Nasz
ksiądz biskup wspominał, że
kiedy szukali oficjalnych dokumentów erygowania diecezji,
poza nią nie znaleźli niczego
innego.
Wcześniej te tereny nie należały do
żadnej z pobliskich diecezji.
Nie. Formalnie, od strony kościelnej,
była tutaj diecezja pińska z siedzibą
biskupa w Drohiczynie. A diecezja
pińska powstała w 1925 roku, z części
diecezji wileńskiej. Jej pierwszym biskupem był Zygmunt Łoziński. Obejmowała kresy przedwojennej Rzeczypospolitej. Osiem dziewiątych tej
diecezji po wojnie zostało przyłączonych do Białorusi. W Polsce pozostała tylko jedna dziewiąta: rejon Siemiatycz, Drohiczyna, Bielska Podlaskiego. Z punktu widzenia Stolicy
Apostolskiej to była nadal diecezja
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pińska, ale ponieważ w Pińsku nie
było biskupa, dlatego mianowano
administratora apostolskiego.
Podobna sytuacja miała miejsce
w Białymstoku i Lubaczowie, na terenach diecezji wileńskiej i lwowskiej.
Władze komunistyczne w latach 60.
i 70. próbowały zlikwidowa te „resztki”:
diecezje, seminarium, i tak dalej. Ale
im się nie udało. A na początku lat 90.
na Wschodzie zapanował duch pierestrojki. Stolica Apostolska uporządkowała strukturę diecezji na Białorusi,
Ukrainie i Litwie. Ustanowiono osobne
biskupstwa, między innymi w Mińsku
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i Pińsku. W 1991 roku byłem nawet
w Pińsku na konsekracji biskupa Kazimierza Świątka.
Jakie tereny obejmuje obecnie
diecezja drohiczyńska?
Oprócz tych rejonów, które już wymieniłem, 25 marca 1992 diecezja
drohiczyńska została powiększona
o część diecezji siedleckiej (jak dawniej
mówiono – diecezji podlaskiej, czyli
siedleckiej): dekanaty sokołowski,
węgrowski, część liwskiego, Sarnaki.
To mała diecezja.
Tak. Kiedy zacząłem pracę w kurii
w 1991 roku, liczyła 36 parafii, potem
było ich 40, dzisiaj niecałe 100. Liczebnie możemy być nawet najmniejsi
w Polsce, bo mamy około 200 tysięcy
katolików – i 90 tysięcy prawosławnych.
Nie ma tu ośrodków akademickich
ani perspektyw pracy.
RK: Parafie wiejskie zmiejszają się.
Widać to gołym okiem – mało powstaje na wsiach nowych domów,
chyba, że ktoś przeprowadzi się z miasta. Nie wiem, jak będzie z powo
aniami, ale za 50 lat może się zdarzyć,
że jeden ksiądz będzie obsługiwał kilka
wiejskich parafii. Za to miasta mało
raczej się rozwijają. Zawsze będą istnieć miasta typu powiatowego, gdzie
są szkoły, urzędy, starostwo, szpitale,
a także warstwa inteligencji. Sporo
ludzi dojeżdża do pracy w Warszawie,
wielu młodych wyjechało za chlebem.
Ale jeśli kryzys na Zachodzie będzie
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się nasilał, a tutaj będą lepsze szanse
rozwoju, to pewno będą wracać.
O oazie
Jak dowiedział się Ksiądz o istnieniu Ruchu Światło-Życie?
W Drohiczynie, w licealnym internacie. Moi koledzy jeździli na oazy
i z wielkim entuzjazmem opowiadali
o poświęceniu kaplicy Chrystusa Sługi
w Krościenku. Świadectwa ze strony
kolegów pomagały, przygotowywały
grunt. Poza tym moim katechetą w liceum by ks. Marian świerszczyński,
nasz pierwszy moderator diecezjalny.
W latach 60. jeździł do Lublina na
studium dla księży, założone przez ks.
Franciszka Blachnickiego. Powoli
przygotowywał się do tego, by zainicjować Ruch u nas, co nastąpiło w 1972
albo 1973 roku. Ks. Marian wiele lat
chorował na białaczkę, zmarł w 2007
roku.
Katechezę prowadził w sposób nowoczesny. Opowiadał o dialogicznej
strukturze wiary. Później dopiero
zrozumiałem, skąd to zaczerpnął.
Wcześniej wydawało mi się, że realizował normalny materia zawarty w programie religii dla szkoły średniej.
Jak się Ksiądz wybrał na pierwsze
rekolekcje oazowe?
Kiedy ks. Marian zaproponował nam
wyjazd na I stopień, bardzo chciał em
jechać. Ale miałem trudną sytuację
w domu. Pochodzę z parafii wiejskiej,
mieliśmy gospodarstwo. Mój ojciec był
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Oaza Rodzin w Bańskiej Wyżnej, 2011 r.

rolnikiem, ale miał bardzo słabe zdrowie i akurat wyszedł ze szpitala,
a mama borykała się z pracą. Pamiętam, że przed wakacjami robiliśmy coś
wspólnie i nieśmiało ją zapytałem:
„ksiądz proponuje, żeby wyjecha na
wakacje, na jakąś oazę, ale ja nie wiem,
czy jechać, bo to dwa tygodnie trwa,
a tu tyle pracy”. I jeszcze w tym czasie
był ślub mojego brata. Mama posłuchała, posłuchała, i ku mojemu zdziwieniu powiedziała: „wiesz, pracy zawsze będzie dużo – pojedź na ten
obóz”. Pojechałem z dwunastoma
osobami z Drohiczyna, przekonany, że
w środku oazy wezmę sobie wolne,
przyjadę na ślub brata i na wesele,
a potem wrócę z powrotem.
Gdzie odbywała się ta oaza?
W Kodniu, u ojców oblatów, w roku
1976. Od tamtej pory jestem bardzo
związany z Matką Bożą Kodeńską,
mam do Niej sentyment. Jechaliśmy
bardzo długo, więc wydawało mi się,
że ten Kodeń jest strasznie daleko.

Oaza odbywała się w trudnych warunkach. Spaliśmy na siennikach w pomieszczeniu gospodarczym, na świeżym betonie parującym wilgocią. Do
mycia mieliśmy wodę z bardzo głębokiej studni, tak zimną, że nie dało się
płukać nią zębów. Na poważniejsze
mycie chodziliśmy do rzeki. Rano
wstawaliśmy przed 600, żeby rozpalić
ogień i przygotowywać śniadanie.
Warunki bardzo skromne, spartańskie,
ale atmosfera była taka, że w pewnym
momencie zrobiło mi się żal: jak ja
teraz zostawię to, co tu się dzieje,
i pojadę na jakieś tam wesele? I nie
pojechałem, czego brat z bratową przez
długi czas nie mogli mi darować. Oaza
mnie pochłonęła.
A kolejne rekolekcje?
Pierwsze oazy przeżyłem poza diecezją. Ks. Marian miał taki zwyczaj, że
wszystkich innych wysyłał na oazę do
Drohiczyna, a nas z Drohiczyna wysyłał w teren. Na drugiej oazie byłem
w Becejłach – wtedy diecezja łomżyń77
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Msza św. na Taborze

ska, dziś ełcka. Dopiero potem uczestniczyłem w rekolekcjach w Drohiczynie. Właśnie wchodziła w życie zmiana
w systemie formacji, tzw. zerówka.
Poprzednio byłem na drugim stopniu
według starego programu i za rok
powtarzałem dwójkę, więc śmialiśmy
się, że ks. Marian nas nie przepuścił do
następnej klasy.
Ks. Marian wychodził z założenia,
że nie chodzi o to, żeby pozalicza
stopnie, ale żeby uczyć się służby,
dlatego po dwójce już nas angażował.
Były potrzeby, były oazy, i zawsze brak
animatorów. Chciał, żebyśmy najpierw się wykazali. Skutek był taki, że
mieliśmy mało osób po trójce, bo
zawsze były potrzeby do zaspokojenia.
Kiedy po raz pierwszy pojechał
Ksiądz na oazę jako animator?
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Po maturze. Pojechaliśmy na tę oazę
ze zgraną paczką przyjaciół z klasy.
Byliśmy jeszcze niedojrzali. Potrafiliśmy tak między sobą się porozumiewać i żartować, że moderator, ksiądz
Roman Trusiak, tak zdenerwował się
na jednej wycieczce, że chciał nas
wszystkich wypędzić z tej oazy
(śmiech).
Dopiero kiedy zacząłem jeździć na
oazy jako animator, zacząłem rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi,
a najwięcej „chwytałem”, kiedy byłem
moderatorem. Nieraz dopiero wtedy
zrozumiałem, o co w danym stopniu
chodzi. Do trójki musiałem długo
dojrzewać, a tak naprawdę przeżyłem
ją jako kapłan, w Rzymie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana, i najpierw dotyczy to tych, którzy głoszą.
Oni najwięcej korzystają.
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O powołaniu
Jak zrodziła się myśl o kapłaństwie?
Myślę, że moje powołanie jest związane z Ruchem Światło-Życie, poznaniem innego sposobu życia, innego
stylu funkcjonowania, innego przeżywania młodości. Oaza dała mi wrażliwość na szukanie znaków Pana Boga,
odczytywanie ich.
Ale nie poszedł Ksiądz od razu do
seminarium.
O ile w trzeciej klasie liceum byłem
zdecydowany, to w czwartej miałem
wątpliwości. Patrzyłem, że moi koledzy
oazowicze najczęściej idą do seminarium, a ci, którzy są daleko od Kościoła, idą „w życie”. Zawsze mówiłem,
że potrzeba dobrych świeckich katolików, nie wszyscy muszą być księżmi.
Poszedłem na studia do Warszawy, na
politechnikę. Studiowałem telekomunikację.
Po pierwszym roku studiów przyjechałem zgłosić się na oazę wakacyjną.
Pamiętam, jak gospodyni powiedziała na mój widok: „o, czyżby kolejny
kandydat do seminarium?” Ks. Marian
na to: „ale przecież porządnych świeckich ludzi też nam potrzeba”. Bardzo
mi się to spodobało. Zrażało mnie to,
że w Drohiczynie by o napięcie, związane z oczekiwaniem, że wszyscy,
którzy są w liceum i trzymają się bliżej
Kościoła, powinni iść do seminarium.
A ja mówiłem: niczego nie muszą, to
Pan Bóg wybiera. Wiosną zaczęły
wracać myśli: a może jednak kapłań-
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stwo? Życie studenckie nie bardzo mi
się podobało – ciągłe balangi w akademiku, śpiewy po nocach. Pan Bóg
pukał, upominał się. I nie odpuścił.
Jak do tego doszło?
To było lato 1980 roku. Trafiłem na
ODB do Dziadkowic, gdzie moderatorem był ksiądz, który rok wcześniej
chciał mnie wyrzucić. Był trochę przestraszony, kiedy mnie zobaczył. Ja
zresztą też byłem przestraszony. Ale ta
oaza była inna. Ks. Roman często mi
mówił: „jak ty się zmieniłeś, jak ty
dojrzałeś” (śmiech).
Po oazie umówiłem się z kolegami
z duszpasterstwa akademickiego, że
pójdziemy razem na pieszą pielgrzymkę do Często chow y. Nie
chciało mi się iść. Ale pomyślałem, że
ta pielgrzymka b dzie dobrym czasem
na przemyślenie swoich spraw. Był
jeszcze dodatkowy powód. Na oazie
poznałem animatorkę, która bardzo mi
się spodobała. Na pielgrzymkę umówiliśmy się razem. Kiedy pielgrzymka
ruszyła, okazało się, że jej nie ma! Po
prostu nie dojechała. Może gdyby była,
to inaczej by się wszystko potoczyło.
Na pielgrzymce składałem w całość
swoje życie, chciałem uchwycić Boży
plan. Po kilku dniach już się modliłem:
„Panie Boże, jeśli to jest moja droga,
to daj mi siłę, żebym się nie bał”. Ostateczna decyzja zapadła w Częstochowie. Po pielgrzymce wróciłem do siostry i powiedziałem, że idę do seminarium. Rodzice dowiedzieli się na
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końcu, bo w tym czasie mieszkali za
granicą. Zawsze mówię, że jestem zadowolony z tego, że nie od razu poszedłem do seminarium. Dzięki temu
wiedziałem, że to nie była pochopna
decyzja.
Jak było w seminarium?
Ruch w naszej diecezji był tolerowany, ale nie promowany. Patrzono na
niego z rezerwą. Przez 6 lat pobytu
w seminarium, z ust przełożonych
i wykładowców nie słyszałem ani
jednego pozytywnego zdania na temat
Ruchu, chyba, że przychodził ks. Marian Świerszczyński. Oazy wakacyjne
były naszym prywatnym zajęciem,
musieliśmy sobie znaleźć na nie czas.
Jako kleryk prowadziłem szkołę liturgiczn , uczyłem się pracy z dziećmi.
Trudny by zawsze powrót z oazy do
domu – nagle cisza, spokój i pustka.
O studiach i Drodze
Od ilu lat jeździ Ksiądz na oazy
jako moderator?
15 czerwca 1986 roku przyjąłem
święcenia kapłańskie. Miałem tylko
dwie przerwy w letnich oazach: 1981,
po pierwszym roku w seminarium,
i 1986, po święceniach. Trafiłem na
parafię do Hajnówki. Była tam grupa
oazowa, uczyłem też dzieci. Pierwszą
oazę prowadziłem jako moderator
w 1987 roku, to była zerówka w Kleszczelach. W tym samym roku ksiądz
biskup zdecydował, że wysyła mnie na
KUL. Studiowałem teologię funda80
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mentalną – apologetyka to moja pasja.
Byłem zadowolony ze studiów,
a w każde wakacje prowadziłem oazę.
Nie wyjeżdżałem za granicę na żadne
praktyki, ani na inne posługi. W Ruchu
Światło-Życie widziałem kapłaństwo
spełnione: pracę, formację, posługiwanie dzieciom, młodym ludziom. Oazy
nauczyły mnie, że trzeba si formować
i wzrastać, ale podczas studiów było
z tym trudniej. W systemie Ruchu nie
było w tym czasie takich możliwości.
Jak zaczęły się kontakty Księdza
z Neokatechumenatem?
Na katechezy neokatechumenalne
zaprosił mnie kolega, który był nimi
zachwycony. Chciałem poznać nową
formę duszpasterstwa. Treści katechez
wstępnych były zbieżne z tym, co
poznałem w Ruchu, od ks. Blachnickiego. Oba Ruchy wyrosły na gruncie
Soboru – Neokatechumenat też jest
formą chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych i niesie ideę bezinteresownej służby, posiadania siebie
w dawaniu siebie.
Po katechezach powstały wspólnoty.
Ludzie przyszli do mnie i powiedzieli:
„powstała wspólnota, ale nie mamy
księdza”. Pomyślałem: „jeśli będę
siedział tylko w książkach, to zdziwaczeję. Będę im posługiwał tak, jak
mogę, i tak, jak umiem”. Przez kilka
miesięcy chodziłem do nich jako
duszpasterz, prowadziłem liturgię.
Ale zacząłem przeżywać bycie z nimi
nie tylko jako posługę – stałem się
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jednym z braci w tej wspólnocie, zacząłem swoją drogę wiary, nawrócenia. Droga zaczęła mnie wciągać,
stała się w pewnym momencie moją
drogą osobistego wzrastania.
Przełomowy stał się pierwszy wyjazd na konwiwencję. Przyjechali
wtedy katechiści z różnych wspólnot.
Zobaczyłem ludzi, którzy podczas
3-godzinnej Jutrzni siedzieli zasłuchani, kiedy ja już nie mogłem znaleźć
sobie miejsca. Zobaczyłem, że Neokatechumenat to jest coś bardzo
dojrzałego, bo ta nasza lubelska
wspólnota była jeszcze początkująca,
kulejąca.
Jestem związany z tą samą wspólnotą od 1987 roku do dziś. Czuję, że
do niej przynależę, chociaż przyjeżdżałem do nich raz, dwa razy w mie-
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siącu. Ale zdarzało się i tak, że dojeżdżałem z Drohiczyna do Lublina pięć
razy w tygodniu, mając lekcje w szkole
i zajęcia dla kleryków w seminarium.
Szkoda mi było każdego straconego
spotkania. Moja pierwsza miłość to
Oaza, a druga to Neokatechumenat.
Co zmieniło się w Księdzu dzięki
byciu w tej wspólnocie?
Formacja w Neokatechumenacie
pozwoliła mi głębiej poznać siebie.
Jestem perfekcjonistą i chciałbym
różne rzeczy szybko pozmieniać i poukładać, a okazuje się, że trzeba mie
cierpliwość – i do innych, i do siebie.
Miałem swoje problemy, lęki, nerwice,
które mnie ograniczały. Na przykład
wielki lęk przed śpiewaniem i mówieniem kazań. W Neokatechumenacie
doświadczyłem akceptacji ze strony
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braci. Oni przyjmowali moje fałsze czy
przeinaczanie z wielką pokorą i miłością, co pozwoliło mi się otworzyć
i przestałem bać się mówić, śpiewać.
Neokatechumenat dał mi większe
otwarcie na ludzi. Zrozumiałem, że
Bóg nie tylko mnie kocha, ale kocha
każdego człowieka i dla Niego nie ma
ludzi złych, straconych, przekreślonych.
Do mojej wspólnoty lubelskiej przyszli bardzo różni ludzie. W jednej
wspólnocie znalazł dyrektor szanowanego w Lublinie technikum – i jego
uczeń z pierwszej klasy; rodzina po
pobycie w Oazie Rodzin – i kilku alkoholików, dla których wspólnota
była ostatnią deską ratunku. Widziałem, jak się ludzie zmieniają, jak nieraz
niewiele trzeba. Widziałem tych najpobożniejszych w ich trudnych historiach życia.
Kiedy wróciłem z Lublina do diecezji, chciałem, żeby Neokatechumenat
był wszędzie, gdzie tylko możliwe,
i nie było odzewu. W jednej parafii
proboszcz mi powiedział, że może to
nic złego, ale radził się innych, a oni
mu powiedzieli: „jak nie masz, to
sobie kłopotu na głowę nie bierz”.
O posłudze moderatora
diecezjalnego
Kiedy wrócił Ksiądz do diecezji?
W 1991 roku. Zacząłem pracowa
jako notariusz w kurii. Wtedy do naszej
diecezji przyszedł biskup Jan Chrapek.
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Byłem jego przewodnikiem podczas
pierwszych wizytacji, bierzmowań. To
był dobry czas, bo biskup Chrapek był
bardzo kontaktowy. Poza tym dbał
o Ruch, dopytywał, co się dzieje, co
robimy, przyjeżdżał na wszystkie spotkania. To była ogromna zmiana, jeśli
chodzi o spojrzenie na Oazę.
Kiedy został Ksiądz moderatorem
diecezjalnym?
RK: W 1991 roku zostałem najpierw
zastępcą moderatora diecezjalnego:
odpowiadałem za młodzież, a ks.
Marian Świerszczyński za Domowy
Kościół. Od 1994 byłem już oficjalnie
moderatorem diecezjalnym. Na początku prowadziłem Ruch jednoosobowo, bo wtedy jeszcze nie było szkoły
animatora. Zajęć miałem bardzo
dużo. Zamiast pisać doktorat, przygotowywałem wykłady dla kleryków.
W tym czasie na spotkaniach ogólnopolskich Ruchu usłyszałem o dodatkowych formach przygotowania animatorów. Ks Marek Boruc opowiadał
o szkole animatora w swojej diecezji
i wtedy pomyślałem, że my u siebie te
będziemy prowadzi taką szkołę. Zaczęliśmy w 1995 roku. Na pierwsze
sesje przyjeżdżało 120 osób, do końca
wytrwało około 80. Przyjmowaliśmy
uczestników po II stopniu, ale zdarzało się, że były i osoby po I stopniu.
Od początku łączyliśmy młodzież
z dorosłymi, z oazą rodzin. To
było pozytywne doświadczenie. Sesje
szkoły animatora odbywały w Drohi-
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Widok na Górę Zamkową w Drochiczynie

czynie, Siemiatyczach, Nurcu, Czartajewie. Dojeżdżały do nas różne
osoby, między innymi Ania Wojtas
z Warszawy.
A przez kilka lat również ja – i tak
się poznali my.
Kiedy zacząłem jeździć na spotkania,
zrozumiałem jedno: trudno wymagać
od ludzi zaangażowania, pracy czy
posługi, kiedy oni nie są do końca
uformowani. Chcieliśmy dać im szansę
dojrzewania. Ktoś może posługiwać
jako animator już po dwójce, a czasami
jest tak, że po dwójce jest dla niego
nadal za wcześnie. Potrzebuje większego zakorzenienia w Kośció , rozeznania.
O doktoracie, remontach
i emerytach
Jakie ma Ksiądz wspomnienia ze
swojej pierwszej parafii?
Szybko okazało się, że moje życie

w Niemirowie nie będzie spokojnym
życiem wiejskiego proboszcza. Parafianie przyszli i mówią: chcielibyśmy,
żeby ksiądz odnowił wnętrze kościoła.
Pomyślałem: jak się zaczną remonty,
to nie skończę już doktoratu. Zdobyłem się na wysiłek. Zimą 1997 roku
codziennie dojeżdżałem do Lublina,
do biblioteki, żeby uzupełnić materiały. 17 czerwca 1997 obroniłem
pracę. A 18 czerwca wynieśliśmy
wszystko z kościoła i zaczął się remont. Odnowiliśmy wnętrze zgodnie
ze sztuką konserwatorsk . Wyglądało całkiem ładnie. Chociaż ta parafia liczyła tylko 375 osób, zostało nam
trochę pieniędzy, więc w 1998 roku
zrobiliśmy remont elewacji, a potem
nowe ogrodzenie, remont plebanii,
uporządkowaliśmy cmentarz... Wciągnęło mnie to bardzo. A ludziom
zależało, dopingowali proboszcza.
Przynosili składki od rodzin.
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Rzeka Bug

Skąd mieli tyle motywacji?
Piękny, stary kościół klasycystyczny
w Niemirowie był po powstaniu styczniowym zamknięty przez 40 lat. Ludzie
doświadczyli, co to znaczy nie mieć ko
cioła. Dopiero po ukazie tolerancyjnym cara z 1905 roku kościół został
otwarty, nastąpiło odnowienie, rekonsekracja. Dlatego miejscowi tak ten
kościół kochali. Starsi mówili: „my
musimy się postarać, bo jak umrzemy,
to kto to zrobi?”
Niemirów to nie wszystkie remonty
w życiu Księdza.
Po ośmiu latach odszedłem z Niemirowa, żeby remontować dom św. Antoniego w Drohiczynie. W tych zabudowaniach mieści się obecnie dom
księży emerytów, muzeum diecezjalne,
dom rekolekcyjny na bazie internatu.
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Spędziłem tam trzy lata specyficznej
pracy z księżmi emerytami – to
było dla mnie bardzo dobre doświadczenie. Również szkoła animatora
wróciła do Drohiczyna. Od 2004 roku
powoli przejmował ją obecny moderator diecezjalny, ks. Jarek Błażejak.
W 2005 on został formalnie moderatorem diecezjalnym, ja zostałem moderatorem Domowego Kościoła.
O parafii w Węgrowie
W 2012 roku został Ksiądz proboszczem parafii poklasztornej w Węgrowie. To ogromny plac budowy. Powiedział mi Ksiądz wcześniej, że potrzebuje 2 lat, żeby ogarnąć, co się tu
dzieje. A czas na dokończenie prac – to
chyba do końca życia...
Myślę, że wiele rzeczy nie byłoby
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możliwych, gdyby nie idea kapłaństwa
Chrystusa Sługi, idea ks. Franciszka
Blachnickiego, i to, co dał mi Neokatechumenat – że chrześcijanin na wzór
Chrystusa jest gotów nawet oddawać
życie. Bez tego nie odważyłbym się
przyjść do Węgrowa. Mam doświadczenie, że pełnienie woli Bożej to coś, co
jest najważniejsze w życiu. Można się
zamknąć w życiu drobnomieszczańskim, mieć swój rewir, swój zakątek,
nawet poprawnie wypełniać obowiązki
takie czy inne, ale chyba w życiu nie
tylko o to chodzi. Dlatego czuję się
dobrze w Węgrowie, jestem potrzebny.
Klasztor był zawsze specyficznym
miejscem. Wigilia paschalna od wielu
lat odbywa się tu w nocy, razem z procesją rezurekcyjną. Prac remontowych
jest mnóstwo, ale najważniejsi są ludzie.
Przy oficjalnym powitaniu w Węgrowie
powiedziałem, że klasztor to przede
wszystkim ludzie. Ci związani z parafią,
aktywni, zaangażowani – ale też ci,
którzy nie przychodzą, bo się gdzieś
w życiu pogubili i trzeba ich odszukać,
odnaleźć, z powrotem przyprowadzić,
ochrzcić dzieci, pobłogosławić małżeństwa. Jest tu dużo wyzwań duszpasterskich.
Jakie ma Ksiądz plany wobec nowej
parafii?
Wraca do mnie ciągle myśl ks. Blachnickiego, żeby parafia była wspólnotą
wspólnot. Na razie tych wspólnot nie
mamy za dużo. Przyszed KSM, pytają,
czy mogą się tu spotyka ? Proszę bardzo.
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Odnowa w Duchu świętym? Proszę
bardzo. Są dwa kręgi Oazy Rodzin,
jedna grupa oazowa po I stopniu. Są
ministranci. Jest i schola, która nazwała się „Dzieciaki św. Antoniego”.
Zobaczymy, jak to dalej się rozwinie.
Chciałbym, żeby był jeszcze Neokatechumenat jako droga powrotu dla
tych, którzy w tej chwili są poza Kościołem albo mało z nim związani. Chciałbym, żeby moi wikariusze wysłuchali
katechez, będzie to dla nich doświadczenie pewnej wizji duszpasterskiej. Czy
powstanie wspólnota? Nie wiem. Katechezy to ewangelizacja, głoszenie Dobrej Nowiny. Będziemy zapraszać
wszystkich ch tnych, a do kogo to słowo
dotrze i kogo poruszy, kogo przyprowadzi – to tak naprawdę nie wiemy. Czasami, kiedy w parafii są głoszone katechezy, proboszcz ma już wizję, kto może
tworzyć trzon wspólnoty. Zaprasza
nawet konkretne, zaufane osoby. A tu
okazuje się, że przychodzą tacy jacy
pokręceni, poplątani, z poważną historią życia wypisaną na twarzy, i mówią:
„my byśmy chcieli”. Trzeba głosić Ewangelię, a resztę Duch święty niech dopełnia. Zresztą, nie po każdych katechezach powstaje wspólnota, nieraz trzeba
głosić kilka razy. Nie ma schematów.
O Ruchu w diecezji
Jak wygląda Ruch w diecezji z Księdza perspektywy?
Pamiętam lata 90., kiedy był dynamiczny wzrost. Mieliśmy latem po
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kilkanaście oaz, a uczestników ponad
1000. Większość to były oazy dzieci
Bożych i oazy młodzieżowe. W tej
chwili trzonem Ruchu jest Domowy
Kościół. Wspólnoty młodzieżowe
w parafiach stają się coraz mniejsze,
może dlatego, że ci księża, którzy byli
najbardziej zaangażowani, zostali
proboszczami. Kiedy w Łubinie Kościelnym odbywały się dni wspólnoty
rejonu bielskiego, przeważał na nich
Domowy Kościół. Młodzieży było zaledwie od kilku do kilkunastu osób.
W Węgrowie jest podobnie.
Dlaczego w Ruchu jest mniej młodzieży?
Po pierwsze, kilkanaście lat temu
oaza wakacyjna była jedyną dostępną
formą letniego wyjazdu. Teraz jest
dużo więcej form wypoczynku i formacji. Po drugie, księża częściej podejmują pracę z KSM czy innymi grupami, bo to wydaje się prostsze. Łatwiej
zachęcić młodzież, formacja jest mniej
wymagająca. Poza tym panuje kultura
korzystania z pewnego luzu i swobody.
Ludzie – nie tylko młodzi, ale i doro li
też – nie chcą się wiązać z grupą czy
wspólnotą, która wymaga, której
trzeba poświęcać czas, podejmowa
wysiłek pracy, formacji, regularnych
spotkań. Nie wiem, czy to jest kryzys
moderatorów, którzy nie zawsze potrafią. Może wszystkiego po trochu?
Czy to źle, że jest nas mniej?
W tej chwili Ruch stał się grupą elitarną, mniej liczebną. Ale gdyby wią86
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zało się z tym pogłębienie życia wewnętrznego, to nie byłoby wcale tak
źle. Na ilości nigdy nie da się niczego
zbudować. Wbrew temu, co mówił
Marks, ilość nie przechodzi w jakość.
Czasami ilość przechodzi w bylejakość. A chodzi o to, żeby w Ruchu
była jakość, bo nieraz jeden człowiek
dobrze uformowany, autentyczny
chrześcijanin, mo e zrobić więcej dla
wspólnoty, parafii i Kościoła, niż całe
rzesze chrześcijan niedzielnych, świątecznych. Jeden Sługa Boży Franciszek
Blachnicki dla Kościoła w Polsce zrobił
więcej niż wielkie rzesze kapłanów. Nie
wiem, jak by wygląda Kościół w Polsce,
gdyby nie Ruch, nie odnowa soborow a ? Pr awd op o d o bn i e by ł by
w dużo większym kryzysie. Potrzebni
są ludzie z charyzmatem, otwarci na
działanie Ducha Świętego. Spotykamy
takich ludzi, chodzi tylko o to, żeby
mieli pole do działania.
W Węgrowie spotykam wiele osób,
które poznałem, gdy by em tu wikarym
18 lat temu. Byłem w Centrum Pomocy Rodzinie, poszedłem do pani
dyrektor, a to dawna animatorka. Oaza
wychowała pewną elitę. Spotykam się
z dużą życzliwością, co przy ogromnej
pracy i wyzwaniach daje radość i nadziej , że można na kogoś liczyć.
z ks. Romualdem Koskiem
rozmawiała Agnieszka Salamucha
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Nie sposób nie wspomnieć o dwóch ważnych wydarzeniach, które miały
miejsce w ostatnim czasie w Kościele. Co prawda pamięcią sięgamy jeszcze października, jednak sprawa jest naprawdę ważna. Oczywiście mam
na myśli rozpoczęty przez papieża Benedykta XVI „Rok Wiary” oraz
powszechny synod biskupów nt. nowej ewangelizacji.
Rok Wiary to z pewnością szansa zarówno dla całego Kościoła, jak
również dla każdego wierzącego. Jak wyobrażamy sobie Rok Wiary? Co
możemy zrobić – dla siebie, dla innych? Na te, jak również wiele innych
pytań, odpowiadało już wiele osób. Mnie najbardziej przekonało zdanie,
że należy uważać, aby nie był to kolejny rok akcyjności, chociaż ta także
jest ważna. Warto więc zastanowić się nad swoją wiarą. W jakimś stopniu
będziemy starać się pomagać Wam (i tym samym sobie) zadając pytania
o własną wiarę.
Drugi temat - nowa ewangelizacja. Tu także powiedziano już naprawdę
sporo, a wydaje się, że to dopiero wstęp. Z pewnością jest to pojęcie, które
w ostatnim czasie odmieniane jest w Kościele przez wszystkie przypadki.
Różnie synod komentowano – raz lepiej, raz dobrze. Teraz pozostaje nam
czekać na adhortację posynodalną.
Kolejne hasło roku formacyjnego 2013/2014 będzie brzmieć „Narodzić
się na nowo”. Można rzec, że chodzi o odrodzenie. Skoro odrodzenie, to
renesans. To taki luźny ciąg skojarzeń leksykalnych, choć jeśli patrzeć przez
taki pryzmat, nasz Ruch być może ma wejść w nową epokę.
To są tematyczne plany na przyszłość. Dzisiaj proponujemy dalszy ciąg
wędrówki po Tradycji Kościoła z modlitewnym wątkiem oraz rozważanie
nad słowem Bożym.
W imieniu CDM,
Szymon Waliczek
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Modlitwa w Tradycji
część trzecia

S

Modlitwa Eliasza

ytuacja wygląda nieciekawie. Niby
ludzie są pobożni – wierzą w Jedynego Boga, oddają należną Mu
cześć, ufają Mu, chodzą do kościoła,
a jednak wolą mieć coś w zanadrzu. Od
przybytku przecież głowa nie boli, dlatego jednocześnie chwalą drugiego
boga. Ten „zapewnia” im dostatek, dobrobyt,
bogactwa (tak im
się przynajmniej
wydaje), przy
tym nie jest aż
tak wymagający
jak ten pierwszy.
Znany obrazek?
Moglibyśmy powiedzieć, że to
realia XXI wieku,
kiedy z dogmatów wybiera się to, co akurat komuś
odpowiada, a samo Pismo Święte interpretuje się wedle potrzeby i panującej
koniunktury.
Czy opisywana sytuacja to rzeczywiście opis współczesności? Być może.
Wierzę, że jest jednak dużo lepiej, aniżeli
się pokazuje. Scena z pierwszego akapitu

to jednak nie współczesność, chociaż tak
bardzo zbliżona. Z podobną sytuacją
miał do czynienia również prorok Eliasz,
nasz dzisiejszy nauczyciel modlitwy.
Benedykt XVI w swojej katechezie
mówił, że Eliasz wyróżniał się na tle
innych proroków. Jego imię oznacza

„Pan jest moim Bogiem” i zgodnie z tym
imieniem rozwija się jego życie. Poświęcone jest całkowicie jednemu celowi: aby
ludzie uznali Pana jako jedynego Boga.
To, że się modlił, jest oczywiste, ale to,
jak to robił, budzi podziw i uznanie. Żył
w czasach, kiedy kult Jedynego Boga był
wypierany przez kult Baala, boga płod89
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ności. Dochodzi w końcu do ciekawej
konfrontacji między prorokami Baala
a samym Eliaszem. Obie strony mają
„coś” wyprosić. Ci pierwsi chodzą,
krzyczą, nawet okaleczają się – robią
wiele hałasu. Papież, analizując ich zachowanie, stwierdza, że prorocy Baala
odwołują się do siebie i w ten sposób
chcą przekonać bożka do interwencji.
Mamy tu do czynienia z nastawieniem
na „ja”, czyli egoizmem.
W całkowicie inny sposób do sprawy
podchodzi Eliasz. Po pierwsze włącza
w modlitwę lud – chce pokazać, że ludzie uczestniczą w modlitwie. Po drugie
ustawia dwanaście kamieni (12!). Mają
za zadanie przypomnieć Izraelowi jego
historię, skąd pochodzi, że są narodem
wybranym. Kamienie mają również
przypomnieć Bogu o jego wierności.
Bóg bowiem ma się stać rzeczywistością,
nie tylko symbolem. Dlatego Eliasz
stworzył przestrzeń daru i ofiary.
W końcu przemawia: „Panie, Boże
Abrahama, Izaaka oraz Izraela! Niech
dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja, Twój sługa, na Twój
rozkaz to wszystko uczyniłem. Wysłuchaj mnie, o Panie! Wysłuchaj, aby ten
lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś
Bogiem i Ty nawróciłeś ich serce” (w.
36-37; por. Rdz 32, 36-37). Prosta analiza tych słów: Bóg naszych ojców, Boże
obietnice, dzieje wybrania i przymierza.
Możemy zobaczyć tu autentyczną relację
– wychodzenie ludu do Boga i Boga do
ludzi.
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Sedno sprawy tkwi w tym, że Eliasz
„kazał” stanąć Izraelowi w prawdzie.
Przypomniał im ich historię, pochodzenie. Pokazuje, że to działa w obie strony.
Bóg jest wierny nam, kiedy o Nim nie
zapominamy, nie odwracamy się od
niego. „Na Absolut Boga człowiek wierzący musi odpowiedzieć absolutną,
całkowitą miłością, angażującą całe jego
życie, jego siły, jego serce”. – mówi Papież.
Gdzie tu lekcja dla nas? Benedykt XVI
podaje trzy myśli. Przede wszystkim
chodzi o priorytet pierwszego przykazania: wielbić tylko Boga! Jeśli nie mamy
na horyzoncie Boga, zaczynamy wierzyć, ufać komuś innemu (bożkom,
sobie, cokolwiek tu można wpisać). Po
drugie: pierwszoplanownym celem
modlitwy jest nawrócenie. Jeśli rzeczywiście nawrócimy się, to prawdziwie
zobaczymy Boga; jeśli widzimy Boga, to
żyjemy tak, jak On właśnie chce. I trzecia myśl: Ojcowie Kościoła widzieli
w historii proroka Eliasza proroctwo.
Chodzi o Chrystusa. (...) mówią nam, że
widzimy tu prawdziwy ogień Boży: miłość, która prowadzi Pana na Krzyż, aż
do całkowitego daru z siebie. Prawdziwe
uwielbienie Boga nie niszczy, ale odnawia, przemienia, ale raczej tworzy
prawdę o naszym istnieniu, odtwarza
nasze serce i w ten sposób rzeczywiście
ożywiani łaską ognia Ducha Świętego,
miłości Bożej, bądźmy wielbicielami
w duchu i prawdzie.
Szymon Waliczek
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Nad Słowem Bożym
Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż.
Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść.
Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto Twoi uczniowie
czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny,
on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł
chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego
towarzyszom, tylko samym kapłanom? Albo nie czytaliście
w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni
spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu
jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co
znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem
szabatu”. (Mt 12,1-8)

W

akacje, urlop, weekend,
niedziela. Nasz odpoczynek. Tak jak Szabat. Czas
poświęcony Bogu, rodzinie, nabranie
oddechu, spokoju, sił na następny tydzień. Wielu ludzi nie potrafi odpoczywać, czuje się zwyczajnie zagubionymi,
kiedy nie ma nic do zrobienia. Zróbmy
mały rachunek sumienia i zobaczmy,
jak wygląda nasza niedziela, jak wygląda urlop, wypoczynek?
Jezus dla mnie jest Mistrzem ujmowania w kilku słowach wielkich rzeczy.
Z drugiej zaś strony – z prostej sytuacji
wyciąga to, co akurat jest najlepsze do
nauczania.

Zwyczajny czas, spacer – Jezus razem
z uczniami przechadzają się między
polami, za nimi „dreptają” Ci, którzy
czepiają się każdego słowa, gestu,
zwyczajnie szukają „haka”. Jezus zna
sumienie każdego człowieka, wie, co
rodzi się w ich głowach, jednak nie
przegania ich, pozwala im iść za sobą.
Ciekawa postawa, my najchętniej pozbylibyśmy się z naszego środowiska
tych, którzy są nam nieprzychylni.
Może jakiegoś sąsiada, teściowej,
a może jeszcze kogoś innego. Jezus zaś
potrafi wykorzystać każde słowo, gest,
nawet nieprzychylne, żeby dać nam
naukę. Tak jest i tym razem. Swoją
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drogą, czy my „oazowicze” nie zachowujemy się czasami tak, jak ci faryzeusze? Czy nie skupiamy się na rzeczach
błahych? Czy nie przeszkadzają nam
niuanse, takie jak mały, „niedouczony”
ministrant przy ołtarzu, niewłaściwe
postawy w kościele, jakaś tradycyjnie
przez ludzi odmawiana modlitwa,
niezgodna w gruncie rzeczy z przepisami liturgicznymi, które przecież
znamy tak dobrze jak nikt inny? Może
to trochę złośliwe słowa, ale czy nie
prawdziwe? Dobrze widzieć, dobrze
poprawiać, ale jak w tym wszystkim
nie zgubić Tego, który jest Najważniejszy? Sama też sobie zadaję to pytanie.
Wróćmy do spacerującego Jezusa.
Głodni uczniowie zrywają kłosy i jedzą
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je, „ciężka praca”, która nie przystoi
w Szabat. Faryzeusze wytykają błąd,
może nawet w podtekście do Jezusa, aż
się prosi dodać „zwróć im uwagę”, a On
ze stoickim spokojem nawiązuje do
Starego Testamentu i Dawida, naucza.
Mówi do uczonych w Piśmie: „Nie
czytaliście (...)?”. Ostro? Ano pewnie.
To jest właśnie Jezus nauczający, który
doskonale wie, jak do kogo mówić.
Przypomina faryzeuszom i uczniom
jedną z historii Narodu Wybranego.
„Tu jest coś większego niż świątynia”.
Jezus jest Panem szabatu, Panem
przepisów i praw. Prawo nie istnieje
samo dla siebie, a spełnianie przepisów
musi mieć jakiś cel. Spełnianie ich dla
samego spełniania nie ma sensu i nie
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podoba się Panu. Miarą wszystkiego
ma być MIŁOŚĆ. I tu przypominają
mi się słowa św. Jana od Krzyża: „Pod
wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości”, a nie z „suchego”
spełniania praw. Powinniśmy zrobić
rachunek sumienia. Z jakiego powodu
spełniam Przykazania, nakazy, prawa?
Czy u podstaw leży miłość? A może
strach przed karą albo przyzwyczajenie? A może sam już nie wiem? Trzeba
wracać do MIŁOŚCI, ona ma być
miarą każdego naszego czynu. Przypomina mi się historia związana z Ojcem
Badenim. Miał sen, w którym Dominikanie ustawieni w procesji, ze złożonymi rękami, odświętni idą do Nieba.
Gdy są już niedaleko, do Bram zmierza
też druga „procesja”: młodzi rozśpiewani, ubrani kolorowo z rozkołysanymi biodrami, z bębenkami, jak to
określił Ojciec, „jakby spod czerwonej
gwiazdy”. Św. Piotr zatrzymuje procesję Dominikanów i wpuszcza młodych
ludzi. Dominikanie „lekko” zdziwieni
pytają, dlaczego? A św. Piotr odpowiada: Wy nauczaliście o miłości, a oni
praktykowali ją w życiu, czasami się
mylili, popełnili błędy, ale wielokrotnie
próbowali.
Jakże wyjątkowo, w takiej perspektywie brzmią słowa: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Pewnie, że nie
chodzi o to, żeby z naszego życia zniknęła każda ofiara, post czy cierpienie,
ale raczej o to, byśmy skupiali się na
Tym, któremu się ofiarowujemy coś
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z siebie, a nie na naszej ofierze. Egoizm
jest wdrukowany w ludzką naturę. Ta
postawa nie odnosi się tylko do tego,
jak patrzymy na siebie, ale też do tego,
jak patrzymy na innych i na ich postępowanie, jak oceniamy czyny innych.
„Gdybyście zrozumieli”. W tych
słowach Jezusa zawarty jest żal i pragnienie, byśmy szukali gdzie indziej,
szukali w Nim rozwiązań, które przeprowadzą nas bezpiecznie przez życie.
Uchronią nas przed oskarżaniem siebie
i innych, przed nadmiernymi wymaganiami, zgorzknieniem i małostkowością, a pozwolą nam, kierując się
MIŁOŚCIĄ, żyć pełnią życia.
Joanna Boncol
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DIAKONIA EWANGELIZACJI

Diakonia Ewangelizacji
w Archidiecezji Szczecińskiej
Diakonia ewangelizacji powstała w naszej diecezji stosunkowo niedawno. Myśl
o jej powołaniu zrodziła się po Oazie Ewangelizacji w Mrzeżynie w 2007 roku.
Małgorzata i Janusz Modrzejewscy, ówczesna para diecezjalna DK, podkreślała na
różnych spotkaniach konieczność jej powstania. W lutym 2008 roku, podczas Oazy
Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji w Wisełce, prowadzonej przez moderatora
generalnego Ruchu Światło-Życie, ks. Adama Wodarczyka oraz Annę Janowską
i Urszulę Pohl, panie z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, zapadła decyzja, by
podjąć działania związane z utworzeniem Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji.
19 kwietnia 2008 roku, w czasie Oazy Modlitwy na osiedlu Słonecznym w Szczecinie, odbyło się spotkanie chętnych do posługi w tworzonej diakonii. Wskazano
wówczas dwa małżeństwa gotowe do podjęcia posługi pary odpowiedzialnej. Wybór
padł na Annę i Macieja Zaśków.
Moderatorem diakonii został w 2010 roku ks. Krzysztof Bartoszewski. Od marca
2012 roku odpowiedzialnymi za Diecezjalną Diakonię Ewangelizacji są Mariola
i Marek Kojderowie.
Członkowie DDE organizują i uczestniczą w Oazach Rekolekcyjnych Animatorów
Ewangelizacji, Oazach Modlitwy, kursach ewangelizacyjnych i tematycznych.
Udało się przeprowadzić wiele tur rekolekcji tematycznych w Wisełce, spotkania
ewangelizacyjne (np. z ks. Rufusem Pereirą). Cyklicznie już organizowane są spotkania charyzmatyczne u Pallotynów (w każdy pierwszy czwartek miesiąca), nabożeństwa uzdrowienia w Baniach (w każdy ostatni wtorek miesiąca). Diakonia
współorganizuje dyskotekę ewangelizacyjną Spiritual Attack w Szczecinie.
11 grudnia 2011 roku Maciej Zaśko dekretem abp. Andrzeja Dzięgi powołany
został do Archidiecezjalnej Rady ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
W lutym 2012 roku, podczas XXXVII Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu
Światło-Życie w Częstochowie, dwa małżeństwa z naszej diakonii diecezjalnej: Anna
i Maciej Zaśkowie oraz Mariola i Marek Kojderowie zostały powołane do Centralnej Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie.
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Jesteśmy tylko świadkami
Ania i Maciek Zaśkowie w tym roku będą obchodzić 16-lecie małżeństwa. Jak
podkreślają, dorobkiem ich życia jest szóstka dzieci (na razie). W Ruchu ŚwiatłoŻycie przeszli zarówno pełną formację młodzieżową, jak i formację przewidzianą
dla małżeństw w Domowym Kościele. Mieszkają w Policach, w parafii p.w. św. Kazimierza.
Adam Szewczyk: Kiedy w lutym
2008 roku, podczas ORAE w Wisełce,
zapadła decyzja, by podjąć działania
związane z utworzeniem Diecezjalnej
Diakonii Ewangelizacji, przewidywaliście, że w niedługim czasie możecie
zostać poproszeni o posługę w niej?
Po ORAE wiedzieliśmy jedno – diakonia ewangelizacji musi powstać, gdyż
bez tej diakonii ruch wymiera, nie reali-

zuje swojego podstawowego celu i nie
nabiera świeżości. Stąd postanowiliśmy
uczynić wszystko, by powstała, choć nas
ciągnęło (odkąd włączyliśmy się w formację DK) w kierunku diakonii jedności, której praktycznie nie ma. Jakoś nie
mogliśmy pojąć, jak można być w DK
i nie mieć świadomości, że to Ruch
Światło-Życie, a takich par, niestety, do
dziś jeszcze sporo w naszej diecezji.

95

Oaza

Zresztą Ania cały czas powtarzała:
wszystkie diakonie, tylko nie ewangelizacji, nie czuła się pewnie w tej materii.
Ja, no cóż, poprzez swoje zaangażowanie
w parafii, tworzenie najstarszej gazety
parafialnej w diecezji (Świadomi Chrystusa) poniekąd działałem na polu
ewangelizacji, ale też jakoś sobie tego nie
wyobrażałem. Jednak ponieważ pilotowanie kręgów i nasza posługa jako pary
rejonowej rejonu Police, przypadła na
czas, kiedy w Ruchu formacja w ciągu
roku przebiegała wokół ewangelizacji,
a co za tym idzie i działań ewangelizacyjnych, Pan jakoś nam tę tematykę
wkładał intensywnie do głów.
Kiedy zostaliście poproszeni o podjęcie posługi pary odpowiedzialnej za
diecezjalną diakonię ewangelizacji,
mieliście wizję rozwoju, działań ewangelizacyjnych w ramach Ruchu w naszej diecezji?
Zaczęliśmy organizować Oazy Modlitwy w Wisełce, która stała się takim
naszym centrum/stanicą DE. Spośród
uczestników tych oaz (w trakcie których
również mówiliśmy o diakonii) Chrystus sam zapalił i wybrał uczniów, którzy
dzisiaj są w diakonii lub z nią współpracują.
Czy potrzebna jest ewangelizacja
w rodzinach? Jak wygląda to u was?
Myślę, że ewangelizacja potrzebna jest
wszędzie. Jeśli w rodzinie mamy kogoś,
kto nie poznał Chrystusa, to trzeba to
zmienić. Rodzina to tak naprawdę najcięższy poligon i sprawdzian naszej
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działalności. W naszej rodzinie staramy
się naszym pociechom od małego ukazywać życie w miłości, we wspólnej
modlitwie, w rozmowach o Bogu i sprawach wiary. Wraz ze wzrostem dzieci
tematy się zmieniają, ale sedno cały czas
jest takie samo. Nasza najstarsza córka
Basia dzisiaj nie widzi dla siebie innej
drogi jak DE, choć poznała już Eucharystyczny Ruch Młodych, w którym
uczestniczyła, jeździ na rekolekcje
Dzieci Bożych. Jednak, jak sama mówi,
DE to najlepsza droga – i to chyba
w jakiś sposób potwierdza, że ewangelizujemy rodzinę.
Z czym spotykają się głoszący Ewangelię poza Ruchem, np. w środowisku
pracy, w miejscu swego zamieszkania,
czasowego przebywania?
Niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy i z kim rozmawiamy, musimy pamiętać, kim jesteśmy. W pracy, gdy
obrażają Boga, Kościół (również kapłanów), powinniśmy jasno dać do zrozumienia, że w naszej obecności na te tematy albo nie dyskutujemy, albo stajemy
w obronie naszych wartości. Moją brygadę, w której pracuję, określają jako
ekumenię – jest świadek Jehowy, radykalny/konserwatywny katolik (to niby
ja), no i pogański brygadzista. Wszyscy
zastanawiają się, dlaczego się jeszcze
„nie pozagryzaliśmy”. W tym właśnie
rzecz, by robić to, co do nas należy,
wykonywać swoje obowiązki sumiennie
i pracować tak, by samemu nie mieć do
siebie pretensji, że mogłem lepiej.
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Doświadczyć Boga żywego
Wywiad z Mariolą i Markiem Kojderami – odpowiedzialnymi za Diecezjalną
Diakonię Ewangelizacji w Archidiecezji Szczecińskiej
Adam Szewczyk: Od marca tego
roku (2012 – przyp. red.) pełnicie
funkcję pary odpowiedzialnej za
Diecezjalną Diakonię Ewangelizacji.
W jakich okolicznościach odkryliście
swoje powołanie do ewangelizacji?
Mariola: Na dialogu małżeńskim!
Dotknęło nas wówczas konkretne
słowo. Pojawiło się konkretne zadanie.
Marek: Zaczęło się poszukiwanie, co
z tym zrobić. Gdzie ulokować akcje
naszych chęci, zapału. Taki był początek naszej formacji ewangelizacyjnej.
Ewangelizacja to nasze życie, zadanie
i radość.
Czy odpowiedzialność za diakonię
to duże obciążenie?
Mariola: Znajdujemy jeszcze czas,
by w ramach diakonii ewangelizacji
dzielić się swoimi propozycjami, pomysłami dotyczącymi metod i form
ewangelizacji. Na przykład udało nam
się zainicjować spotkania modlitewne
w kościele parafialnym w Baniach.
Odbywają się one raz w miesiącu,
a podczas nich wielbimy Boga i kierujemy do Niego modlitwy o uwolnienia,
uzdrowienia. To jest wyzwanie w tej
niewielkiej, wiejskiej i podmiejskiej

społeczności. W dużym mieście jest
inaczej. Jest wiele parafii, wiele ofert
z dziedziny duchowo-modlitewnej, jest
w czym wybierać. W małej miejscowości społeczność jest skazana na proboszcza i na to, co się w danej parafii
dzieje. Wiele zależy od nas samych,
stąd też te nasze działania zmierzające
do wskrzeszania u ludzi chęci poznawania Boga żywego, Jego działania.
Mariola: Wszystko staramy się robić
razem. Wcześniej, kiedy dzieci były
młodsze, musieliśmy się dzielić. Bywało, że Marek sam, lub ja sama wyjeżdżałam na jakieś rekolekcje, a drugie opiekowało się dziećmi. Teraz to
dzieci włączają się w naszą posługę.
Marek: Wszystko, co robimy wspólnie, lepiej nam wychodzi. Ja jestem
dość chaotyczny, Mariola jest dużo
lepiej zorganizowana, kiedy trzeba
formalna. Uzupełniamy się (śmiech).
Wszystkie nasze działania opieramy na
modlitwie: indywidualnej, małżeńskiej, rodzinnej. Każde podejmowane
dzieło powierzamy Bogu. Zresztą
modlimy się również wspólnie, czasami całą naszą rodziną u naszych
bliskich, w ich domach, w ich konkret97
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nych intencjach. Zauważają, że to nie
inscenizacje, mają okazję – włączając
się – doświadczać cudu modlitwy,
doświadczać żywego Kościoła.
Jak wygląda ewangelizacja w waszej
rodzinie?
Mariola: Po prostu rozmawiamy
o Jezusie. O doświadczeniu Boga żywego w naszym życiu. Zachęcamy
nasze dzieci do tego samego. Zapraszamy je do współpracy we wszystkim,
co wiąże się z podejmowaną przez nas
ewangelizacją. Wszystko po to, by i one
mogły doświadczyć Kościoła żywego,
Boga żywego.
Marek: Staramy się to robić z wyczuciem, by dzieci nie czuły przymusu,
lecz szczerą, przepełnioną miłością
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zachętę. Wiemy z doświadczenia, że
„siłowe rozwiązania” nie prowadzą do
niczego dobrego. Skutek z reguły jest
odwrotny do zamierzeń. Był czas,
kiedy próbowaliśmy „ewangelizować”
poprzez krytykę i negację. Dzięki Bogu
mamy to już za sobą. Dzieci wspierają
nas w naszych działaniach. Pomagają
nam przy przygotowaniach do spotkań
modlitewnych, celebracji uroczystości.
Włączają się muzycznie, plastycznie.
Doceniamy te działania, gdyż stanowią
one dla nas niejednokrotnie wyrękę,
odciążenie. Wszystko robić samemu
jest po prostu trudno.
Jak wyglądają spotkania członków
diakonii ewangelizacji?
Mariola: Różnie. Najczęściej jest
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Msza św., czasami nieszpory, modlitwa
uwielbienia. Staramy się, by na spotkaniach nie brakowało liturgii. Eucharystia jest liturgicznym szczytem. Nie
zawsze dane nam jest przeżywać ją
w trakcie spotkań, z niezależnych od
nas przyczyn, wtedy modlimy się liturgią godzin. Tak z reguły upływa pierwsza godzina spotkania. Później odbywa
się formacja.
Kogo łatwiej ewangelizować:
dzieci, młodzież czy dorosłych?
Mariola: Cóż, nie mamy zbyt wielkiego doświadczenia w ewangelizacji
dzieci i młodzieży, poza naszymi
dziećmi.
Marek: W każdym przypadku należy
się wykazywać wyczuciem, czujnością
– co, ile i komu można powiedzieć. Bez
względu na wiek. Zawsze trzeba mieć
wzgląd na wyczuwalny poziom duchowości człowieka i do tego dostosowywać metody, treści. Poza tym my sobie
nie wybieramy grup. Ewangelizujemy,
kogo Pan stawia na naszej drodze.
Czujemy, że musimy to robić. Z reguły
zaś zawsze podpieramy się naszym
świadectwem…
Jakie formy ewangelizacji są Wam
szczególnie bliskie?
Marek: Od drzwi do drzwi – chodzenie po domach…
Mariola: Tak, to takie mocne doświadczenie z Kursu „Paweł”. Wtedy
po raz pierwszy zetknęliśmy się z taką
formą ewangelizacji. Ostatnio przeprowadzaliśmy też ewangelizację filmami
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Lecha Dokowicza „Duch” i „Ja jestem”.
Wyglądało to tak, że wpierw odbywały
się modlitwy uwielbienia, później
projekcja wybranego filmu, krótkie
słowo połączone z nauczaniem i modlitwą do Ducha Świętego, by Pan
działał…
Marek: Mariola jest skromna i pewnie tego nie powie, ale ona ma taki dar,
charyzmat – Pan mówi jej, co mamy
robić. Wiele naszych inspiracji stąd
właśnie wypływa. To nie my wymyślamy, co i w jaki sposób mamy robić.
Pomysły podsyła nam Pan Bóg!
W przypadku naszej inicjatywy modlitewno-ewangelizacyjnej w Baniach
Bóg też posłużył się Mariolą. To ona
zwróciła uwagę na to, iż jest to taka
opuszczona miejscowość, panuje tam
duch samobójstwa, śmierci, występuje
zgorszenie. Pan Bóg nas posyła, my
tylko odpowiadamy na jego zaproszenie, misję.
Musieliśmy jednak sami nauczyć się
ewangelizować. Stąd nasze uczestnictwo w Szkole Nowej Ewangelizacji
(SNE), w dziesięciodniowym Kursie
„Paweł”. Potrzebna nam była formacja,
by móc służyć w Ruchu. Jest to kurs dla
ewangelizatorów. SNE korzysta z myśli
i dorobku ks. Franciszka Blachnickiego. Zachęcano nas, byśmy założyli
w Szczecinie SNE. Odpowiedzieliśmy
wówczas, że nie, nie możemy. Jesteśmy
w Ruchu Światło-Życie, jesteśmy
w Domowym Kościele, przyjechaliśmy
po to, żeby nauczyć się służyć w Ruchu.
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Widzimy taką potrzebę, choć wiemy
też, że nie jest i nie będzie łatwo. Niezbyt wychodzi na przykład współpraca
między diakoniami.
Co sądzicie o konieczności podejmowania współpracy międzywspólnotowej w celu jednoczenia starań
ewangelizacyjnych?
Mariola: Jest to bez wątpienia potrzebne. Podejmowaliśmy już takie
próby. Na przykład przez kilka miesięcy uczestniczyliśmy ze Wspólnotą
Emmanuel w modlitewnych i ewangelizacyjnych zarazem spotkaniach
charyzmatycznych. Organizowane
były one u oo. Pallotynów, u ks. Marka
Borowskiego w Szczecinie.
Marek: To Wspólnota Emmanuel
wystąpiła z taką propozycją po spotkaniu ze śp. już o. Rufusem Pereirą, jakie
miało miejsce w czerwcu 2011 roku
w Szczecinie. Z przykrością jednak
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stwierdzamy, iż
ze strony naszego Ruchu nie
było jakiegoś
szczególnego
odzewu. By realizować plan
Nowej Ewangelizacji trzeba
dowiedzieć się,
co to jest, na
czym to polega.
Poniekąd jest to
zadanie dla diakonii ewangelizacji. Naszym obowiązkiem jest ewangelizować siebie nieustannie, ewangelizować również innych. Ale ci „inni”
muszą tego chcieć. Muszą zapragnąć
doświadczenia Boga żywego, muszą
również wzbudzić w sobie chęć dzielenia się Dobrą Nowiną. Można podejmować działania, jest wtedy akcja, ale
potrzebna jest również reakcja, odbiór.
O to zabiegamy, o otwieranie się człowieka na Boże działanie.
Mariola: Warto byłoby, by diakonie
współpracowały. Po prostu przydałaby
się prawdziwa diakonia jedności, która
niestety nie funkcjonuje.
Jesteśmy małżeństwem od 24 lat.
Mamy trójkę dzieci. W Domowym
Kościele jesteśmy od 16 lat. Mieszkamy
pod Gryfinem, należymy do rejonu
Gryfino.
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Wiola Szepietowska: Ewangelia wyzwolenia jest jednym z wielkich charyzmatów Ruchu Światło-Życie. Wyzwolenie to coś więcej niż rozwiązanie
problemu alkoholowego, ale Krucjata
w Ruchu dla wielu osób nadal ogranicza
się do pytania, czy niepicie alkoholu jest
sensowe i efektywne jako metoda.
Ks. Wojciech Ignasiak: W Krucjacie
wiele się również mówi o nowej kulturze, o czym warto pamiętać. Problem
alkoholowy pojawił się, ponieważ na
polskiej ziemi istniał od wieków i nadal
jest wielkim problemem. Pozostałe zagrożenia pojawiały się później. W czasie
zeszłorocznego tygodnia Krucjaty
w Katowicach mówiono także o wyzwoleniu od żądzy posiadania i władzy, alkoholu i narkotyków, od pracoholizmu
i hazardu, mediów (świata wirtualnego,
niewolniczego przywiązania do mediów), od seksualności i zaburzeń odżywiania (żarłoczność, bulimia, anoreksja). U podstaw rozwiązywania tych
problemów jest jednak życie nową
kulturą. Chodzi o styl życia.
WS: Ale ciężko jest zmienić utrwalony
przez lata sposób myślenia ludzi.
WI: Największą potęgą dzieła Krucjaty jest akt ofiary podjęcia abstynencji.
Wielu ludzi podpisujących deklarację
nie podejmuje tego, do czego się zobo-

Fot. Katarzyna Owczarek

Pociąg do trzeźwości

wiązało. Niektórzy modlą się modlitwą
częściej, niektórzy rzadziej, ale na deklaracji jest również napisane, że będzie się
brało udział w różnych działaniach,
które stanica Krucjaty lub miejsca związane z Krucjatą będą organizowały.
Myślę, że nie było 100 osób na diecezjalnej pielgrzymce Krucjaty, a około 80
osób podpisało tylko w tym roku Krucjatę członkowską, około 1500 kandydacką.
WS: To może być zrozumiałe, gdy
ludzie są w innej diakonii i zaczyna
brakować czasu na wszystkie zobowiązania.
WI: Mam tego świadomość, ale pojawia się pytanie, czy ludzie, którzy podejmują dzieło Krucjaty, chcą rzeczywiście
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włączyć się w to dzieło. W jakikolwiek
sposób. Zobaczyć, odkryć, że pewne
sprawy w naszym życiu są ważne, bo jest
to dzieło Ruchu. Myślę, że można by
zadbać o to, by ludzie związani z Krucjatą bardziej wspierali dzieła Krucjaty
czy chociażby korzystali z nich – przysyłali ludzi spotykanych na swoich
drogach życia na warsztaty czy rekolekcje, które im proponujemy. A to też nie
jest dla nich oczywiste. Mogą się nie
znać na uzależnieniach, mogą nie umieć
ludziom pomóc, ale powinni umieć
powiedzieć: jest taki ośrodek, jedź tam.

WI: Jeżeli ludzie nie są zaangażowani
w dziełach stricte trzeźwościowych, bo
posługę wyzwolenia spełniają w swoich
miejscach pracy, zamieszkania, częściowo bardziej prywatnie niż jako
ekipa, to kiedy duszpasterz trzeźwości
robi w diecezji jakieś dzieło, to mówi:
zrobiłem zlot trzeźwościowy, no i nie
było tłumów z Krucjaty. Połączyliśmy
obecnie pielgrzymkę Krucjaty z pielgrzymką innych ruchów trzeźwościowych. Jedna trzecia obecnych na pierwszym spotkaniu na Jasnej Górze to byli
członkowie Krucjaty. Dlaczego Krucjata

Pojawia się pytanie, czy ludzie, którzy podejmują dzieło
Krucjaty, chcą rzeczywiście włączyć się w to dzieło.
W jakikolwiek sposób. Zobaczyć, odkryć, że pewne sprawy
w naszym życiu są ważne, bo jest to dzieło Ruchu.
W pierwszych latach funkcjonowania
Ośrodka Profilaktycznego im. ks. Franciszka Blachnickiego św. pamięci Marian Dąbrowski przywoził mi alkoholików na spowiedź. Ludzie Krucjaty mają
możliwość konkretnego zadziałania, nie
muszą na to poświęcać wiele czasu.
Mamy w Ruchu narzędzie i nie korzystamy z niego. A problemów jest tyle, że
nie trzeba specjalnie szukać ludzi, którzy
je mają.
WS: Krucjata nie została wymieniona
w sierpniowym liście biskupów polskich
poświęconym wartości abstynencji.
Z czego to wynika?
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nie jest wyeksponowana? Program
Duszpasterstwa Trzeźwości nie jest
konfrontowany z programem Krucjaty,
nie przystosowuje się go do ludzi zaangażowanych w dzieła wyzwolenia
w naszym Ruchu. Może musimy na to
poczekać, może jesteśmy za mało aktywni na spotkaniach duszpasterzy
trzeźwości. Poza tym Krucjata nie obejmuje tylko trzeźwości, jest dziełem
bardzo szerokim. Niekoniecznie we
wszystkich gremiach uczestniczymy, bo
mamy świadomość swojego dzieła.
WS: Co jest siłą ośrodka na Brynowie?
WI: To, że nie tylko gościmy grupy
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pogodne wieczory. Uczymy ich, jak
budować relacje, jak spacyfikować kogoś, kto chce wszystkich zagłuszyć głupimi zabawami, zająć się tymi, którzy
pozostają z boku. Chodzi o pokazanie
im wymiaru komunikacji. Ważne jest,
żeby wychodzić z inicjatywą na zewnątrz, a nie pozostawać w katakumbach. Nowa kultura ma być nie tylko
naszym stylem życia, ale i stylem naszej
ewangelizacji. W Roku Wiary, kiedy
podkreśla się w Ruchu wymiar ewangelizacyjny i wraca do planu Ad Christum
Redemptorem, to też jest wymiar nowej
ewangelizacji – pokazanie pięknego
świętowania.
WS: Czy alkoholik może być członkiem Krucjaty i Diakonii Wyzwolenia?
WI: Niekoniecznie, ale z drugiej
strony można zadać pytanie: co zrobić
z alkoholikami, którzy podjęli Krucjatę

Fot. Katarzyna Owczarek

samopomocowe, które same organizują
rekolekcje, oferując im Mszę św. i spowiedź. Rekolekcje prowadzone są przez
nas jako zespół ośrodka. Program jest
bardzo przemyślany, elementy biblijne
i psychologiczne są ze sobą połączone
w ramach bloków. Abstynencja jest
bowiem twórcza i piękna, jeśli żyjemy
nową kulturą, nowym stylem życia.
Dostrzegamy wtedy, że możemy się
świetnie bawić i być duszą towarzystwa
bez pomocy alkoholu. Można pomagać
ludziom, być dla nich dyspozycyjnym.
Ludzi trzeba pociągnąć do życia Ewangelią, pokazać im je.
WS: Jak?
WI: Temu służą różne programy
profilaktyczne, warsztaty wodzirejów.
Można zorganizować bale czy inne zabawy bez alkoholu. Odbywają się także
warsztaty dla osób, które chcą prowadzić
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i ją zachowują? Mamy ich wyrzucić?
Jeśli ktoś im pokazał Krucjatę jako drogę
dla nich. Kiedy ks. Franciszek Blachnicki
stwarzał rekolekcje ewangelizacji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, dopiero
tworzyły się pierwsze grupy Anonimowych Alkoholików. Ojciec widział potrzebę takich grup, ale nie miał jeszcze
wszystkiego przemyślanego, uporządkowanego. Mówił, że po rekolekcjach
ewangelizacji wyzwolenia powinna
powstać grupa Krucjaty i grupa AA dla
osób uzależnionych. Skoro stało się tak,
że część tych osób uzależnionych podejmowała również Krucjatę, pomoc alkoholikom odbywała się przez włączanie
ich do Krucjaty. Widzę miejsce alkoholika w Krucjacie, kiedy po kilku latach
trzeźwienia dochodzi do wniosku, że nie
pije już nie tylko dlatego, że nie może,
bo jako alkoholik musi być pełnym
abstynentem, żeby się nie zniszczyć i nie
zabić, ale widzi piękno życia w abstynencji. To tak jak mówimy ludziom
z Ruchu – nie dlatego, że trzeba, ale
dlatego, że dojrzałeś do wartości życia
w abstynencji. Chce pomagać innym.
Nie można kochać z musu. Jeżeli alkoholik niepijący 10, 12 lat dalej uważa, że
tyle musiał zrezygnować, i bardzo cierpi
z tego powodu, to jest też duża szansa,
że taki człowiek zacznie pić.
WS: Jest ksiądz od lat wierny Krucjacie i bardzo zaangażowany w to dzieło.
Z czego to wynika?
WI: Nieco ponad rok po święceniach
kapłańskich ustalaliśmy z ks. Rysiem
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Nowakiem, w jakie konkretne diakonie
specjalistyczne możemy się włączyć jako
księża. To było nasze wielkie pragnienie.
Jeszcze w seminarium medytowaliśmy
nad – wtedy jeszcze próbą – statutu Unii
Kapłanów Chrystusa Sługi, i bardzo nas
ta wizja porywała. Było nas kilku księży,
tych którzy żyli i posługiwali w Ruchu
Światło-Życie, a nie tylko byli jego
sympatykami. Postanowiliśmy dołączyć
do świeckich liderów, którzy byli w naszej diecezji (to był początek lat dziewięćdziesiątych). Wahałem się pomiędzy Diakonią Wyzwolenia a Diakonią
Ewangelizacji. Ksiądz Rysiu zaangażował się w Diakonię Modlitwy, mnie
miała przypaść Diakonia Wyzwolenia.
A może jednak ewangelizacji, zastanawiałem się. Ale za rok miał mieć święcenia ks. Adaś Wodarczyk, który był z tą
diakonią związany jeszcze przed seminarium, więc trudno, żeby nie chciał do
niej wrócić. I w taki sposób podjąłem
Diakonię Wyzwolenia. Ktoś mógłby
złośliwie powiedzieć, że tak trochę
z przypadku, bo inne diakonie były zajęte.
WS: A było tak?
WI: Z Krucjatą pierwszy raz spotkałem się w ósmej klasie podstawówki,
w 1979 r., właściwie zaraz na początku
jej zaistnienia. Podpisałem roczną deklarację, potem była przerwa, czas dojrzewania. Nie miałem w rodzinie nikogo, kto by miał takie problemy, ani
w bliższej, ani w dalszej, ale dojrzałem
do tego, że mogę to robić za wielu ludzi,
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a Bóg wykorzysta mój dar abstynencji
dla kogo będzie chciał. W seminarium
kolega z roku powiedział mi, że skoro
nie jestem w Krucjacie, to nie jestem
w pełni członkiem Ruchu Światło-Życie.
A że – zanim poszedłem do seminarium
– rok po maturze przygotowywałem
ludzi do trzeciego stopnia jako animator,
to jakoś mnie to bodło. Na drugim roku
w Wielki Piątek postanowiłem podpisać
Krucjatę członkowską, a następnego lata
jeździłem od turnusu do turnusu, od
punktu do punktu i opowiadałem
o Krucjacie. Wysłał mnie ten, na którego
ręce złożyłem deklarację, śp. Marian
Dąbrowski. Człowiek historia Diakonii
Wyzwolenia, głęboko zakorzeniony
w teologii wyzwolenia Sługi Bożego ks.
Franciszka Blachnickiego.
Po półtora roku pracy w diakonii
wyzwolenia ks. Bolczyk, ówczesny
moderator generalny Ruchu ŚwiatłoŻycie, zapytał mnie, czy nie poprowadziłbym Ośrodka Fundacji ŚwiatłoŻycie, który dopiero miał się tworzyć.
WS: Chodzi o Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka
Blachnickiego, przy kościele-wotum
p.w. Niepokalanej Jutrzenki Wolności
w Katowicach-Brynowie?
WI: Tak. Pytałem kilku księży – powiedział ks. Bolczyk – żaden się nie
chciał zgodzić. Może ciebie najpierw
powinienem zapytać. Odpowiedziałem
mu, że nie mówię nie. W taki sposób
z woli biskupa diecezjalnego zostałem
przydzielony jako wikary, mający być
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odpowiedzialny za ośrodek. Nie bardzo
było jeszcze wiadomo, co to by miało
być. Wszyscy mówili, że to ma być
ośrodek, który przewidział ks. Bolczyk.
To była taka właśnie precyzyjna koncepcja (śmiech). Czułem, że ma być związany z Diakonią Wyzwolenia. Już po
dwóch latach pobytu w Katowicach,
w ramach przeżycia Triduum Paschalnego we wspólnocie z młodzieżą, sam
też się zastanawiałem nad swoimi imionami i odkryłem, że Diakonia Wyzwolenia jest wpisana w moje imiona.
Wojciech Michał.
WS: O!
WI: W starych książkach znalazłem
takie sformułowanie o Wojciechu, że
nadane kolejnemu dziecku w rycerskiej
rodzinie Sławników imię to znaczy
„wojska pociecha”. Michał „któż jak
Bóg”. Czyli mam być pocieszycielem,
umocnieniem dla ludzi, którzy podejmują posługę, którym pomagam w ich
drogach wyzwolenia. Odkryłem, że ta
diakonia jest wpisana w mój chrzest,
więc nie mogłem z niej zrezygnować.
Ks. Franciszek Blachnicki bardzo intensywnie uczył nas tego, że mamy odkrywać łaskę swojego chrztu w sposób
konkretny, żeby z niej wypływało nasze
życie i posługa.
WS: I tak jest do dzisiaj.
WI: Po dwunastu latach prowadzenia
ośrodka, arcybiskup, dziś już senior,
Damian Zimoń, pozwolił mi zostać
kapelanem Wojewódzkiego Ośrodka
Odwykowego w Gorzycach. Czyli
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znowu posłano mnie do pracy z uzależnionymi. To, co oddolnie odkryłem jako
wypływające z mojego chrztu, biskupi
pozwalają mi robić. W tej chwili wróciłem do Ośrodka ks. F. Blachnickiego, już
jako jego moderator, bez podejmowania
funkcji proboszcza czy wikarego. Tylko
dla dzieła wyzwolenia.
WS: Dziękuję księdzu za rozmowę.

Ks. Wojciech Ignasiak jest kapłanem
archidiecezji katowickiej, z Ruchem
związany od 1979 r.; obecnie jest zastępcą
Moderatora KWC, Moderatorem
Ośrodka Profilaktyczno-Szkoleniowego
im. ks. Franciszka Blachnickiego. W listopadzie 2012 r. został wybrany nowym
moderatorem Unii Kapłanów Chrystusa
Sługi.

Katowice – Brynów, kościół – wotum KWC
p.w. Niepokalanej Jutrzenki Wolności

Wybudowanie tego kościoła ku czci Niepokalanej Jutrzenki Wolności
związane jest z aktem proklamacji KWC. Jan Paweł II poświęcił 8 VI 1979 r.
w Nowym Targu kamień węgielny pod budowę kościoła, który miał zostać
wybudowany (z ofiar powstałych z wyrzeczenia się alkoholu) jako wotum
za ocalenie narodu od klęski alkoholizmu.
Jest to dar wdzięczności Niepokalanej za uratowanie narodu polskiego
od klęski alkoholizmu. Kamień węgielny pod jego budowę został wzięty
od grobu św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Krucjaty.
Poświęcenia i konsekracji świątyni p.w. Matki Kościoła Niepokalanej
Jutrzenki Wolności dokonał ks. Arcybiskup Metropolita Górnośląski Damian
Zimoń w dniu 25.09.2001 r.
Przy kościele – wotum mieści się Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy
im. ks. Franciszka Blachnickiego, poświęcony 21 IX 1997 r.
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Wodzirej to nie cudotwórca
a wesele bez alkoholu
naprawdę może się nie udać!
Czy możliwa jest zabawa trzeźwych ludzi? Co decyduje o sukcesie bezalkoholowego wesela? I najważniejsze – co i kto jest Twoim sprzymierzeńcem?

Z

perspektywy profesji, którą się
zajmuję, tytuł tego tekstu brzmi
niczym samobójczy gol, podcinanie gałęzi, na której brać wodzirejska – ze mną włącznie – pobrykuje
radośnie (bo siedzieć rzecz jasna
w tym zawodzie nie wypada).
„Dobry wodzirej jest jak wino!” – to
hasło, pod którym sam z chęcią nazwiskiem i krwią własną się podpisuję. Nie
mniej zdążyłem się już nauczyć – nie
tyle nawet z doświadczenia własnego,
co z doświadczenia zaprzyjaźnionych
i współpracujących ze mną wodzirejów, że bynajmniej wodzirej – choćby
najlepszy – wina nie zastąpi. A tym,
którzy na weselu naprawdę wina szukają (choć to chyba mimo wszystko
rzadko poszukiwany trunek na weselach), wodzirej próbujący ich od tych
poszukiwań odciągnąć prędzej im za
skórę zajdzie, niż zdoła w nich sympatię wzbudzić i na parkiet wyciągnąć.
Nim jednak skutecznie Cię odstraszę
od organizacji bezalkoholowego we-

sela, postaram się solidnie Cię do niego
zachęcić. Potem zaś podsunę moim
zdaniem najważniejszą wskazówkę jak
sprawić, by to wesele zakończyło się
prawdziwym, wdzięcznym i spektakularnym sukcesem.
A już teraz zdradzę, że rozwiązaniem
tym nie jest wodzirej „lepszy niż wino”.
:)
Swoboda, luz i beztroska
Jeśli zrobimy założenie, że jest możliwe doprowadzić ludzi trzeźwych do
takiego stanu wewnętrznej swobody,
luzu i beztroski, w której przestają się
nadmiernie kontrolować, przestają
zważać na to, co o nich inni pomyślą,
przestają się siebie samych wstydzić
i z odwagą wyplączą się z pęt własnych
kompleksów i nieśmiałości wynikającej z ich ograniczeń (albo jedynie
wyobrażeń o tych ograniczeniach,
a może nawet po prostu – braku wyobraźni), to trudno będzie komukolwiek wskazać jakąkolwiek wyższość
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doprowadzenia do takiego samego
stanu owych ludzi za pomocą alkoholu.
Porównanie swobodnego, luźnego
i beztroskiego trzeźwego człowieka,
z tak samo swobodnym, luźnym i beztroskim nietrzeźwym człowiekiem
wykazuje różnicę tak radykalną (na
niekorzyść tego drugiego), że dostrzega ją praktycznie każdy, a odpowiedź na pytanie: w szeregach których
– trzeźwych, czy nietrzeźwych – wolałbyś widzieć gości na swoim weselu
jest oczywista dla każdego, kto zachowuje choć odrobinę zdrowego rozsądku i przyzwoitości.
Nikt nie lubi ludzi pijanych – no
chyba, że inni pijani, którym jasności
widzenia i logicznego rozumowania
w tym stanie nieco brakuje.
Każdy chciałby mieć trzeźwych gości
na swoim weselu! A ponieważ owa
trzeźwość jest bardzo często przeciwstawiana „zdolności do fajnej zabawy”,
to też nasze założenie, że „swoboda,
luz i beztroska” może iść w parze
z trzeźwością domaga się obrony. Zbyt
często bowiem słowa typu „goście nie
będą się bawili” wysuwane są jako argument koronny przez przeciwników
bezalkoholowych wesel.
Mistrzowie zabawy
Nasza obrona poczynionego założenia nie będzie jakoś szczególnie wysublimowana. W istocie bowiem to nie
ta teza, ale jej przeciwna – że zabawa
ludzi trzeźwych jest niemożliwa – do108
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maga się obrony. Wystarczy bowiem
tylko spojrzeć na dzieci – niezrównanych mistrzów zabawy, którym bynajmniej wspomagaczy żadnych do zabawy nie potrzeba i które takowych nie
używają. Gdyby nikt nigdy alkoholu
nie wymyślił, po dziś dzień, bez wyjątku – wszyscy dorośli bawiliby się jak
one, z pełną jasnością umysłu.
Dobra zabawa bez alkoholu jest
możliwa – praktycznie zawsze, wszędzie i ze wszystkimi. Niestety są jednak
ludzie – to ci, którzy alkohol lubią
bardziej niż Ciebie – którzy nie chcą,
aby było to możliwe i którzy mniej lub
bardziej świadomie chcą Ci pokazać,
że na Twoim weselu ta możliwość się
nie ziści.
„Wujek Jurek”
„Jeśli wesele będzie bez alkoholu, to
wujek Jurek na wesele nie przyjedzie”,
„Jeśli na weselu nie będzie alkoholu, to
wujek Jurek nie będzie się bawił” – to
przykłady zdań, jakie mogą usłyszeć
lub sami sformułować w swych głowach przejęci kształtem swego wesela
(i samopoczuciem wujka Jurka) niedoszli jeszcze Nowożeńcy.
Zadam Ci bardzo ważne pytanie:
„Dlaczego chcesz zaprosić wujka Jurka
na swoje wesele?”
Nie miej złudzeń – życzliwość jest
jednostronna. Naprawdę wujka Jurka
guzik obchodzi Twoje wesele! Guzik
obchodzi co, dlaczego i w jaki sposób
zamierzasz świętować! Nie chcę Cię

teraz zachęcać, do zaprzestania okazywania życzliwości,
mało życzliwemu wujkowi.
Zważ jednak, że ważą się losy
Twojego wesela – najważniejszego świętowania Twojego
życia!
Z opowieści pewnego wodzireja znam taką historię.
Młodzi postanowili zorganizować wesele bez alkoholu.
Chcieli pokazać swoim gościom, że bez alkoholu można
się świetnie bawić. Zdaje się,
że byli jedynymi zwolennikami tego rozwiązania, a na
domiar złego zaprosili gości
typu „wujek Jurek”, którzy dla
odmiany postanowili pokazać, że bez alkoholu bawić się
jednak nie można. No i pokazali! A na nieszczęście Młodych, swoje
i wesela wodzirej nie okazał się być
cudotwórcą.
Najważniejsza rzecz na
weselu – sprzymierzeńcy!
I tu dochodzimy do sedna problemu
i rozwiązania dylematu, który starałem
się tu nakreślić.
Żaden, nawet najlepszy wodzirej nie
zagwarantuje Ci fajnego wesela! Po
prostu, leży to poza jego kompetencjami. Wszystko, co może Ci obiecać
to atrakcyjność i profesjonalność
środków, którymi będzie się posługiwał oraz to, że na Twoim weselu od
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początku do końca zabiegał będzie
wytrwale, energicznie i pomysłowo
o doprowadzenie całości do sukcesu.
Nie może jednak Ci zagwarantować,
że ten sukces zostanie osiągnięty, czyli
jak to się powszechnie zwykło mawiać,
że goście będą się „fajnie bawili”. To
bowiem w bardzo ograniczonym
stopniu zależy od niego – zasadnicza
siła sprawcza tkwi wyłącznie w ich –
owych gości – własnej i wolnej woli.
Jest tylko jedna rzecz, która tak
zdefiniowany sukces wesela może zagwarantować: obecność życzliwych
gości, chętnych, by Cię wesprzeć w realizacji takiego, a nie innego kształtu
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Twojego wesela. Żaden, choćby najlepszy wodzirej ich nie zastąpi!
Dlatego właśnie wybór gości na
wesele to najważniejsza strategiczna
decyzja, jaką w kontekście swojego
wesela podejmujesz. Najlepszy wodzirej nie rozbawi nieżyczliwych gości,
a najgorszy nie popsuje zabawy Tobie
życzliwym. Dlatego tak ważne jest,
kogo na wesele zapraszasz.
Co zrobić z wujkiem
Jurkiem?
Przysłowiowy wujek Jurek, zwłaszcza jeżeli znajdzie wystarczająco dużą,
silną lub głośną grupę sprzymierzeńców może z łatwością popsuć Ci wesele. Skutecznie i z grymasem żalu
udowodni Ci, że na weselu bez alkoholu bawić się nie można. Dowód
odwrotny zrealizować więc możesz na
dwa sposoby.
Pierwszy – oczywisty – nie zaprosić
wujka Jurka na wesele. Drugi – względem wujka łagodniejszy a nie wykluczone, że i bardziej pożyteczny – to
sformułowanie takiej koalicji sprzymierzeńców (gości, którzy lubią bezalkoholowe wesela), którzy niezależnie
od narzekań i niezadowolonej miny
wujka – na Twoim weselu bawić się
będą wyśmienicie. To właśnie oni są
gwarantem udanego wesela!
Silna grupa osób, które myślą podobnie do Ciebie, wartościują podobnie
i chcą wesprzeć Cię w realizacji Twoich
planów, którzy krótko mówiąc będą
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chcieli zagrać „w Twoją grę”, a nie na
siłę próbować zmieniać jej zasady,
którzy będą chcieli się bawić w klimacie i stylu, jaki na swoje wesele zaproponujesz, którzy – jeśli nawet mają
inne – uszanują Twoje wartości, którzy
swą obecnością i swym zaangażowaniem we wszystko, co – przez Ciebie
lub za Twoją zgodą – będzie proponowane będą chcieli się angażować,
którzy będą otwarci na nietypowe,
nieszablonowe, niebanalne – Twoje,
osobiste, indywidualne i niepowtarzalne – rozwiązania – oni, to właśnie
oni są tym gwarantem sukcesu! Z nimi
nie może Ci się nie udać! Nie jest to po
prostu możliwe.
Taka grupa gości z łatwością poradzi
sobie z narzekaniem i drętwym oporem ze strony wujka Jurka. A wujek
będzie miał wówczas bardzo prosty
wybór – albo nadal się opierać i narzekać na imprezę, która bez jego udziału
ma się wyśmienicie, albo dać się porwać radosnemu i pięknemu szaleństwu.
W szczególności tego drugiego – tak
Tobie, jak i wujkowi Jurkowi – życzę!
:)
Sylwester Laskowski
Sylwester Laskowski – wodzirej i muzyk założyciel i lider Grupy Imprezowej
Double Wings www.sylwek.doublewings.pl
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Diakonia Życia
w Diecezji Łomżyńskiej

D

iakonia Życia Ruchu ŚwiatłoŻycie pierwsze kroki postawiła
w diecezji łomżyńskiej 22
czerwca 2009 roku, kiedy to Moderator
Diecezjalny Domowego Kościoła zainicjował pierwsze spotkanie w Ostrołęce
i zaprosił na nie trzy małżeństwa z różnych rejonów naszej diecezji: Wyszkowa, Łomży i Ostrołęki. Spotkanie
miało charakter modlitewny i towarzyski. To właśnie na nim dowiedzieliśmy
się o planach powołania Diakoni Życia.
Byliśmy zaskoczeni nowymi planami,
ale nastawieni bardzo pozytywnie (tym
bardziej, że gdy ktoś prosi, to raczej nie
odmawiamy). Usłyszeliśmy wtedy dużo,
czym jest służba w Ruchu. Kiedy słuchaliśmy tego, co Moderator nam przekazywał o Diakoni Życia, w naszych sercach rodziło się przekonanie, że to jest
właśnie to, czemu chcemy naprawdę
służyć. Zrozumieliśmy też, że do tej
służby Pan Bóg przygotowywał nas już
wcześniej poprzez formację w Ruchu
Światło-Życie, służbę w naszych rodzinach, naszym dzieciom, małżonkom,

rodzinom w duszpasterstwie rodzin. Na
tę formację niewątpliwie miało i ma
wpływ świadectwo życia, miłość do
rodzin i dzieci naszego ówczesnego
łomżyńskiego pasterza, biskupa Stanisława Stefanka, jego niestrudzony
przykład służby życiu i rodzinie, akcentowany na wszelakich spotkaniach
i kazaniach.
W czasie tego spotkania poczuliśmy
się powołani i byliśmy otwarci, ale by
być pewnym, że nie jest to tylko pomysł
i realizacja prywatnych ambicji, zawierzyliśmy wszystko Bogu. Bez łaski i woli
Pana nie ma racji bytu dosłownie nic,
więc jeśli jest taka Jego wola to niech
prowadzi. Poczuliśmy odpowiedzialność związaną z otrzymanym zadaniem.
Mieliśmy też świadomość tego, że trzeba
zrobić wszystko, aby zatroszczyć się
o nasze dzieci, bo nasza diakonia jest
bardzo w nie bogata, a służba dla nich
jest priorytetowa.
Po raz kolejny spotkaliśmy się po
wakacjach 8 września 2009 r. w Ostrołęce w tej samej grupie, ale na to spotka111
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Agatę i Krzysztofa Jankowiaków. Był to
bogaty czas modlitwy, formacji, konferencji, zabaw z dziećmi i dzielenia się
doświadczeniami. Uczestniczyły w nich
małżeństwa z dziećmi, Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie i Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła.
Może brzmi to książkowo, ale przecież
nie mieliśmy żadnego doświadczenia

Fot. z archiwum Doroty i Andrzeja Huszaluków

nie mieliśmy się przygotować: przez
wakacje prześledzić stronę Centralnej
Diakonii Życia, zapoznać się głębiej
z posługą DŻ, czym jest ta posługa dla
Ruchu i posługa na zewnątrz, oraz jak
powinna powstać i jak funkcjonować.
Obszar działania diakonii okazał się
ogromny. Poczuliśmy, jak dociera do nas
Słowo: „„Żniwo wprawdzie wielkie, ale
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Kasia i Krzysztof Jankowscy

robotników mało; proście więc Pana
żniwa żeby wyprawił robotników na
swoje żniwo”.
Podjęliśmy wspólnie decyzję o konieczności właściwej formacji. Postanowiliśmy zorganizować w Łomży
w dniach 6-8 listopada 2009 r. rekolekcje, na które zaprosiliśmy parę odpowiedzialną za Centralną Diakonię Życia,
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w powstawaniu diakonii, a Agata
i Krzysztof wszystko nam wyjaśnili
i zachęcili.
Po rekolekcjach z dużo większą świadomością prawie co miesiąc spotykaliśmy się w Drozdowie wraz z ks. Darkiem
i ks. Aleksandrem na spotkaniach formacyjnych z konkretnym tematem
(Eucharystia, omówienie przygotowa-
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nego tematu i posiłek). W bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa diakonia
była pod kontrolą moderatorów i otoczona ich niezwykłą troską, modlitwą,
a także oczekiwaniami. Tworząca się
diakonia ma mnóstwo pytań i dobrze
jest, gdy ktoś może na nie odpowiedzieć.
W grudniu dołączyły do nas dwie
młode osoby i dzięki nim w naszej
świadomości Diakonia Życia stała się
Diakonią Życia Ruchu Światło-Życie,
a nie tylko Domowego Kościoła. Głosowaniem wybrano też parę odpowiedzialną w diecezji za Diakonię Życia
i ustalono plan pracy na dany rok pracy.
W lutym 2010 r. na spotkaniu całej
Diakonii w Drozdowie szybko zapadła
decyzja o zorganizowaniu i zaangażowaniu wspólnoty w Marsz dla Życia
i Rodziny.
Marsz dla Życia i Rodziny zasługuje
na odrębną refleksję. Tego dnia, gdy
zapadła decyzja o jego zorganizowaniu,
w drodze powrotnej do Ostrołęki, intensywnie myśleliśmy, czy to nie była zbyt
szybka i pochopna decyzja. Wyjście było
jedno. Jeśli się postawiło jeden krok, to
trzeba stawiać kolejne kroki do przodu,
jak w marszu. Zawsze trzeba przynajmniej spróbować. Jeśli Panu Bogu rzeczywiście zależy akurat na tej formie
opowiadania się za każdym życiem
ludzkim, na każdym jego etapie, to On
sam to poprowadzi. Tak też było.
Ks. Biskup był oczywiście bardzo
przychylnie nastawiony, aby w ten
właśnie sposób uczcić Dzień Świętości
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Życia w diecezji. Wyraził poparcie dla
inicjatywy i terminu. W diakonii w ciągu
niespełna miesiąca powstał szczegółowy
program Marszu pod hasłem „Otoczmy
troską życie”, projekt plakatów, ulotek,
i kolorowe banery, tekst rozważań tajemnicy radosnej różańca świętego.
W organizacji doświadczyliśmy ogromnego zaangażowania członków naszego
Ruchu, kapłanów, poszczególnych ruchów, wspólnot parafialnych i środowisk lokalnych, harcerzy, dużej otwartości władz lokalnych. Każdy chciał
pomóc. Tydzień przed Marszem na terenie miasta, w parafiach, szkołach pojawiały się plakaty i ulotki. Zapraszaliśmy wszystkich do czynnego udziału
w Marszu dla Życia i Rodziny jako zaproszenie do modlitwy i świadectwa.
Każda parafia za coś odpowiadała
i każda ze wspólnot miała swój udział.
Było nas naprawdę dużo, ale i dużo było
pracy. Gdy szliśmy o zmroku z lampionami, z modlitwą na ustach i wzruszeniem w sercu, byliśmy jednością ducha,
czasu i miejsca. W rozpiętości wiekowej:
od maluszków pod sercem mamy, maluchów w wózkach, dzieci, młodzieży,
dorosłych i ludzi w wieku dojrzałym.
Nabożeństwo Duchowej Adopcji poprzedzone było świadectwem, a każda
deklaracja w koszyku była na wagę złota
– cegiełką dla ludzkiego życia.
Każdy kolejny Marsz dla Życia i Rodziny rozpoczynał się Eucharystią,
a kończył Nabożeństwem Duchowej
Adopcji dziecka poczętego, zagrożonego
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w łonie matki. Pierwszy miał miejsce
w Ostrołęce i Łomży, w następnym roku
doszedł Wyszków, a w 2012 roku Marsz
przeszedł w dziewięciu miejscowościach
naszej diecezji. Poprzedzało go właściwie jedno spotkanie odpowiedzialnych
za Marsz w różnych miejscowościach,
na którym wspólnie ustalano hasło
i ramowy program. Dzielono się też
doświadczeniami i radami. W ten sposób jednoczyliśmy się wszyscy.
Marsze ubogacają nas o nowe doświadczenia, nie tylko organizacyjne,
głównie duchowe. To czas szczególny,
choć niełatwy. Ważne są jednak owoce,
które każdego roku w grudniu przychodzą na świat. Wiemy, że własnymi siłami
nie zmienimy tego świata. Pozwólmy
jednak, by Bóg go zmienił przez nas. Nie
możemy być bierni i obojętni, musimy
zdać egzamin jako pokolenie żyjące
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w tych trudnych czasach. Milczenie
w dzisiejszym świecie nie znajduje
usprawiedliwienia. Jan Paweł II wołał:
Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie.
Trwa walka między cywilizacją życia
a cywilizacją śmierci. Chciejmy budować
cywilizację życia i miłości.
W 2010 r. Moderatorem Diakonii
Życia został ks. Tadeusz Masłowski i od
tej pory Diakonia Życia była gotowa do
podjęcia właściwej formacji, organizowania spotkań formacyjnych, dni skupienia (obecnie głównie w Lipnikach).
Rozeznajemy nieustannie, do czego Pan
nas powołuje na dany rok pracy. Czasem
Pan poprzez ludzi i konkretne sytuacje
pokazuje nam, że jednak ma dla nas inne
plany. Diakonia Życia to czytelny dar
i zadanie.
Obecnie Diakonię tworzą trzy młode
osoby i osiem par małżeńskich oraz 25
pięcioro naszych dzieci, dla których
zorganizowanie opieki jest nie lada
wyczynem. Małżeństwa współtworzą
również Studium Życia Rodzinnego
i uczestniczą w nich, współpracują
z Duszpasterstwem Rodzin. Wszystkich
nas łączy to samo pragnienie służby
z różnymi możliwościami, talentami
i słabościami, więzy przyjaźni i rodzinne. Stanowi to niezwykłe bogactwo
diakonii. Cenne jest też to, że możemy
przyglądać się, jak działają inne Diakonie Życia w naszym kraju – to zachęca
i motywuje do podejmowania zadań na
miarę naszych możliwości.
Katarzyna i Krzysztof Jankowscy
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Rekolekcje Diecezjalnej Diakonii Życia
Ruchu Światło-Życie w Maćkowicach
W dniach 16-18 listopada 2012 r.
w Domu Rekolekcyjnym w Maćkowicach odbyły się pierwsze w historii
Diecezji Rzeszowskiej Rekolekcje Diecezjalnej Diakonii Życia Ruchu Światło-Życie. Rekolekcje prowadził Ks.
Grzegorz Kot, Moderator Diecezjalnej
Diakonii Życia, oraz Małgorzata i Artur
Berłowscy, para odpowiedzialna za
Diakonię Życia w Domowym Kościele.
W rekolekcjach uczestniczyło 12 rodzin
z Domowego Kościoła oraz 12 osób
z Oazy Młodzieżowej – razem 47 osób,
wśród których najmłodszym uczestnikiem była czteromiesięczna Karolinka.
Każdego dnia rekolekcji zebrani gromadzili się na wspólnej Eucharystii,

Liturgii Godzin i Namiocie Spotkania.
W sobotę Izabela i Damian Marondlowie przeprowadzili bardzo ciekawe
warsztaty pn.: „Ja i moje początki” oraz
„Konflikty są nieuniknione – rozwiązywanie konfliktów”, a w niedzielę
uczestnicy wysłuchali prelekcji pt.
„Diakonia Życia – zadania i formy
działalności”, wygłoszonej przez parę
prowadzącą. W piątek i sobotę późnym
wieczorem obejrzano dwa bardzo
wartościowe filmy, tematycznie wpisujące się w rekolekcje: „October Baby”
i „Odważni”. Bardzo ważna była sobotnia osobista Adoracja Najświętszego
Sakramentu.
(MAB)

Świadectwa uczestników
Dzięki tym rekolekcjom zobaczyłam autentyczną miłość, która trwa między
małżonkami pomimo upływu lat. Mogłam dużo skorzystać z ich doświadczenia
i świadectwa, które dawali własnym życiem. Ola
Rekolekcje były wspaniałym przeżyciem tzw. „weekendu”. Modlitwa i obowiązki
przy posłudze i przy opiece nad własnymi dziećmi bardzo nas jako małżonków
zbliżyła. Duża w tym zasługa pozostałych uczestników rekolekcji, którzy byli
bardzo mili i otwarci. Katarzyna
Rekolekcje Diakonii Życia były dla mnie ciekawym doświadczeniem Ruchu.
Połączenie rodzin i młodzieży, daje głębsze doświadczenie żywego Kościoła. Patrząc
na małżeństwa i rodziny zrozumiałam, że swoją formację chcę kontynuować
w przyszłości w mojej własnej rodzinie. Ola
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Ogromne doświadczenie jedności Kościoła, jedności Ruchu Światło-Życie
i wartości diakonii. Magdalena
Tematyka i treści przekazywane przez te trzy dni wpisały się doskonale w to, co
przeżywam w ostatnim czasie. To, co usłyszałem, gdzieś teraz we mnie dojrzewa.
Zrozumiałem, że wszystko muszę oddać w ręce Jezusa, przede wszystkim to, co
najbardziej boli. Doświadczenie przebywania wśród rodzin pozwoliło mi na refleksję na temat mojej rodziny. Osoby tutaj spotkane będą z pewnością dla mnie
wzorem i przykładem. Nie cofnę już tego, co otrzymałem złego od moich rodziców.
Od dawna pracuję nad tym, aby zapomnieć o wszystkich przykrościach. Wiem, że
po tych rekolekcjach i oddaniu trudności Chrystusowi będzie mi łatwiej poradzić
sobie ze wszystkim, co gdzieś w środku bardzo boli. Otrzymałem dar życia i to Bóg
jest dla mnie prawdziwym Ojcem. Nigdy nie jest za późno, aby się nawrócić.
Wyjeżdżam stąd z ufnością, która usuwa mój niepokój, bo doświadczyłem, że jestem
potrzebny i kochany. Uczestnik
Pragnę podziękować Panu Bogu za błogosławiony czas rekolekcji Diakonii Życia
przeżyty wspólnie z młodzieżą, która była dla mnie świeżym powiewem radości
i młodości wyrażanej codziennie muzyką i śpiewem. Maria
Wspólne rekolekcje są wielkim bogactwem dla wszystkich. Andrzej
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Życie liturgią
Wiara w liturgii

W

64. Zebraniu Duszpasterzy
Służby Liturgicznej, które
odbyło się w Licheniu
w dniach 6-7 listopada 2012 r., uczestniczyło około 50 osób z większości
diecezji (w tym z ordynariatu polowego). Spotkaniu przewodniczył bp
Adam Bałabuch, Przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. Było także
obecnych dwóch innych biskupów:
poprzedni przewodniczący Komisji bp
Stefan Cichy i bp Piotr Greger. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Ruchu Światło-Życie1.
Program spotkania oscylował wokół
tematu wiary. Wykłady pierwszego dnia
dotyczyły problemu wiary rozpatrywanego pod kątem dogmatycznym, liturgicznym i praktycznym, w kontekście
formacji posługujących w liturgii. Tematyka obrad drugiego dnia dotyczyła

zasad formacji ceremoniarzy i animatorów zgromadzenia liturgicznego.
Dar wiary
ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec: Dar wiary – wzrost wiary – kryzysy
wiary – dojrzała wiara
W swoim wykładzie ks. Wołyniec
pokazywał specyfikę daru wiary we
wspólnocie Kościoła (KKK 168). Choć
każdy człowiek posiada naturalne
uzdolnienie do przyjęcia tego daru
(KKK 27), to jednak, aby móc go przyjąć, potrzebne jest również uzdolnienie
nadprzyrodzone – łaska. W języku
potocznym wprawdzie zwykle utożsamia się łaskę z darem, ale określenia
stosowane w języku hebrajskim ukazują
podwójny wymiar łaski – jest to dar,
a zarazem życzliwa, przyjacielska postawa Boga. Ponieważ to sam Bóg
w sposób nadprzyrodzony dokonuje

1
Obecni byli obaj poprzedni moderatorzy CDL: ks. Stanisław Szczepaniec i ks. Tomasz Bać oraz
Wojciech Kosmowski. Przyjechała Urszula Pohl z Wydawnictwa Światło-Życie. Dzięki temu były dostępne
materiały formacyjne Ruchu i „Obrzędy błogosławieństw służby liturgicznej”. Irena Kucharska z Centralnej
Diakonii Liturgicznej przygotowała modlitwę wiernych na Eucharystię pierwszego i drugiego dnia.
Została także przedstawiona prezentacja na temat tegorocznych nowych wydań podręczników: „Triduum
Paschalne” i „Katechizm służby liturgicznej” podczas wieczornego spotkania w dniu otwarciu konferencji
(zarówno sama prezentacja, jak i ulotki przygotowane na to spotkanie są dostępne na stronie CDL dziale
„Aktualności”: www.oaza.pl/cdl).
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przemiany człowieka, bardzo ważną
sprawą jest przygotowanie serca. Środkiem pobudzającym wzrost wiary jest
słuchanie i rozważanie Słowa Bożego
(Rz 10,17).
W dalszej części wykładu pokazane
zostały źródła kryzysu wiary. Jednym
z nich jest brak doświadczania wiary
w życiu, brak pielęgnowania jej, niepodejmowanie wysiłku spotkania
z Bogiem, utrata kontaktu ze świadkami
(rodzina, parafia, inne wspólnoty)
wiary. W KKK 29 podane są jeszcze
inne przyczyny braku wiary: bunt
przeciw obecności zła w świecie, niewiedza lub obojętność religijna, troski
doczesne i bogactwa, zły przykład
wierzących, prądy umysłowe wrogie
religii, skłonność człowieka grzesznego
do ukrywania się ze strachu przed Bogiem i do ucieczki przed Jego wezwaniem.
Na zakończenie wykładowca podkreślił, że wiara jest też decyzją człowieka,
aby żyć z Panem, odpowiadać z miłością. Sobór Watykański II powołując się
na nauczanie poprzedniego Soboru
(który ogłosił Konstytucję dogmatyczną
o wierze, Filius Dei) wskazuje na posłuszeństwo objawiającemu się Bogu, ale
i wspomina o wolnej odpowiedzi człowieka. Naszym celem jest zatem osobista relacja z Trójjedynym Bogiem.
Najwyższym przejawem dojrzałej wiary
(wg KKK 149) jest wierność Maryi pod
krzyżem. Taka wiara jest pewna, pewniejsza niż ludzkie poznanie, większa
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niż światło rozumu naturalnego. Wiara
dojrzała nie zna wątpliwości (kard.
Newman mawiał, że 10 tys. trudności
nie powoduje jednej wątpliwości).
Człowiek dojrzałej wiary jest jak otwarta
księga, która opowiada o spotkaniu
Boga.
Celebrowanie wiary
ks. bp dr Piotr Greger: Jak celebrować
wiarę w liturgii?
Po głosie dogmatyka nastąpił głos liturgisty. Przypomniał on, że liturgia jest
celebrowaniem wiary (Porta fidei, nr 9).
Zgodnie z KKK 3 skarb wiary przekazywany jest przez pokolenia m.in.
w liturgii. Zgodnie z zasadą lex orandi,
lex credendi akt wyznania wiary ma
i osobisty, i wspólnotowy wymiar. Liturgia jest nieustannym wyznaniem
wiary oraz aktem nadziei i miłości,
zwyczajną drogą ku chrześcijańskiej
doskonałości. W liturgii nie chodzi
o budzenie wiary od samego początku
(bo to domena katechumenatu); wiara
nie jest wykładana, ale świętowana.
Unikać należy sytuacji, gdy wspólnota
celebruje siebie samą zamiast liturgii
Kościoła. Wprawdzie liturgia nie określa wiary w sposób absolutny, pewne
sposoby celebracji mogą się zmieniać,
zawsze jednak w duchu poprawności
teologicznej i zgodności z duchem
rzymskiej liturgii.
Pierwszym zadaniem duszpasterskim
w roku wiary jest skuteczne karmienie
się słowem Bożym. Warto podkreślić
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godność słowa Bożego, piękno i czytelność znaków, np. Ewangeliarza. Nie
powinno się podchodzić do liturgii
wyłącznie jurydycznie. Kiedyś np. stawiano pytania, od kiedy trzeba być na
Mszy, by była ważna. Teraz już się ich
nie stawia – cała liturgia jest istotna.
Owocem roku wiary powinna być
dojrzałość przeżywania liturgii – źródła
wiary; pogłębione rozumienie gestów
i znaków, a także umocnienie i zdynamizowanie wiary.
Budzenie łaski
ks. dr Waldemar Szlachetka: Zadania
służby liturgicznej w dziele nowej ewangelizacji
Ks. Waldemar Szlachetka, proboszcz
i duszpasterz, dzielił się praktycznymi
aspektami prowadzenia formacji liturgicznej. Wiele jego pomysłów i postulatów jest zbieżnych z tym, co jest
praktykowane w Ruchu Światło-Życie.
Podkreślił on, że zadaniem służby
liturgicznej nie jest – jak się jeszcze
czasem uważa – obsługa dzwonków,
paten i tym podobnych akcesoriów, ale
budzenie łaski, pomaganie w otwieraniu się na dar wiary w liturgii. Pomimo
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wysiłków budowania wspólnot służby
liturgicznej ciągle jest wiele do zrobienia
w tej dziedzinie, gdyż i dziś nie brak
parafii, w których takich grup nie ma
albo grono posługujących jest nieliczne.
Bywa, że ministranci, lektorzy „giną”,
czasem nawet odchodzą od wiary.
Przyczyną tego zjawiska jest brak permanentnej formacji. Inspiracją może
być odkrycie i zastosowanie metody,
jaką pracował Jezus z uczniami: nawiązanie relacji, świadczenie swoim życiem
o Ojcu, nauczanie, wyjaśnianie, dawanie przykładu. Punktem wyjścia może
być praca w małych grupach, która
pozwala odkryć bardzo ważną prawdę
o wspólnotowości Kościoła.
Ks. Szlachetka pracuje w niewielkiej,
liczącej 2500 wiernych parafii. Działa
w niej wspólnota Nowej Ewangelizacji
św. Barnaby, w której dokonuje się
formacja lidera, animatora, dobrego,
dojrzałego chrześcijanina, wprowadzenie do spotkania z Bogiem, osobiste
doświadczenie Boga. Ważne jest odpowiednie rozłożenie akcentów. Animator
pokazuje na Jezusa, daje świadectwo
wiary, jest z uczestnikami, nawiązuje
relacje, pomaga w dokonywaniu wybo-

Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do
wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Będzie to też dobra okazja, by bardziej celebrować wiarę
w liturgii, zwłaszcza Eucharystii, która „jest szczytem, do którego
zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc”. (Benedykt XVI, Porta Fidei, 9)
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rów, daje przykład i pomoc w walce ze
słabościami, w tym, co się mówi i czyni.
Czego potrzebują młodzi, by być
blisko Jezusa i Kościoła? Wspólnotydużej i małej grupy, środowiska wiary.
Wzoru i autorytetu – ukazanie Jezusa
jako autorytetu oraz ukazanie działania
Jezusa dziś. Akceptacji i zrozumienia
– bo rodziny są rozbite, często poranione. Żywego Kościoła – takiego,
w którym Eucharystia jest centrum,
gdzie jest miejsce na wspólną modlitwę,
śpiew. Zaangażowania i wizji. Ewangelizacji.
Duszpasterze mogą stosować tę metodę podczas przygotowania kandydatów do bierzmowania. Inne okazje
pogłębienia formacji to grupy służby
liturgicznej, duszpasterstwo gimnazjalistów, spotkania w małej i dużej grupie
w parafii oraz spotkania wyjazdowe,
weekendowe. W ich formacji można
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wykorzystać Metodę Nowej Ewangelizacji.
W kolejnym numerze „Oazy” rozwinę
temat formacji ceremoniarzy i animatorów liturgicznych, stanowiący tematykę drugiego dnia Zebrania, kiedy to
miały miejsce wystąpienia ks. dra Tomasza Bacia (Formacja animatorów
i ceremoniarzy) oraz ks. dra Józefa
Górzyńskiego (Ceremoniarz i animator
liturgiczny – teoria i praktyka). Będzie
to okazja do przyjrzenia się formacji
Ruchu i pokazania, jak obecnie realizować wychowanie do liturgii i przez liturgię w charyzmacie Światło-Życie,
mając na uwadze realizację VII Drogowskazu także w kontekście przygotowania animatorów i ceremoniarzy.
Wojciech Kosmowski
odpowiedzialny za CDL
cały tekst można znaleźć na stronach
CDL www.oaza.pl/cdl

Pewne zjawiska ukazują osłabienie poczucia «tajemnicy» nawet
w celebracjach liturgicznych, które powinny je pogłębiać. Jest zatem konieczne ożywienie w Kościele autentycznej świadomości liturgii. Jest
ona, jak przypomnieli Ojcowie synodalni, narzędziem uświęcenia; jest
świętowaniem wiary Kościoła; jest środkiem przekazywania wiary.
Wraz z Pismem Świętym i nauczaniem Ojców Kościoła jest żywym
źródłem autentycznej, mocno zakorzenionej duchowości. Jak zaświadcza również tradycja czcigodnych Kościołów wschodnich, przez nią
wierni wchodzą w komunię z Trójcą Przenajświętszą, doświadczając
uczestnictwa w Bożej naturze jako daru łaski. Liturgia daje w ten
sposób przedsmak ostatecznej szczęśliwości i udziału w chwale niebieskiej (Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, nr 70).
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Diakonia Formacji Diakonii

Wychowywanie
następców

N

asze diakonie różnie wyglądają. Gdyby zrobić „przegląd
wojsk”, okazałoby się, że nie
tak rzadko diakonie diecezjalne podejmowane są w pojedynkę, a czasem
w ogóle ich brak. Różna jest sytuacja
w naszych diecezjach, zależna chociażby od tego, czy w diecezjach są
ośrodki akademickie, które zatrzymują
młode osoby po maturze i duże miasta,
w których łatwiej znaleźć pracę absol-

delową (idealną) diakonię, która składa
się przynajmniej z kilku osób i gromadzi członków różnych gałęzi. Przypomina nam o tym także dokument
„Diakonia miejscem formacji i posługi”
i dodatkowo zachęca do kadencyjnej
odpowiedzialności za diakonie.
Pierwszą sprawą, przy jakiej chciałabym się zatrzymać, jest praca zespołowa. Czasem, gdy szukamy współpracowników do diakonii czy do jakiegoś

Czasem, gdy szukamy współpracowników do diakonii czy
do jakiegoś długofalowego zadania, popełniamy błąd, za
główne kryterium uznając wygodę współpracy.
wentom. Trzeba o tym pamiętać,
szczególnie gdy porównujemy pozornie
te same obszary i wyciągamy wnioski,
czasem mylne, właśnie przez to, że nie
poznaliśmy wszystkich okoliczności,
które decydują o różnicach.
Ojciec Franciszek zawsze ukazywał
nam jakiś ideał i nawet, jeśli nie udawało się tego ideału w pełni wcielić
w życie, nie oznaczało to, że ideał się
zmieniał. Dlatego też uznajmy za mo-

długofalowego zadania, popełniamy
błąd, za główne kryterium uznając
wygodę współpracy. Owszem, to ważne.
Ale jednak nieco ograniczające.
Pamiętam, jak ponad rok temu
uczestniczyłam w pracy w kursie na
komunikację w zespole. W trakcie
kursu robiliśmy test na role w grupie.
Wiele osób było rozczarowanych, że nie
„wyszedł im” lider. Jedna osoba w przerwie szybko wypełniła test drugi raz,
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znając już klucz, tak bardzo chciała być
liderem. A przecież wszyscy nie mogą
być liderami. W zespole-diakonii, która
ma do wykonania jakieś zadania muszą
być różne osoby: takie, które widzą cele
i wyznaczają kierunki działania i takie,
które wolą czarną robotę od myślenia
(nie mylić z mokrą), takie, które mają

wybierać do współpracy osoby, które
mi nie zagrażają albo takie, wśród
których czuję się bezpiecznie, bo są
podobne do mnie, mają podobny punkt
widzenia, podobne poglądy itd. Jednak
gdy popatrzymy od strony zadania,
dzieła do wykonania, przyszłych celów
do osiągnięcia, to musimy się wznieść

W zespole każdy bez wyjątku jest potrzebny. I nie jest to
bynajmniej kurtuazja, ale socjologiczna prawidłowość.
sto pomysłów na minutę i takie, które
te pomysły kontestują; takie, które cele
chcą jak najszybciej wcielać w życie,
i takie, które wolniej działają, ale za to
wszystko dokładnie przeanalizują.
Mam nadzieję, że będę dobrze zrozumiana. Nie chodzi o to, aby robić testy
psychologiczne każdemu zgłaszającemu się do diakonii, i każdemu, kto
ma zostać odpowiedzialnym, aby
sprawdzić, czy się do tego nadaje. Diakonia Ruchu to jednak nie to samo co
korporacja. Chodzi mi tylko o pewien
obraz. W zespole każdy bez wyjątku jest
potrzebny. I nie jest to bynajmniej
kurtuazja, ale socjologiczna prawidłowość. Ciężko będzie zespołowi (także
diakonii) osiągnąć cel, jeśli będą w nim
sami liderzy, a nikogo do roboty, ciężko
będzie również wtedy, gdy nie będzie
nikogo, kto nada kierunek działaniom.
Wszystko zależy od punktu widzenia.
Jeśli stawiam siebie w centrum, to będę
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ponad osobiste preferencje i przyjąć
każdego, bo każdy może wnieść coś
dobrego i każdy ma swój odcinek do
zagospodarowania, chociaż może czasem iskrzyć i często trzeba będzie
uzbroić się w cierpliwość, żeby znieść
kogoś, kto irytuje swoją innością i innym stylem działania. Można jeszcze
popatrzeć sobie na grono Apostołów.
Zdaje się, że Pan Jezus powołał naprawdę niezłą mieszankę wybuchową.
Jak upatrzyć sobie następcę? Zwłaszcza, gdy odpowiedzialny bywa czasem
wybierany w głosowaniu. Czy warto
w tej sytuacji w kogoś inwestować? Na
pewno tak. Chociażby dlatego, że przy
założeniu kadencyjności ten „upatrzony” wcześniej czy później może
zostać odpowiedzialnym. A bardzo
często bywa tak, że „upatrzenie” idzie
w parze z wyborem przez głosowanie,
i nie ma w tym żadnych przekrętów.
Praktyka życia (a także wiele opraco-
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wań naukowych i popularnych) pokazuje, że dopada nas coś takiego, jak
wypalenie zawodowe czy diakonijne.
Po prostu po jakimś czasie zaczyna
brakować entuzjazmu, czujemy zmęczenie, pomysły się wyczerpują. Dlatego
właśnie kadencja nie jest taka zła.
Chroni nas też przez, delikatnie mówiąc, nieodpowiednimi osobami, które
mógłby zmonopolizować diakonię na
długie lata. A tak, sprawa jest jasna.
Jednak argument z wypaleniem byłby
chyba zbyt słaby, aby uzasadnić potrzebę wychowywania następców. Bo
co za sztuka myśleć o tym, jak już nam
się nic nie chce robić? Jakkolwiek znane

wtedy, gdy kończą etap formacji podstawowej. Może na początku zapraszać
do współpracy przy jakichś jednorazowych akcjach? Wydaje mi się, że postawa wychowywania następnych pokoleń musi być dla każdego członka
diakonii czymś naturalnym w każdej
sytuacji, a może najbardziej wtedy, gdy
mamy najwięcej sił i największy zapał
do pracy.
Odpowiedzialny diakonii ma trudniejszą rolę. W tym „upatrywaniu
sukcesora” trzeba kierować się rozumem, sumieniem, zdaniem innych. Tu
nie chodzi o wytworzenie własnej kopii,
ale o kogoś, kto dogada się z innymi

Każdy może wnieść coś dobrego i każdy ma swój odcinek
do zagospodarowania, chociaż może czasem iskrzyć i często
trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, żeby znieść kogoś,
kto irytuje swoją innością i innym stylem działania.
są i takie przypadki, gdy odpowiedzialny (?) po prostu rezygnuje bez
uprzedzenia z udziału w diakonii i idzie
sobie gdzieś w świat. Ale nie pochwalamy tego :).
Aby mówić o przygotowywaniu następcy, trzeba mieć wcześniej jakiś
wybór :). Każdy w diakonii powinien
poczuć się odpowiedzialny za to, aby ta
diakonia rozwijała się, aby nie brakowało chętnych do jej podjęcia. Dlatego
warto szukać takich osób, zapraszać ich
na spotkania, zachęcać do współpracy

i weźmie odpowiedzialność za przyszłość diakonii. Trzeba też modlić się za
tych/za tego, który ma przyjść po mnie.
Jest w tym coś z postawy Jana Chrzciciela, nieprawdaż?
Jeśli już mamy kandydata na następcę,
to przekazanie doświadczenia i przygotowanie takiej osoby nie dokona się
z dnia na dzień (czasem tak bywa, ale
nie o to nam chodzi). Pan Jezus chodził
z apostołami i uczniami dość długo,
więc my też powinniśmy naśladować
przykład z Ewangelii. Jeśli jest taka
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możliwość, to można już wcześniej
wdrażać kandydata w jakieś zadania,
rozmawiać z nim, tłumaczyć, na jakie
trudności napotykaliśmy, jak coś rozwiązaliśmy itd. Na zewnątrz nie
wszystko widać, więc wiele ważnych
rzeczy można przekazać przez takie
rozmowy, a sam delikwent być może nie
spanikuje i zgodzi się przejąć odpowie-

nemu, ale raczej nie być chroniącą
kwoką ani nie pouczać zanadto, raczej
być do dyspozycji tej osoby, wspierać ją.
No i ważne zadanie na tym etapie, to
tworzyć dobry klimat w całej diakonii,
aby nowa osoba była dobrze przyjęta,
nawet jeśli nie ma zalet poprzednika,
do których reszta była przyzwyczajona.
Dla diakonii i dla dzieła będzie lepsze,

Każdy w diakonii powinien poczuć się odpowiedzialny za
to, aby ta diakonia rozwijała się, aby nie brakowało chętnych do jej podjęcia.
dzialność. Podobnie, gdy już nastąpił
moment „zero” i przekazaliśmy odpowiedzialność, można z delikatnością
towarzyszyć nowemu odpowiedzial-
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gdy uczeń przerośnie mistrza. W Ewangelii to niemożliwe, ale w diakonii –
owszem. Powinno nam zależeć na tym,
aby następca był jak najlepszy na dane
czasy.
Teraz słowo o tych „nowych”. Jeśli
zostaną już wybrani – niech nie odcinają się od tego, co było przedtem.
Rewolucje nie powinny być czymś powszednim. Nie chodzi o to, aby za
główny cel wyznaczyć sobie pozmienianie wszystkiego, co zrobił poprzednik.
Najważniejsze jest słuchanie innych, bo
to podstawa dialogu, trwanie na modlitwie i wytyczanie drogi, a może raczej
trzymanie kierownicy pojazdu, który
jedzie po wspólnie wytyczonej drodze.
Anna Pełka
Odpowiedzialna za Centralną
Diakonię Formacji Diakonii
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Wyprawy otwartych oczu
Nie ma prawdziwej radości życia, bez zachwytu dziełem stworzenia.
Nie ma szczęścia pełnego, bez wielbienia Stwórcy.
Andrzej Świerad (pustelnik żyjący pod koniec X w. w Tropiu)
Pośpiech oraz powszechne panowanie internetu nie sprzyja obcowaniu
z naturą. Przyroda, ślad Bożego działania, oczyszcza i odświeża duszę.
Poeci są tymi, którzy wychwytują to najszybciej. Powie ktoś: poeta potrzebuje tego typu wrażeń, radości – ale zwykły, zapracowany człowiek?

W

arto tu przypomnieć znany i reprodukowany dość powszechnie obraz
Józefa Chełmońskiego „Lecą żurawie”. Czy ten wieśniak, któremu
chłopiec przynosi na pole posiłek w dwojaczkach (czyli dwóch glinianych garnuszkach złączonych jednym uchem), nie jest zmęczony? Woły, którymi
orał od rana, widoczne są obok. A jednak bardziej od zasłużonego posiłku zainteresował go klucz żurawi, odlatujący do ciepłych krajów, i ich charakterystyczne
skrzypiące nawoływania. Zapewne wielu z nas miało okazję przeżyć osobiście takie
chwile zachwytu, zapatrzenia.
„Błogosław, duszo moja Pana!
O Boże, mój Panie, jesteś bardzo wielki!
Odziany we wspaniałość i majestat,
światłem okryty jak płaszczem.(....)
Za rydwan masz obłoki
Przechadzasz się na skrzydłach wiatru.(...)
Ty zdroje kierujesz do strumieni, co pośród gór się sączą.(...)
nad nimi mieszka ptactwo powietrzne, spomiędzy gałęzi głos swój wydaje”.
Ps 104
Głos zachwytu nad pięknem otaczającego świata i zarazem nad wielkością jego
Stwórcy nie mógłby z takim autentyzmem rozlegać się przez wieki z wersetów
Psalmów, gdyby ich autor oglądał go głównie na obrazkach lub znał z opowiadań
innych osób. Ciekawie uchwycone przez artystę malarza lub fotografika elementy
krajobrazu mogą zwrócić naszą uwagę na coś, czego byśmy sami nie dostrzegli,
nic nie zastąpi jednak odgłosów i szmerów wychwyconych na leśnej ścieżce, zapachu wilgotnej ziemi i igliwia, skrzypienia kamyczków, widoku szyszek, zwalonych
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pni obrosłych mchem (oczywiście od
strony północnej), szemrania źródełka,
tajemniczych kurhanów pamiętających
wojnę, nasłonecznionych leśnych polanek, a na nich rojów ważek i motyli,
wysoko w górze lekko kołyszących
swymi koronami sosen i dębów. A nad

Wierność charyzmatowi domaga się,
aby dostrzec ich rolę w całości programu. Wprowadzają one równowagę
między treściami angażującymi intelekt
a wymiarem kontemplacyjnym, w szerokim tego słowa znaczeniu. Są okazją
do bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

Żyjemy w świecie, nie tylko po to, by go poznawać i opanowywać, ale również po to, by doznawać i przeżywać jego
i nasze istnienie. S. Szuman
tym wszystkim wciąż zmieniających się
obłoków, „tych kwiatów nieba”, jak je
nazwał Staff.
To, co napisałam, jest doświadczeniem
powszechnie dostępnym, i wydawałoby
się – nie ma potrzeby o tym wspominać.
A jednak – jak się można przekonać –
wielu ludzi ma w tej dziedzinie elementarne braki.
Lekcja kontemplacji
Rekolekcje Ruchu Światło-Życie organizowane są przeważnie w bliskości
natury, a jeśli nawet w mieście, to zwykle
jest tam jakiś park, rzeka czy zalew, stare
budowle klasztorne, otoczone drzewami. Wiadomo, że program oazy jest
bardzo intensywny; poza niewielką
przerwą po południu cały czas jest zajęty. Oczywiście program ten jest zróżnicowany: są to konferencje, spotkania
biblijne, modlitewne, pogodne wieczory.
Jednym z elementów programu są też
wyprawy otwartych oczu.
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Najważniejszym celem wyprawy otwartych oczu (przynajmniej w oazie I stopnia) jest odkrywanie w przyrodzie śladów Bożej obecności oraz znaków
i symboli związanych z prawami nowego
życia, poznawanych w trakcie rekolekcji,
takich jak: woda, źródło, światło, cisza,
z którą wiąże się postawa zasłuchania.
Żeby ten cel mógł być osiągnięty, potrzeba trochę czasu i skupienia, bez
którego spotkanie z otaczającym nas
żywiołem i jego pięknem byłoby powierzchowne. Bez takiej odnowionej
wrażliwości, bez postawy kontemplacji,
zarówno nasza modlitwa, jak i kontakt
z Pismem Świętym, mogą być spłycone.
Pisząc o kontemplacji, mam na myśli tę
naturalną, która wymaga pewnego
wkładu z naszej strony, w przeciwieństwie do kontemplacji „wlanej”, pozostającej całkowicie Bożym darem.
Okazuje się, że z realizacją tego punktu
programu bywa różnie. Wśród przyjeżdżających do Krościenka trafiają się
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niekiedy osoby, które nie mogą sobie
przypomnieć, żeby w czymś takim
uczestniczyły. Wiadomo mi natomiast,
że w niektórych diecezjach wyprawy
zostają po prostu zastąpione przez
dłuższy spacer, bez wcześniejszego
ukierunkowania. Podczas ogólnopolskiego podsumowania ktoś relacjonował, że na pewnej oazie w miejsce wyprawy odmawiana była Koronka do
Bożego Miłosierdzia. A potem się okazuje, że młody człowiek, którego przed
wieczornicą poprosiłam o przyniesienie
do bukietu kilku gałęzi starej sosny, nie
wie, jak wygląda sosna i przynosi świerk.
Powtórzyło się to także w przypadku
innego młodego człowieka, pracującego
jako geodeta! A więc mającego kontakt
z przyrodą. A cóż powiedzieć o bardziej
subtelnych rozróżnieniach między
świerkiem, jodłą, cisem, modrzewiem
czy kosodrzewiną? Oczywiście – wyprawa otwartych oczu nie jest lekcją
botaniki, ale to doskonała okazja to
odkrywania bogactwa i różnorodności
przyrody, do wyciszenia, spojrzenia
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z dalszej perspektywy,
z góry (czasem dosłownie
z oddalonego pagórka) –
na nasze problemy. Można
przy tej okazji uczyć się
rozpoznawania różnego
rodzaju kwiatów, ziół,
wchłaniać zapachy, poznawać smak źródlanej wody,
ćwiczyć swoją wolę oddalając się od hałasu i przypadkowych wrażeń.
Po latach tak wspomina wyprawy
otwartych oczu pewien kapłan, pracujący obecnie na Słowacji: „Muszę
przyznać, że moi pierwsi animatorzy
potrafili mnie tak jakoś natchnąć, że
naprawdę dostrzegałem różne szczegóły
w stworzeniu: w trawie, w drzewach.
Było co robić przez tę godzinę czy półtorej. Ja osobiście dopiero wtedy uczyłem się kontemplacji, dostrzegania tego,
co zwykle przyjmujemy jako coś oczywistego. I dlatego bywamy znudzeni, nic
nam się nie podoba, ciągle byśmy szukali jakiejś sensacji, nowości. A przecież
cuda są wśród nas, tylko my jesteśmy
ślepi, głusi, gnuśni”.
Radość oglądania
wiewiórki
Wśród organizatorów oaz można było
usłyszeć wypowiedzi o potrzebie warsztatów przygotowujących do poprowadzenia wypraw z prawdziwego zdarzenia.
Pod koniec wrześniowego (studenckiego) turnusu przeprowadziłam mini127
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ankietę wśród uczestników oazy I stopnia. Główne pytanie brzmiało: Co
szczególnego odkryła(e)ś podczas wypraw otwartych oczu? Przede wszystkim
byłam zaskoczona językiem – jakże
ubogim. Owszem niektórzy przeżyli –
zdaje się – coś szczególnego, ale wyrazili
to bardzo ogólnikowo. „Wyprawy pozwoliły mi inaczej spojrzeć na stworzony
przez Boga świat” albo „dla mnie był to
czas odkrywania pewnych wartości
życiowych”, a komuś innemu „wreszcie
otworzyły się oczy”. W niektórych wypowiedziach pojawiają się odniesienia
wprost do Stwórcy: „Miałam czas na
rozmyślanie o Panu Bogu”, „był to czas
spędzony z Bogiem” – podobne zdania
powtarzają się wiele razy. Niektórzy
wyrażali swój zachwyt: „Jaki Bóg jest
wielki! Ile piękna tworzy!” albo „Każdy
128

Pismo Ruchu Światło-Życie

liść lub kwiat to dar dla człowieka od
Pana Boga”. Okazało się także, że wiele
radości może dać oglądanie wiewiórki.
Tu i ówdzie można się było natknąć na
refleksję iście filozoficzną w rodzaju:
„Człowiek jest nieodłącznym elementem natury”. Natomiast pewien młody
człowiek miał do przyrody podejście
bardzo praktyczne; stwierdził, że „śmieci
są wszędzie”. Na koniec wspomnę jeszcze o (nielicznych wprawdzie) wypowiedziach, których autorzy „nie odkryli nic
szczególnego”. Czy wynika z nich, że
należałoby odstąpić od organizowania
wypraw otwartych oczu?
Moim zdaniem wniosek jest odwrotny: właśnie dlatego trzeba je kontynuować! Z nadzieją, że za którymś
razem nastąpi prywatne Eureka.
Krystyna Szewc

W RUCHU

W

Laare dzieci mają zupełnie inne marzenia.
Ostatnio poprosiliśmy je o narysowanie
tego, co chciałyby otrzymać na Święta. Większość
narysowała koszulki, spodnie, sukienki, majtki,
kalosze. Tylko na kilku obrazkach można było
obok ubrań dostrzec samochód, helikopter czy
piłkę. Ich marzenia są takie proste, a jednak dla
wielu nadal pozostają tylko w sferze pragnień.
Większość z nich nigdy nie miała własnej
zabawki, dopiero tutaj w misji doświadczają,
co to znaczy zabawa prawdziwą piłką czy
samochodem.
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kraczamy w piąty rok istnienia programu adopcji na odległość
dzieci z Kenii oraz licznych dzieł towarzyszących. Chcielibyśmy
przede wszystkim wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób wsparli nasze akcje – finansowo, modlitewnie, udzielając rady, czy po prostu poprzez dobre słowo i życzliwość. Szczególnie
gorąco dziękujemy tym osobom, które sytuacja życiowa zmusiła do przerwania – nieraz kilkuletniej – adopcji. Kochani, dziękujemy za wielkie serce,
które okazaliście dzieląc się z tymi, którzy mają mniej od Was! Cieszymy
się z wielu nowych osób, które w roku 2012 dołączyły do grona darczyńców.
Z radością informujemy, że w czasie adwentowo-świątecznej akcji Shopka
2012 udało się uzbierać 1,605 zł (stan na 06.01.2013). Suma zostanie przeznaczona na budowę obory w Laare, w której zamieszkają m.in. zwierzęta
zakupione dzięki zeszłorocznej Shopce.
W Nowym Roku chcielibyśmy rozpocząć nowy projekt Zostań przyjacielem szkoły St. Anthony. Szkoła ta powstała z inicjatywy ks. Francisa
w małej wiosce z dala od udogodnień cywilizacyjnych. Nie posiada niemal
żadnego wyposażenia czy pomocy dydaktycznych, a mimo to jej uczniowie
osiągają zaskakująco dobre wyniki. Sugerowaną miesięczną kwotą, która
wspierałaby szkołę st. Antony, jest 10 euro, jednak możliwe jest również
zadeklarowanie innej – mniejszej lub większej – kwoty miesięcznej.
Informacje o działaniach Adopcji na odległość można znaleźć
na www.adopcja-oaza.pl.
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Z życia Ruchu
Ruch na Karaibach

Ks. Andrzej Nyga, pallotyn pracujący od kilku lat na Barbadosie, planuje przeszczepienie Ruchu Światło-Życie na karaibską ziemię. Troskę kapłana wzbudził fakt,
że w miejscu jego pobytu nie funkcjonuje żaden program duszpasterski dla młodzieży
w pełnym tego słowa znaczeniu (tzn. ze stałą formacją). Na spotkaniu wszystkich
księży z Barbadosu ks. Andrzej dokonał prezentacji oazy, nakreślono już pierwsze
terminy, a nawet znaleźli się chętni do wyjazdu w służbie Ruchu. Paulina i Bartek,
małżeństwo z Piaseczna, zadeklarowali swoją misyjną dyspozycyjność. Wciąż jednak
potrzebni są sprawdzeni ludzie, chętni do ewangelizacji, bardzo dobrze znający
angielski. Zgłoszenia przyjmuje Diakonia Misyjna, diakoniamisyjna@gmail.com.

Azjatyckie rekolekcje

W pierwszej połowie 2013 roku moderator generalny Ruchu ŚwiatłoŻycie, ks. Adam Wodarczyk, będzie głosił rekolekcje w Chinach i na Filipinach.
Jednym z istotnych elementów chińskich rekolekcji, planowanych na początek
kwietnia, będą propozycje dla rodzin, zaprezentowane w atrakcyjnej formie warsztatów. Po koniec maja natomiast ks. moderator zamierza odwiedzić Filipiny i tam
również przeprowadzić rekolekcje. Projekt nie wyszedł jeszcze poza fazę pomysłów
i wymaga wielkiego modlitewnego wsparcia.

Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie

W drugą niedzielę Adwentu (9 grudnia) w Polsce i wśród Polonii już po raz
trzynasty obchodzono dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na
Wschodzie. Jego celem jest wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy
Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. Głównym punktem dnia modlitwy była Eucharystia w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie pod przewodnictwem metropolity kijowsko-żytomierskiego abp. Piotra Malczuka.
Największą i najważniejszą pomocą udzieloną Kościołowi na Wschodzie jest
pomoc personalna. Jak informuje ks. Kryża, na Wschodzie służy obecnie 250 kapłanów diecezjalnych, 410 kapłanów zakonnych, ponad 550 sióstr zakonnych oraz
29 braci zakonnych i kilkanaście osób świeckich z Polski. W tym dniu szczególnie
pamiętaliśmy o tych, którzy służą na Wschodzie, a są członkami Ruchu.
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Wirtualna choinka – prawdziwy prezent

Do dnia Wigilii, 24 grudnia 2012 r. kupując przez Internet najbardziej podstawowe produkty, można było zrobić prezent jednej rodzinie z ukraińskiej
parafii ks. Piotra Główki, moderatora Ruchu Światło-Życie.
Diakonia Misyjna włączyła się w organizację pomocy dla Ukrainy w ramach
inicjatywy „Wirtualna Choinka”. Już po raz drugi dzięki tej akcji setki dzieci
otrzymały wymarzone zabawki, a ich rodzice ucieszyli się podstawowymi
produktami, niezbędnymi dla codziennego, normalnego funkcjonowania rodziny, na które z powodu niedostatki najczęściej nie mogli sobie pozwolić.
Darczyńcy sami decydowalio rodzaju przekazywanej paczki: czy była ona
z zabawkami, zawierała żywność, czy chemię gospodarczą.

Shopka 2012

Po raz kolejny w szczególnym czasie przygotowania do Bożego Narodzenia,
Diakonia Misyjna zaprosiła do „Shopki”. Kontynuacja zbiórki na rzecz potrzebujących dzieci, mieszkających w Kenii i Pakistanie, miała na celu zapewnienie
im podstawowych i pełnowartościowych posiłków, dzięki przekazaniu do hodowli żywych zwierząt.
Pierwsza zbiórka środków na krowy, owce i kozy w roku 2011 przyniosła
prawie 12000 zł. Zakupiono tak wiele zwierząt, że nie wszystkie zmieściły się
w istniejących już obórkach. Dlatego też w roku 2012 akcja nabrała bardzo
dosłownego charakteru: za zgromadzone pieniądze wybudowana zostanie nowa
obórka w ośrodku w Laare, u s. Alicji. W tamtejszych warunkach klimatycznych
dość istotne jest, by krowy i inne zwierzaki mogły schować się pod dachem, gdy
słońce jest w zenicie czy nadchodzą równikowe deszcze.

Dzieci dzieciom

Na Ukrainie, w Nowogradzie Wołyńskim, mieści się Dom Małego Dziecka.
Jego historia sięga II wojny światowej. Jak opowiadają świadkowie, znalazły tu
schronienie dzieci, które straciły rodziców podczas zmagań wojennych. Obecnie w Domu Dziecka znajduje się 49 dzieci (od urodzenia do pięciu lat). Są to
sieroty, a także dzieci chore, z różnymi upośledzeniami. W dzień Świętych
Młodzianków, 28 grudnia, oaza dzieci Bożych wraz z animatorami z nowogradzkiej parafii Chrystusa Króla odwiedziła maluchy. Do tego spotkania młodzi
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Fot. s. Marietta Miksa

oazowicze przygotowywali się przez czas adwentu, zbierając podczas rorat
słodycze (z imponującym wynikiem – 43 kg cukierków!) i zabawki.
Było to właściwie spotkanie przedświąteczne, ponieważ na Ukrainie większość
mieszkańców jest wyznania prawosławnego i Boże Narodzenie obchodzą
7 stycznia.

Życie jak znak

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2012 r., w Lipiu
(diecezja koszalińsko-kołobrzeska) trzy siostry ze Wspólnoty Dzieci Łaski
Bożej złożyły śluby zakonne: s. Monika Skowron z Koszalina i s. Malwina Iwanicka ze Sławoborza czasowe, a s. Natalia Frączek ze Słupska wieczyste.
Wspólnota istnieje i działa od ponad 30 lat. Kojarzona jest głównie z Ruchem
Światło-Życie, bo to z niego wyrosła i z nim jest wciąż związana. Siostry to
jednak nie tylko Oaza, ale także różne formy tego, co dziś nazywamy nową
ewangelizacją: prowadzą dom samotnej matki, posługują w parafiach, są w seminarium, biorą udział w letnich ewangelizacjach nadmorskich, prowadzą różne
rekolekcje. Ich obecność, oprócz tej widocznej, duszpasterskiej, jest też cicha.
Jest to wspólnota życia konsekrowanego. Życie siostry to znak, że jest Bóg, który
kocha – mówi s. Małgorzata Glanc, przełożona Wspólnoty.

133

Oaza

Pismo Ruchu Światło-Życie

Oaza Jedności Diakonii Ewangelizacji

Na początku listopada 2012 r. w Zduńskiej Woli przedstawiciele Diecezjalnych
Diakonii Ewangelizacji z całej Polski oraz niewielka delegacja zagraniczna,
przeżywali Oazę Jedności. Celem spotkania było podzielenie się wnioskami,
spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi pracy rocznej oraz budowanie
jedności poprzez wzajemne poznawanie się członków poszczególnych grup.
Konferencje obejmowały tak różne tematy, jak cechy liderów, poszczególne
etapy formacji w diakonii czy też Synod o Nowej Ewangelizacji. Wśród prelegentów byli ks. Grzegorz Szuma, ks. Tomasz Moch i Krzysztof Najdowski
Szczególną radością organizatorów była obecność trójki przedstawicieli Centralnej Diakonii Ewangelizacji z Czech.

Z darem wiary na pustynie świata

W dniach 9-11 listopada 2012 r. w DOMu Ruchu Światło-Życie Archidiecezji
Częstochowskiej, odbyła się IV Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych na
temat „Z darem wiary na pustynie współczesnego świata”. Pod Jasną Górę zjechało ok. 40 osób z całej Polski zaangażowanych w posługę na rzecz rekolekcji
oazowych – młodzieżowych, dorosłych i Domowego Kościoła. Dość licznie
obecna była również Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych wraz z odpowiedzialną za CDOR Grażyną Miąsik.
Podczas Oazy Jedności pracowano nad „Niezbędnikiem Diakonii Oaz Rekolekcyjnych”, poznano sposób funkcjonowania Fundacji i jej działalność od strony
organizacyjno-finansowej, była także okazja do spotkania z dr Ireną Bołtruszko
– pediatrą z Warszawy i oazowiczką posługującą podczas rekolekcji. Nie zabrakło również modlitwy przez wstawiennictwo Niepokalanej podczas apelu jasnogórskiego. Kolejna OJDOR odbędzie się 8-10 lutego 2013 r.

Peregrynacja kopii Ikony Świętej Rodziny

Domowy Kościół Archidiecezji Białostockiej w ostatnich dniach 2012 roku
zachęcał w sposób szczególny do wspólnej modlitwy w intencji małżeństw
i rodzin. W Niedzielę Świętej Rodziny w rejonach DK rozpoczęto peregrynację
kopii ikony Świętej Rodziny. Jako pomoc w przeprowadzeniu adoracji, a także
w rodzinnej modlitwie przed Ikoną, przygotowano specjalny modlitewnik.
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Nowe władze Unii Kapłanów Chrystusa Sługi

Fot. ks. PIotr Drozd

Zgromadzenie Generalne Stowarzyszenia Unia Kapłanów Chrystusa Sługi,
odbywające się w Krościenku n. Dunajcem, w dniu 27.11.2012 r., dokonało
wyboru nowych władz na kolejną trzyletnią kadencję. Moderatorem Unii został
ks. Wojciech Ignasiak z archidiecezji katowickiej, zastępcą moderatora ks. Robert
Grohs z archidiecezji częstochowskiej, sekretarzem ks. Paweł Witkowski z archidiecezji warszawskiej, skarbnikiem ks. Jan Froelich z diecezji bielsko-żywieckiej, członkiem zarządu ks. Maciej Krulak z diecezji kaliskiej.
Unia Kapłanów Chrystusa Sługi to kleryckie publiczne stowarzyszenie wiernych, zrzeszające kapłanów moderatorów Ruchu Światło-Życie w celu lepszego
wyrażenia i realizowania ich posługi na rzecz odnowy Kościoła. Unia w obecnym
kształcie została powołana przez biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca w 2000
r. Dotychczasowymi moderatorami UKCHS byli: ks. Roman Litwińczuk (20002003), ks. Marek Sędek (2003-2006), ks. Jan Mikulski (2006-2012).

135

Oaza

Pismo Ruchu Światło-Życie

Domowy Kościół…

Obecny rok formacyjny to czterdziesty rok istnienia Domowego Kościoła.
Członkowie wspólnoty przeżywają nowennę „Kościół naszym domem”; nie
ustaje również praca bieżąca.
Podczas Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych filii krakowskiej
(13.10.2012 r.) odbyły się wybory nowej pary filialnej – posługę tę podjęli Halina
i Michał Knottowie z diecezji rzeszowskiej. Pięcioletnią posługę zakończyli
Danuta i Andrzej Bartosikowie. W filii warszawskiej o dwa lata została przedłużona posługa Elżbiety i Mirosława Wrotków.
W Wiedniu (20-21.10.2012 r.) miały miejsce obchody 20-lecia Domowego
Kościoła w Austrii. Udział w nich wzięli m.in. członkowie kręgu centralnego:
moderator krajowy DK ks. Marek Borowski oraz panie z Sekretariatu DK:
Elżbieta Kozyra i Maria Różycka.
W Dąbrówce (diecezja radomska) pod koniec października 2012 r. odbyły się
doroczne rekolekcje dla par diecezjalnych, poprowadzone przez moderatora
krajowego DK, ks. Marka Borowskiego oraz Elżbietę i Mirosława Wrotków.
Ponadto we wrześniu i w październiku odbyły się rekolekcje dla par rejonowych
(pięć tur). Celem obu typów rekolekcji jest ukazanie w formie przeżyciowej
zadań i odpowiedzialności spoczywającej na małżeństwach, które w Domowym
Kościele pełnią posługi odpowiedzialnych na szczeblu diecezji i rejonu.

… i Domestic Church

Na początku grudnia 2012 r. w Luizjanie odbyły się kolejne rekolekcje ewangelizacyjne dla małżeństw. Poprowadzili je Agnieszka i Tomek Talagowie wraz
z ks. Piotrem May Majewskim w diecezjalnym domu rekolekcyjnym, położonym
nieopodal Lake Charles. Tamtejsza młoda wspólnota jest bardzo żywa. Obecnie
pracują cztery kręgi: trzy założone po zeszłorocznych rekolekcjach i jeden po
rekolekcjach tegorocznych, przeprowadzonych w maju. Każdy krąg ma swojego
opiekuna i są już kolejni chętni księża do współpracy z nowymi kręgami.
Dla wielu nowa wspólnota, wspierająca i dająca poczucie bezpieczeństwa,
zachęcająca do wysiłku i pokonywania siebie, stała się miejscem spotkania
z Bogiem, współmałżonkiem i z innymi małżeństwami. Jak podkreślają
Agnieszka i Tomek: „Dla Amerykanów Domowy Kościół nadal jest fenomenem
duszpasterskim i socjologicznym. Jest dokładnie tym, czego brakowało im
w parafii, w życiu codziennym katolickich rodzin.
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Fot. Tomasz Talaga

Domowy Kościół to po angielsku Domestic Church. Nazwa ta wyraźnie
przypadła Amerykanom do gustu; Domestic Church, a więc Kościół, który jest
domowy, miejscowy, bliski, to określenia trafiające w amerykańską mentalność
i budzące życzliwość ludzi ciepłych, serdecznych, wylewnych, gościnnych
i bardzo, bardzo ceniących rodzinę. To dzięki nim młody amerykański Domowy
Kościół, choć stanowią go także małżeństwa-dziadkowie, jest Kościołem nadziei
i wiary”.

Opracowanie: Monika Jasina
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Wydawnictwo Światło-Życie poleca
www.wydawnictwo-oaza.pl

Paweł Oskwarek,
Drogi poznawania Kościoła

Jest to pozycja opisująca pedagogię Ruchu Światło-Życie; ukazuje ona, w jaki sposób droga formacyjna Ruchu może pomóc swoim członkom stać się dojrzałymi, czyli odpowiedzialnymi członkami Kościoła – trwającymi w jedności z Bogiem
i braćmi, gotowymi na nowe wyzwania, odczytującymi znaki czasu i przyczyniającymi się do odnowy i rozwoju swoich parafii, a przez to całego
Kościoła.

Marek Sędek,
Drogi dojrzałości

Książka poświęcona jest formacji do dojrzałości
chrześcijańskiej w wybranych ruchach katolickich
w Polsce. Autor prezentuje formację w Ruchu Rodzin Nazaretańskich, na
Drodze neokatechumenalnej, w Odnowie w Duchu Świętym i oczywiście
w Ruchu Światło-Życie. Jest to praca krytyczna, z której możemy się dowiedzieć
o zaletach i brakach w poszczególnych systemach formacyjnych. Warto ją
przeczytać choćby po to, by zobaczyć bogactwo Kościoła.
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Franciszek Blachnicki,
Jedność i diakonia

Książka stanowi wybór wypowiedzi ks. Franciszka
Blachnickiego na temat posługi na rzecz jedności
w człowieku, w Kościele, w świecie. Autor podejmuje w niej kwestie, które
nurtują wierzących wszystkich czasów, skłaniając czytelnika do próby odpowiedzi na pytania: na czym polega jedność w Kościele? czy urząd i charyzmat
muszą się wykluczać? jak szukać dróg jedności z chrześcijanami innych wyznań?

Franciszek Blachnicki,
Charyzmat światło-życie

„Trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z charyzmatem, z darem Ducha Świętego o szczególnym i kluczowym znaczeniu dla człowieka
współczesnego i dla Kościoła, przede wszystkim
w Polsce, ale nie tylko” – tak o metodzie wychowawczej i drodze formacyjnej Ruchu pisał ks. Franciszek.
Książka Charyzmat światło-życie zawiera 7 referatów autorstwa ks. Blachnickiego, w których omawia on najważniejsze elementy charyzmatu Ruchu
Światło-Życie: eklezjalność, pedagogię nowego człowieka, umiłowanie liturgii
i dbałość o jej piękno, maryjność, troskę o Kościół lokalny – jego odnowę
i rozwój, oraz podejmowanie służby społecznej przez diakonię wyzwolenia.
Lektura obowiązkowa dla wszystkich odpowiedzialnych animatorów Ruchu.
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Franciszek Blachnicki,
Sympatycy czy chrześcijanie
„Dojrzałość chrześcijańska nie jest dziełem człowieka.
Nie jest to prosty rezultat pracy nad sobą. Człowiek sam
z siebie nie jest zdolny do tego, żeby siebie przemienić,
żeby stać się człowiekiem żyjącym według miłości
w wymiarze krzyża. (…) Tę przemianę w człowieku
wiąże Biblia z chrztem świętym. Chrzest daje pewną
możliwość, ale człowiek nie może pozostawać bierny.
Dlatego Kościół od początku w swojej praktyce poprzedzał chrzest katechumenatem. Dopiero na bazie katechumenatu chrzest był przeżywany w sposób właściwy i łączyła się z nim rzeczywista przemiana życia” (fragment książki).
Ksiądz Blachnicki jako pierwszy w Polsce upomniał się o przywrócenie katechumenatu czy też – deuterokatechumenatu (dla ludzi już ochrzczonych) jako
koniecznego etapu stawania się dojrzałym chrześcijaninem. W swoich rozważaniach ukazuje Ruch Światło-Życie jako ruch katechumenalny formujący swoich
członków do odpowiedzialności nie tylko za swój rozwój, ale także za rozwój
i odnowę całego Kościoła.

NOWOŚĆ!
Franciszek Blachnicki,
Rekolekcje ewangelizacyjne,
wyd. czwarte

W roku 1978 Ruchu Światło-Życie określił siebie jako
ruch ewangelizacyjny; formacja uczestników winna
rozpocząć się od ewangelizacji, charakter ewangelizacyjny mają także pierwsze 4 dni Oazy nowego życia
I stopnia. A zatem głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie
Chrystusie jest wciąż jednym z pierwszoplanowych zadań wszystkich członków
Ruchu.
W Roku Wiary, niedługo po zakończeniu synodu poświęconego ewangelizacji,
przekazujemy do rąk czytelników kolejne wydanie konspektu rekolekcji ewangelizacyjnych opracowanego przez ks. Blachnickiego. Oby stał się on bodźcem do
głoszenia Dobrej Nowiny tym wszystkim, którzy nie spotkali jeszcze na swej
drodze żywego Jezusa.
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Rekolekcje
KODA DM 2013
W dniach od 2-13 sierpnia 2013 r. chcemy po raz kolejny przeprowadzić nasze
programowe rekolekcje dla osób pragnących pogłębienia życia wewnętrznego
i posługi modlitwą we wspólnocie – KODA-DM (Kurs Oazowy Dla Animatorów–
Diakonii Modlitwy)!
Zasadniczym warunkiem uczestnictwa w tych rekolekcjach jest ukończona formacja podstawowa Ruchu Światło-Życie lub inaczej zdobyta dojrzałość życia
chrześcijańskiego!
Osoby mające wątpliwości, co do własnych możliwości udziału w tych rekolekcjach
ze względu na tzw. „braki formalne” w formacji, prosimy o bezpośrednią rozmowę
telefoniczną z ks. Ryszardem.
Rekolekcje te odbędą się w Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w RybnikuChwałowicach. Istotną w przyjęciu zgłoszeń będzie ich kolejność, gdyż listę zamkniemy z chwilą wyczerpania się limitu przewidywanych 30 miejsc (zgłoszenia
bezpośrednio przez formularz, który znajduje się na stronie internetowej:
http://www.katowice.oaza.pl/php/KODA-DM/).
Koszt rekolekcji: 460 zł (zaliczka 200 zł). Numer konta znajduje się na ww. stronie.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z ks. Ryszardem
Nowakiem (tel. 32/2481388 w. 33; kom. 606-968-309; lub e-mail: xrn@onet.pl),
który udzieli dalszych szczegółowych informacji.
Jeżeli ktoś także chciałby poprowadzić (!) takie, lub podobne rekolekcje, także
bardzo prosimy o kontakt i informację, którą będzie można zamieścić w „e-Siloe”.
Dorota Domańska,
Odpowiedzialna za CDM
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Warsztaty dziennikarskie
Strachocina k. Sanoka
3-10 sierpnia 2013 r.
Są to zajęcia kierowane do członków wszystkich diakonii i środowisk Ruchu, które
chcą poznawać, jak w mediach opowiadać o życiu z Bogiem. Kiedy świadectwo
jest świadectwem? Dlaczego ważne jest używanie gatunków dziennikarskich?
W tym roku będziemy się zajmować podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi
do redagowania stron www i biuletynów informacyjnych (budowa tekstu, podstawowe gatunki informacyjne, podstawy tworzenia reportażu i wywiadu).
Jest to okazja do poznawania się i budowania wspólnoty między członkami Ruchu
zainteresowanymi wspólną pracą w mediach oazowych (co nie jest równoznaczne
z przynależnością do Diakonii Komunikowania Społecznego), oraz wspólnoty
z Bogiem (będzie czas na modlitwę osobistą i wspólnotową, dzielenie się słowem
Bożym w małej grupie itp.).
Zapraszamy osoby przynajmniej po I stopniu formacji deuterokatechumenalnej
Ruchu Światło-Życie (zarówno ONŻ, jak i Domowego Kościoła).
Informacje
Dom Rekolekcyjny p.w. Św. Józefa
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej
www.strachocina.przemyska.pl
Zgłoszenia i informacje:ordks@oaza.pl
Planowane koszta: dorośli, studenci, licealiści 390 zł; dzieci - gimnazjum 230 zł;
dzieci – podstawówka, przedszkole 150 zł; dzieci poniżej 3 lat, oraz 3 i kolejne
dziecko bezpłatnie

142

Pismo Ruchu Światło-Życie

Oaza

Oaza Rekolekcyjna Diakonii
Komunikowania Społecznego
Strachocina k. Sanoka
3-10 sierpnia 2013 r.
Zapraszamy na te rekolekcje wszystkich członków Ruchu zainteresowanych problematyką mediów i komunikowania społecznego. Są one okazją do wymiany
doświadczeń i refleksji, w jaki sposób uczynić tę dziedzinę służbą na rzecz drugiego
człowieka – nie tylko w diakonii komunikowania społecznego, ale w każdym
środowisku życia, ponieważ przepowiadanie Chrystusa w świecie nowych technologii wymaga głębokiej znajomości tego świata, jeśli mają one właściwie służyć
naszej misji.
Przekazywanie Ewangelii poprzez nowe media oznacza nie tylko umieszczenie
treści wyraźnie religijnych w różnych mediach, ale również konsekwentne świadczenie na własnym profilu cyfrowym oraz w sposobie przekazywania, wyborów,
preferencji i osądów, które powinny być w pełni zgodne z Ewangelią, nawet jeśli
wprost o niej nie mówią.
Jeśli chcesz się uczyć chrześcijańskiego stylu obecności w świecie cyfrowym, to są
to rekolekcje dla Ciebie.
Zapraszamy osoby przynajmniej po I stopniu formacji deuterokatechumenalnej
Ruchu Światło-Życie (zarówno ONŻ, jak i Domowego Kościoła).
Informacje
Dom Rekolekcyjny p.w. Św. Józefa
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej
38-508 Strachocina 1a
www.strachocina.przemyska.pl
Zgłoszenia: ordks@oaza.pl
Planowane koszta: dorośli, studenci, licealiści 390 zł; dzieci – gimnazjum 230 zł;
dzieci – podstawówka, przedszkole 150 zł; dzieci poniżej 3 lat, oraz 3 i kolejne
dziecko bezpłatnie
Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego
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Oaza III stopnia we Lwowie w 2013
Z wielką radością Ruch Światło-Życie Archidiecezji Lwowskiej zaprasza na teren
kresów wschodnich na ONŻ III stopnia we Lwowie. Odbędzie się ona w terminie
15 31 lipca w Domu Pielgrzyma na terenie Wyższego Seminarium Duchownego
Lwów-Brzuchowice, gdzie przebywał błogosławiony Jan Paweł II.
Warunki uczestnictwa w Oazie III°:
ukończona formacja deuterokatechumenalna II°;
zgłoszenie pisemne (e-mail), potwierdzone przez moderatora prosimy przesyłać
do 30 kwietnia
e-mail: ksmirekzajac@gmail.com
tel. kom.: +380967168834
tel. kom.: +48 509390165;
koszt 260 Euro inaczej 1100 pln
dzieci do 7 roku życia bezpłatnie, powyżej połowa ceny
Informacji udziela ks. Mirosław Zając.

Oaza Nowego Życie III stopnia w Rzymie

Międzynarodowa Diakonia Ewangelizacji „Drogocenna Perła” Mt 13,46 Ruchu
Światło-Życie zaprasza na Oazę Nowego Życia III° w Rzymie w dniach 15-31 lipca
2013 r.
Warunki uczestnictwa:
ukończona formacja deuterokatechumenalna II°;
zgłoszenie pisemne (list, fax, e-mail), potwierdzone przez moderatora prosimy
przesylać do 1 maja na adres:
MDE „Drogocenna Perla” Mt 13,46
Bewegung Licht-Leben
Kreuzweg 28, D-67316 Carlsberg
Tel/fax: 0049 63 56 328
e-mail: drogocenna.perla@oaza.de
tel.kom.: 0049 160 907 405 47; 0049 171 95 28 511; 0048 600986290; 0048 602 246
251;
koszt solidarnościowy: 290€ +bilet samolotowy
zabrać własny namiot, śpiwór, karimatę, wygodne buty, instrumenty muzyczne;
trzeba jak najszybciej kupic przez internet bilet do lotu samolotem linii Wizzair
lub Ryanair
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Natanael jest dziełem powstałym w oparciu o doświadczenie diakonii, jaką
podjęliśmy kilka lat temu na rzecz Ruchu Światło-Życie.
Jest częścią realizacji naszej odpowiedzialności za Ruch Światło-Życie, którego charyzmat obraliśmy jako naszą drogę do świętości, realizowaną w Domowym Kościele,
gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.
Główne cele Natanaela to: ewangelizacja, identyfikacja oraz wspieranie dzieła Ruchu
Światło-Życie. Te wszystkie cele przenikają się wzajemnie.
Naszymi narzędziami są: produkcja i dystrybucja odzieży oraz innych artykułów, które
ze względu na swoje przeznaczenie mogą być oznaczone symbolami fos-dzoe, DK,
KWC oraz innymi znakami chrześcijańskimi, dystrybucja książek Wydawnictwa
Światło-Życie, książek tematycznie związanych z charyzmatem Światło-Życie z innych
wydawnictw, książek o tematyce małżeńskiej i rodzinnej, a przede wszystkim dar
spotkania z drugim człowiekiem odwiedzającym Natanaela.
Ze względu na treść znaków zamieszczanych na naszych produktach czynimy starania,
aby produkty te były wykonywane z materiałów dobrej jakości, a sposób ich produkcji
i dystrybucji był świadectwem charyzmatu, którym pragniemy żyć. Staramy się w ten
sposób podkreślić godność należną znakom zawierającym treści religijne, a także
szacunek dla ludzi, którzy uczestniczą w produkcji i dystrybucji naszych produktów
oraz dla ich pracy.
Poza działalnością handlową, wspomagamy jako diakonia dystrybucję materiałów
formacyjnych Domowego Kościoła.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w internecie.
Poza stroną internetową jesteśmy na stałe obecni w Swarzędzu, ale spotkać nas także
można w wielu miejscach, gdzie gromadzą się wspólnoty Ruchu Światło-Życie.
Z radością odwiedzimy Was w czasie rekolekcji lub Dni Wspólnoty. W tym celu wystarczy skontaktować się z nami kilka tygodni wcześniej, aby ustalić miejsce i termin
naszego przyjazdu.
Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane współpracą z nami w tworzeniu nowych
produktów.
Joanna i Robert Słocińscy
Członkowie Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie
natanael-oaza.eu
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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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Rekolekcje
ewangelizacyjne
w Luizjanie
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Może ty też masz za sobą drogę formacyjną Ruchu Światło-Życie? Twoje chrześcijaństwo
zostało ukształtowane drogą Czterech Praw Życia Duchowego i Dziesięciu Drogowskazów
Nowego Człowieka. Dojrzewasz w miłości Boga i człowieka wciąż wsłuchany w słowa ks.
Franciszka Blachnickiego: „W wychowywaniu człowieka chodzi o osiągnięcie jedności
pomiędzy prawdami i zasadami poznawanymi i uznawanymi za słuszne a wyznawanymi
i stosowanymi w życiu”. Jedność Światła i Życia to dla Ciebie codzienne powstawanie za Jezusem,
pokonywanie trudności, rozdawanie uśmiechu, zaufanie Bożej miłości, modlitwa i praca.
Jeden z moderatorów Ruchu Światło-Życie mawiał: „Jeśli się coś kocha, trzeba temu
poświęcić czas i pieniądze”. Jeśli czujesz się odpowiedzialny za dzieło Ruchu Światło-Życie,
może zechcesz również mieć swój udział w konkretnych owocach jego działań. Obok
wsparcia modlitewnego i członkowskiej aktywności, dla efektywności wielu przedsięwzięć
niezbędne pozostają pieniądze.
Obecnie obowiązujące przepisy podatkowe dają każdemu z nas możliwość przekazania 1%
należnego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, co nie
wiąże się z ponoszeniem żadnych dodatkowych kosztów przez Darczyńcę i wymaga jedynie
wskazania wybranej organizacji w rocznym zeznaniu podatkowym. Gorąco zachęcamy do
skorzystania z tej formy wsparcia finansowego Fundacji „Światło-Życie” stawiającej sobie
za cel szeroko pojętą pomoc w walce z nałogami oraz propagowanie idei wychowywania
w prawdzie i miłości.
Fundacja „Światło-Życie” KRS 0000071891
Więcej
informacji o działaniach Fundacji „Światło-Życie” znajdziecie na stronie
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www.fundacja.oaza.pl

