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NOWOŚCI: ks. Franciszek Blachnicki, 
Zaryzykować wiarę

W Roku Wiary przygotowaliśmy tę niewielką książeczkę zawierającą 
homilie i konferencje Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego na temat 
wiary.

Wiara według księdza Franciszka to pewnego rodzaju ryzyko, ale 
ryzyko na koszt Boga. Ten, kto odważy się na to ryzyko, otrzyma wielo-
krotnie więcej, bo Bóg nie pozwoli mu prześcignąć się w swej wielko-
duszności; ufających Mu wynagradza tak jak ową wdowę z Sarepty Sy-
dońskiej.

Księdza Franciszka nie bez powodu nazywa się „człowiekiem wiary konsekwentnej” – on 
naprawdę właśnie taką wiarą żył.

ks. Franciszek Blachnicki, 
Podręcznik KWC – wydanie 5

Podręcznik Krucjaty Wyzwolenia Człowieka został napisany przez 
Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w 1979 roku. Zawiera zasad-
niczy program Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz podstawowe metody 
działania. 

Rozdział II Podręcznika jest od pewnego czasu w każdym kolejnym 
wydaniu uzupełniany, bowiem sytuacja i zadania stale się zmieniają. Tym razem redakcja 
nowego wydania o wiele szerzej zaprezentowała mapę zagrożeń. Posłużyliśmy się badaniami 
z Europy i ze świata, ponieważ Krucjata Wyzwolenia Człowieka przyjęła się nie tylko w Polsce. 
Dobrze zatem jeśli będziemy znali szersze spojrzenie na problemy współczesnego człowieka.

„Tylko człowiek wolny może wyzwalać innych. Abstynencja wyzwala drugiego człowieka 
poprzez solidarne stanięcie obok niego tam, gdzie chcemy go doprowadzić. Jest to «taktyka 
podania dłoni» zamiast głoszenia haseł i programów, które jeszcze nie przynoszą wyzwolenia. 
Wyzwalając innych wyzwalamy siebie. Ostatecznie wyzwalający prowadzi wyzwolonego do 
Chrystusa, w którym jest ideał i realizacja naszej wolości” (ks. F. Blachnicki).

WKRÓTCE ukaże się książka:
Na dobre… Na zawsze! Gregory’ego Popcaka, autora publikacji Święty seks!
Jest to książka o miłości małżeńskiej. W bardzo konkretny sposób pomaga uświadomić sobie, 

czym naprawdę jest miłość: jak jest cenna i jak wiele kosztuje. Stawać się wspaniałym kochankiem 
– i budować z najdroższą sobie osobą miłość, która trwa wiecznie – to niebłahe zadanie. Ale 
można sprawić, że miłość będzie trwać, a serca mogą stać się tak wielkie, że będą wspaniało-
myślnie kochać. Można osiągnąć to, czego każdy pragnie w miłości. Ci, którzy prawdziwie chcą 
wspaniałego życia i wspaniałej miłości, i mają w sobie wolę robienia tego, co w oczywisty sposób 
musi zostać zrobione, by osiągnąć trwałą miłość, mogą uzyskać to, czego pragną. (...) To jest 
ważna książka. Pomoże wielu małżonkom odkryć, jak uczynić swe małżeńskie życie pięknym 
i jak sprawić, by wraz z upływem lat wciąż się rozwijało. 

Ronald Lawler, OFMCap. 
Niebawem ukaże się także drugie, poprawione wydanie książki Święty seks!
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Okładka: projekt i gra�ika Anna �zyż
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Kronika 
Żywego Kościoła

Pierwszy kwartał 2013 roku upły-
nął w mojej posłudze pod zna-
kiem różnorakich rekolekcji 

i  spotkań, czyli można powiedzieć, że 
moje życie przebiegało jak zwykle 
w  minionych sześciu latach. Były to 
miedzy innymi spotkania z Centralną 
Diakonią Jedności, spotkanie opłatkowe 
Domowego Kościoła, rekolekcje ORAE 
dla diecezji legnickiej i ORD w Gdyni. 
A potem w lutym prowadziłem kolejne 
spotkanie Studium Formacji Pastoralnej 
na Ukrainie, spotkania z referentkami 
żeńskich zgromadzeń zakonnych ds. 
powołań i  w  końcu nadszedł czas 
XXXVIII Kongregacji Odpowiedzial-
nych Ruchu Światło-Życie na Jasnej 
Górze. O tych i innych spotkaniach chcę 
opowiedzieć w tym wydaniu „Kroniki 
Żywego Kościoła”, która jednak będzie 
miała nietypowe zakończenie, czyli 
„ekspresowe i wybiórcze” podsumowa-
nie minionych sześciu lat kadencji 
moderatora generalnego. Końcówka 
tego wydania „Kroniki” zawiera również 
świadectwo radości z  wyboru Ojca 
Świętego Franciszka, w 24 godziny po 
jego wyborze. Zapraszam zatem do 
lektury.

Spotkanie Bożych Wojowników, 
czyli Zespół ds. Nowej Ewangelizacji 

Konferencji Episkopatu Polski
W  styczniu miałem okazję, wraz 

z Markiem Filarem, odpowiedzialnym 
za Centralną Diakonię Ewangelizacji 
Ruchu Światło-Życie, uczestniczyć 
w spotkaniu członków Zespołu ds. NE 
KEP, które odbyło się w  gościnnym 
domu wspólnoty Chemin Neuf w War-
szawie-Wesołej. Spotkanie dotyczyło 
w dużej mierze Kongresu Nowej Ewan-
gelizacji, który odbędzie się we wrześniu 
2013 roku i będzie poświęcony odnowie 
parafii przez ewangelizację. Rozeznanie 
Zespołu, mówiące, że parafia jest klu-
czowym miejscem, w którym Kościół 
w Polsce powinien podjąć nową ewan-
gelizację, jest tożsame z przekonaniem, 
które od lat posiadamy w Ruchu Świa-
tło-Życie, że ewangelizacja jest pierw-
szym etapem w  procesie budowania 
nowych parafii, realizujących model 
„Kościół-wspólnota wspólnot”. Bardzo 
mnie ucieszyło, że to, czego doświad-
czamy w Ruchu, znajduje potwierdzenie 
także w innych ruchach i wspólnotach. 
Natomiast smutna jest refleksja, że 
świadomość potrzeby odnowy życia 
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parafialnego przez ewangelizację nie jest 
jeszcze powszechna w  naszych para-
fiach. Dlatego nasz Ruch powinien 
w ramach Planu Ad Christum Redemp-
torem 2 upowszechniać wizję odnowio-
nej parafii, a  także podejmować misję 
odnowy wspólnot parafialnych.

Sprawdzeni przyjaciele, czyli 
spotkanie z odpowiedzialnymi za 

Ruch Nowego Życia
W Rawie Mazowieckiej miałem oka-

zję spotkać się z  odpowiedzialnymi 
i liderami Ruchu Nowego Życia. Popro-
szono mnie o wykład prezentujący wizję 
pracy apostolskiej realizowanej w na-
szym Ruchu. Miałem więc okazję 
przedstawić nasz Ruch jako ruch ewan-
gelizacyjno-katechumenalno-diako-
nijny, który poprzez te trzy kierunki 
pracy formacyjnej prowadzi ludzi naj-
pierw do duchowego przebudzenia 
i  nawrócenia, później ugruntowuje 
w  nich doświadczenie bycia nowym 
człowiekiem w Chrystusie, by w końcu 
przygotować ich do posługi w Kościele 
według rozpoznanych na drodze forma-
cji darów. Odpowiedzialni za Ruch 
Nowego Życia słuchali tego z ogrom-
nym zainteresowaniem – dla nich cie-
kawa była wizja etapu formacji następu-
jącego po ewangelizacji, ponieważ ich 

Ruch działał do tej pory zasadniczo 
w wymiarze ewangelizacyjnym. Zauwa-
żyli jednak, że zewangelizowanych ludzi 
trzeba później umiejętnie poprowadzić 
drogą duchowego wzrostu. Dlatego 
nasze doświadczenia związane z proce-
sem wzrostu nowego człowieka na 
drodze deuterokatechumenalnej są dla 
nich bardzo cenne.

W trosce o formację animatorów 
i diakonii, czyli Oaza Jedności 
Centralnej Diakonii Formacji 

Diakonii
W styczniu miałem również okazję 

brać udział w historycznej, bo pierwszej, 
Oazie Jedności Diakonii Formacji Dia-
konii. Był to cenny czas wspólnego 
spotkania osób odpowiadających za 
formację diakonijną w  diecezjach. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele ośmiu diecezji. Obraz funkcjono-
wania Diakonii Formacji Diakonii 
w diecezjach, który wyłonił się podczas 
spotkania, był zróżnicowany: od zupeł-
nych początków tej diakonii w diece-
zjach do już całkiem nieźle zorganizo-
wanej posługi i  pracy formacyjnej. 
Myślę, że spotkanie to było ogromnie 
ważne, ponieważ pozwoliło uczestni-
kom wymienić doświadczenia oraz za-
rysować wizję dalszej drogi, która po-

Ewangelizacja jest pierwszym etapem w procesie 
budowania nowych parafii, realizujących 

model „Kościół-wspólnota wspólnot”. 
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winna być skoncentrowana wokół orga-
nizowania przez Diakonię Formacji 
Diakonii diecezjalnych szkół animatora, 
Kursów Oazowych Dla Animatorów 
(KODA), Rejonowych Dni Wspólnoty 
dla Animatorów z moderatorami rejo-
nowymi oraz formacji permanentnej dla 
animatorów po formacji podstawowej, 
nie przynależących do diakonii specja-
listycznych. Wniosek po spotkaniu był 
jeden – przed nami jeszcze długa droga, 
ale ważny krok ku budowaniu Diakonii 
Formacji Diakonii został wykonany.

Ewangelizacja jako styl życia, czyli 
nowy program Oazy Rekolekcyjnej 
Animatorów Ewangelizacji (Kowary 

i Gwardijskie)
Od ponad roku wspominam, że waż-

nym elementem budzenia ducha ewan-
gelizacyjnego w naszym Ruchu w ra-
mach Planu Ad Christum Redempto-
rem 2 powinny stać się rekolekcje 
ORAE, których celem jest przygotowa-
nie członków naszego Ruchu do ewan-
gelizacji indywidualnej i wspólnotowej. 
Pod koniec stycznia i na początku lutego 
udało mi się poprowadzić rekolekcje 
ORAE według nowego programu, który 
opracowany został w styczniu. Program 
ten oparty jest na zasadzie mówiącej, że 
ewangelizacja dokonuje się na trzech 
płaszczyznach, czyli poprzez modlitwę, 
uczynki miłości bliźniego oraz poprzez 
dzielenie się świadectwem słowa, czyli 
własną historią osobistego spotkania 
z Jezusem Chrystusem. Zarówno bardzo 

owocne ORAE przeprowadzone w Ko-
warach dla małżonków z Domowego 
Kościoła, jak i prezentacja programu 
ORAE podczas Studium Formacji Pa-
storalnej dla księży i sióstr zakonnych 
w Gwardijsku na Ukrainie, pokazują, że 
jest to metoda bardzo konkretnie pobu-
dzająca do ewangelizacji indywidualnej. 
Jej zaletą jest ukierunkowanie na ewan-
gelizację podejmowaną wobec osób, 
które codziennie spotykamy i z którymi 
mamy częsty kontakt – w środowisku 
rodzinnym, w sąsiedztwie, w miejscu 
pracy, wśród znajomych i przyjaciół. 
Później miałem okazję prezentować tę 
metodę także referentkom powołanio-
wym żeńskich zgromadzeń zakonnych 
podczas dwóch ogólnopolskich spotkań 
w Zakroczymiu (dla Polski północnej) 
i  w  Czechowicach-Dziedzicach (dla 
Polski południowej). Również siostry, 
które poznały te treści w nieco okrojonej 
formie, stwierdziły, że jest to znakomity 
sposób wprowadzenia w ewangelizację 
indywidualną. Teraz pozostaje tylko 
jedno ważne zadanie: przeszkolić 
wszystkie osoby, które przyjęły Jezusa 
Chrystusa jako Pana i Zbawiciela na 
drodze formacji w naszym Ruchu we-
dług metody „Ewangelizacja: Modlitwa 
– Uczynki – Świadectwo” do dynamicz-
nego podjęcia ewangelizacji indywidu-
alnej jako stylu życia członków naszego 
Ruchu. Wtedy realizacja Planu ACR 2 
ruszy pełną parą i będziemy mogli cie-
szyć się pomnożeniem liczby osób 
świadomie podejmujących ewangeliza-
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cję i proces pomnożenia liczby uczniów 
Pańskich.

Narodzić się na nowo, czyli XXXVIII 
Kongregacja Odpowiedzialnych 

Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze
Podczas tegorocznej Kongregacji 

bardzo cennym wystąpieniem było na-

uczanie bpa Edwarda Dajczaka, pasterza 
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 
Dzieląc się z nami swoim postrzeganiem 
wyzwań i problemów, które przynoszą 
nam czasy współczesne, bp Dajczak 

pokazywał, że przed Kościołem jest 
następująca alternatywa: albo wszyscy 
podejmują gorliwe wezwanie do nawró-
cenia i ewangelizacji, albo musimy po-
godzić się z obumieraniem Kościoła, 
szczególnie w  Europie. Wobec takiej 
alternatywy jasnym staje się wybór, aby 
dynamicznie podjąć wezwanie do nowej 

ewangelizacji, bo tylko w  ten sposób 
nasza osobista wiara ulegnie wzmocnie-
niu, a także wielu ludzi, którzy dzisiaj są 
daleko od Jezusa, na nowo odnajdzie do 
Niego drogę.

Ewangelizacja dokonuje się na trzech płaszczyznach, czyli 
poprzez modlitwę, uczynki miłości bliźniego oraz poprzez 

dzielenie się świadectwem słowa, czyli własną historią 
osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem. 

Biskup Edward Dajczak
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XXXVIII Kongregacja Odpowie-
dzialnych zgromadziła rekordową 
liczbę ponad 1200 uczestników. Mia-
łem też, jako moderator generalny, 
okazję pobłogosławić rekordową liczbę 
nowych członków Stowarzyszenia 
„Diakonia Ruchu Światło-Życie” 
w liczbie 96 osób. Wśród uczestników 
Kongregacji byli obecni przedstawi-
ciele wszystkich polskich diecezji oraz 
wspólnot Ruchu z Białorusi, Ukrainy, 
Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, 

Szwecji i Łotwy. Ważną częścią Kon-
gregacji była organizowana od lat 
„Parresia”, czyli międzynarodowe 
spotkanie członków Ruchu, odbywa-
jące się w gościnnej parafii św. Józefa 
w Częstochowie. Podczas Kongregacji 
Odpowiedzialnych Ruchu Światło-
Życie pięknie animowała śpiewy Dia-
konia Muzyczna z diecezji siedleckiej, 
która też najliczniej przybyła na tego-
roczną Kongregację w  liczbie ponad 
100 osób. Dla mnie Kongregacja była 
w dużej mierze po raz kolejny odkry-
waniem całego bogactwa charyzmatów 
Ruchu i  siły Ruchu, jaką są poszcze-
gólni ludzie zafascynowani Jezusem 
Chrystusem. Jeśli chce się zrozumieć 

nasz Ruch, to trzeba go zobaczyć jako 
żywy Kościół właśnie podczas Kongre-
gacji Odpowiedzialnych.

Odkrywanie świadomości integral-
nej Ruchu, czyli ORD w Gdańsku
Na przełomie stycznia i lutego pro-

wadziłem Oazę Rekolekcyjną Diakonii 
Ruchu Światło-Życie w Gdańsku-Oli-
wie, w pięknym Centrum Ekumenicz-
nym, prowadzonym przez siostry 
Brygidki. Był to czas radowania się 

uczestnikami tych rekolekcji, którzy 
chłonęli z zachwytem całościową wizję 
charyzmatu Ruchu Światło-Życie. 
Uczestniczący w rekolekcjach przed-
stawiciele wszystkich stanów, czyli 
księża, małżonkowie, osoby żyjące 
indywidualnie, mogli też podczas re-
kolekcji odkrywać, co to znaczy, że 
nasz Ruch jest ruchem eklezjalnym, 
którego siłę stanowią wszystkie grupy 
wiekowe i wszystkie życiowe powoła-
nia. Oby jak najwięcej ludzi w naszym 
Ruchu miało okazję poznać tę holi-
styczną wizję charyzmatu Ruchu 
Światło-Życie, wówczas wzrośnie też 
siła naszego oddziaływania ku odno-
wie Kościoła.

Kongregacja to czas odkrywania całego bogactwa 
charyzmatów Ruchu i siły Ruchu, jaką są poszczególni 

ludzie zafascynowani Jezusem Chrystusem. Jeśli chce się 
zrozumieć nasz Ruch, to trzeba go zobaczyć jako żywy 

Kościół właśnie podczas Kongregacji Odpowiedzialnych. 
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Cały czas w drodze, 
czyli inne spotkania

W  pierwszym kwartale 2013 roku 
miałem też okazję prowadzić obrady 
Centralnej Diakonii Jedności w Warsza-
wie oraz uczestniczyć w  dorocznym 
spotkaniu odpowiedzialnych Domo-
wego Kościoła w Konstancinie-Jezior-
nej. Brałem również udział w pierwszej 
stacji ceremonii pogrzebowych Prymasa 
Polski, kardynała Józefa Glempa, który 
zawsze wspierał nasz Ruch i widział jego 
wielką wartość dla odnowy Kościoła. 
Uczestniczyłem także w podziękowa-
niu, które Domowy Kościół archidiece-
zji katowickiej składał w  Rybniku 
Chwałowicach ks. Teodorowi Sucho-
niowi za 22 lata posługi moderatora 
diecezjalnego Domowego Kościoła oraz 
w spotkaniu mentorów Platformy „Szu-
kając Boga”, które było pięknym dziele-
niem owocami ewangelizacji podejmo-
wanej w przestrzeni internetowej.

Z kolei w Wielkim Poście rozpoczął 
się dla mnie tradycyjnie czas posługi 
rekolekcyjnej. Wspomnę tylko rekolek-
cje ewangelizacyjne w  parafii Matki 
Bożej Królowej Pokoju w moich rodzin-
nych Tarnowskich Górach. Rekolekcje 
te, w całości przygotowane przez człon-
ków naszego Ruchu, prowadziłem 
z kilkudziesięcioosobowym zespołem 
ewangelizacyjnym. W ramach szczegó-
łowo zaplanowanych spotkań ewange-
lizacyjnych było miejsce na spotkania 
w małych grupach, które gromadziły 
sporą liczbę uczestników rekolekcji. 

Mówiąc o tym, mam nadzieję, że będzie 
to inspiracją do coraz częstszego orga-
nizowania przez wspólnoty naszego 
Ruchu rekolekcji ewangelizacyjnych 
w parafiach. Oby nasz Ruch się przebu-
dził do takiej służby!

Podsumowanie, 
czyli sześć lat minęło

Powoli dobiega końca moja sześcio-
letnia kadencja Moderatora General-
nego Ruchu Światło-Życie. Mam na-
dzieję, że poszczególne odcinki „Kroniki 
Żywego Kościoła” z minionych sześciu 
lat oddają klimat tej posługi – „lat, które 
spędziłem w drodze, czyli w Ruchu”. 
Gdybym miał wspomnieć kilka punk-
tów charakterystycznych dla minionych 
lat, wyglądałoby to następująco:

2007 – 16 czerwca w Kamieniu Ślą-
skim u  św. Jacka decyzja Konferencji 
Episkopatu Polski powierzenia mi 
funkcji moderatora generalnego; począ-
tek drogi – podjęcie posługi podczas 
Podsumowania OŻK w Krościenku (28 
sierpnia) wobec abpa Budzika – wów-
czas Delegata KEP ds. Ruchu Światło-
Życie, ale także już Sekretarza General-
nego KEP; modlitwa wstawiennicza 
moderatorów nade mną podczas Pod-
sumowania; po Podsumowaniu pierw-
sze spotkanie CDJ pod moim przewod-
nictwem; w listopadzie 2007 bp Adam 
Szal został Delegatem KEP ds. Ruchu 
Światło-Życie – od tego momentu bp 
Adam stał się uczestnikiem wszystkich 
ważnych spotkań i  wydarzeń Ruchu 
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(podobnie jak bp Błaszkiewicz) – jest 
zawsze, ma czas i serce dla spraw Ruchu.

2008 – Larry Thompson z  Ruchu 
Nowego Życia gościem Kongregacji 
Odpowiedzialnych; włączenie się na-
szego Ruchu w ProChrist we współpracy 
ekumenicznej; Miesięczna Szkoła Ani-
matora w Krościenku, rekolekcje dla 
kapłanów na Ukrainie – Gwardijskie, 
wydanie „Proroka żywego Kościoła”, 
podjęcie członkowstwa w Komisji ds. 
Młodzieży KEP oraz w Radzie Progra-
mowej Ogólnopolskiej Rady ds. Ruchów 
Katolickich; 

2009 – kard. Kazimierz Nycz gościem 
Kongregacji Odpowiedzialnych; Piel-
grzymka Ruchu do Warszawy w  35. 
rocznicę modlitwy „Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi”, ustawienie 
Krzyża na Placu Piłsudskiego, modlitwa 
Ruchu z polskim Episkopatem i prezy-

dentem Lechem Kaczyńskim; „Operacja 
Rzym 2009”, czyli oaza trzeciego stopnia 
w liczbie ponad 250 uczestników w 30. 
rocznicę pierwszej Oazy Nowego Życia 
trzeciego stopnia w Rzymie, pozdrowie-
nie Ruchu przez Ojca Świętego Bene-
dykta XVI; Miesięczna Szkoła Anima-
tora; pierwsi chińscy uczestnicy oaz 
w  Krościenku; włączenie się Ruchu 
w Platformę „Szukając Boga”, pierwsi 
świeccy odpowiedzialni za centralne 
diakonie Ruchu.

2010 – Josh McDowell głównym 
mówcą podczas Kongregacji Odpowie-
dzialnych; ogłoszenie Planu Ad Chri-
stum Redemptorem 2 podczas XXXV 
Kongregacji Odpowiedzialnych; „Mis-
sion Oasis”, czyli międzynarodowy 
pierwszy stopień w Krościenku z udzie-
lam Kenijczyków, Chińczyków, Paki-
stańczyków, Mołdawian i  Słowaków; 

Pielgrzymka do Warszawy
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początek tłumaczenia materiałów for-
macyjnych Ruchu na język angielski; 
pierwsze rekolekcje dla moderatorów 
diecezjalnych Ruchu Światło-Życie 
i Domowego Kościoła;

2011 – przewodniczący KEP abp Józef 
Michalik gościem Kongregacji Odpo-
wiedzialnych, prezentacja Diakonii 
Centralnych Ruchu podczas Kongrega-
cji w ramach Planu Ad Christum Re-
demptorem 2; powołanie Centralnej 
Diakonii Misyjnej Ruchu; pierwsza 
Oaza Nowego Życia pierwszego stopnia 
w Chinach; rekolekcje dla Ruchu w USA 
i na Filipinach; Kongregacja DIAKONII 
– przyjęcie dokumentu „Diakonia 
miejscem formacji i posługi w Ruchu 
Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-

Życie”; powstanie strony internetowej 
Ruchu w  języku angielskim; pierwsze 
materiały Ruchu przetłumaczone na 
język chiński; wznowienie spotkań dla 
proboszczów „Koinonia”; powołanie 
Centralnej Diakonii Muzycznej; udział 
wraz z odpowiedzialnymi Ruchu z CDJ 
w Kongresie „Nowi ewangelizatorzy dla 
nowej ewangelizacji” zorganizowanym 
przez Papieską Radę ds. Nowej Ewange-
lizacji w Rzymie, podczas którego Be-
nedykt XVI ogłosił, że od 11.10.2012 r. 
będziemy obchodzili Rok Wiary; przy-
jęcie członkowstwa w Zespole ds. Nowej 
Ewangelizacji KEP; 

2012 – Sekretarz Generalny KEP bp 
Wojciech Polak oraz abp Wacław Depo 
gośćmi Kongregacji Odpowiedzialnych, 
nauczanie G.S. Lima podczas Kongre-
gacji – odnowienie „wizji pomnażania 
uczniów”, pierwsze błogosławienie 
członków diakonii centralnych podczas 
Kongregacji Odpowiedzialnych, wśród 
uczestników Kongregacji osoby z Chin 
i z USA; oazy w Chinach, w tym pierw-
sza Oaza Nowego Życia II stopnia; 
„Misja Filipiny – Australia w 10 dni”; 
studyjne wydanie podręcznika ORAE 
oraz wydanie książeczki do ewangeliza-
cji indywidualnej „Czy doświadczyłeś 
prawdziwej miłości?”; drugie spotkanie 
„Koinonia”;

2013 – nowa wersja programu ORAE 
– „Ewangelizacja: Modlitwa – Uczynek 
– Świadectwo”; bp Edward Dajczak i abp 
Wacław Depo gośćmi Kongregacji 
Odpowiedzialnych, przekazanie „Posi-Abp Józef Michalik
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tio” o  Słudze Bożym ks. Franciszku 
Blachnickim w Kongregacji ds. Kanoni-
zacyjnych; pierwsza Kongregacja Od-
powiedzialnych Ruchu Światło-Życie na 
Słowacji; pierwsza oaza w  Chinach 
prowadzona przez chińską diakonię; 
w przygotowaniu Kongregacja DIAKO-
NII poświęcona zaangażowaniu Ruchu 
w parafię w ramach Planu Ad Christum 
Redemptorem 2.

To zaledwie wycinki, kilka ważniej-
szych, w  moim odczuciu, wydarzeń 
z minionych sześciu lat. W tej mozaice 
posługi moderatora generalnego miesz-
czą się także sprawy związane z  co-
dzienną posługą moderowania Ruchem, 
czasem radosne, a nieraz bardzo trudne, 
mieszczą się też różnego rodzaju sprawy 
i decyzje personalne. Do tego dochodzą 
wielokrotne wizyty i  spotkania we 
wszystkich polskich diecezjach, setki 
godzin w  pociągach, samochodach, 
samolotach, wiele tysięcy przebytych 
kilometrów. Żeby to jakoś pokazać 
w wymiarze czasowym, wspomnę tylko 
ubiegły rok: w roku 2012, roku przestęp-
nym, na 366 dni 343 dni byłem w dro-
dze.

Bogu niech będą dzięki za minione 
sześć lat, za cudowne drogi Opatrzności 
Bożej w wielkiej przygodzie budowania 
żywego Kościoła poprzez Ruch Światło-
Życie!

I  ludziom też – wszystkim, którzy 
tworzą Ruch Światło-Życie, których 

mocy modlitwy i  ludzkiej życzliwości 
doświadczyłem wielokrotnie!

„Habemus Papam”, 
czyli po prostu Franciszek

Słowa tej „Kroniki” piszę w kilkana-
ście godzin po tym, jak jadąc samocho-
dem z  Ochotnicy, gdzie skończyłem 
rekolekcje w parafii prowadzonej przez 
ks. Jana Mikulskiego na kolejne rekolek-
cje do Goławca na Górnym Śląsku, 
usłyszałem przez radio, wraz z towarzy-
szami podróży, ks. Edwardem Walą 
i panią Ewą Matuszyńską, że słowami 
„Habemus papam” Duch Święty otwarł 
nowy rozdział dziejów Kościoła – roz-
dział o imieniu „Ojciec Święty Franci-
szek”.

Jako moderator Ruchu Światło-Życie, 
założonego przez Sługę Bożego Ojca 
Franciszka Blachnickiego, mam prze-
czucie, graniczące z  pewnością, że 
z  wyborem tego „Papieża z  końca 
świata” zaczyna się kolejny niezwykły 
rozdział w dziejach nowej ewangelizacji. 
Musimy teraz nastawić uważnie uszy 
i słuchać, co mówi Duch w Kościele, aby 
ten nowy powiew uczynić częścią Planu 
„Ad Christum Redemptorem 2”!

Niech Bóg będzie uwielbiony!

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

Katowice, 14.03.2013 r., w 24 godziny 
po wyborze Ojca Świętego Franciszka



WEZWANIA

Zostaliśmy ujrzani i wezwani przez Jezusa. 
Poszliśmy z Nim jak Jego Uczniowie. 
Jego ręka dookoła naszego ramienia, 

Jego wierna bliskość, Jego siła i Jego miłość są 
jedyną rzeczywistością, która ma znaczenie. 
Powierzyć nas samych Jemu jako Przyjacielowi, 
iść z Nim przez życie w kierunku Ojca, będąc 
błogosławieństwem dla innych: to jest 
prawdziwe życie!
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„Życie jest jak pudełko czekoladek – nigdy nie wiesz, na co trafisz”. 
Trudno się nie zgodzić ze słowami Forresta Gumpa. W sposób obra-
zowy oddają bowiem prawdę, że życie ludzkie, a wraz z nim to, co 

człowiekowi przygotował Pan Bóg, jest samo w sobie zaskakujące i nieprzewi-
dywalne.

Z pewnością pod słowami wspomnianego bohatera podpisaliby się ci, o których 
traktuje niniejszy numer „Oazy” – ludzie, którzy swoje życie i powołanie realizują 
na drodze rad ewangelicznych w świeckich i zakonnych instytutach życia konse-
krowanego czy stowarzyszeniach życia apostolskiego.

Wiele osób dzięki formacji w Ruchu odnalazło swoje życiowe powołanie 
w rozmaitych zakonach męskich i żeńskich, a niekiedy w dalszym ciągu posługują 
jako animatorzy czy moderatorzy. Warto wspomnieć także osoby z innych insty-
tutów świeckich i dziewice konsekrowane, które realizują swoje oddanie Chry-
stusowi właśnie poprzez posługę w charyzmacie Oazy.

Inne drogi
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Życie konsekrowane w Ruchu to temat przebogaty i bardzo rozległy, a jednak 
pozostaje w dużej mierze nieznany. Mamy nadzieję, że teksty zaprezentowane 
w aktualnym numerze „Oazy”, pozwolą na bliższe poznanie duchowości i posłan-
nictwa tych osób, które zdecydowały się być w świecie, ale nie być ze świata.

Instytuty życIa konsekrowanego
Każdy członek instytutu zapytany o swoje powołanie i drogę życiową opo-

wiedziałby wyjątkową historię, w której Jezus powołuje daną osobę nie do 
„typowych” ścieżek powołania, jakimi są małżeństwo czy kapłaństwo, ale do 
bliskości z Sobą poprzez życie w świecie radami ewangelicznymi: ubóstwa, 
czystości i posłuszeństwa. Wiąże się to z trwałą formą życia, w której wierni 
pod natchnieniem Ducha świętego dokładniej naśladują Chrystusa, celem 
osiągnięcia doskonałej miłości w służbie królestwa Bożego.

Kościół w Kodeksie Prawa Kanonicznego przewiduje kilka form takiego 
życia, przeznaczonych zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Ich wspólnym 

mianownikiem pozostaje konsekracja, będąca powierzeniem się Bogu z no-
wego i szczególnego tytułu. Samo słowo konsekracja (consecrare, łac. błogo-
sławić, poświęcać) oznacza uświęcające działanie Boga na osobę ludzką, 
czyniące z niej Bożą własność oraz uzdalniające do wiernego wypełniania 
Jego woli i osiągnięcia doskonałości na wzór Jezusa Chrystusa.

Pierwszą formą są instytuty zakonne zwane zakonami (KPK 607-709). 
Podjęcie takiego stanu i powołania wiąże się ze złożeniem wieczystych lub 
czasowych, ale odnawianych po upływie czasu ślubów życia według rad 
ewangelicznych, życiem wspólnotowym, rozumianym nie tylko jako przystą-
pienie do instytutu, ale życiem we wspólnocie oraz oddzieleniem się od świata, 
zgodnie z charyzmatem danego zakonu. Stan zakonny według konstytucji 
soborowej Lumen gentium w wyższym stopniu ukazuje wszystkim wierzącym 
dobra niebieskie obecne już na tym świecie, jak i daje świadectwo nowemu 
i wiekuistemu życiu, możliwemu do osiągnięcia dzięki odkupieniu Chrystusa 
(LG 44).

Konsekracja oznacza uświęcające działanie Boga na osobę 
ludzką, czyniące z niej Bożą własność oraz uzdalniające do 
wiernego wypełniania Jego woli i osiągnięcia doskonałości 

na wzór Jezusa Chrystusa. 
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Odmienną formą są instytuty świeckie życia konsekrowanego. Tego typu 
zrzeszenia wiernych, podobnie jak zakony, realizują swoje powołanie poprzez 
konsekrację. Różnica jednak widoczna jest w świeckości tego typu instytutu, 
przejawiająca się obecnością i zakorzenieniem w świecie, a więc przez wykony-
wanie świeckich zawodów oraz brak stroju i innych oznak przynależności, oraz 
bardzo często forma życia indywidualnego. Konsekracja wyrażana jest tutaj przez 
działalność apostolską świeckich konsekrowanych, którzy na wzór Jezusa pro-
wadzącego ukryte życie mają dążyć do uświęcenia świata poprzez pełnienie 
swoich zwyczajnych obowiązków. Tym sposobem instytuty świeckie ułatwiają 
szerzenie Dobrej Nowiny w środowiskach obcych, a nawet wrogich chrześcijań-
stwu. W przeciwieństwie do zakonów, konsekrację wyraża się poprzez „święte 
więzy” teologicznie podobne do ślubów, a więc przysięgi czy przyrzeczenia. 
Przykładem takiego instytutu jest dobrze nam znany Instytut Niepokalanej Matki 
Kościoła.

stowarzyszenIa życIa apostolskIego
Do instytutów życia konsekrowanego dochodzą stowarzyszenia życia apostol-

skiego (KPK 731-746), których członkowie – bez ślubów zakonnych – realizują 
własny cel apostolski stowarzyszenia i prowadząc życie braterskie we wspólnocie, 
zgodnie z własnym sposobem życia, dążą do doskonałej miłości przez zachowanie 
konstytucji. Wśród nich są stowarzyszenia, których członkowie podejmują rady 
ewangeliczne przez jakieś więzy określone w konstytucjach.

Przykładem takiego stowarzyszenia jest Wspólnota Dzieci Łaski Bożej z Lipia.

stowarzyszenIa wIernych chrześcIjan
Sposobem realizacji własnego charyzmatu w Kościele są także stowarzyszenia 

wiernych chrześcijan (KPK 298-329), różniące się od instytutów życia konsekro-
wanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Nie mówi się tu o powołaniu. Do 
uczestnictwa w stowarzyszeniach wiernych można zachęcać, nie są one ani eks-
kluzywne ani koniecznie dozgonne (nie można zabronić członkom DIAKONII 
należeć równocześnie do innych tego typu stowarzyszeń ani wystąpić z niej), 
w instytutach życia konsekrowanego jest inaczej – franciszkanin nie może rów-
nocześnie być dominikaninem, ani członkiem instytutu świeckiego, a wystąpienie 
związane jest z rzadko udzielaną dyspensą odpowiedniego szczebla władzy ko-
ścielnej.

Stowarzyszenia wiernych pozwalają wiernym (duchownym czy świeckim, albo 
duchownym i świeckim razem KPK 298) na realizację prawa do zrzeszania się, 
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przy czym w Kościele prawo to wynika ze skutków „konsekracji” chrzcielnej, 
a nie z prawa naturalnego, wystarczającego do zrzeszania się w społeczności 
świeckiej. Cel przyświecający takim stowarzyszeniom to wspólne dążenie do 
doskonalenia życia, rozwój publicznego kultu lub popierania chrześcijańskiej 
doktryny, czy podejmowanie dzieł apostolatu. Nie ma tutaj żadnych ślubów ani 
zobowiązań, lecz akt formalny przystąpienia do stowarzyszenia.

Na podstawie kodeksu wyróżnić można kilka kategorii stowarzyszeń. Pierwsze 
rozróżnienie dotyczy charakteru zrzeszonych osób. W grupie tej możemy wyod-
rębnić stowarzyszenia: 

1. wspólne dla wszystkich wiernych (np. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu 
Światło-Życie”), gromadzące zarówno świeckich, jak i duchownych, dla 
realizacji zadań, jakie wyznaczone są w statutach i charyzmacie stowarzy-
szenia.

2. kleryckie – kierowane przez osoby duchowne (KPK 302), np. Unia Kapła-
nów Chrystusa Sługi – zrzeszenie moderatorów RŚŻ. Stowarzyszenia te 
(zgodnie z KPK 278) przez odpowiedni i właściwie zatwierdzony sposób 
życia oraz braterską pomoc pobudzają ich własną świętość w wykonywaniu 
posługi, jak również sprzyjają pogłębianiu więzi między sobą i z własnym 
biskupem.

3. świeckie (KPK 327-329).
Istotnym jest także podział ze względu na sposób ustanowienia. W tym aspekcie 

wyróżniamy stowarzyszenia publiczne – erygowane przez kompetentną władzę 
kościelną, czyli biskupa diecezjalnego w zakresie diecezji, Konferencję Episkopatu 
w zasięgu ogólnokrajowym oraz Stolicę Apostolską, jeżeli chodzi o stowarzysze-
nia powszechne i międzynarodowe. W momencie wejścia w życie dekretu erygu-
jącego stowarzyszenie, otrzymuje ono osobowość prawną oraz może otrzymać od 
Kościoła misję do realizacji celów sobie wyznaczonych.

Natomiast na podstawie umowy zawartej między sobą wierni mają prawo do 
zakładania stowarzyszeń, które w prawie kanonicznym nazywają się prywatnymi. 
Jeżeli statuty takiego stowarzyszenia uzyskają aprobaty kompetentnej władzy 
kościelnej, o której mowa wyżej, stowarzyszenie zostaje uznane przez Kościół, 
pozostając prywatnym. Od tego faktu uzależniona jest także możliwość nadanie 
kanonicznej (kościelnej) osobowości prawnej prywatnemu stowarzyszeniu.

Zawsze jednak, niezależnie od charakteru czy formy stowarzyszenia wiernych, 
elementem konstytutywnym pozostaje charyzmat, wokół którego gromadzą się 
ludzie.

dk. Przemysław Ruszniak
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Trudno jednoznacznie i  definitywnie określić moment powstania 
wspólnoty kapłańskiej w ramach Ruchu. Wiadomą rzeczą jest nato-
miast fakt, iż ksiądz Franciszek organizując rekolekcje oazowe dla 

różnych grup wiekowych i formacyjnych nie pomijał przy tym duchowieństwa, 
angażując księży w prowadzenie rekolekcji ministranckich oraz organizując 
dla nich rekolekcje. Istotnym dla istnienia Unii jest rok 1965, w którym mają 
miejsce pierwsze rekolekcje kapłańskie. Ich celem była odnowa liturgiczno-
pastoralna duchowieństwa w oparciu o nową wizję Kościoła, duszpasterstwa 
i liturgii. Cztery lata później zostają one przekształcone w Oazy kapłańskie 
oraz wchodzą w system formacyjny Ruchu Żywego Kościoła.

Okres ten jest czasem zarysowania się wspólnoty kapłańskiej, składającej się 
z kapłanów – uczestników rekolekcji kapłańskich, spotykających się co kilka 
tygodni w grupach diecezjalnych na „dniach wspólnoty kapłańskiej”.

Rok 1980 przynosi pełną wizję formacji kapłana – uczestnika i moderatora 
oazy. Podczas Wielkiego Tygodnia tego roku odbyły się specjalne rekolekcje 
dla członków – kapłanów Ruchu Światło-Życie, w wyniku których opracowany 
został program duchowości, formacji i posługi. Przyjął on nazwę projektu 
statutu Kapłanów Chrystusa Sługi. Musiało jednak minąć kolejnych dwadzie-
ścia lat, zanim „Unia Kapłanów Chrystusa Sługi” jako publiczne stowarzysze-
nie wiernych została erygowana wraz z nadaniem jej statutu. Miało to miejsce 
w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w roku Wielkiego 
Jubileuszu (15 sierpnia 2000 r.). Dokonał tego ówczesny Biskup Tarnowski 
Wiktor Skworc – na terenie tej diecezji znajduje się Krościenko.
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W  latach pięćdziesiątych 
minionego wieku, w któ-
rych przyjęła się metoda 

rekolekcji oazowych, wyrażająca istotę 
ruchu oazowego, obok charyzmatycz-
nego ks. Franciszka stanęli liczni ka-
płani z terenu diecezji katowickiej, bo 
tam zaczęły się pierwsze oazy. Świadczę 
o nich i ja, któremu było dane uczest-
niczyć latem roku 1957 w Oazie Dzieci 
Bożych w Koniakowie, w roli tzw. za-
stępcy „duktora”, czyli dzisiejszego 
animatora. Jako kleryk „wstępnego” 
roku teologii w Wyższym Śląskim Se-
minarium Duchownym, zostałem za-
uroczony osobą ks. Franciszka Blach-
nickiego, który do nas zawitał z Niepo-
kalanowa. Z notatek autobiograficznych 
dowiadujemy się, że dla ks. Franciszka 
był to czas duchowo niezwykły, chociaż 
nazywany „czasem wygnania z diecezji”, 
bowiem wzorem swoich biskupów 
protestował, a nawet kontestował na-
rzuconą przez władzę świecką osobę 

Droga Chrystusa Sługi
Kapłani należeli do „pierwocin” oazowych, obok pań dzisiejszego Insty-
tutu Niepokalanej Matki Kościoła, co wynika z samej natury ruchu ekle-
zjalnego, jakim jest Ruch Światło-Życie. Bez kapłanów nie ma Eucharystii, 
a bez Eucharystii nie ma Kościoła. Sam założyciel był kapłanem, inaczej 
niż w analogicznych ruchach odnowy w Kościele, jak np. u Fokolarinich 
czy Neokatechumenów, których założycielami były /są/ osoby świeckie.

Wikariusza Kapitulnego, zarządzają-
cego diecezją.

Lata sześćdziesiąte, nie bez wpływu 
Soboru Watykańskiego II, pozwoliły 
wykorzystać metodę oazy rekolekcyjnej 
do wszystkich stanów Kościoła już poza 
diecezją katowicką, bowiem Charyzma-
tyk Oazy zamieszkał w  Krościenku 
i w Lublinie. Te miejsca skupiały dusz-
pasterzy i naukowców wokół idei Ży-
wego Kościoła. Przede wszystkim 
chodziło ks. Franciszkowi o kapłanów. 
Gromadzenie się na Dniach Wspólnoty 
wszystkich oazowiczów zaczynało się 
od spotkań kapłańskich. Tu rodziło się 
pragnienie pogłębienia wiedzy eklezjal-
nej w  świetle Vaticanum secundum, 
umiłowanie liturgii jako „źródła 
i szczytu Kościoła”, odkrywanie ducho-
wości pastoralnej, która stanie się ko-
rzyścią nie tylko dla osoby duszpasterza, 
ale i dla wiernych, dla „owczarni”.

Kiedy w  roku 1976 ks. Franciszek 
pytał uczestników I Kongregacji oazo-
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wej, która odbyła się w  Krościenku: 
czym jest to doświadczenie, które dzięki 
oazom nosimy w sobie, kim sami jeste-
śmy dzięki tym doświadczeniom ekle-
zjalnym? – stwierdziliśmy zgodnie, że 
wyraża nas formuła wczesnochrześci-
jańska światło-życie. Każdemu uczest-
nikowi oaz, w  tym kapłanom, został 
postawiony wymóg „życia w świetle”, 
tzn. bardziej chrześcijańskiego, konse-
kwentnego życia w wierze, w bliskości 

Chrystusa, w rozpoznawaniu Go w bliź-
nich, w  tajemnicy Kościoła i w misji 
wobec świata.

Kapłan może wymagać od drugich, 
jeśli najpierw wymaga sam od siebie. 
Tak dojrzewało formułowanie statutu 
kapłanów Chrystusa Sługi. To Imię Je-
zusa znalazło swoją szatę artystyczną 
w kaplicy na Kopiej Górce. Chrystus 
w wodach Jordanu, w głównym witrażu 
kaplicy, ma ręce złożone na znak jed-
ności i posłuszeństwa Ojcu, jako Nowy 
Adam, przeciwieństwo starego Adama, 
który sprzeciwił się Woli Bożej i spro-
wadził na świat grzech. Teraz w Jezusie 
słyszymy Dobrą Nowinę, że w  Nim 
„jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bo-
żymi”, oraz, że dla nowego życia w Bogu 

otrzymujemy namaszczenie Duchem 
Świętym.

Naśladowanie Chrystusa Sługi sta-
nowi podstawę duchowości kapłanów 
moderatorów Ruchu Światło-Życie. 
W pokorze Syna Bożego, w Jego umi-
łowaniu Boga czerpiemy moc posługi 
kapłańskiej we wspólnotach oazowych. 
Codzienne dzielenie się Słowem Bo-
żym na szlakach oaz rekolekcyjnych, 
a  zwłaszcza Eucharystia i  inne ele-

menty dnia, praktycznie pokazują 
nowy styl życia w Kościele, wzajemną 
odpowiedzialność za jego życie, za 
ewangelizację świata. Tak praktyko-
wany społeczny wymiar kapłaństwa 
zawiera w  sobie zarówno elementy 
osobistej formacji duchowej kapłana, 
jak i  pomoc w  posłudze na rzecz 
wspólnoty.

Założyciel Ruchu Światło-Życie miał 
niezwykły dar urealniania wizji budo-
wania „Kościoła Żywego”. Chociaż rola 
kapłana w tej wizji była niezastąpiona, 
to jednak osadzał ją od początku 
w obrazie Kościoła Wspólnoty, w wie-
lości charyzmatów i  wielości posług. 
Wyrażają się one w pierwszym projek-
cie Statutu Jedności Ruchu Światło-

Każdemu uczestnikowi oaz, w tym kapłanom, został 
postawiony wymóg „życia w świetle”, tzn. bardziej 
chrześcijańskiego, konsekwentnego życia w wierze, 

w bliskości Chrystusa, w rozpoznawaniu Go w bliźnich, 
w tajemnicy Kościoła i w misji wobec świata. 
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Życie, z roku 1980, oraz w carlsberskim 
Statucie Międzynarodowego Centrum 
Ewangelizacji Światło-Życie, z  roku 
1983. U postaw ruchu odnowy Świa-
tło-Życie widział osoby życia konse-
krowanego, wspólnotę męską Chry-
stusa Sługi i wspólnotę żeńską Niepo-
kalanej Matki Kościoła.

Troskę o wzrastanie kapłanów Chry-
stusa Sługi polecił ks. Franciszek księ-
dzu Wojciechowi Danielskiemu. Był to 

nadzwyczajny kapłan, który prowadził 
dla nas – kapłanów tej drogi – regularne 
rekolekcje. Natomiast w Carlsbergu ks. 
Franciszek osobiście pilotował kandy-
datów do kapłaństwa, którzy taką wolę 
wyrażali. Po uzupełnieniu studiów 
teologicznych i  akceptacji formacji 
kandydatów do kapłaństwa przez Pry-
masa J. Glempa, w autorytecie Założy-
ciela, ks. F. Blachnickiego, czterech 
młodzieńców przyjęło święcenia ka-
płańskie w  1985 roku. Są to: ks. K. 
Ćwierz, ks. M. Dydo, ks. J. Herma i ks. 
I. Kopacz. Zostali kapłanami Chrystusa 
Sługi, co w szczegółach opisywał statut. 

Mieli być wspólnotą założycielską, 
z  nadzieją przyjmowania nowych 
członków, zainteresowanych tą drogą, 
zwaną drogą Chrystusa Sługi.

Należy dodać w  tym miejscu, że 
jeszcze przed święceniami czterech 
kapłanów ks. Franciszek interesował się 
możliwościami, jakie daje dla życia 
wspólnotowego kapłanów Kongregacja 
Filipińska. Autonomia wspólnoty oraz 
możliwość ukierunkowania działalno-

ści duszpasterskiej w  zależności od 
potrzeb czasu, kusiła ks. Franciszka, 
bowiem upatrywał w  ich statucie, 
sprawdzonym przez wieki, możliwość 
wykorzystania nowego charyzmatu 
Kościoła, jakim jest wizja „Kościoła 
Żywego”, realizowana poprzez ruch 
oazowy. Ostatecznie czterech kapłanów 
ks. Prymas wyświęcił dla dwóch swoich 
diecezji: dla diecezji warszawskiej 
i gnieźnieńskiej.

Zastanawiający jest końcowy frag-
ment testamentu ks. F. Blachnickiego, 
który pisze 13 miesięcy po święceniach 
czterech kapłanów.

Codzienne dzielenie się Słowem Bożym na szlakach oaz 
rekolekcyjnych, a zwłaszcza Eucharystia i inne elementy dnia, 
praktycznie pokazują nowy styl życia w Kościele, wzajemną 

odpowiedzialność za jego życie, za ewangelizację świata. Tak 
praktykowany społeczny wymiar kapłaństwa zawiera w sobie 
zarówno elementy osobistej formacji duchowej kapłana, jak 

i pomoc w posłudze na rzecz wspólnoty.
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„Czy powstanie Wspólnoty Kapłanów 
Chrystusa Sługi – także należy do tych 
zadań, przed wypełnieniem których 
trudno byłoby mi śpiewać radosne nunc 
dimittis? Już tyle razy dochodziłem 
w tym punkcie do stwierdzenia: chyba 

do tego dzieła nie jestem powołany. 
Może tu leży to moje Mojżeszowe: nie 
wejdziesz tam. Miłosierdzie Boże jest 
nieograniczone, dobroć Niepokalanej 
niepojęta! Ale – byłby to dla mnie 
nadmiar szczęścia? Więc zostawiam to 
Tajemnicy Bożych wyroków i  Bożej 
Miłości. Amen” (18.06.1986).

Próba wspólnoty Chrystusa Sługi nie 
trwała długo i już rok po święceniach 
Założyciel w testamencie mówi o nie-
spełnionym ideale kapłańskiej wspól-
noty. Po śmierci ks. Franciszka czwórka 
kapłanów została postawiona przed 
wyborem dalszej posługi kapłańskiej: 
albo w diecezjach w Polsce, albo w pa-
rafiach niemieckich. Dwóch kapłanów 
podjęło się odpowiedzialności za ośro-
dek oazowy w  Carlsbergu, a  dwóch 
przyjęła diecezja Speyer.

Nie zostały odwołane pragnienia 
kierowania się wzorem Chrystusa Sługi, 
zarówno w Niemczech, jak i w kraju. 
Okolicznością sprzyjającą były co-

roczne rekolekcje kapłańskie modera-
torów Ruchu. Na jednych z nich, a było 
to w  Carlsbergu, w  początkach lat 
dziewięćdziesiątych, kilkudziesięciu 
moderatorów złożyło przyrzeczenie 
kontynuowania formacji kapłańskiej, 

zgodnie z projektem statutu, autorstwa 
ks. Franciszka: o „Unii Kapłanów Chry-
stusa Sługi”.

Formalnym zwieńczeniem wielolet-
nich starań kapłanów moderatorów stał 
się akt Biskupa Tarnowskiego Wiktora 
Skworca, który zatwierdził w  roku 
Wielkiego Jubileuszu 2000 Statut: „Sto-
warzyszenie Unia Kapłanów Chrystusa 
Sługi”, z datą 15 sierpnia 2000. 

Zaistnienie nowego stowarzyszenia 
kapłanów w Kościele ma w istocie słu-
żyć „lepszemu i  stosowniejszemu po-
rządkowi życia i pomocy braterskiej dla 
pielęgnowania świętości kapłanów 
w  wykonywaniu posługi”, jak mówi 
soborowy dekret o  posłudze i  życiu 
kapłanów. Każdy z nas, członków tego 
stowarzyszenia, może zaświadczyć 
o  dobrach tej wspólnoty. Zakończę 
cytatem Arcybiskupa Seniora Damiana 
Zimonia, że „wspólnota nie jest kołem 
ratunkowym, ale kołem zamachowym”.

Ks. Henryk Bolczyk

Zaistnienie nowego stowarzyszenia kapłanów w Kościele 
ma w istocie służyć lepszemu i stosowniejszemu porząd-

kowi życia i pomocy braterskiej dla pielęgnowania świętości 
kapłanów w wykonywaniu posługi. 
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W roku 1975/1976 w Centrum Ruchu na Kopiej Górce w Krościenku 
nad Dunajcem powstała  kaplica p.w. Chrystusa  Sługi,  poświęcona  
6 czerwca 1976 roku, w Święto Niepokalanej Matki Kościoła, przez 
kard. K. Wojtyłę. W swej ikonografii przybliża ona istotne wątki teolo-
giczne  ideału Chrystusa  Sługi. Dlatego w  Statucie Unii  czytamy: 
„Stowarzyszenie uznaje za swego Założyciela Sługę Bożego ks. Fran-
ciszka Blachnickiego, którego projekt Statutu Unii Kapłanów Chrystusa 
Sługi z roku 1980 stanowi zasadniczo podstawę niniejszego statutu. 
Siedzibą  Stowarzyszenia  jest  Krościenko n. Dunajcem. Ośrodkiem 
macierzystym i zewnętrznym symbolem jedności Stowarzyszenia jest 
kaplica Chrystusa Sługi w Centrali Ruchu Światło-Życie na Kopiej Górce 
w Krościenku” (Statut §2).



Oaza Pismo Ruchu Światło-Życie

24

Prezbiterzy 
dla nowej ewangelizacji

Nowa ewangelizacja potrzebuje nowych głosicieli Ewangelii, to znaczy kapłanów, 
którzy starają się przeżywać swoje kapłaństwo jako szczególną drogę do świętości. 
Unia nie chce kapłanów w niczym wyłączać z życia wspólnot lokalnych Kościoła 
(diecezji, parafii), ale chce ich inspirować i wspomagać we wszystkim, co mogą 
zrobić dla ich dobra i wzrostu.

UNIA KAPłANóW 
CHRyStUSA SłUGI

Unia zainicjowana przez Sługę Bo-
żego, ks. Franciszka Blachnickiego, na-
leży do struktur charyzmatycznych 
w  Kościele, powstających oddolnie 
z  inspiracji Ducha Świętego, w pełnej 
jedności z biskupami i poddających się 
ich rozeznaniu. Z  punktu widzenia 
prawa kanonicznego stanowi najprost-
szą formą stowarzyszenia się moderato-
rów Ruchu spośród kapłanów diecezjal-
nych i zakonnych. Według założeń ks. 
Blachnickiego wspólnoty Unii miały 
powstawać oddolnie jako owoc niefor-
malnych spotkań kapłanów moderato-
rów i być zatwierdzane przez biskupów 
diecezjalnych, a  dopiero następnie 
utworzyć strukturę zatwierdzoną przez 
Konferencję Episkopatu Polski. Jednak 
ze względu na trudności w rozwoju Unii, 
na obecnym etapie została erygowana 

tylko jedna wspólna formalna struktura, 
obejmująca wszystkich członków 
w kraju i za granicą, diecezjalnych i za-
konnych (Statut §1; 47-66).

Charyzmatycznym współpracowni-
kiem ks. Blachnickiego, w którym wi-
dział on szczególnego opiekuna wspól-
noty kapłańskiej, był ks. Wojciech Da-
nielski. Będąc pracownikiem naukowym 
KUL, zasłynął jako formator kapłanów-
studentów. Dla realizacji idei wspólnoty 
kapłańskiej obok domów ks. Franciszka 
Blachnickiego wybudował swój dom na 
Sławinku w Lublinie, zaś po wyjeździe 
ks. F. Blachnickiego za granicę przejął 
po nim odpowiedzialność za Ruch 
Światło-Życie, nadal szczególnie trosz-
cząc się o  formację kapłanów, m. in. 
reaktywując formacyjne studium dla 
księży na Wydziale Teologii KUL. Za-
inicjowane przez ks. F. Blachnickiego 
i  po okresie eksperymentów zostało 



OazaPismo Ruchu Światło-Życie

25

ukształtowane ostatecznie przez ks. 
Wojciecha Danielskiego jako Studium 
Formacji Pastoralno-Liturgicznej 
w  ośrodku na Sławinku w  Lublinie. 
Funkcjonuje ono dziś pod nazwą Insty-
tut Formacji Pastoralno-Liturgicznej 
jako kierunek niestacjonarnych studiów 
doktoranckich na Wydziale Teologii 
KUL z własnym programem wykładów 
akademickich dwu pierwszych lat (do 
kanonicznego licencjatu) i  z  formacją 
pod kierownictwem Ruchu Światło-
Życie (www.ifpl-kul.pl), wpisując się 
w ten sposób w dzieło nowej ewangeli-
zacji.

CElE UNII KAPłANóW 
CHRyStUSA SłUGI

Statut Stowarzyszenia „Unia Kapła-
nów Chrystusa Sługi” wiernie oddaje 

duchowość i styl życia kapłanów Unii, 
określone przez Założyciela w projek-
cie z  roku 1980. Dodana preambuła 
Statutu wskazuje na podstawową za-
sadę, iż „nowa ewangelizacja potrze-
buje nowych głosicieli Ewangelii, to 
znaczy kapłanów, którzy starają się 
przeżywać swoje kapłaństwo jako 
szczególną drogę do świętości” (PDV 
82) oraz podkreśla, iż na role „kapła-
nów, którzy bezwzględnie i  w  pełni 
przeżywają tajemnicę Chrystusa i po-
trafią wypracować nowy styl życia 
duszpasterskiego, w głębokiej jedności 
z papieżem, biskupami i z innymi ka-
płanami oraz w owocnej współpracy 
z wiernymi świeckimi, szanując i roz-
wijając różne role, charyzmaty i  po-
sługi we wspólnocie Kościoła” 
(PDV 18).
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Unia stanowi też odpowiedź na we-
zwanie ojców Soboru do popierania 
stowarzyszeń, które mają na celu pielę-
gnowanie świętości kapłanów w wyko-
nywaniu posługi, w ten sposób tworząc 
środowisko wspierające wszystkich ka-
płanów (PO 8; KPK 278 §§2).

Cele Unii zostały sprecyzowane jako 
posługa na rzecz duchowieństwa die-
cezjalnego i zakonnego oraz wspól-
not Kościoła lokalnego, a w szczegól-
ności parafii. Ponieważ parafia jest 
podstawowym miejscem urzeczy-
wistniania się Kościoła lokalnego, 
dlatego Unia „nie chce kapłanów 
w  niczym wyłączać z  życia tych 
wspólnot, ale chce ich inspirować 
i wspomagać we wszystkim, co mogą 
zrobić dla ich dobra i wzrostu” (Sta-
tut §4; por. PDV 31-32). Odrzucenie 

ekskluzywizmu członków Unii 
umożliwia realizację jej celów, któ-
rymi są (Statut §5):

1. Wzajemna pomoc członków 
w dążeniu do świętości ewan-
gelicznej, właściwej stanowi 
kapłańskiemu w myśl soboro-
wej Konstytucji o Kościele (LG 
41) oraz Dekretu o  posłudze 
i  życiu kapłańskim (PO) i  in-
nych wydanych na tej podsta-
wie dokumentów Stolicy Apo-
stolskiej, w  szczególności ad-
hortacji Pastores dabo vobis 
(por. PDV 19-30).

2. Budowanie jedności między 
urzędem a charyzmatem przez 
kierowanie inicjatyw o charakte-
rze charyzmatycznym i  sponta-
nicznym ku jedności Kościoła 
lokalnego (diecezji i  parafii), 
stając w  ten sposób w  służbie 
nowej ewangelizacji i  biskupa 
(por. PDV 18).

3. Pomaganie wszystkim braciom 
– kapłanom w  trudnościach 
i problemach posługi i życia ka-
płańskiego z pozycji braterstwa 
sakramentalnego (por. LG 28; PO 
8; PDV 11-18).

4. Pomaganie Ruchowi Światło-
Życie przez formację moderato-
rów do wykonywania ich zadań 
w Ruchu (por. PDV 68; 73-77; 80 
-81).

5. Pomaganie wspólnotom lokal-
nym (parafiom) w urzeczywist-
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nianiu w  nich soborowej wizji 
Kościoła (por. PDV 16).

DUCHOWOŚć
Duchowość Unii oparta jest o te same 

zasady, które można odnaleźć we 
wszystkich opisach duchowości eklezjal-
nej, wyrażonych syntetycznie w statu-
tach różnych wspólnot i dzieł zakłada-
nych przez ks. Blachnickiego; stanowią 
one zastosowanie duchowości Ruchu 
Światło-Życie dla formowania życia 
i posługi kapłanów.

Ks. Blachnicki fundamentalną zasadę 
duchowości kapłańskiej widzi w chry-
stocentryzmie dialogicznym, wyjaśnia-
jąc, iż jej podstawą jest osobowa relacja 
ja-Ty do osoby Jezusa Chrystusa. Ozna-
cza to w życiu wewnętrznym wiarę po-
legającą na przyjmowaniu Jezusa dają-
cego siebie człowiekowi w Słowie i sa-
kramencie. Tego zjednoczenia dokonuje 
Duch Święty (Statut §7).

Aspekt maryjny w duchowości ka-
płańskiej jest ujmowany jako naślado-
wanie odniesienia Maryi do Jezusa – 
Słowa Boga, w przyjmowaniu Go na 
wzór „fiat” Maryi. Oznacza to, iż można 
w odniesieniu do kapłana mówić nie 
tylko alter Christus, ale w jego maryjnej 
postawie wobec Słowa – altera Maria 
(Statut §8).

Pneumatocentryzm duchowości Unii 
związany jest z przeżywaniem posłan-
nictwa kapłańskiego jako uczestnictwa 
w  namaszczeniu Chrystusa Duchem 
Świętym, który Go namaścił i posłał, aby 

niósł ubogim dobrą nowinę, więźniom 
głosił wolność (por. Łk 4, 18; PDV 19). 
To uzdalnia kapłanów do wyzwalającej 
ewangelizacji w świecie współczesnym 
(Statut §10).

Przeżywanie liturgii jako szczytu 
i źródła życia chrześcijańskiego (por. SC 
10) związane jest z przeżywaniem Ta-
jemnicy Paschalnej, uobecnianej w  li-
turgii, stanowiącej centrum życia i po-
sługi kapłana (Statut §11).

Chrystocentryczne ukierunkowanie 
duchowości kapłan wypełnia w skiero-
waniu swej posługi przez Chrystusa 
w Duchu Świętym ku Ojcu i realizacji 
jego planu zbawienia (Statut §12).

Tajemnica Kościoła jest głębiej prze-
żywana dzięki odnowieniu starochrze-
ścijańskiej idei Ecclesia Mater ściśle łą-
czącej się z maryjną ideą Mater Ecclesiae. 
Kościół bowiem jest życiodajny i płodny, 
gdy jego członkowie naśladują oblubień-
cze oddanie Chrystusowi w  Duchu 
Świętym przez wiarę i miłość. Pojęcie 
Ecclesia Mater wyraża tajemnicę Ko-
ścioła w obrazie niewiasty – Oblubienicy 
i  Matki. W  oddaniu Chrystusowi na 
wzór Maryi kapłan odnajduje głęboką 
motywację i umiłowanie celibatu ka-
płańskiego (Statut §14; por. PDV 29).

Duchowość Unii odwołuje się także 
do treści wyrażonych przez znak ΦΩΣ−
ΖΩΗ (Światło–Życie). Te dwa pojęcia 
biblijne, zgodnie ze starożytną tradycją, 
wpisane w znak krzyża, przywołują bi-
blijną koncepcję poznania charaktery-
styczną dla „nowego człowieka”. Zasada 
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jedności światła i życia ma prowadzić 
do czynienia słowa Bożego słowem życia 
jako podstawowa zasada wzrostu no-
wego człowieka i kształtowania ewan-
gelicznej hierarchii wartości. Tu ujawnia 
się sens ewangelicznego ubóstwa (Statut 
§15; por. PDV 30).

Zwornikiem duchowości Unii jest 
umiłowanie i dążenie do jedności zgod-
nie z  testamentem Jezusa zawartym 
w Jego arcykapłańskiej modlitwie (J 17, 
20-26). Ta jedność realizuje się już teraz 
poprzez głoszenie Ewangelii, działania 
o charakterze ekumenicznym, budowa-
nie jedności wokół pasterzy Kościoła 
i budowanie jedności inicjatyw chary-
zmatycznych ruchów odnowy oraz sa-
mego Ruchu Światło-Życie (Statut §16, 
por. PDV 28).

Tak syntetycznie określone zasady 
teologiczne, będące podstawą duchowo-

ści kapłańskiej, wynikają z odkrywania 
duchowości odwołującej się do funda-
mentu chrzcielnego. Wdrażanie w nią 
jest rozwijane na podstawowych trzech 
stopniach deuterokatechumenalnej 
drogi formacyjnej uczestników Ruchu 
Światło-Życie oraz poprzez ukazywanie 
jego syntezy eklezjologicznej (Oaza 
Rekolekcyjna Diakonii). Zatem asymi-
lacja tej posoborowej duchowości, 
wspólnej dla wszystkich stanów Ko-
ścioła, następuje poprzez partycypację 
w oazach jako uczestnik, animator czy 
moderator.

ŻyCIE WEWNętRZNE
Z pragnienia kroczenia drogą Chry-

stusa Sługi wynika postulat codziennego 
oddania Mu się w zjednoczeniu z Nie-
pokalaną. To osobiste wyrażenie goto-
wości zjednoczenia z Nim w pełnionej 
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misji, łączy się z prośbą o namaszczenie 
Duchem świętym do wypełnienia po-
słannictwa (Statut §17).

Znakiem wierności oddania Chrystu-
sowi Oblubieńcowi jest wierność Litur-
gii Godzin, zachowanie veritas horarum 
i sprawowanie jej w miarę możliwości 

we wspólnocie kapłanów i  świeckich. 
Przeżywanie communio z Chrystusem 
Sługą w Eucharystii należy łączyć z umi-
łowaniem zasad odnowy liturgii. Pielę-
gnowanie osobistego kontaktu z Chry-
stusem-przyjacielem przejawia się 
w zapewnieniu czasu i miejsca na co-
dzienne odbywanie praktyki „namiotu 
spotkania” (por. Wj 33, 11), najlepiej 
przed tabernakulum. Natomiast co-
dzienny kontakt ze słowem Bożym jako 
słowem życia, powinien dokonywać się 
także poprzez „łamanie się słowem” 
z innymi: w homilii, różańcu, dzieleniu 
się Ewangelią, w ewangelicznej rewizji 
życia. Naturalną konsekwencją commu-
nio z Chrystusem Sługą staje się częste 
i  systematyczne korzystanie z  sakra-
mentu pojednania i kierownictwa du-
chowego (Statut §18-22).

Postulatem związanym z własną for-
macją jest osobiste studium, zwłaszcza 
Biblii, dokumentów Magisterium Ko-
ścioła i materiałów formacyjnych Unii 
i Ruchu Światło-Życie (Statut §23).

Członkowie Unii zachowują absty-
nencję od alkoholu i  tytoniu nie tyle 

z motywów ascetycznych, co jako wyraz 
Nowej Kultury i stylu życia proponowa-
nego przez Ruch Światło-Życie oraz by 
stawać się świadkami szczególnie dla 
młodzieży szukającej wzorców u swych 
wychowawców (Statut §24). Podobny 
charakter ma postulat dyscypliny w ko-
rzystaniu z mediów elektronicznych, by 
stawały się pomocą, a nie przeszkodą 
w ewangelizacji oraz postulat skrom-
nego i  prostego stylu życia w  duchu 
ewangelicznego ubóstwa oraz dzielenia 
się dobrami materialnymi (Statut §25-
26).

RElACJE KAPłAńSKIE
Podstawowe dla całego Ruchu Świa-

tło-Życie doświadczanie „charyzmatu 
spotkania” realizuje się m. in. poprzez 
udział w oazach rekolekcyjnych. Szcze-

Unia nie buduje jakieś szczególnej wspólnoty, wyodrębnionej, 
kultywującej specjalną duchowość. Odwołuje się do doświadczeń 

życia kapłanów, diecezjalnych i zakonnych, zaangażowanych 
w ewangelizację, w duszpasterstwo parafialne, widzących w swej 

posłudze drogę uświęcenia. Unia ma na celu budowanie 
środowiska, w którym intensyfikuje się ta droga.
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gólnie doroczny udział w 15-dniowej 
oazie rekolekcyjnej stanowi metodę 
i drogę do pogłębiania życia wspólnego 
ściśle związanego z powołaniem i po-
sługą kapłana. Inne formy udziału lub 
posługi w rekolekcjach to intensywne, 
kilkudniowe oazy o programie specjali-
stycznym oraz udział w  dorocznych 
rekolekcjach Unii. Statut zachęca nie 
tylko do posługiwania w dwudniowych 

oazach modlitwy, ale w miarę możliwo-
ści do organizowania takich form spe-
cjalnie dla kapłanów (Statut §27-30).

Kolejna forma właściwa całemu Ru-
chowi Światło-Życie to dni wspólnoty 
moderatorów stanowiące niejako od-
tworzenie jednego dnia oazy rekolekcyj-
nej. Stanowią one jedną z zasadniczych 
form spotkań kapłanów Unii i równo-
cześnie umożliwiają animowanie szer-
szego środowiska kapłanów pragnących 
korzystać z duchowości Ruchu (Statut 
§31).

Ponieważ do podstawowej pedagogii 
Ruchu Światło-Życie należy pielęgno-
wanie daru spotkania w małej grupie czy 
w kręgu rodzin, dlatego każdy kapłan 
Unii powinien mieć możliwość uczest-

nictwa w takiej małej wspólnocie, spo-
tykającej się w rytmie cotygodniowym, 
na krótkie (1-2 godz.) spotkanie modli-
tewne połączone z dzieleniem się Ewan-
gelią oraz troskami i radościami życia. 
Statut dopuszcza spotkania co dwa tygo-
dnie, gdy kapłani równocześnie uczest-
niczą w regularnych spotkaniach modli-
tewnych lub formacyjnych innych grup 
Ruchu. Rozwinięciem tej idei jest two-

rzenie „małych oaz kapłańskich” dla 
pielęgnowania relacji wspólnotowych 
i braterskiej wzajemnej pomocy kapła-
nów – zarówno należących do Unii jak 
i innych. Mają to być miejsca pielęgno-
wania duchowości kapłańskiej w duchu 
Nowej Kultury i  pomocy w  formacji 
apostolskiej (Statut §32-33). Natomiast 
celem inspirowania formacji permanent-
nej członków Unii jest wydawane jej 
wewnętrzne pismo Christos Diakonos 
(Statut §36). Statut zachęca też za sobo-
rowym Dekretem o pasterskich zadaniach 
biskupów w Kościele, do podejmowania, 
o ile jest to możliwe, pewnych form życia 
wspólnego kapłanów diecezjalnych 
(Statut §35; ChD 30).

Poprzez pozostawanie kapłanów w strukturach, z których 
się wywodzą Unia staje się „kołem zamachowym” nowego 
stylu życia kapłańskiego, wspólnoty kapłańskiej, nowych 

inicjatyw pastoralnych, staje się zaczynem Żywego  
Kościoła.
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APOStOlStWO
Kapłani żyjący charyzmatem Chry-

stusa Sługi winni „otwierać się na 
wszystko, co prawdziwe i dobre, rozróż-
niając duchy oraz umiejętnie wydoby-
wając ze skarbca Kościoła «stare i nowe» 
pod kierownictwem tych, których Duch 
Święty ustanowił w Kościele nieomyl-
nymi stróżami depozytu wiary” (Statut 
§37).

Kapłani Unii niosą w sobie przekona-
nie o szczególnym wezwaniu skierowa-
nym do Kościoła przez Vaticanum II 
i dlatego chcą je realizować zgodnie ze 
wskazaniami współczesnych dokumen-
tów Kościoła powszechnego i partyku-
larnego. Realizacji tej wizji służyć po-
winny specjalnie powstające w tym celu 
dzieła, przekładające programy odnowy 
na język praktyki, tak jak to czyni np. 
Ruch Światło-Życie, z posłannictwem 
którego Unia jest ściśle związana (Statut 
§38-39). To inspiruje członków Unii do 
podejmowania dzieł pierwszej ewange-
lizacji, realizacji wezwania Jana Pawła II 
do nowej ewangelizacji, dzieła wyzwole-
nia człowieka mocą Ewangelii, zwłasz-
cza od grzechu przybierającego roz-
miary nałogów społecznych. Stąd 
szczególne zaangażowanie członków 
Unii w Krucjatę Wyzwolenia Człowieka 
(Statut §40-41).

Kapłani należący do Unii widzą wy-
pełnianie swego posłannictwa kapłań-
skiego w  formowaniu uczniów Pana 
poprzez prowadzenie małych grup 
i wspólnot o charakterze katechumenal-

nym będących owocem akcji ewangeli-
zacyjnych i oaz rekolekcyjnych. Formo-
wanie wspólnot służby liturgicznej sta-
nowi szczególnie ważne zadanie. W ten 
sposób Unia chce służyć formowaniu 
dojrzałego laikatu podejmującego dia-
konię we wspólnotach lokalnych (Statut 
§42). Podobną troską członkowie Unii 
otaczają rodzinę chrześcijańską i  ro-
dzinny katechumenat, bowiem rodzina 
odgrywa fundamentalną rolę w odno-
wie Kościoła. Wspierając różne inicja-
tywy na rzecz rodziny kapłani Unii 
chętnie pełnią posługę moderatorów 
kręgów rodzinnych „Domowego Ko-
ścioła” (Statut §43).

Zgodnie z nauczaniem soborowym 
członkowie Unii w swej misji kapłań-
skiej dokładają szczególnej troski o po-
sługę słowa i sakramentu w budowaniu 
Kościoła w znaku Kościoła lokalnego. 
Budowanie wspólnoty jest zakorzenione 
w  sprawowaniu Eucharystii jako 
ośrodka życia wspólnoty lokalnej (Statut 
§44).

Członkowie Unii, szczególnie będący 
proboszczami, zakorzeniają swa posługę 
pasterską w  integralnej i organicznej 
wizji wspólnoty lokalnej kościoła jako 
wspólnoty służb i charyzmatów, skiero-
wanej ku ewangelizacji każdego czło-
wieka. Ku tej wizji starają się formować 
kapłanów i świeckich (Statut §45).

Pełnienie misji kapłańskiej związane 
jest z otwartością na wszelkie aspekty 
i możliwości ewangelizacji w najszer-
szym jej rozumieniu określonym w po-



Oaza Pismo Ruchu Światło-Życie

32

synodalnej adhortacji apostolskiej Pawła 
VI Evangelii nuntiandi o ewangelizacji 
w świecie współczesnym (8 XII 1975). 
Ewangelizacja jest bowiem zanoszeniem 
„Dobrej Nowiny do wszystkich kręgów 
rodzaju ludzkiego, aby przenikając je 
swą mocą od wewnątrz, stworzyła z nich 
nową ludzkość” (EN 18). Stąd Unia 
podejmuje szeroko pojęty „program 
szerzenia Nowej Kultury, będącej pro-
mieniowaniem Nowego Człowieka 
i  Nowej Wspólnoty we wszystkich 
przejawach życia ludzkiego, przy po-
mocy wszystkich dostępnych godziwych 
środków, ze szczególnym uwzględnie-
niem współczesnych środków przekazu 
społecznego” (Statut §46).

NOWy Styl ŻyCIA 
I POSłUGI KAPłAńSKIEJ

Bogactwo duchowości Unii, przekła-
dające się na konkretną formację i zaan-

gażowanie jej członków, zdumiewa swą 
dynamiką i aktualnością. Prorocka wizja 
Kościoła zakreślona przez Sobór, a przy-
bliżona nam przez ks. Franciszka 
Blachnickiego, zostaje przełożona na 
praktyczne wskazówki życia wewnętrz-
nego, wspólnotowego i  stylu posługi 
kapłańskiej. Jak łatwo zauważyć nie 
budują one jakieś szczególnej wspólnoty, 
wyodrębnionej, kultywującej specjalną 
duchowość. Uniwersalizm propozycji 
ks. Franciszka Blachnickiego odwołuje 
się do doświadczeń życia kapłanów 
diecezjalnych i zakonnych zaangażowa-
nych w ewangelizację, w duszpasterstwo 
parafialne, widzących w swej posłudze 
drogę uświęcenia. Unia ma na celu bu-
dowanie środowiska, w którym inten-
syfikuje się ta droga, ale równocześnie 
poprzez pozostawanie kapłanów 
w strukturach, z których się wywodzą 
Unia staje się „kołem zamachowym” 
nowego stylu życia kapłańskiego, wspól-
noty kapłańskiej, nowych inicjatyw 
pastoralnych, staje się zaczynem Żywego 
Kościoła.

ks. Piotr Kulbacki

zdjęcia ks. Wojciecha Danielskiego 
ze zbiorów p. Barbary Danielskiej
Pełny tekst ze szczegółowymi odno-

śnikami: P. Kulbacki. Duchowość Unii 
Kapłanów Chrystusa Sługi. W: Sacerdos 
Alter Christus. Kapłan w życiu i posłudze 
Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia, 
red. S. Ropiak, M. Tunkiewicz, Olsztyn 
2010, s. 197-208.
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CODZIENNE ZJEDNOCZENIE SIę KAPłANA Z CHRyStUSEm SłUGą

Pragnienie kroczenia opisaną wyżej drogą wyraża modlitwa ułożona przez ks. 
Wojciecha Danielskiego „Codzienne zjednoczenie się kapłana z Chrystusem Sługą” 
wyrażającą główne rysy duchowości kapłana Chrystusa Sługi. Jest ona polecana ka-
płanom, szczególnie członkom Unii. Także świeccy członkowie Ruchu Światło-Życie 
potwierdzają, iż chętnie modlą się słowami tej modlitwy:

Panie Jezu Chryste, mój jedyny Mistrzu, który mnie wezwałeś już w łonie matki, 
pociągnąłeś za sobą, uczyniłeś swoim umiłowanym uczniem, i doprowadziłeś 
do tej chwili trwania w świętym powołaniu. 
Ty z miłości ku Ojcu, w Duchu Świętym uniżyłeś się posłuszny Jego woli, wy-
zbyłeś się wszystkiego aż po śmierć krzyżową, i zostałeś wywyższony w chwale 
zmartwychwstania.
Przyjmij także dzisiaj mnie całego na służbę, abym wstępował coraz doskona-
lej w Twoje ślady. 
Z miłości ku Tobie, dla zbawienia Braci, moich Bliskich i całego świata – przyj-
muję mój krzyż: służby, trudu i cierpień dzisiejszych, z wiarą i nadzieją, że 
przez wszystko mogę się okazać Twoim sługą, i nawet w tym, co niepomyślne i 
nieudane, mogę być uczestnikiem Twojego zbawczego Krzyża i Twojego zwy-
cięstwa.
Zwyciężaj Ty we mnie nad moim egoizmem, ambicją i samowolą. Prowadź 
mnie tylko Twoją drogą. Nie daj mi tracić czasu i sił na to, co nie byłoby Twoją 
wolą, wedle której prowadzisz mnie do pełni zbawienia i życia, jak doprowa-
dziłeś oddaną Ci całkowicie Służebnicę Pańską, Maryję, Twoją Matkę. 
Nie daj mi unikać zadań będących próbą mojej słabości, ale daj podjąć je zaraz 
z wiarą i nadzieją, że to Duch Święty mnie do nich namaścił i posłał.
Nie daj, abym uciekał od ludzi, którzy mnie potrzebują, ani zajmował sobą 
ludzi, których ja potrzebuję. Spraw, abym im służył z wielkodusznym poświę-
ceniem jako samemu Tobie, który w nich do mnie przychodzisz, i abym był dla 
nich świadomie i mądrze znakiem Twojej obecności i Twojej nieskończonej 
miłości pragnącej ich wyzwolenia.
Nie daj mi nade wszystko oderwać się od Ciebie, który w tym wszystkim na 
moje współdziałanie czekasz. 
Zachowaj mnie mocą Twojego Ducha w miłości Twojej aż do końca, przez 
wierny udział w Twojej „nieustannej modlitwie”, i w Eucharystycznej Ofierze, 
ofierze całego siebie dla Ojca, z Tobą, w Duchu Świętym. Amen.
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Początki 
Wspólnoty Niepokalanej Matki Kościoła 

sięgają lat 50 ubiegłego wieku oraz wiążą się z pierw-
szymi latami pracy kapłańskiej ks. Franciszka Blach-
nickiego. Już podczas sprawowania posługi na swojej 
pierwszej parafii zgromadził wokół siebie grupę 
młodzieży, angażując ją do rozmaitych przedsięwzięć, 
które wcielał w życie. W grupie tej do najbardziej 
gorliwych i wytrwałych należały dziewczęta, które 
później Sługa Boży włączał w rozmaite prace dusz-
pasterskie, nawet wtedy, kiedy nie piastował już 
stanowiska wikariusza parafii w Tychach. Zaangażo-
wanie w działalność Krucjaty Trzeźwości było czasem 
kształtowania się fundamentów wspólnoty, wdrażania 
do życia całkowicie poświęconego Bogu przez Nie-
pokalaną oraz bardziej świadome i intensywne 
wchodzenie w apostolską ideę grupy, coraz bardziej 
pochłaniającą wszystkie jej członkinie.

Momentem przełomowym w historii Instytutu była 
decyzja o podjęciu pierwszych ślubów przez pięć 
dziewcząt, które wobec siebie oraz kapłana, ks. 
Franciszka, wyraziły chęć życia duchem rad ewange-
licznych w świecie. Działo się to w wigilię Zesłania 
Ducha Świętego, 24 maja 1958 roku. Decyzja ta 
wiązała się z rozpoczęciem dwuletniej formacji za-
mkniętej, przebiegającej w całkowitym odłączeniu od 
rodziny, w celu zawiązania wspólnoty – instytutu 
świeckiego. Była to zarazem decyzja bezgranicznego 
oddania się do dyspozycji Niepokalanej w Jej dziele, 
które tutaj się rozpoczęło i rozwijało. Dwa lata później, 
4 czerwca 1960 roku, również w Wigilię Zesłania 
Ducha Świętego, pierwsze kandydatki złożyły pierw-
szą w historii Instytutu profesję rad ewangelicznych.

Wspólnota przechodzi kolejny etap swojego roz-
woju w latach 1976-1981. Początek tego okresu to 
pierwsze Kongregacje Odpowiedzialnych Ruchu. 
Grupa dziewcząt, zgromadzona wokół ks. Blachnic-
kiego w sposób naturalny przejmuje rolę diakonii 
stałej Ruchu, który później przyjmuje nazwę Ruch 
Światło-Życie. Podczas tzw. „cichego jubileuszu”, jak 
nazwany został jubileusz 25-lecia Wspólnoty, ks. 
Blachnicki stwierdza, iż obie rzeczywistości – WNMK 
oraz Ruch – są do siebie przyporządkowane na zasa-
dzie duchowego sprzężenia zwrotnego i są od siebie 
ściśle współzależne.



OazaPismo Ruchu Światło-Życie

35

Ile członkiń liczy Instytut Niepoka-
lanej matki Kościoła?

JS: Jest nas w sumie 101; w  tym 91 
członkiń, czyli po włączeniu czasowym 
lub wieczystym, a pozostałe osoby są na 
etapie formacji wstępnej w INMK.

W jakich krajach mieszkają?
Głównie z  Polsce, oprócz tego 

w Niemczech, na Słowacji, Ukrainie, 
i w Czechach.

Czym się zajmują?
Jak to w  instytutach 

świeckich, żyjemy jak 
chrześcijanie pośród 
świata.  Większość 
członkiń pracuje zawo-
dowo na posadach pań-
stwowych i w  instytu-
cjach kościelnych. 
Praca dotyczy na ogół 
takich obszarów jak 
edukacja i  formacja, 
w tym często katechiza-
cja, pomoc pedago-
giczna, psychologiczna 
i psychoterapeutyczna, 
działania na rzecz ro-
dziny, działalność wy-
dawnicza, służba zdro-
wia, opieka nad oso-

Dar dla Ruchu
z Jolantą Szpilarewicz, Odpowiedzialną Główną INMK, 

rozmawiała Agnieszka Salamucha

bami w  podeszłym wieku, pomoc 
osobom uzależnionym. Znaczna część 
członkiń żyje w Centrach i Ośrodkach 
Ruchu Światło-Życie (Krościenko, Lu-
blin, Carlsberg w Niemczech, Gwardijsk 
na Ukrainie) i  całym swoim czasem 
angażuje się w różne posługi na rzecz 
tego dzieła. Również członkinie pracu-
jące zawodowo poświęcają swój wolny 
czas sprawom Ruchu, pełniąc odpowie-
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dzialne funkcje w diakoniach central-
nych, posługując na rzecz filii jako se-
kretarki czy też w diakoniach diecezjal-
nych i we wspólnotach parafialnych.

Jakie zawody reprezentują?
Są wśród nas katechetki, nauczycielki 

na różnych poziomach nauczania, 
w tym nauczyciele akademiccy, sekre-
tarki, pedagodzy i psychoterapeuci, re-
daktorki, księgowe, pielęgniarka, farma-
ceutka, sprzątaczka.

Jaka jest istota charyzmatu INmK?
Uczestniczyć w oblubieńczym bezgra-

nicznym oddaniu Maryi Niepokalanej 
Jezusowi i w Jej macierzyńskiej miłości 
do Kościoła. Stawać się darem dla in-
nych, jak Maryja Niepokalana, poprzez 
służbę (diakonię), upodabniając się 
w mocy Ducha Świętego do Chrystusa 
Sługi.

Jak widzisz relację INmK-Ruch?
INMK stanowi diakonię stałą konse-

krowaną Ruchu Światło-Życie. Zespół 
Niepokalanej powstał w latach 50. mi-
nionego stulecia, zanim narodził się 
Ruch Światło-Życie. W refleksjach zaty-
tułowanych ,,Pieczęć charyzmatu” 
z 1983 r. ks. F. Blachnicki napisał: ,,nie 

byłoby całej tej rzeczywistości, którą 
nazywamy dziś Ruchem Światło-Życie, 
gdyby nie było tej wspólnoty ewange-
licznej, która od początku i nieprzerwa-
nie tkwiła jakby w  sercu Ruchu jako 
odpowiedzialny i zaangażowany pod-
miot – zawsze w pełni dyspozycyjny 
wobec aktualnych zadań i potrzeb”.

W świetle tych słów trudno przecenić 
rolę, jaką odegrały zwłaszcza Współza-
łożycielki i pierwsze pokolenia członkiń 

Instytutu. Dzieło Ruchu jest nam za-
dane, powierzone w testamencie ducho-
wym Założyciela i, jak zapisałyśmy 
w naszych Konstytucjach, jest specyficz-
nym apostolstwem INMK. Służymy 
i pragniemy służyć dziełu odnowy Ko-
ścioła na różnych frontach, w duchu 
jedności z  innymi podmiotami odpo-
wiedzialnymi za Ruch Światło-Życie.

Jak pisał nasz Założyciel, służba na 
rzecz tego charyzmatu i przez charyzmat 
jest konkretnym wyrazem i konkretną 
miłością Kościoła, a zarazem realizacją 
naszego specyficznego charyzmatu, bo 
jesteśmy wezwane, aby na tej drodze 
jednoczyć się z Maryją, która złączona 
z miłością Chrystusa wraz z Nim miłuje 

Nie byłoby całej tej rzeczywistości, którą nazywamy dziś 
Ruchem Światło-Życie, gdyby nie było tej wspólnoty 

ewangelicznej, która od początku i nieprzerwanie tkwiła 
jakby w sercu Ruchu jako odpowiedzialny i zaangażowany 
podmiot – zawsze w pełni dyspozycyjny wobec aktualnych 

zadań i potrzeb.
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Kościół jako Matka Kościoła. 
Równocześnie jako instytut życia 
konsekrowanego, zatwierdzony 
przez Biskupa Tarnowskiego 
i przez watykańską Kongregację 
ds. Instytutów Życia Konsek- 
rowanego, jesteśmy autonomicz-
nym podmiotem mającym swoje 
Konstytucje: swoje władze i wła-
sne struktury. Najczęściej jest tak, 
że powołania do INMK rodzą się 
na drodze formacji we wspólno-
cie oazowej. Sługa Boży ks.  
F. Blachnicki uważał, że INMK 
jest darem dla Ruchu Światło-
Życie.

Jak ty znalazłaś się w INmK?
Młodzieńcze poszukiwania 

sensu życia i miłości zaprowa-
dziły mnie na rekolekcje oazowe. 
Potem zaangażowałam się w ży-
cie oazowej wspólnoty parafial-
nej i  studenckiej, wakacje spę-
dzałam na oazach rekolekcyjnych, czę-
sto w  Krościenku i   okolicach. 
W Lublinie spotkałam ks. Franciszka 
Blachnickiego, który kilkakrotnie zapra-
szał mnie do współpracy na miarę 
moich studenckich możliwości. Chociaż 
pociągało mnie małżeństwo i miałam 
już dość konkretne plany na przyszłość, 
wewnętrznie coraz bardziej pragnęłam 
bliskiej więzi z  Jezusem, wewnętrznej 
wolności dającej możliwość dyspozycyj-
ności dla Jego spraw. Pragnęłam odpo-
wiedzieć miłością na Jego miłość. 
Roczna szkoła ewangelizacji w Krako-

wie, w której po ukończeniu studiów 
wzięłam udział za sugestią Ojca Fran-
ciszka, była też czasem rozeznawania 
dalszej drogi życia. Chciałam służyć 
Chrystusowi w Jego Kościele, który dla 
mnie konkretyzował się wtedy w chary-
zmacie Ruchu Światło-Życie. Wiedzia-
łam, że istnieje wspólnota ściśle zwią-
zana z dziełem Ruchu, a bywając w Kro-
ścienku i na Sławinku w Lublinie znałam 
osobiście kilka pań i dziewcząt, które do 
niej należały. I tak pociągnął mnie Pan 
więzami miłości, która nie ma sobie 
równej.

Krościenko 1983 r.
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KSZtAłtOWANIE SIę INmK
Wspólnota pań zgromadzonych przy 

ks. Franciszku Blachnickim, pragną-
cych żyć w całkowitym poświęceniu się 
Bogu na wzór Maryi Niepokalanej, 
istniała od 1958 roku, o wiele wcześniej, 

zanim powstał Ruch. Ks. Franciszek 
miał wizje, plany, pragnienia, którymi 
dzielił się ze współpracowniczkami, by 
razem je rozwijać i  realizować. Na 
podstawie różnych opowieści i spotkań 
odnoszę wrażenie, że kiedy on dzielił 
się swoimi pomysłami, one nie wszystko 
rozumiały, ale podobało im się, więc 
chciały robić to, co z  tych pomysłów 
wynikało. Same panie były bardzo 
różne, ale łączyło je zaangażowanie 
w realizację ideałów, którymi zarażał je 
Ojciec.

INMK a Ruch
Anna należy do Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła od dwudziestu lat, 
czyli wcale nie od początku, w Ruch Światło-Życie jest zaangażowana 
trochę dłużej, ale także nie od jego początków. Nie pełni i nigdy nie 
pełniła ważnych funkcji w Ruchu, nie jest historykiem i nie prowadziła na 
ten temat żadnych badań. Jednak obie te rzeczywistości stanowią o jej 
życiu. Jak współzależność INMK i Ruchu wygląda z jej punktu widzenia?

Ważnym momentem dla tej wspól-
noty – wtedy funkcjonującej pod nazwą 
„Zespół Niepokalanej” – stała się likwi-
dacja Krucjaty Wstrzemięźliwości 
w 1960 roku. Dzieło jasne i klarowne, 
z którym można było być bardzo kon-

kretnie związanym, zostało rozwiązane, 
a Ojciec aresztowany. Zapewne poja-
wiło się w paniach pytanie: „co teraz? 
Nie ma dzieła, któremu służymy, nie ma 
księdza, który wszystko wiedział, ogar-
niał, animował nas, ożywiał, był dla nas 
znakiem. Co mamy teraz robić?” Był to 
moment określenia się na nowo: nieza-
leżnie, czy jest dzieło, niezależnie, czy 
jest ten, który wszystko wie i „ogarnia”, 
to my chcemy być razem, by służyć 
Chrystusowi. Zawierzyłyśmy Bogu, 
chcemy dalej być Mu oddane tak jak 

Od początku zarysował się we wspólnocie element 
zwykłego życia, niekoniecznie tylko rozwijania idei, ale po 

prostu bycia w danym miejscu, i realizacji we własnym 
życiu tego doświadczenia, które się propagowało. 
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Niepokalana w przeróżnych sytuacjach 
życia.

Wtedy panie zainwestowały głównie 
w naukę, podejmując kształcenie na tzw. 
WIK-u (Wyższym Instytucie Kateche-
tycznym) w Krakowie, a później w Lu-
blinie na KUL-u. Okazało się, że dzia-
łalność, której się podejmują, wymaga 
odpowiedniej edukacji, aby lepiej odpo-
wiadać na propozycję, którą Pan Bóg 
kieruje przez ks. Blachnickiego. 

Okazało się też, że ze względów zdro-
wotnych pani Dorota Seweryn nie 
mogła zamieszkać z  innymi paniami 
w  Krakowie i  trafiła do Krościenka. 
W ten sposób od początku zarysował się 
we wspólnocie element zwykłego życia, 
niekoniecznie tylko rozwijania idei, ale 
po prostu bycia w danym miejscu, i re-
alizacji we własnym życiu tego doświad-
czenia, które się propagowało.

KSZtAłtOWANIE SIę RUCHU 
ŚWIAtłO-ŻyCIE

Na początku był fenomen: ministranci 
chcieli jeździć na rekolekcje w  takiej 
formie, jaką proponował im ks. Franci-
szek. Warto przypomnieć, że działo się 
to na konserwatywnym Śląsku, który 
jest bardzo przywiązany do tradycji, 
rytuałów. Mieszkają tam ludzie, dla 
których bardzo ważna jest wierność 
sprawom podstawowym. Właśnie tam 
pojawiła się nowa forma rekolekcji dla 
dzieci i ludzie chcieli w niej uczestniczyć 
– tak, jakby ona nie była nowa. Wspólne 
wyjazdy ministrantów należały do tra-

dycji. Jednak w sposób naturalny przy-
jęto fakt, że ten wyjazd miał inną formę, 
został wzbogacony o nowe elementy, 
w jego trakcie działo się coś więcej niż 
zwykle.

Ks. Franciszek widział, że nowa forma 
jest potrzebna, sprawdza się, i że trzeba 
ją rozpoznać, opracować, również na-
ukowo. Dostrzegał potencjał zawarty 
w prowadzonych przez siebie rekolek-
cjach i bardzo systematycznie wzbogacał 
to tworzące się dzieło Niepokalanej.

Panie z Zespołu Niepokalanej (a po-
tem ze Wspólnoty Niepokalanej Matki 
Kościoła) były obecne przy kształtowa-
niu się oaz. Przypuszczam, że teoretycz-
nie i całościowo nie zawsze nadążały za 
pomysłami Ojca, ale dopracowywały 
idee zarysowane przez niego tylko 
ogólnie, dokładały pewne elementy. 
Miały też praktyczny wkład w to, co się 
działo wokół oaz. Ponieważ były blisko 
źródła, dyskutowały i  opracowywały 
materiały, to dla wszystkich innych były 
wzorem, nośnikiem, punktem odniesie-
nia. Były paniami, które „wiedzą, jak to 
wszystko działa, jak to powinno wyglą-
dać”.

Sądzę, że część z nich przy tym my-
ślała, że wielu rzeczy nie wie i nie rozu-
mie. Widziały rozziew między wiedzą 
Ojca Franciszka i swoją niewiedzą, miały 
poczucie niekompetencji. Ale dla ludzi, 
którzy przyjeżdżali na oazy, żeby czerpać 
i dla których wszystko było nowe, nawet 
te panie, które mało wiedziały, też były 
jakimś punktem odniesienia.
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Każda z pań była blisko Ojca, ale nie 
miała ambicji traktowania siebie jako 
„matki założycielki Oazy” – kogoś, kto 
powinien kształtować rzeczywistość 
Ruchu, mieć jakiś tytuł i wysokie miejsce 
w strukturach. To nie szło w tę stronę. 
Ks. Franciszek wciąż przypominał 
i napominał, że należy być jak Służeb-
nica Pańska, zawsze w cieniu Chrystusa, 
Jemu oddana, na Niego wskazująca. 
I panie były w cieniu.

Tymczasem oazy rozwijały się bardzo 
dynamicznie i  bardzo po swojemu. 
Ojciec chciał, żeby każdy w  miejscu 

swojego zamieszkania rozwijał chary-
zmat, który poznał na oazie – tak, jak 
umie. Ojciec nie narzucał sztywnych 
struktur, dawał ich zarysy, a  to, czego 
pilnował, to jedności: żeby być w kon-
takcie, przekazywać informacje, żeby 
podstawowe idee cały czas tworzyły się 
w dialogu – ludzie mówią, jak oni to 
robią, i słuchają, do czego dążymy, do 
czego wychowujemy, jakie mają być 
efekty. Chodziło bardziej o ukierunko-
wanie na człowieka i jego dojrzewanie, 
niż o  rozwój zewnętrznych struktur. 
Ważne było wyznaczenie teoretycznych 

rysów i struktur, a praktyka działała po 
swojemu, bo różnym ludziom w róż-
nych miejscach różnie się układało. Ale 
to nie przeszkadzało, byle było wia-
domo, do czego dążymy, na czym nam 
zależy i co mamy realizować.

PRZEmIANy
Jestem świadoma, że moje rozważania 

w tym względzie opierają się na szcząt-
kowych informacjach, własnych do-
świadczeniach i  domysłach. Może 
znajdzie się ktoś, kto wie coś więcej 
i może to ujawnić. 

1) Pieniądze zawsze mają znaczący 
wpływ na życie ludzi. Wiele rzeczy 
w Ruchu robiło się jak najmniejszym 
kosztem. Księża dokładali z kasy para-
fialnej albo swojej osobistej. Młodzież 
oazowa zawsze dysponowała tylko 
bardzo skromnymi sumami pieniędzy. 
Zresztą różnie to bywało.

Ruch potrzebował też pieniędzy na 
funkcjonowanie struktur centralnych. 
Gdy ks. Franciszek mieszkał w Polsce, 
jego funkcjonowanie, zabezpieczenie 
bytowe pań i dzieła Oazy – to było jedno. 
Gdy wyjechał za granicę, sytuacja po-

Ojciec nie narzucał sztywnych struktur, dawał ich zarysy, 
a to, czego pilnował, to jedności: żeby być w kontakcie, 

przekazywać informacje, żeby podstawowe idee cały czas 
tworzyły się w dialogu – ludzie mówią, jak oni to robią, 

i słuchają, do czego dążymy, do czego wychowujemy, jakie 
mają być efekty. 



OazaPismo Ruchu Światło-Życie

41



Oaza Pismo Ruchu Światło-Życie

42



OazaPismo Ruchu Światło-Życie

43

woli się zmieniała, nie wiem dokładnie, 
jak. Finanse były skromne, moderator 
krajowy potrzebował ich dla swojej 
posługi na rzecz Ruchu. Jakoś to wystar-
czało dla jednej osoby i na podstawowe 
potrzeby Ruchu.

Natomiast nie starczało pieniędzy dla 
zwiększającego się grona pań. Trzeba 
było utrzymać nie tylko siebie, ale też 
domy: ogrzać je, remontować... W spo-
sób naturalny, wraz ze stabilizacją ży-
ciową i pełnieniem różnych specjali-
stycznych posług w  ramach Ruchu 
Światło-Życie, panie zaczęły podejmo-
wać zadania płatne w Ruchu – i poza 
nim.

Kiedy nastała wolna Polska, trzeba 
było uporządkować sprawy własności. 
Ruch korzystał z  różnych obiektów. 
Trzeba było ustalić, do kogo należą 
i kto ostatecznie jest za nie odpowie-
dzialny. W  diecezjach dość często 
zdarzało się, że Ruch inwestował w ja-
kiś dom, a potem ksiądz biskup zmie-
niał jego przeznaczenie. Rodziła się 
chęć, by od początku rzetelnie oceniać 
sytuację prawną i podejmować racjo-
nalne decyzje. To dotyczyło także do-
mów, w  których mieszkały panie. 
Rozdział spowodował konieczność 
samodzielnego utrzymania budynków 
należących zarówno do Ruchu, jak i do 
WNMK.

Konieczność utrzymania się, a także 
zmiany prawne w Polsce pociągnęły za 
sobą potrzebę jasnego precyzowania, 
kto gdzie pracuje, za jakie pieniądze, 

gdzie i przez kogo jest ubezpieczony, 
a w związku z tym, jaką będzie otrzymy-
wał emeryturę i czy da się z niej utrzy-
mać. To był jeden z czynników, który 
spowodował zatrudnianie się pań 
z  WNMK poza strukturami Ruchu. 
Wiele z nich poświęcało się całkowicie 
pracy zawodowej; ze względu na czas 
i odległości nie miały już możliwości 
bardzo aktywnego zaangażowania 
w sprawy Ruchu.

2) Wyjazd Ojca za granicę i  jego 
śmierć przyspieszyły uniezależnianie 
się obu bytów, WNMK i  Ruchu. 
Z jednej strony panie jako strażniczki, 
„pieczęć charyzmatu”, były bardzo 
ważne dla Ruchu. One wiele rzeczy 
wiedziały i pamiętały, przez lata będąc 
blisko Ojca. Warto pamiętać, że różne 
informacje nie były wtedy spisane, 
i nie były dostępne wszędzie, za jed-
nym kliknięciem w  komputerze. 
Źródłem tych informacji były właśnie 
panie.

Z drugiej strony rosło w Ruchu zna-
czenie księży-moderatorów. Moderato-
rzy z oczywistych powodów mieli lepsze 
przygotowanie teologiczne i duszpaster-
skie niż panie ze Wspólnoty, mogli 
szybko przyswajać różne nowe idee, 
które głosił Ks. Franciszek, i dyskutować 
o nich z innymi księżmi, dzielić się do-
świadczeniem. Mieli podobny sposób 
patrzenia, zasób doświadczeń, więc 
naturalnie tworzyły się między nimi 
ściślejsze więzi niż z paniami. Mogli też 
stopniowo zastępować panie w zada-
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niach związanych z przekazem tego, co 
ważne w Ruchu. To do moderatorów 
spontanicznie zwracali się świeccy, po-
nieważ w strukturach księża byli posta-
wieni na czele i mieli decydujące zdanie.

3) Fizyczna nieobecność Ojca w Pol-
sce, a potem jego śmierć sprawiły, że 
zabrakło osoby spajającej, inspirującej, 
porządkującej Wspólnotę, a trzeba się 
było określić. Coraz więcej pań podej-
mowało konsekrację i  trzeba było 
ustalić, na jakich zasadach to się dzieje, 
jakie przepisy prawa kanonicznego mają 
to normować. Proces rozeznawania 
odbywał się wewnątrz Wspólnoty. 
Osoby spoza niej, nawet bardzo zaanga-
żowane w Ruch, nie miały na to wpływu, 
gdyż nie ich dotyczyły podejmowane 
decyzje, to nie oni tworzyli tę Wspól-
notę. Rozeznanie zakończyło się erygo-
waniem instytutu świeckiego życia 
konsekrowanego na prawie diecezjal-
nym pod nazwą „Instytut Niepokalanej 
Matki Kościoła”. Takie rozwiązanie 
prawne spowodowało doprecyzowanie 
formalne relacji Ruchu i Instytutu. Ruch 
jest szczególnym miejscem zaangażo-
wania się pań z instytutu, ale to nie jest 
dzieło, z którym wszystkie muszą być 
związane. Nie ma też żadnej zależności 
formalnej między oboma bytami. Jed-
nocześnie charyzmat INMK, zasady 
duchowości, życia pokrywają się z za-
sadniczymi elementami charyzmatu/
duchowości Ruchu Światło-Życie, bo 
wyrosły z jednego pnia.

Podobny proces miał miejsce w Ru-

chu. Wzrastała liczebność jego człon-
ków w  diecezjach. Stabilizowały się 
struktury na tym szczeblu. Pojawiła się 
wyraźnie specyfika poszczególnych 
doświadczeń w Kościołach lokalnych. 
Trzeba było samemu, bez Ojca, stawiać 
czoła tym procesom. Ważne było stwo-
rzenie jakiegoś punktu odniesienia, 
dokumentu czy prawa normującego, co 
jest „twardym rdzeniem” w  żywym 
i zmieniającym się doświadczeniu ruchu 
eklezjalnego. Coraz więcej młodych 
dorastało i chciało nadal żyć charyzma-
tem Światło-Życie. Okazywało się, że 
struktury Domowego Kościoła, które 
też rozwijały się w ramach swojej spe-
cyfiki, nieco inaczej funkcjonują niż te 
młodzieżowe. Rodziły się różne napię-
cia. Powyższe procesy (było ich więcej, 
ale to nie jest analiza społeczna czy hi-
storyczna) wpłynęły na konieczność 
sformalizowania czegoś w Ruchu. Za-
czął się proces, który zakończył się po-
wołaniem Stowarzyszenia Diakonia 
Ruchu Światło-Życie.

mOJE OSOBIStE 
DOŚWIADCZENIE

Do Wspólnoty Niepokalanej, Matki 
Kościoła przyszłam w 1993 roku. Od 
chęci do realizacji zajęło mi to zaledwie 
parę miesięcy, więc bardzo szybko. Nie 
znalazłam czasu, żeby o mojej decyzji 
poinformować moderatora diecezjal-
nego. Byłam bardzo młoda, nie zdąży-
łam zaistnieć w diecezji, więc modera-
tor diecezjalny mnie nie znał, najwyżej 



OazaPismo Ruchu Światło-Życie

45

z widzenia, ze spotkań odpowiedzial-
nych za wspólnoty parafialne. 

W  tym czasie członkinie WNMK 
mogły żyć tylko razem, w domach lub 
wspólnie zajmowanych mieszkaniach. 
Ja również weszłam do takich wspólnot 
życia. Po okresie trzech lat wróciłam 
do diecezji i zamieszkałam z powrotem 
z rodzicami, w swoim dawnym miesz-

kaniu. Taka forma życia, tzw. indywi-
dualnego została wtedy uprawomoc-
niona, ponieważ w  międzyczasie 
Wspólnota stała się instytutem świec-
kim. Był nadal ten sam moderator 
diecezjalny, ale przyjął mnie już jak 
panią z  instytutu. Paradoksalnie, od-
chodziłam z diecezji jako ktoś absolut-
nie nieznany, i po zaledwie trzech la-
tach już byłam tą osobą, która wie, 
rozumie i zna charyzmat w szczególny 
sposób.

Diecezje zabiegały wtedy o to, żeby 
na ich terenie mógł być ktoś ze wspól-
noty, to było nobilitujące, zapewniające 
dynamizm życia charyzmatem, wier-
ność temu charyzmatowi. Takie osoby 
były przyjmowane jako ważne i zorien-
towane w sprawach Ruchu, zdolne do 
podjęcia posługi. Jednocześnie trzeba 
było jednak zapewnić im mieszkanie 
i utrzymanie, co nie było wcale łatwe. 

Doświadczyłam tego „starego”, wcze-
śniejszego traktowania pań ze wspól-
noty. Ja jednak miałam już inne do-
świadczenie Ruchu, nie zmieniłam się 
radykalnie przez trzy lata i nie chcia-
łam przyjąć proponowanej mi roli. 
Dużo lepsze rozeznanie tego, co się 
działo w diecezji, miały te osoby, które 
były bardziej ustabilizowane życiowo 

niż ja i były od lat zaangażowane w jej 
struktury. Studiowałam wieczorowo 
na uczelni prywatnej, musiałam zaro-
bić na studia, w utrzymaniu pomagali 
mi rodzice. Ilość czasu, którą mogłam 
przeznaczyć na zaangażowanie w Ru-
chu, była bardzo ograniczona. Chcia-
łam być w nim nadal, ale oddolnie.

Już wtedy część osób z INMK chciała 
być w Ruchu właśnie oddolnie. Cho-
ciaż jestem w INMK, to nie zmienia 
mojego statusu, nie czyni ze mnie 
kogoś szczególnego na poziomie funk-
cjonowania w diecezji. Inna jest sytu-
acja tych osób, które wchodzą w struk-
tury centralne, bo one są kimś szcze-
gólny m,  a l e  to  w y ni ka  z   i ch 
zaangażowania, a nie z przynależności 
do INMK.

Obecnie wiele nowych członkiń, 
przychodząc do INMK, nie musi 
zmieniać miejsca zamieszkania i zaan-

Odchodziłam z diecezji jako ktoś absolutnie nieznany, i po 
zaledwie trzech latach już byłam tą osobą, która wie, 

rozumie i zna charyzmat w szczególny sposób. 
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gażowania. Często też ukrywa swoją 
decyzję przed innymi, aby właśnie nie 
być jakoś szczególnie traktowanym, co 
jest rzeczą istotną w instytutach świec-
kich. 

REFlEKSJA NA DZIŚ
Według mnie obecna relacja między 

INMK a Ruchem nie przynosi takich 
owoców, jakie mogłaby dać. Ojciec 
dbał o to, żeby był ciągły, wewnętrzny, 
szeroki przepływ życia między INMK 

a Ruchem. Sądzę, że teraz ten przepływ 
się zaburzył – ale być może dokonuje 
się on jakimiś innymi kanałami? Gdy-
byśmy byli bardziej świadomi tego 
procesu, chyba łatwiej byłoby wzajem-
nie czerpać inspiracje i słuchać głosu 
Ducha. Mam nadzieję, że Niepokalana, 
do której należy jedno i drugie dzieło, 
pracuje nad tym, żebyśmy byli otwarci 
na siebie nawzajem.

1) Wiele pań z INMK angażuje się 
intensywnie w pracę Ruchu na różnych 
jego szczeblach. Działają na równi 
z innymi świeckimi i księżmi. Wzajem-
nie się słuchamy i uzupełniamy. Taka 
współpraca z pewnością płynie szero-
kim strumieniem. 

2) Kiedyś wszystkie członkinie 
INMK żyły wspólnie, tworzyły małe 
centra. Ks. Franciszek chciał, żeby te 
centra były miejscem przekazywania 
życia, spotkania, doświadczenia ży-
wego Kościoła, życia razem we wspól-
nocie chrześcijan – w tak intensywny 
sposób, żeby to promieniowało na 
innych. W  ostatnich latach coraz 
więcej pań żyje indywidualnie. Spadła 
intensywność przeżyć związana ze 
wspólnym zamieszkaniem, ale jedno-

cześnie wzrosło doświadczenie życia 
w świecie tymi prawdami tam, gdzie 
jesteśmy. Chodzi o przenikanie świata 
w tym miejscu, gdzie dana członkini 
jest – o wykorzystywanie charyzmatu 
światło-życie w innych dziełach, przy 
jednoczesnym zachowaniu własnej 
tożsamości i świadomości, że moja siła 
apostolska płynie z  podstawowych 
prawd, którymi nadal żyję, niezależnie 
od tego, gdzie mieszkam, pracuję, 
przebywam.

Podobnie spostrzegam obecną sytu-
ację Ruchu. Wspólnoty młodzieżowe 
są coraz mniejsze, maleją siła i dyna-
mizm, które wypływały z bycia w du-
żej, prężnie działającej grupie. Może 

Chociaż jestem w INMK, to nie zmienia mojego statusu, nie 
czyni ze mnie kogoś szczególnego na poziomie funkcjonowania 

w diecezji. Inna jest sytuacja tych osób, które wchodzą 
w struktury centralne, bo one są kimś szczególnym, ale to 

wynika z ich zaangażowania, a nie z przynależności do INMK.
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trzeba uczyć się żyć razem tym samym 
charyzmatem na odległość? Może 
chodzi o to, żeby starać się przemieniać 
świat moim charyzmatem, nie pozwo-
lić się światu zwyciężyć? 

NA PRZySZłOŚć
1) W ostatnim czasie w INMK działo 

się bardzo wiele i bardzo szybko. Został 
podjęty duży wysiłek, by uporządko-
wać różne sprawy. Szukałyśmy odpo-
wiedzi na pytanie, do czego nas Pan 
Bóg zaprasza. Doświadczałyśmy, jak 
trudno nam dbać we wspólnocie, żeby 
rozeznanie działo się we wzajemnym 
poszanowaniu zdania różnych osób, 
zasłuchaniu, co Pan Bóg mówi do całej 
wspólnoty i co rozeznają jej odpowie-
dzialni. Rodziły się konflikty i napięcia. 
Nie zawsze umiałyśmy sobie z  nimi 
skutecznie radzić. Podobne rzeczy 
dzieją się zapewne w Ruchu, już nie-
długo kolejna kongregacja Stowarzy-
szenia. Będziemy starali się słuchać 
Pana, szukać Jego światła, poszukiwać, 
jakimi drogami ma iść Ruch. Czy 
możemy czerpać wzajemnie ze swoich 
doświadczeń? Tu nie chodzi o naśla-
dowanie rozwiązań wypracowanych 
w INMK, ale o pewne doświadczenie 
poszukiwania światła, rozwiązań na 
dzisiejsze czasy i jednocześnie podej-
mowania trudu wierności.

2) Jednym ze sposobów rozeznania 
jest badanie owoców podejmowanych 
wyborów. INMK działa szeroko, Ruch 
też. Gdzie szukać tych owoców? 

Można gdziekolwiek, a  może warto 
szukać u  siebie nawzajem? Owocem 
rozwoju i wzrastania wspólnoty było 
m.in. powstanie Ruchu. Później owoce 
były wynikiem działania różnych osób, 
nie tylko wprost zaangażowania 
INMK. I teraz jest podobnie. Ale jeśli 
my planujemy nasze instytutowe dzia-
łania, i nie będziemy patrzeć między 
innymi na owoce, jakie wydawane są 
w  Ruchu, to wydaje mi się, że nie 
dojdziemy do właściwych rozwiązań.

3) W  ramach naszych poszukiwań 
doświadczyłyśmy trudności związa-
nych ze słuchaniem różnych głosów 
we wspólnocie, także osób mniej 
znaczących. Doświadczyłyśmy napięć 
i konfliktów. Podejmowanie trudnych 
tematów jest wartościowe, nawet jeśli 
dyskusja odbywa się w sposób niedoj-
rzały. We wspólnocie przerabiamy 
pewne rzeczy – z zewnątrz to wygląda 
jak kłótnie. Ale tak funkcjonuje ro-
dzina, w której mówi się o problemach. 
Nasz sposób podejmowania i rozwią-
zywania konfliktów może rzutować na 
to, co dzieje się w Ruchu. Może zachęca 
do tego, żeby podejmować nowe wy-
zwania, trudne kwestie, i rozwiązywać 
je nie przy pomocy arbitralnych decy-
zji, ale na drodze szerokiego dialogu 
i zasłuchania w każdy głos.
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Środkowy wschód
Przyzwyczailiśmy się myśleć o paniach z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła 

jako o diakonii stałej Ruchu. Konkretne osoby kojarzą się nam z konkretnymi 
miejscami, a przede wszystkim z Krościenkiem: Kopią Górką, Cedronem i Jagiel-
lońską. Tymczasem członkinie INMK mieszkają w różnych miejscach, wykonują 

różne prace i w różny sposób przyczyniają się do wzrostu żywego Kościoła. 
Jak to robią na terenie diecezji siedleckiej?
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Agnieszka Salamucha: W jaki spo-
sób znalazłyście się w gronie współpra-
cowników Księdza Biskupa Zbigniewa 
Kiernikowskiego?

Dorota Franków: Dzięki wcześniej-
szej znajomości z nim. A dokładniej – 
dzięki Bożenie Kondrackiej, która przez 
dziesięć lat była sekretarką w Instytucie 
Polskim w Rzymie za czasów, kiedy ks. 
Kiernikowski był tam rektorem. Ja 
i  Irena przyjeżdżałyśmy wtedy do 
Rzymu na zaproszenie Rektora i poma-
gałyśmy głównie w pracach redakcyj-
nych. A  potem, kiedy Ksiądz Rektor 
został biskupem, zaprosił nas do współ-
pracy w swojej diecezji.

AS: Jak długo mieszkacie w  Siedl-
cach?

Irena Chłopkowska: Bożena i  ja – 
dziesięć lat, od 2003 roku.

DF: A ja rok krócej, bo od Triduum 
Paschalnego 2004 roku.

AS: Czym się zajmujecie?
DF: Nasza podstawowa praca to 

prowadzenie sekretariatu Biskupa. Do 
tego dochodzą inne zaangażowania, 
związane z zadaniami podejmowanymi 
przez różne wydziały Kurii Diecezjalnej 
albo inne instytucje diecezjalne.

ICh: Zajmujemy się też formacją – 
w różnych środowiskach i na różnych 
poziomach.

WyŻSZE SEmINARIUm 
DUCHOWNE

AS: Dorota, zacznijmy od Ciebie. 
Jesteś jedyną w Polsce kobietą-wycho-

wawcą seminaryjnym. Jak to się stało?
DF: Bardzo prozaicznie. W  2006 

roku miałam zorganizować nowe 
miejsce dla kleryków w  tak zwanym 
okresie propedeutycznym, czyli dla 
kleryków dwóch pierwszych lat stu-
diów seminaryjnych. Pomysł Księdza 
Biskupa był taki, żeby młodsi klerycy 
przeżywali swoją formację osobno, 
w innym budynku. Sam budynek już 
istniał. To było stare seminarium 
(w odróżnieniu od nowo wybudowa-
nego, mieszczącego się w  Nowym 
Opolu pod Siedlcami), które trzeba 
było odpowiednio przygotować. Wią-
zało się to między innymi z kupieniem 
szaf, biurek, łóżek do kleryckich poko-
jów, wyposażeniem sal wykładowych, 
sali rekreacyjnej, auli i sekretariatu oraz 
z wyremontowaniem tych wszystkich 
pomieszczeń.

AS: Akurat urządzanie wnętrz koja-
rzy się raczej kobieco...

DF: Ale robiliśmy to razem z ówcze-
snym księdzem wicerektorem! (śmiech)

AS: Meblowanie to początek zaanga-
żowania w prace seminarium. A po-
tem?

DF: A potem – prawdę mówiąc, nie 
pamiętam, jak i kiedy to się stało, że 
zostałam w seminarium jako wycho-
wawca. Ksiądz Biskup chciał wprowa-
dzić zmiany w  formacji przyszłych 
kapłanów. Pracowaliśmy nad nimi 
w zespole moderatorów. 

AS: Dlaczego akurat Ty zostałaś 
wychowawczynią kleryków? 
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DF: Mam doświadczenie – tak jak 
zresztą każda z nas – pracy w formacji 
katechumenalnej Ruchu Światło-Życie 
z uczniami szkół ponadpodstawowych 
i  ze studentami oraz kilkunastoletnie 
doświadczenie formacji katechumenal-
nej w  Domowym Kościele. Była to 
praca z małżeństwami, a więc z doro-
słymi ludźmi. Te doświadczenia bardzo 
się przydają w pracy z klerykami.

AS: Na czym polega nowa koncepcja 
formacji seminaryjnej?

DF: Formacja jest tu rozumiana jako 
droga, związana z pewnymi progami, 
które trzeba przejść. Adhortacja apo-
stolska Pastores dabo vobis mówi, że 
seminarium jest wspólnotą wychowaw-
czą w  drodze, wspólnotą uczniów 
chodzących za Mistrzem – jak to było 
kiedyś. Formacja w siedleckim semi-
narium jest mocno związana ze słowem 
Bożym. Nie chodzi tylko o to, czy się 
to Słowo intelektualnie rozumie, mniej 
lub więcej – ale przede wszystkim o to, 
żeby ono kształtowało życie. A to jest 
przecież nasz podstawowy dar i zada-
nie: światło-życie. Klerycy formowani 
są też do przeżywania liturgii jako 
miejsca i czasu, w którym dokonuje się 
ich zbawienie, następuje przemiana 
mentalności, a  codzienność staje się 
potem liturgią życia. W okresie prope-
deutycznym akcent jest położony na 
formację ludzką i ogólnochrześcijań-
ską.

AS: Jakie zajęcia prowadzicie w se-
minarium?

ICh: Od kilku lat prowadzę wykład 
fakultatywny na temat teologii ewan-
gelizacji. Jest to związane z moją spe-
cjalizacją teologiczną, ale także z na-
uczaniem o ewangelizacji ks. F. Blach-
nickiego, z  którego „od zawsze” 
korzystam. Opieram się także na do-
świadczeniu, jakie zdobyłam, będąc 
w  latach osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku w Centralnej Diakonii Ewange-
lizacji. Kiedy opowiadam chłopakom, 
którzy urodzili się już po roku 1989, 
jak wyglądała wtedy ewangelizacja, 
i w kontekście Kościoła, i w kontekście 
politycznym, czuję się jak babcia we-
teranka (śmiech). Dla nich to jest 
trudne do wyobrażenia, że ktoś był 
zatrzymany na 48 godzin za to, że 
przewoził film „Jezus”, że byliśmy 
spisywani przez władze, że Ameryka-
nie, od których uczyliśmy się ewange-
lizacji, zostali wyrzuceni z kraju... 

DF: Ja natomiast miałam wykład 
fakultatywny z  teologii ruchów od-
nowy w Kościele i nowych wspólnot 
oraz z kultury języka polskiego. Obec-
nie prowadzę zajęcia formacyjne 
z  wprowadzenia do Liturgii godzin 
i z zasad poprawnego czytania. A wcze-
śniej animowałam kręgi biblijne. 
Okazało się, że dla kleryków krąg był 
trudny! Trzeba mieć doświadczenie 
w czytaniu i słuchaniu słowa Bożego, 
w dzieleniu się nim, w odnoszeniu go 
do swego życia. Na początku wolimy 
posługiwać się schematami – kateche-
tycznymi, moralizatorskimi, pobożno-
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ściowymi. A  jeżeli ktoś tkwi w sche-
matach, to stawia mur słowu. Słowo 
Boże chce nas zaskakiwać, chce, byśmy 
odkrywali je wciąż na nowo i zmieniali 
swoje życie, a nie wygodnie żyli. Jeżeli 
jesteśmy na nie otwarci, to wywraca do 
góry nogami nasze myślenie.

AS: Możesz podać przykład?
DF: Często obserwuję takie postawy, 

że kiedy młody kandydat przychodzi 
do seminarium i staje się klerykiem, to 
uważa, że jest na szczycie doskonałości, 
potem jeszcze przypieczętowanym 
święceniami diakonatu i prezbiteratu. 
A  my przecież nie jesteśmy ludźmi 
doskonałymi, tylko grzesznymi. Pew-
nego razu rozważaliśmy fragment 
z  Ewangelii św. Jana z  trzeciego roz-
działu, mówiący o zbliżaniu się czło-
wieka do światła albo uciekaniu od 
niego. Bo w  świetle okazuje się, kim 

jesteśmy. Kto czyni źle i uważa się za 
doskonałego, ucieka od światła, żeby 
nie okazało się, kim jest naprawdę. Kto 
zaś czyni źle i wie, że jest tylko grzesz-
nikiem, nie boi się światła, bo zna 
prawdę o sobie. Idąc do światła, spełnia 
wymagania prawdy. Grzesznik ma 
przystęp do światła, do Pana Boga! To 
była dla nas Dobra Nowina. Podpo-
wiadaliśmy sobie, jakie sytuacje w na-
szym życiu mogą być zgodne z wezwa-
niem zbliżania się grzesznika do 
światła. Rozmawialiśmy o tym, że jak 
komuś z nas coś się nie uda, gdy ktoś 
zaszkodzi swojemu bratu, wyrządzi mu 
jakieś zło – żeby nie próbował wszyst-
kiego zatuszować, żeby nie udawał 
doskonałego, bez winy i zmazy, lecz by 
dał się oświecić światłu Bożemu. Tacy 
właśnie niedoskonali mamy przystęp 
do Pana Boga, bo On jest nam wtedy 
potrzebny.

AS: Czy klerycy mogą być zaanga-
żowani w  formację Ruchu Światło-
Życie?

DF: Tak. Ksiądz Biskup widzi sens 
w tym, żeby klerycy przeżywali forma-
cję w  ruchach kościelnych. Chodzi 
o nasz Ruch Światło-Życie i Neokate-
chumenat, ponieważ w nich jest for-
macja katechumenalna, formacja 
wiary, która najlepiej odpowiada for-
macji seminaryjnej.

Zaczęliśmy bardzo delikatnie: 
osobno każdemu klerykowi propono-
waliśmy wyjazd na rekolekcje oazowe. 
Potem, kiedy więcej kleryków przeżyło Irena Chłopkowska
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swoje oazy, zaczęliśmy organizować 
spotkania całej oazowej wspólnoty 
seminaryjnej z  agapą, godziną świa-
dectwa po rekolekcjach, były też cele-
bracje słowa Bożego. Teraz przyszedł 
taki moment, że klerycy chcą przeży-
wać formację roczną, związaną z po-
szczególnymi stopniami. Oni sami tego 
zapragnęli, dojrzeli do tego.

AS: Jak liczna jest wspólnota semi-
naryjna?

DF: Obecnie w oazowej wspólnocie 
seminaryjnej jest ponad połowa klery-
ków. Na spotkanie organizacyjne dla 
dwóch pierwszych lat przyszło 16 
kleryków na 19.

Bożena Kondracka: Warto zazna-
czyć, że klerycy wcześniej też uczest-
niczyli w  oazach. Niektórzy mieli za 
sobą formację podstawową – pełną 
albo przynajmniej jakąś jej część. 
W seminarium był zwyczaj, że alumni 
jeździli na oazy jako animatorzy, cza-
sami nawet – jeśli nie było księdza – 
jako moderatorzy. Nie przeżywali więc 
do końca swojej własnej formacji, ale 
posługiwali w oazach, niezależnie od 
tego, na jakim byli etapie formacji 
w Ruchu.

DF: Klerycy są w wieku studenckim, 
a  nie młodzieżowym, a  w  diecezji 
siedleckiej były oazy tylko dla mło-
dzieży licealnej i młodszej. Zachęciłam 
ich, żeby jeździli na oazy studenckie 
poza diecezję. Dzięki temu mogli też 
zobaczyć, jak ludzie z Ruchu spoza ich 
regionu – wschodniej, środkowej 

Polski – przeżywają formację. Myślę, 
że to jest ważne i  dla Ruchu, i  dla 
przeżywania tego charyzmatu przez 
nich. 

W pewnym momencie wielu klery-
ków zaczęło uczestniczyć w  rekolek-
cjach w  Krościenku – jako właśnie 
uczestnicy, animatorzy, animatorzy 
grup dziecięcych na Oazach Rodzin na 
Jagiellońskiej. Na Kopiej Górce dobrze 
znają kleryków z  diecezji siedleckiej 
(śmiech). Do Krościenka na COM je-
dzie zawsze jeden bus – ośmiu, dzie-
więciu kleryków. Uczestniczą też 
w kongregacjach na Jasnej Górze.

AS: Są znani nawet w Carlsbergu.
DF: Tak, tam też jeżdżą do pomocy. 

Myślę, że jeśli wielu z  nich przeżyje 
pełną formację, to potem będzie duże 
grono moderatorów, z których będzie 
można wybrać moderatora diecezjal-
nego i moderatorów rejonowych, nie 
tylko sprawnych organizacyjnie, ale też 
żyjących duchowością Ruchu. Taką 
mam nadzieję.

lItURGIA
AS: A co robisz Ty, Bożenko?
BK: Moim zasadniczym zajęciem, 

jak zresztą każdej z  nas, jest praca 
w sekretariacie Księdza Biskupa. Obej-
muje ona szeroki wachlarz zajęć i za-
dań: od prac porządkowych czy zwią-
zanych z archiwizacją, przez korespon-
dencję po pracę redakcyjną. Ponadto 
dodatkowo prowadzę ćwiczenia 
w Wyższym Seminarium Duchownym 
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i  w  Diecezjalnym Studium Muzyki 
Kościelnej. Celem tych ćwiczeń jest 
nabycie umiejętności przygotowania 
właściwych pieśni do konkretnej litur-
gii. Jest to ważne nie tylko dla organi-
stów, którzy zajmują się oprawą mu-
zyczną liturgii, ale też dla przyszłych 
księży, bo oni ostatecznie są odpowie-
dzialni za kształt liturgii w parafii. Na 
zajęciach czytamy teksty liturgii słowa 
z  konkretnego dnia liturgicznego, 
rozważamy to słowo Boże, dzielimy się 
nim, a potem dobieramy odpowiednie 
pieśni. Do tego potrzebne jest też 
wprowadzenie w poszczególne okresy 
roku liturgicznego, co też po części 
robię. Wzorem dla tych zajęć były dla 
mnie oazowe rekolekcje KAMUZO, 

które przeżywałam najpierw z Gizelą 
Skop, a potem przez kilka lat sama je 
organizowałam i prowadziłam. W die-
cezji korzystamy głównie z  naszego 
oazowego śpiewnika „Exsultate Deo”. 
Dzięki temu, przynajmniej w niektó-
rych parafiach, poszerza się repertuar 
pieśni śpiewanych w liturgii.

ICh: W  katedrze siedleckiej od 
dziesięciu lat sprawujemy modlitwę 
liturgiczną: w niedzielę nieszpory, a we 
wtorek jutrznię. Najpierw wprowadza-
łyśmy ludzi w umiejętność śpiewania 
psalmów, modlenia się Liturgią go-
dzin. Dzieliłyśmy się tym, co otrzyma-
łyśmy w Ruchu. I można powiedzieć, 
że to „chwyciło”. Są w diecezji zespoły 
muzyczne, chóry czy schole, które na 
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różne okazje przygotowują bardziej 
uroczysty sposób wykonania psalmo-
dii, i to jest piękne. Ale dla powszech-
nego użytku sposób śpiewania, który 
znamy z oaz, wydaje się być najbardziej 
przystępny. 

BK: Od jakiegoś czasu to klerycy 
z  młodszych roczników zajmują się 
prowadzeniem liturgii w katedrze – są 
już na tyle przygotowani, że mogą 
robić to sami. Ludzie, którzy uczestni-

czą w  liturgii godzin umieją się włą-
czyć, znają różne melodie. Nie trzeba 
ich wiele uczyć, wystarczy podać 
strony, każdy wie, gdzie czego szukać. 
Zawsze przychodzi kilkadziesiąt osób. 

ICh: Ta modlitwa staje się coraz 
bardziej znana i wiele osób z niej ko-
rzysta. Niedzielne nieszpory są re-
transmitowane w  Katolickim Radiu 
Podlasie, a w Liturgia godzin, sprawo-
wana w  Triduum Paschalne w  kate-
drze, jest transmitowana. Dzięki temu 
ludzie w całej diecezji mają możliwość 
i modlitwy, i zapoznania się ze sposo-
bem jej wykonywania. Dlatego już jest 
coraz łatwiej śpiewać psalmy, kiedy się 
spotykamy w  różnych miejscach. Bo 

jeśli w  diecezji odbywają się jakieś 
spotkania o  charakterze duszpaster-
skim, to modlimy się właśnie Liturgią 
godzin. Ale we wspólnotach parafial-
nych ciągle nabożeństwa górują nad 
modlitwą liturgiczną.

DF: Podczas Triduum Paschalnego 
i Zesłania Ducha Świętego korzystamy 
z  tekstów opracowanych muzycznie 
w  Ruchu i  przygotowanych przez 
Ruch.

ICh: Pamiętam, jak na początku, gdy 
jeszcze nie było tekstów, bolały nas ręce 
i plecy od spinania kserowanych ksią-
żeczek. Co prawda, kupiłyśmy teksty 
Liturgii Godzin w  Diakonii Słowa 
w Lublinie, ale ludzi przyszło o wiele, 
wiele więcej…

DF: Kiedyś w parafiach modlono się 
Liturgią godzin, najczęściej śpiewano 
nieszpory niedzielne. Kiedy teraz 
podczas zajęć z Liturgii godzin pytam 
kleryków, czy w  ich parafii coś się 
dzieje w  tym temacie, to nikt się nie 
zgłasza.

ICh: Jedynie tam, gdzie były mocne 
grupy oazowe – w Białej Podlaskiej czy 
w  Łukowie – ta modlitwa była i  jest 

Rozmawialiśmy o tym, że jak komuś z nas coś się nie uda, 
gdy ktoś zaszkodzi swojemu bratu, wyrządzi mu jakieś zło 

– żeby nie próbował wszystkiego zatuszować, żeby nie 
udawał doskonałego, bez winy i zmazy, lecz by dał się 

oświecić światłu Bożemu. Tacy właśnie niedoskonali mamy 
przystęp do Pana Boga, bo On jest nam wtedy potrzebny.
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pielęgnowana, zwłaszcza w  Triduum 
Paschalne.

DF: Przypominam sobie, że przez te 
wszystkie lata jeden kleryk powiedział, 
że w jego rodzinnej parafii są nieszpory 
w  Niedzielę Zmartwychwstania, tak 
zwane nieszpory chrzcielne z procesją 
do chrzcielnicy. A jeden z nich przy-
gotował w swojej parafii, bo na to po-
zwolił mu ksiądz proboszcz, godzinę 
czytań jako czuwanie przed Pasterką.

ICh: Jednym ze sposobów wprowa-
dzenia w głębię liturgii jest Diecezjalna 
Szkoła Liturgiczna, powołana przez 
naszego Biskupa. W założeniach struk-
tura poszczególnych sesji jest podobna 
do programu oaz modlitwy: zawiera 
element formacyjny i  informacyjny, 
jest wykład, katecheza, studium i me-
dytacja słowa Bożego, spotkania 
w grupach i ćwiczenia przygotowywa-
nie do pełnienia różnych funkcji litur-
gicznych. Wspólnie celebrujemy Litur-
gię Godzin i/lub liturgię Eucharystii. 
Program, który opracowałyśmy na 
początku, tzn. dziesięć lat temu, razem 
z przewodniczącym Diecezjalnej Ko-
misji Liturgicznej, jest realizowany do 
teraz, choć czasem modyfikowany 
i w okrojonym wymiarze. Na początku 
udawało nam się spotykać już w piątek 
wieczorem i być razem do następnego 
wieczoru, kiedy to sprawowaliśmy 
wspólnie niedzielną Eucharystię lub 
pierwsze nieszpory. Obecnie zajęcia 
odbywają się w tylko soboty. Organi-
zujemy Szkołę w  różnych miejscach 

diecezji, żeby osoby z różnych rejonów 
miały łatwiejszy dojazd na spotkania. 
Często ludzie przychodzą z  jakimiś 
oporami, bo trzeba na to poświęcić 
swój czas, a w dodatku przecież potra-
fią uczestniczyć we Mszy świętej… 
A potem są zadowoleni i żałują, że już 
się skończyło. Ta Szkoła jest dozwolona 
od lat 18, a nawet od 20 (śmiech). 

AS: Dlaczego? 
IC: Taki był zamysł, żeby Szkoła 

miała charakter formacji mistagogicz-
nej dla dorosłych. Sposób przekazu, 
wprowadzania w głębię słowa Bożego 
i  liturgii jest dostosowany do ludzi 
dorosłych, mających już jakieś do-
świadczenie życiowe. Dzieci i młodzież 
mają większe możliwości formowania 
się w parafiach, zwłaszcza gdy są zaan-
gażowani w służbę liturgiczną. Z kate-
chezą dla dorosłych bywa różnie...

Rozumiem prowadzenie tej Szkoły 
jako realizowanie podstawowego za-
dania diakonii liturgicznej w Kościele 
lokalnym. Przekazujemy bardzo pod-
stawowe informacje, dotyczące liturgii, 
które na ogół nie są jednak ludziom 
znane. Dużo czasu przeznaczamy na 
poznanie struktury Eucharystii i głębi 
poszczególnych jej części, ale również 
na słuchanie słowa Bożego w kontek-
ście liturgii. Uczestnicy odkrywają, że 
liturgia jest czymś żywym, miejscem, 
w  którym Bóg dzisiaj spotyka się 
z nimi i ma im coś do powiedzenia. 

Zapraszamy też do Szkoły księży, 
żeby uczestniczyli w zajęciach ze swo-
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imi parafianami. Na początku zgła-
szało się ich nawet sporo, teraz mniej. 
Myślę, że dla nich to mogło być cie-
kawe doświadczenie. Jako klerycy 
mieli liturgikę w seminarium, ale teraz 
dysponują już pewnym doświadcze-
niem duszpasterskim i z innej perspek-
tywy patrzą na różne sprawy. Przypo-
mnienie sobie pewnej wiedzy, ale 
i wspólne przeżycia podczas Szkoły są 
bardzo pomocne do tego, by potem 
razem ze świeckimi kształtować litur-
gię w parafii. Motywacją dla powstania 
tej Szkoły było właśnie to, żeby była 
ona pomocą w zawiązywaniu i formo-
waniu zespołów liturgicznych w para-
fii. Często tak jest, ale często też nie 
wychodzi. 

DF: To historia znana z  Ruchu – 
oazowicze, ucząc się poprawnie prze-
żywać liturgię, rozumieć znaki i sym-
bole, w  parafii zderzali się z  barierą. 
Pełni zapału chcieli wszystko zrobić 
tak, jak było na oazie. Ale tak się nie 
da.

SZKOłA KAtECHIStóW 
PARAFIAlNyCH

DF: Doświadczenie, o którym opo-
wiadałyśmy, możemy przekazywać 
również w Diecezjalnej Szkole Kate-
chistów Parafialnych, która powstała 
w październiku 2012 roku przy Insty-
tucie Teologicznym w Siedlcach.

AS: Kto się może zgłosić do takiej 
szkoły i jaki jest jej cel?

BK: To dwuletnia szkoła dla osób 

świeckich, którzy będą pomagać 
duszpasterzom w prowadzeniu grup 
formacyjnych dorosłych, w szczegól-
ności w  przygotowaniu rodziców 
i  chrzestnych do chrztu dziecka, do 
Pierwszej Komunii świętej dzieci. 
Katechiści będą mogli uczestniczyć 
w przygotowaniach do bierzmowania 
i pomagać duszpasterzom w przygo-
towaniu narzeczonych do sakramentu 
małżeństwa.

Przygotowanie katechistów jest 
ukierunkowane najpierw na kształto-
wanie ich postaw zgodnych z Ewan-
gelią oraz na umiejętność dzielenia się 
swoją wiarą z  innymi. Uczestnicy 
szkoły mają zdobyć potrzebną im 
wiedzę teologiczną, a także umiejęt-
ności praktyczne, konieczne do gło-
szenia katechez.

AS: Ilu studentów liczy sobie ta 
szkoła?

BK: Zgłosiło się około 30 osób.

KAtECHUmENAt
IC: W naszej diecezji jest też pro-

wadzony katechumenat dla dorosłych 
i dla dzieci w wieku katechizacyjnym. 
Przygotowanie do przyjęcia sakra-
mentów wtajemniczenia trwa od 
września czy października do Wigilii 
Paschalnej. Jeśli doliczyć jeszcze okres 
mistagogii, to formacja katechume-
nów i neofitów zajmuje właściwie cały 
rok duszpasterski. Jestem bezpośred-
nio zaangażowana w to przygotowa-
nie. Pomagam między innymi w opra-
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cowaniu katechez, jestem też odpo-
wiedzialna za organizowanie spotkań 
formacyjnych dla osób, które się 
przygotowują do chrztu, i w pewnym 
wymiarze za ich przygotowanie do 
związanych z  wtajemniczeniem 
chrześcijańskim celebracji liturgicz-
nych.

Do towarzyszenia katechumenom 
w  roli poręczycieli, którzy czasem 
zostają ich chrzestnymi, zapraszamy 
pary małżeńskie – przede wszystkim 
z Domowego Kościoła czy z Neokate-
chumenatu – z całej diecezji. Wybie-
ramy rodziny, które mieszkają blisko 
osób przygotowujących się do chrztu. 
Te małżeństwa mają doświadczenie 
własnej formacji katechumenalnej, 
którym mogą służyć i które jednocze-
śnie mogą pogłębić, towarzysząc ka-
techumenom: razem z nimi słuchając 
katechez, a potem dzieląc się własnym 
świadectwem, jak przekazywane tre-
ści są obecne w ich życiu.

BK: Niejednokrotnie przyznają, że 
dzięki towarzyszeniu katechumenom 
sami pełniej przeżywają własny 
chrzest, zrozumieli potrzebę przygo-
towania do niego. W tym towarzysze-
niu chodzi o  to, by kandydaci do 
chrztu mieli możliwość porozmawia-
nia z kimś, kto jest już bardziej do-
świadczony w wierze; żeby im zaofe-
rować inne przeżycie niż tylko wysłu-
chanie  katechezy.  Jest  to  taka 
namiastka wspólnoty – choć lepiej 
powiedzieć, że mimo że malutka, to 

jednak wspólnota – wspólnota Ko-
ścioła, w której katechumeni powinni 
znaleźć właściwe przyjęcie i poznać, 
jak żyją chrześcijanie, jak wiara, którą 
wyznają, przekłada się na ich życie.

ICh: Jeśli chodzi o  nieochrzczone 
dzieci w  wieku szkolnym, a  czasem 
i niemowlęta, to w ciągu roku pracu-
jemy z ich rodzicami, aby oni zrozu-
mieli, o co chodzi w chrześcijaństwie, 
i zdecydowali, czy rzeczywiście chcą 
w nie wprowadzać swoje dzieci. (Dla 
dzieci Kościół przewiduje krótki ka-
techumenat, w  okresie Wielkiego 
Postu). Na ogół mają oni zawiłą histo-
rię, często trwają w związkach niefor-
malnych, są też samotne matki. Wielu 
z nich należy do tak zwanego margi-
nesu – nie tylko społecznego, ale 
niestety czasem i kościelnego. Można 
się nimi nie zajmować, ochrzcić im 
dziecko albo nie ochrzcić, co zdarza 
się w  niektórych parafiach. Chodzi 
jednak o to, żeby w tej sytuacji, w ja-
kiej są, głosić im słowo Boże, Dobrą 
Nowinę dla nich. Oczywiście, nie 
wszyscy reagują tak samo na to gło-
szenie. Są tacy, którzy traktują przy-
gotowanie do sakramentu tylko jako 
obowiązek. Ale są i  tacy, którzy od-
krywają, że Pan Bóg ma o nich inne 
zdanie, niż oni mają sami o sobie i niż 
ludzie mają o nich. Kiedy na przykład 
matka pięciorga dzieci, z  których 
każde ma inne nazwisko, odkrywa, że 
może żyć inaczej, bez zwracania 
uwagi na etykietkę, że może zacząć od 
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nowa, to dla mnie niesamowite prze-
życie. 

Przyszłam do stałej diakonii Ruchu 
Światło-Życie z pragnieniem zajmo-
wania się katechumenatem – przed 
czy pochrzcielnym. I właśnie Pan Bóg 
pozwala mi to realizować. Te wszyst-
kie etapy i celebracje, które w forma-
cji Ruchu łączą się formacją deutero-
katechumenalną, nabierają innego 
wymiaru, gdy przeżywam je razem 
z  katechumenami, towarzysząc im 
w ich drodze.

DZIAłAlNOŚć REDAKCyJNA
DF: Prowadzimy jeszcze szeroką 

działalność redakcyjno-korektorską 
publikacji Księdza Biskupa i tego, co 

przygotowują poszczególne wydziały 
kurii.

IC: Siedzimy i dłubiemy (śmiech).
DF: Mogę opowiedzieć o Katechi-

zmie Siedleckim. Zaczynaliśmy od 
pracy nad redagowaniem katechizmu 
przydatnego w przygotowaniu kandy-
datów do sakramentu bierzmowania, 
a wyszła z tego poważna publikacja. 
W redakcję włączył się także Ksiądz 
Biskup. Katechizm recenzowało 
dwóch profesorów wyższych uczelni. 
Miał on też swoją diecezjalną promo-
cję z  udziałem lokalnych mediów 
katolickich.

ICh: Redagujemy też i publikujemy 
materiały z corocznych diecezjalnych 
sympozjów liturgicznych. Przez kilka 

Dorota Franków wraz z klerykami na COM w Wieczerniku
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lat sympozja były związane z  sakra-
mentem chrztu. Ostatnie dwa i kilka 
następnych zostało poświęconych 
sakramentowi Eucharystii. Potem 
będzie o bierzmowaniu.

DF: Dziewiąty rok są też wydawane 
„Teologiczne Studia Siedleckie”, cza-
sopismo tworzone przez środowisko 

wykładowców wyższego seminarium 
duchownego.

SyNOD
AS: W diecezji siedleckiej rozpoczął 

się synod. Co to dla Was znaczy? 
DF: Mamy jedyną w  swoim życiu 

okazję uczestniczenia w takim wyda-
rzeniu. Nie każdemu jest to dane. 
Synod ma charakter prawodawczy, 
pastoralny, liturgiczny itd. Dotyczy 
wszystkich dziedzin życia w diecezji.

AS: Po co „robi się” synod diece-
zjalny?

BK: Najprościej można powiedzieć, 
że chodzi o przełożenie tego, co jest 
ogólnokościelnym prawem, na życie 
konkretnych wspólnot diecezjalnych, 
parafialnych. Przyglądamy się, jakie 
są zasady życia Kościoła w  danej 
dziedzinie, potem – czy u nas tak to 
funkcjonuje, i na końcu, jak w ewan-

gelicznej rewizji życia – co możemy 
zrobić, żeby było tak, jak powinno 
być. 

AS: Jak długo trwa taki synod?
BK: Kilka lat. Zakończenie Synodu 

Diecezji Siedleckiej zaplanowane jest 
na 2018 rok. Mniej więcej raz na dwa 
miesiące spotykają się zespoły syno-

dalne. Praca zespołów polega nie 
tylko na studiowaniu dokumentów 
czy zaznajamianie się z nauczaniem 
Kościoła w danej dziedzinie. Człon-
kowie parafialnych zespołów uczest-
niczą w  liturgii Eucharystii, którą 
wspólnie przygotowują, przeżywają 
celebrację słowa Bożego, słuchają 
katechezy i w oparciu o te elementy 
rozważają dany temat. Potem przysy-
łają wnioski do sekretariatu synodu. 
Efekty pracy zostaną ujęte w aktach 
synodu, mających charakter norma-
tywny, czyli będących zaleceniami dla 
wszystkich parafii i innych placówek 
duszpasterskich diecezji.

AS: Czy jesteście w jakimś zespole?
BK: Każda w  innym. A  poza tym 

wspomagamy sekretariat synodu. Ja 
na przykład zajmuję się obecnie re-
dakcją pierwszego biuletynu synodu, 
czyli dokumentów związanych z  sy-

Są tacy, którzy traktują przygotowanie do sakramentu tylko 
jako obowiązek. Ale są i tacy, którzy odkrywają, że Pan Bóg 
ma o nich inne zdanie, niż oni mają sami o sobie i niż ludzie 

mają o nich. 
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nodem, które do tej pory się ukazały. 
Tych biuletynów będzie więcej, bo 
wszystkie prace muszą być na bieżąco 
dokumentowane.

AS: Myślicie, że z  tego będzie coś 
więcej niż mnożenie papierów?

BK: Już teraz jest więcej, bo anga-
żują się konkretni ludzie świeccy. Nie 
we wszystkich parafiach w  jednako-
wym stopniu, ale – jak to słyszymy 
w  relacjach przekazywanych w  na-
szych diecezjalnych mediach – ludzie 
cieszą się, mogąc uczestniczyć w ten 
sposób w życiu Kościoła, w podejmo-
waniu odpowiedzialności za kształt 
życia w swoich parafiach.

DF: Na pewno zmieni się świado-
mość ludzi w parafii.

ICh: Dużo zależy od duszpasterzy, 
od tego, jak oni to przeprowadzą 

w  swoich wspólnotach. Na pewno 
synod jest szansą wprowadzenia pa-
rafian w głębię życia Kościoła. 

DF: Będziemy miały pełne doświad-
czenie, kiedy będziemy uczestniczyć 
w zakończeniu tego synodu, to znaczy 
w 2018 roku (śmiech).

KIJ W mROWISKO
AS: Brzmi to wszystko imponująco, 

ale – jaka jest reakcja ludzi? Wyczuwam 
silny opór materiału – tradycyjnego 
modelu polskiego katolicyzmu. 

BK: W  pewnym okresie, również 
dzięki formacji Ruchu Światło-Życie 
i  oazom, na tym terenie sporo się 
zmieniło w świadomości ludzi świec-
kich. Ale teraz wracają pewne zwyczaje 
z przeszłości. Np. w parafiach kiedyś 
czymś normalnym była Komunia 

Bożena Kondracka
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święta przyjmowana procesyjnie – 
a  obecnie wraca się do Komunii na 
klęcząco, wzdłuż kościoła. 

ICh: Niektórzy, o  ekstremalnym 
podejściu do tej sprawy, mówią nawet, 
że Jan Paweł II umarł z tego powodu, 
że pozwolił przyjmować Komunię 
świętą na stojąco.

BK: Myślę, że w całej Polsce – może 
i na świecie – ludzie religijni są bardzo 
podatni na objawienia, które się szerzą, 
zwłaszcza przez Internet. Niestety, 
normalna, zdrowa formacja kościelna 
czasami przegrywa z wątpliwymi obja-
wieniami...

DF: ... nowościami, cudownościami...
ICh: ... bo one nie wymagają we-

wnętrznej przemiany. Wystarczy, że 
będę pobożnie się zachowywać...

BK: ... odmówię serię modlitw...
ICh: …i  mam poczucie, że jestem 

pobożny.
DF: Człowiekowi tylko pobożnemu 

jest prościej. Chce wiedzieć i  nawet 
wymaga, żeby mu ktoś powiedział, co 
i jak ma robić. Tak czy trochę inaczej? 
Klęczeć czy stać? Skłonić się głęboko 
czy płytko? Czy Anioł Pański modlić 
się trzy razy dziennie czy raz? Jak to 
zrobię, to już jest grzech, czy jeszcze 

nie? O  wiele trudniej jest wchodzić 
w misterium – otwierać się na doświad-
czenie, w którym dotknie mnie Boża 
moc a moje życie się zmieni, czasem 
bardzo radykalnie.

AS: Usłyszałam niedawno myśl, która 
była dla mnie inspirująca. Przy głosze-
niu kerygmatu czasami następuje taki 

„przechył”: byłeś niewolnikiem grze-
chu, niewolnikiem szatana, a  teraz 
będziesz niewolnikiem Chrystusa. Stan 
niewoli pozostaje, tylko masz nowego 
pana i  musisz wejść w  nowe reguły. 
Każda odrobina swobody jest niebez-
pieczna. A  przecież Chrystus mówi: 
jesteś wolny. Nie musisz się bać, że 
zrobisz coś nie tak, a Ja ci natychmiast 
dołożę. 

DF: Sprawa lęku i niewoli to sprawa 
szatańska.

AS: To jest też myślenie: jak się rano 
pomodlę, to cały ten dzień jest jakiś 
lepszy. Jak złożę ofiarę dobremu 
Mzimu, to dobre Mzimu będzie dzia-
łać na moją korzyść.

ICh: Tak, a co składam, to już inna 
sprawa. W  starożytnej Kartaginie, 
żeby oszukać bóstwo, któremu nale-
żało ofiarować przez spalenie pierwo-
rodne dziecko, wymyślano różne 

Człowiekowi tylko pobożnemu jest prościej. Chce wiedzieć 
i nawet wymaga, żeby mu ktoś powiedział, co i jak ma 

robić. Tak czy trochę inaczej? Klęczeć czy stać? Skłonić się 
głęboko czy płytko? 
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sposoby, aby obejść to wymaganie. Na 
przykład, zamiast pierworodnego 
syna spalano pierworodne małpiątko, 
ubrane jak dziecko…

DF: Religijność w  człowieku jest 
czymś tak naturalnym, że czasami 
chrześcijaństwo nie może zmienić tej 
naturalnej religijności. Każdy czło-
wiek przynajmniej raz w swoim życiu 
pomyślał, że istnieje coś ponad świa-
tem materialnym. Ale chrześcijań-
stwo jest w pewnym sensie anty-po-
bożnościowe, a-pobożnościowe, a-
religijne.

ICh: Od lat nasz Biskup co tydzień 
– ostatnio trochę rzadziej – prowadzi 
celebracje słowa Bożego w katedrze, 
otwarte dla wszystkich chętnych. 
Kiedyś przychodziło 100-150 osób, 
teraz przychodzi już nawet kilkaset. 
Tutaj uczymy się słuchania słowa, 
uczymy się też historii zbawienia. Dla 
mnie to jest też ciągle odkrywanie, jak 
szczegółowo historia Starego Testa-
mentu zapowiadała i przygotowywała 
przyjście Jezusa, czas zbawienia.

BK: I że ta historia zbawienia to jest 
moja historia. Odkrywam, że Bóg 
prowadzi ze mną moją historię zba-
wienia przez różne wydarzenia. 
Dzięki temu, że słucham słowa, mogę 
odczytywać też aktualne wydarzenia 
mojego życia, zobaczyć, jak Pan Bóg 
przez te wydarzenia mnie prowadzi.

ICh: Ciągle dostrzegam potrzebę 
przemiany myślenia, jeśli chodzi 
o  teologię pastoralną. I o  taką prze-

mianę w naszym Kościele się modlę. 
To, co wprowadza Ksiądz Biskup, jest 
spójne z tym, co wiemy – nie tylko ze 
studiów teologicznych, ale z naucza-
nia ks. F. Blachnickiego i z doświad-
czenia Ruchu Światło-Życie – o ekle-
zjologii i teologii pastoralnej: co po-
winno być w parafii, jak powinno się 
głosić słowo Boże, jak sprawować 
i  przeżywać liturgię. To nie jest ani 
nasze, ruchowe, ani neokatechume-
nalne, ale po prostu kościelne. Tym-
czasem niekiedy spotyka się to z opo-
rem i  traktowane jest jako wymysł 
biskupa lub narzucanie wszystkim 
„neokatechuemenalnych praktyk”.

BK: Wiele osób, które nie akceptują 
biskupa, jednocześnie nie akceptuje 
nas. Ale są też osoby świeckie i księża, 
z  którymi dobrze się współpracuje. 
Nie są to tłumy. Trzeba jeszcze dużo 
pracy. I nie wiem, czego jeszcze – na 
pewno mocy Ducha Świętego.

rozmawiała Agnieszka Salamucha
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Z innego 
punktu widzenia

Agnieszka Salamucha: Pochodzisz 
z  Łosic, jesteś rodowitą diecezjanką 
siedlecką.

Anna Jakimiuk: Tak, w  roku 2012 
minęło 30 lat od mojej pierwszej oazy. 
Tutaj, jako młody człowiek, w Ruchu 
Światło-Życie spotkałam Pana Jezusa. 
Ponad 20 lat temu wyjechałam z  tej 
diecezji. Przez długi czas byłam zaanga-
żowana w formację młodzieżową Ruchu 
Światło-Życie: w  Wiśle, Krościenku, 
Carlsbergu. A teraz zatoczyłam szerokie 
koło i wróciłam. Wyjechałam z domu 
w 1986 roku, a wróciłam w 2009. Nie 
było mnie 23 lata.

AS: Chciałaś wrócić właśnie tutaj?
AJ: Wróciłam z Niemiec do Polski po 

piętnastu latach, ale nie myślałam wcale, 
że wrócę w rodzinne strony. Okazało się, 
że akurat była potrzebna pomoc w domu 
ks. biskupa w Siedlcach. Pracowałam 
tam przez rok. W tym czasie odkryłam 
nowe możliwości dotyczące pracy i za-
angażowania w Ruchu. Zamieszkałam 
samodzielnie i podjęłam pracę. Jestem 
też bardzo wdzięczna Bogu, że miesz-
kam blisko mojej rodziny naturalnej, 
rodziców i braci z ich rodzinami.

AS: Gdzie pracujesz?
AJ: Jestem katechetką w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, 
popularnie zwanej Samochodówką. 

Kiedy ludzie z Siedlec słyszą „Samocho-
dówka”, od razu wiedzą, o co chodzi. 
Uczę przyszłych mechaników i techni-
ków samochodowych, specjalistów 
w zakresie gastronomii i hotelarstwa. 
Mam grupy męskie, prawie całkowicie 
żeńskie, i  mieszane. Uczę wszystkie 
klasy, od pierwszej do czwartej. Mło-
dzież była mi zawsze bliska, chociaż 
teraz poznaję ją od zupełnie innej strony 
niż ta oazowa. Rzeczywistość jest często 
brutalna. Dostrzegam, jak trudne jest 
ich życie, zależy mi na nich. Myślę, że 
mam dosyć dobry kontakt z młodzieżą. 
Uważam, że to zasługa Ruchu.

W 2012 roku ksiądz proboszcz zapro-
ponował mi – zresztą tak samo jak 
wszystkim katechetom pracującym na 
terenie parafii katedralnej – pomoc 
w przygotowaniu kandydatów do bierz-
mowania. Po raz pierwszy w tej parafii 
wszyscy kandydaci podzieleni są na 
grupy, prowadzę jedną z nich. Od tego 
roku nie ma już tzw. indeksów, w któ-
rych, o zgrozo, wszystko musiało być 
zaliczone i odhaczone, a przygotowanie 
do bierzmowania sprowadzało się 
w dużej mierze do zdobywania podpi-
sów.

AS: Co stanie się z  tymi młodymi 
później?

AJ: Na terenie parafii istnieje KSM 
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i trzy Wspólnoty Drogi Neokatechume-
nalnej – oazy młodzieżowej nie ma. 
Jeżeli ci młodzi ludzie zechcą dalej się 
formować w grupie, mają jakąś szansę.

AS: Jakie jest Twoje zaangażowanie 
w Ruchu?

AJ: Po powrocie nie chciałam się ni-
gdzie wpychać na siłę. Wciągnęła mnie 
na nowo – w sposób cichy, bardzo na-
turalny – moja dawna animatorka, 
Docia. Piękne jest to, że po wielu latach 
spotkałam ludzi, z którymi jeździłam na 
oazy mlodzieżowe i oni dalej są w Ruchu 
– w Domowym Kościele, różnych dia-
koniach.

Jestem zaangażowana w  dwuletnią 
Diecezjalną Szkołę Animatora. Przyje-
chałam na jedną sesję, na drugą, potem 
Docia zaczęła się wycofywać, bo trudno 
jej było dojeżdżać z Warszawy, ma wiele 
różnych zaangażowań i zostałam mode-
ratorką tej szkoły. Współpracuję z ks. 

Markiem Andrzejukiem, moderatorem 
diecezjalnym, i animatorami, którzy są 
odpowiedzialni za małe grupy na DSA. 
Dla mnie jest ważne, że nie tylko razem 
posługujemy na DSA, ale też tworzymy 
grupę formacyjną. Raz w  miesiącu 
spotykamy się w Warszawie, u Doci, 
i przeżywamy spotkania przewidziane 
dla formacji permanentnej Ruchu. Za-
wsze dzielimy się życiem, planujemy 
kolejne sesje Szkoły.

AS: Dlaczego spotykacie się w War-
szawie?

AJ: Bo ludzie w większości tam stu-
diują. Dojeżdżamy z Siedlec we trójkę: 
ksiądz, jedna z animatorek i  ja. Dwie 
osoby, które studiują w Lublinie, nie są 
w stanie dojeżdżać i kontynuują swoją 
formację w Lublinie, przyjeżdżają tylko 
na Szkołę Animatora.

AS: Jak sobie radzicie z tym, że ekipa 
tworząca Szkołę Animatora kończy 
studia, zaczyna pracę, żeni się?

AJ: W tym roku mamy trzy pary na-
rzeczeńskie. Na drugi rok odejdą ze 
ścisłego grona diakonii cztery osoby. 
Prosiliśmy, aby każda z nich wskazała na 
osobę, która może ją zastąpić. I te osoby 
– młodsze i z mniejszym doświadcze-
niem – już weszły do naszego grona. Do 
końca roku będą animatorami – zastęp-
cami. Formują się z  nami, prowadzą 
grupy na Szkole Animatora, ale ten 
główny animator jeszcze czuwa. Idea jest 
taka, że bezpośredni kontakt z młodymi 
ludźmi mają inni młodzi ludzie. I – nie 
ma pustki, wychowujemy następców.



Oaza Pismo Ruchu Światło-Życie

66

AS: Jacy ludzie przyjeżdżają na szkołę 
animatora?

AJ: Uczestnicy zaczynają przyjeżdżać 
po II stopniu, ale Szkołę Animatora 
można ukończyć z dyplomem wtedy, 
kiedy jest się po III stopniu i po KODA. 
(Dwa lata temu zorganizowaliśmy 
KODA, na której było kilka osób, 
a w tym roku była KODA, na której lu-
dzie z naszej diecezji stanowili połowę 
uczestników).

AS: Czy na szkołę animatora przyjeż-
dżają też rodziny?

AJ: Nie. Tylko młodzież. Ale różne 
diakonie – oprócz diakonii ewangeliza-
cji i diakonii formacji diakonii, w któ-
rych zaangażowana jest dorosła mło-
dzież – opierają się na Domowym Ko-
ściele. Jest zalążek oazy dorosłych. 
Odbywają się regularnie spotkania 
moderatorów. Są dni wspólnoty mode-
ratorów i moderatorek.

AS: Jakie są priorytety, cele pracy 
Ruchu w diecezji?

AJ: W wychowaniu animatorów na 
DSA szczególny nacisk kładziemy na 
stronę duchową – życie rodzi się tylko 
z  życia. Moderator Diecezjalny, ks. 
Marek, ma mocną wizję katechume-
nalną. Nie chodzi o  to, aby „zaliczać” 
stopnie, ale o to, aby dojrzewać, a po-
szczególne etapy formacji Ruchu w tym 
pomagają. W zeszłym roku ks. Marek 
postawił jasne wymagania co do wy-
jazdu na III stopień – uczestnictwo 
w Triduum Paschalnym w formie reko-
lekcyjnej (to wymaganie oczywiście już 

wcześniej było, ale teoria nie zawsze 
pokrywała się z praktyką). To sprawiło, 
że w Triduum uczestniczyło już o wiele 
więcej osób niż w poprzednich latach.

Myślimy o swoim domu diecezjalnym, 
o centrum – a centrum to przede wszyst-
kim ludzie, którzy tam są, modlą się, 
i dopiero coś z tego wynika. To jest jakaś 
przyszłość.

AS: Na ile to, co się dzieje w Ruchu, 
współgra z tym, co się dzieje w diecezji?

AJ: Kilka osób ze Szkoły Animatora 
w różnych latach brało udział w Diece-
zjalnej Szkole Liturgicznej. Moderator 
diecezjalny prosił Irkę Chłopkowską 
o wzięcie tymczasowej odpowiedzialno-
ści za Diakonię Liturgiczną w diecezji. 
Rodziny Domowego Kościoła są zaan-
gażowane w towarzyszenie katechume-
nom w przygotowaniu do chrztu. Ks. 
Biskup ceni sobie to zaangażowanie, 
prosi o nie co roku. Sporo osób z Ruchu 
jest w różnych komisjach synodalnych. 
Ja jestem w komisji katechumenalnej. 
Dwa miesiące temu odbyło się spotkanie 
w domu ks. biskupa z odpowiedzial-
nymi Ruchu Światło-Życie w diecezji. 
Dzieliliśmy się różnymi sprawami, 
mówiliśmy też o brakach. A na końcu 
była wspaniała agapa.

AS: Jak godzisz zaangażowanie w Ru-
chu z normalnym życiem i pracą zawo-
dową?

AJ: Bywało tak, że trzy niedziele pod 
rząd miałam zajęte. W  piątek mam 
akurat siedem lekcji, a  poniedziałek 
zaczynam pracę od 8.00 rano. Przyjeż-
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dżam w niedzielę po południu, padnięta 
po Szkole Animatora, w poniedziałek 
rano do pracy, w  dodatku muszę się 
jeszcze przygotować. Przygotowanie do 
katechez zajmuje mi sporo czasu. Dzien-
nik elektroniczny też najczęściej wypeł-
niam w domu. Przez dwa lata należałam 
do katedralnej scholi liturgicznej Gau-
dete – posługa śpiewem jest mi bardzo 
bliska. Widzę, że nie jestem w stanie 
poświęcać zbyt wielu weekendów. Po-
trzebuję odpocząć.

AS: Czasami trzeba z pewnych rzeczy 
zrezygnować.

AJ: Pewnego razu byłam umówiona 
z ks. Markiem na wyjazd na spotkanie 
Diecezjalnej Diakonii Jedności. Akurat 
tego dnia omawiałam z czwartą klasą 
temat o  relacjach damsko-męskich 
i czystości przedmałżeńskiej. Nie o to 

chodzi, że gadali – tym się nie przej-
muję. Ale oni stawiali veto wobec 
wszystkiego, co ja mówiłam, bo jak 
mówili, nikt tak dzisiaj już nie żyje. 
Wiedziałam, że następnego dnia mam 
z nimi kolejną katechezę na ten temat 
i że muszę się lepiej przygotować, a co 
oni z tym zrobią, to już jest ich sprawa. 
Przyszłam do domu. Mieliśmy jechać 
mniej więcej za dwie, trzy godziny. 
Powrót był planowany dopiero po 
północy. A w piątek na siedem godzin 
do szkoły od rana. Stwierdziłam, że nie 
jestem w stanie. Chciało mi się płakać. 
Zadzwoniłam do ks. Marka. A on mówi: 
„Dobra, nic się nie stało”. Dlatego coraz 
lepiej rozumiem ludzi pracujących za-
wodowo i to, że człowiek wtedy różnych 
rzeczy nie jest w stanie zrobić. I to trzeba 
zrozumieć.
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Lipie i Rola to małe popegeerowskie 
wioski, które na mapie można znaleźć 
w trójkącie wyznaczanym przez miasta: 
Świdwin, Połczyn-Zdrój i  Białogard. 
Położone są wśród lasów i pól na terenie 
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, 
erygowanej przez papieża Pawła VI 
bullą z dnia 28 czerwca 1972 r. W 1976 r. 
po raz pierwszy odbyły się tam rekolek-
cje dla dziewcząt.

mIEJSCE NA OAZy
Rok 1976 był ważny dla Ruchu Świa-

tło-Życie w diecezji koszalińsko-koło-

Wspólnota 
Dzieci Łaski Bożej

brzeskiej, gdyż od tego czasu organizo-
waniem oaz diecezjalnych zajął się ks. 
Antoni Zieliński. Znał już Ruch oazowy, 
z  którym zetknął się przypadkowo 
w  Krościenku w  1974 roku. Postawa 
jednego z chłopców tak mu zaimpono-
wała, że postanowił poznać bliżej me-
tody pracy z młodzieżą proponowane 
w Oazie1. Otóż podczas pobytu w gó-
rach przypadkowo spotkał jednego 
z ministrantów z Poznania, z parafii św. 
Rocha, Waldemara Babicza2. „Kiedy go 
zagadnął, chłopiec odpowiedział, że 
choć jest mu bardzo miło, nie może 

1 M. Szypszak, Ruch Światło Życie w diecezji, dz. cyt., s. 23.
2 Ks. Antoni Zieliński pracował jako wikary w tej parafii (relacja ustna J. Juraszek).
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z nim teraz porozmawiać, ponieważ jest 
na rekolekcjach i dziś jest dzień pustyni, 
to znaczy milczenia. Taka odpowiedź 
kilkunastoletniego chłopca wprawiła ks. 
Antoniego w zdumienie”3. Rok później 
sam wziął udział w  rekolekcjach dla 
kapłanów, które organizowane były 
w Krościenku, i po wakacjach podjął 
odpowiedzialność Moderatora Ruchu 
w diecezji4.

Ks. Zieliński widząc potrzebę znale-
zienia siedziby do organizowania oaz, 
na konferencji dla księży poprosił zgro-
madzonych o udostępnienie miejsca na 
przeprowadzenie rekolekcji w wakacje. 
Na tę prośbę odpowiedział ks. Bogusław 
Piech, udostępniając plebanię w Lipiu. 
Mógł on dzięki temu wyjechać na urlop. 
Większość pomieszczeń w domu wy-
magała wysprzątania i remontu. Dlatego 
młodzież stanowiąca pierwszy zastęp 
animatorów w diecezji dojeżdżała z ks. 
Antonim Zielińskim i ks. Jerzym Lubiń-
skim z  Kołobrzegu, aby pracując od 
świtu do nocy przygotować dom na 
przyjęcie młodych ludzi. Podczas zor-
ganizowanych latem pierwszych reko-
lekcji w Lipiu młodzież spała na dmu-

chanych materacach. Księdzu Anto-
niemu rekolekcje te pomagał prowadzić 
ks. Tadeusz Piłaciński z  archidiecezji 
poznańskiej. Odbyły się dwa turnusy. 
Na pierwszym było 45 dziewcząt, na 
drugim ok. 30 chłopców. Joanna Jura-
szek, Urszula Zubek i Danuta Jarocka 
z Kołobrzegu były animatorkami.

W tym samym roku w dniach 9-10 
listopada przyjechał do Kołobrzegu ks. 
Franciszek Blachnicki. Przewodniczył 
on obradom „XXII zjazdu diecezjalnych 
i zakonnych duszpasterzy służby litur-
gicznej”5. Był tam także obecny ks. bi-
skup Ignacy Jeż. W trakcie zjazdu miały 
miejsce trzy sesje, jedna z nich dotyczyła 
bezpośrednio ruchu oazowego. Wizja 
ks. Blachnickiego wywołała bardzo 
burzliwą dyskusję. W swoim przemó-
wieniu podkreślił pozytywne elementy 
ruchu oazowego oraz życzył jego dal-
szego rozwoju6.

W ciągu roku odbywały się w diecezji 
dni wspólnoty i oazy modlitwy. W lu-
tym 1977 r. odbył się w Lipiu kurs dla 
animatorów prowadzony przez ks. An-
toniego, Danutę Wołowiec z Krościenka 
(delegatkę ks. Blachnickiego), Joannę 

3 E. Sienkiewicz, Światło, które staje się życiem, w: „Wierzę”, nr 49/611, 2003, s. 22.
4 Por. M. Szypszak, Ruch Światło Życie w diecezji, dz. cyt., s. 23.
5 Ks. Franciszek Blachnicki oprócz działalności naukowej w  latach 1964-80 podejmuje się tematu 

posoborowej odnowy liturgii w Polsce. Zakłada lubelski zespół liturgistów. Przez 10 lat był redaktorem 
„Biuletynu Odnowy Liturgii”. Od roku 1967 z mandatu Konferencji Episkopatu Polski zostaje Krajowym 
Duszpasterzem Służby Liturgicznej. Wypracowaną koncepcję, program i metody posoborowej formacji 
służby liturgicznej, przekazuje przez ogólnopolskie zjazdy diecezjalnych i zakonnych duszpasterzy służby 
liturgicznej (zorganizował 28 zjazdów), opracowano zespół podręczników i pomocy dydaktycznych (za: 
www.miastorybnik.pl/sp35/patron.htm).

6 P. Mielczarek, XXII Zjazd diecezjalnych i zakonnych duszpasterzy służby liturgicznej w Kołobrzegu, 
w: KKWD, nr 12/76, s. 355.
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Juraszek, Danutę Jarocką, Urszulę Zu-
bek, Ewę Jakub z Kołobrzegu oraz Ma-
riana Wronierskiego z Koszalina. Wtedy 
to ks. Piech wskazał ks. Antoniemu 
opuszczony dom w miejscowości Role7. 
Cała ekipa rekolekcyjna udała się do 
wioski, aby zobaczyć obiekt i pomodlić 
się o to, aby ten budynek mógł służyć 
rekolekcjom8.

W maju 1977 r. w czasie majowej oazy 
modlitwy prowadzący ją Waldemar 
Tyszko został poproszony o zorganizo-
wanie ekipy animatorów do przygoto-
wania rekolekcji letnich w wydzierża-
wionym w miejscowości Role domu. Po 
rekolekcjach letnich w 1977 r. nastąpiło 

wydarzenie, które zasadniczo wpłynęło 
na kształt Ruchu w diecezji.

PRóBA
Już w trakcie trwania rekolekcji dwie 

osoby postanowiły po rekolekcjach 
pozostać na stałe w domu „na Roli”, aby 
nie stracić utworzonego miejsca reko-
lekcyjnego, i  aby tworzyć wspólnotę 
życia i modlitwy oraz aby do tego miej-
sca także w ciągu roku mogli przyjeż-
dżać zarówno ludzie spragnieni wypo-
czynku duchowego, jak również osoby 
potrzebujące pomocy.

Pomysł powstania wspólnoty pojawił 
się po wcześniej wspomnianych wystą-

7 R. Kościelska, J. Juraszek, Powstanie Wspólnoty i jej założyciele, dz. cyt.
8 Role – miejscowość w województwie zachodniopomorskim, powiat świdwiński. W dalszej części 

pracy pojawi się zamiennie także nazwa „Rola” oraz sformułowanie „na Roli”. Są to nazwy używane 
potocznie na określenie: 1) miejscowości, 2) domów, które są własnością Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej, 
3) otaczających to miejsce lasów i stawów. Autor uznał, że jest to najodpowiedniejsza forma dla tej pracy.
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pieniach ks. F. Blachnickiego w Koło-
brzegu. Ks. Blachnicki mówił wtedy 
o Ruchu Światło-Życie i o zakładaniu 
stałych wspólnot. Zafascynował się tym 
ks. Antoni Zieliński, który podszedł 
wówczas do ks. Blachnickiego i zapytał: 
„Jak to się robi?” W odpowiedzi usłyszał: 
„Trzeba spróbować”. Więc spróbował9. 
Początek wspólnoty związany jest 
z osobą Waldemara Tyszko, który po 
wakacjach przeniósł się na indywidu-
alny tok studiów10, oraz Renaty Kościel-
skiej, młodej dziewczyny, która praco-
wała wtedy w fabryce pras automatycz-
nych w Bytowie. Należała ona do grupy 
młodzieżowej i podczas wakacji przyje-
chała na rekolekcje „na Rolę”. Okazało 
się na miejscu, że jest wielu uczestników, 
a nie ma kto gotować. Zaangażowała się 
zatem w tę pracę, aby inni mogli dobrze 
przeżyć rekolekcje, na których coraz 
więcej mówiło się o powstaniu wspól-
noty. Pojawił się też konkretny problem. 
Trzeba było zaopiekować się domem „na 
Roli”. I tak na początku sierpnia Renata 
Kościelska przyjechała do Lipia z decy-
zją stałego pobytu. W listopadzie dołą-
czyły cztery inne osoby: Mirosław – 
narkoman ze Szczecina, Andrzej – alko-
holik ze Szczecina, świeżo nawrócony 

Marian z Białogardu oraz Maria Wojty-
siak ze Szczecina. Również w listopadzie 
dołączył ks. A. Zieliński, który został 
skierowany do Lipia jako wikariusz. 
Obecność osób uzależnionych w rodzą-
cej się wspólnocie wynikała z  ich do-
świadczenia wyzwalającej mocy Bożej 
i postanowienia podjęcia życia w wierze 
i trzeźwości.

Entuzjaści, którzy pozostali w 1977 r., 
aby tworzyć stałą wspólnotę wraz z ks. 
Zielińskim, byli od tej pory organizato-
rami oaz w diecezji11. Dom „na Roli” stał 
się urzeczywistnieniem pragnień du-
chowych wielu osób, gdyż na soboty 
i  niedziele przyjeżdżały na modlitwę 
grupy młodzieży z całej Polski12.

Wspólnota współpracując z ówcze-
snym Moderatorem diecezjalnym, 
a zarazem ich opiekunem, ks. Zieliń-
skim, od chwili zaistnienia zajmowała 
się organizowaniem i przeprowadza-
niem oaz letnich, kontaktem i utrzymy-
waniem jedności z  Centrum Ruchu 
Światło-Życie w Krościenku, koordyna-
cją działania poszczególnych grup 
w parafiach, dostarczaniem potrzebnych 
materiałów formacyjnych, organizowa-
niem spotkań modlitewnych, dni 
wspólnoty, formacją animatorów13.

9 E. Sienkiewicz, Tam, gdzie Biblia, tam i one, dz. cyt., s. 22.
10 Por. Tamże.
11 Por. J. Dziadosz, Wybrane aspekty nowej ewangelizacji w  działalności Stowarzyszenia Wiernych 

Świeckich Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej w latach 1979-2003, Szczecin 2005, s. 39.
12 J. Juraszek, Stowarzyszenie Wspólnota Dzieci Łaski Bożej – jej podstawy formacyjne i działanie na 

terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, praca magisterska, Poznań 2003, s. 23.
13 Relacja ustna M. Kozłowskiej.
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W wakacje 1977 r. w drugim turnusie 
odbywających się w tym miejscu reko-
lekcji przyjechał ks. Blachnicki. To on 
zatwierdził „Rolę” jako Oazę Wielką14, 
przez co włączył ją w oficjalną strukturę 
Ruchu. Nadał temu miejscu nazwę, 
która nadal jest używana – Oaza Wielka 
„Siloe”. Księdza Franciszka zauroczyła 
duża ilość pięknych, malowniczych 
stawów charakterystycznych dla tego 
terenu. Wtedy miejsce to skojarzył 
z biblijną sadzawką uzdrowienia15. Ks. 
Franciszek w tym samym roku jeszcze 
raz odwiedził „Rolę”, ale nie znaleźliśmy 
żadnej dodatkowej informacji na ten 
temat. Były to jedyne wizyty założyciela 
Ruchu w tym miejscu.

Styl ŻyCIA
Młodzi, którzy zamieszkali we wspól-

nocie, żyli skromnie z pracy u okolicz-
nych gospodarzy, a  także z  tego, co 
przywoziła im przyjeżdżająca na spo-
tkania młodzież. Po roku życia we 
wspólnocie animatorzy oazy wielkiej 
„Siloe” z  Lipia nabrali pewnego do-
świadczenia. Na temat życia tej nowo 
powstałej Wspólnoty znajdujemy nastę-

pującą notatkę: Podczas dorocznego 
podsumowania oaz w Krościenku od-
powiedzialny wspólnoty „Siloe” Walde-
mar Tyszko podzielił się owocami do-
świadczeń swojej grupy. Zwrócił on 
uwagę na to, że „podstawowym warun-
kiem zrealizowania się w oazie zgodnie 
z  jej założeniami, jako wspólnoty fak-
tycznie zakorzenionej w Chrystusie, jest 
utworzenie pierwowzoru takiej wspól-
noty przez zespół animatorów. Zanie-
dbanie tego czyni pracę w Oazie bezsen-
sowną”16.

Wspólnota z Lipia od 1978 roku była 
nachodzona przez różnego rodzaju 
kontrole i karana kolegiami17. Rozesłano 
wiele oczerniających ją anonimów 
i falsyfikatów do księży diecezji kosza-
lińskiej18. Urząd Bezpieczeństwa próbo-
wał również odebrać dom „na Roli”. 
Zdarzały się akcje kontrolowania uczest-
ników oaz, a także groźby pod ich adre-
sem. Aby ratować to miejsce rekolek-
cyjne, ks. biskup Ignacy Jeż w sierpniu 
1979  r. konsekrował kaplicę na Roli, 
dając tym samym do zrozumienia, że za 
Ruchem Światło-Życie stoi autorytet 
Kościoła diecezjalnego.

14 Oaza Wielka – tworzy ją kilka lub kilkanaście grup oazowych (do dwunastu), przeżywających swoje 
rekolekcje w sąsiadujących ze sobą miejscowościach. Oazy wielkie mają nazwy biblijne, np. Tylmanowa 
i okolice to teren oazy wielkiej Tabor. (G. Wilczyńska, www.oaza.pl/dokument.php?id=349, 9.06.2011.) 
Oazy wielkie mają zwykle swoją biblijną nazwę, która jest pewnym symbolem. Łączymy z daną oazą 
jakąś myśl biblijną” (F. Blachnicki, Jedność i Diakonia, Krościenko 2001, s. 246).

15 Relacja ustna R. Kościelskiej. 
16 F. Blachnicki, Doświadczenia z Lipia, w: „Siloe”, nr 6/1978.
17 H. Romanik, Świadectwo jedności, w: „Wierzę”, 49/663, 2004, s. II.
18 R. Derewenda, Bezpieka wobec Ruchu Oazowego (1977-1981), w: Biuletyn IPN, nr 4(75), 2007, 

s. 94.
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W 1979 roku w oazach w Lipiu i we 
wsi Role wzięło udział około 300 osób, 
w 1980 było ich zaledwie kilkanaście, 
a za rok odbyła się tylko jedna siedmio-
osobowa Oaza Dzieci Bożych, którą 
prowadziła Jolanta Próchniewicz. „Pro-
wadzący doszli do wniosku, że przy-
czyną zmniejszenia zainteresowania 
rekolekcjami jest obecność narkoma-
nów, którzy przebywali tu szukając po-
mocy. Rodzice obawiali się kontaktu 
dzieci z  narkomanami. Postawiło to 
Wspólnotę przed koniecznością doko-
nania wyboru między efektywnym 
prowadzeniem rekolekcji, a zaangażo-
waniem się w  pomoc narkomanom. 
Wybrano prowadzenie rekolekcji, decy-
dując się na przebywanie w  domach 
Wspólnoty pojedynczych osób uzależ-
nionych”19. Zdecydowano się zrezygno-
wać z tej działalności, „tym bardziej, że 
powstał Monar i można było ich tam 
kierować”20. Od kolejnego roku możemy 
zaobserwować już radykalny wzrost 
liczby uczestników. Wzrost ten według 
innych źródeł był spowodowany nie 
tylko zaniechaniem przyjmowania 
narkomanów, gdyż przecież trudno 
przez rok odzyskać dobrą sławę, ale 
znacznie ważniejszy był czynnik poli-
tyczny – chodzi tu o  wprowadzony 
w grudniu stan wojenny. Kościoły w tym 
czasie były ostoją bezpieczeństwa. Lu-
dzie liczniej pojawiali się w kościołach 

i także chętnie włączali się w działalność 
religijną. Wielu uważało, że lepiej jest 
wysłać swoje dziecko na Oazę niż na 
kolonię.

Dwie osoby ze Wspólnoty pomagały 
również w organizacji pierwszej Oazy 
Rodzin na terenie diecezji koszalińsko-
kołobrzeskiej. Od razu zauważono ko-
rzyść z przebywania na Oazie jednocze-
śnie dorosłych, dzieci i młodzieży. Ro-
dziny były dla młodzieży świadectwem 
zdrowego życia rodzinnego, szczególnie 
dla tych młodych ludzi, którzy w swoich 
własnych rodzinach doświadczali róż-
nych problemów.

FORmAlNE ZAIStNIENIE
Do Wspólnoty, która utworzyła się po 

rekolekcjach w  1977 roku, dołączały 
nowe osoby, niektóre zaś odeszły. 
Wspólnota stopniowo wykrystalizowała 

19 J. Juraszek, Stowarzyszenie Wspólnota Dzieci Łaski Bożej, dz. cyt., s. 28.
20 E. Sienkiewicz, Tam, gdzie Biblia, tam i one, dz. cyt., s. 23.
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się jako żeńska. Dziewczęta z czasem 
zapragnęły żyć według rad ewangelicz-
nych21 i dnia 8 grudnia 1986 roku ks. 
biskup Ignacy Jeż, ordynariusz koszaliń-
sko-kołobrzeski, erygował stowarzysze-
nie22 o nazwie „Wspólnota Dzieci Łaski 
Bożej”. Rekolekcje oazowe, jakie odby-
wały się „na Roli”, utrwaliły nazwę 
„Oaza” w świadomości sąsiadów, którzy 
tak właśnie określają Wspólnotę za-
mieszkującą domy „na Roli”23.

Charyzmat powstałej Wspólnoty 
ujęto wówczas w  statucie w  trzech 
punktach:

współpraca z duszpasterstwem para-
fialnym;

szeroko pojęta praca rekolekcyjno-
formacyjna;

pomoc ludziom uzależnionym (znie-
wolonym nałogami)24.

W statucie tym zawarto także zasadę 
„otwartości na każdą inną formę służby 
człowiekowi w zależności od potrzeb 
i wskazań Biskupa Ordynariusza”.

DIAKONIA StAłA RUCHU 
W DIECEZJI

Wspólnota Dzieci Łaski Bożej jako 
całość jest diakonią stałą Ruchu Światło-
Życie w  diecezji. W  sprawozdaniach 

złożonych w Krościenku w latach 1982 
i  1983 znajdujemy zapiski, z których 
wynika, że poszczególne siostry repre-
zentowały ponadto różne diakonie 
specjalistyczne: diakonię modlitwy, 
wyzwolenia, formacji animatorów, 
ewangelizacji, środków przekazu, oaz 
rekolekcyjnych, gospodarczą. Były to 
zaangażowania związane z wykonywa-
nymi przez siostry zadaniami w Ruchu 
Światło-Życie. Z  czasem zwrócono 
większą uwagę na to, aby diakonie łą-
czyły we wspólnocie i działaniu osoby 
o podobnych zainteresowaniach.

Opracowanie powstało na podstawie 
książki s. Grażyny Łazor WDŁB „Ruch 
Światło-Życie w diecezji koszalińsko-
kołobrzeskiej”, Koszalin 2011.

Informacje bieżące można znaleźć na 
stronach Wspólnoty: www.lipie.oaza.pl

21 Rady ewangeliczne. Tradycyjnie trzy, to znaczy ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. Od późnego 
średniowiecza rady ewangeliczne uważamy za element formujący podstawę życia religijnego w niemal 
wszystkich formach (F. L. Cross, E. A. Livingstone, Encyklopedia Kościoła, t. 2, Warszawa 2004, s. 618).

22 Jest to stowarzyszenie wiernych na prawie diecezjalnym; por. Statut Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej, 
dz. cyt.

23 M. Szypszak, Jaką rolę ma ta Rola?, w „Wierzę”, nr 49/559, 2002, s. 25
24 Statut Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej, dz. cyt., p.1.
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Jednym z zadań apostolskich trwającej od roku wspólnoty w Lipiu jest organi-
zowanie w swoim środowisku rekolekcji oazowych. Po trzyletnich doświad-
czeniach, animatorzy oazy wielkiej „Siloe” w sposób wyraźny zobaczyli, jakie 

należy kłaść akcenty w wychowywaniu członków Oazy do dojrzałej wiary. Zostało 
im ukazane to, czym powinna się charakteryzować Oaza, by mogła spowodować 
pozytywne przemiany w uczestnikach.

Podczas podsumowania oaz prowadzonych przez członków charyzmatycznych 
grup modlitewnych odpowiedzialny wspólnoty „Siloe” Waldemar Tyszko („Gan-
dhi”) podzielił się owocami doświadczeń swojej grupy. Zwrócił on uwagę na to, że 
podstawowym warunkiem zrealizowania się w Oazie zgodnie z jej założeniami, 
jako wspólnoty faktycznie zakorzenionej w Chrystusie, jest utworzenie pierwowzoru 
takiej wspólnoty przez zespół animatorów. Zaniedbanie tego czyni pracę w Oazie 
bezsensowną.

W zawiązaniu wspólnoty animatorów, obok przygotowania teoretycznego, za-
sadniczą sprawą jest tzw. „dobranie się do korzeni”. Chodzi o to, by animatorzy 
tworzyli nie tylko zgrany kolektyw znających się i kochających się ludzi, ale żeby 
potrafili przed Bogiem stanąć w całym swym ubóstwie, szczerości i prostocie 
dziecięcej. Jeżeli animatorzy nie czynią wysiłku w tym kierunku, istnieje bardzo 
poważne niebezpieczeństwo stworzenia „oazy klaskanych rąk” o miłej, rodzinnej 
i „fajnej” atmosferze, po której w dalszej przyszłości owoców trudno się spodziewać.

Do podobnej postawy należy wychowywać uczestników Oazy: poprzez indywi-
dualne rozmowy i modlitwę, w których należy się starać dojść do korzeni zła 
i egoizmu, do ujrzenia w prostocie całej swej nędzy. Prawdopodobnie takie poło-

Doświadczenia z Lipia 1977 r.

Chodzi o to, by animatorzy tworzyli nie tylko zgrany kolektyw 
znających się i kochających się ludzi, ale żeby potrafili przed 

Bogiem stanąć w całym swym ubóstwie, szczerości i prostocie 
dziecięcej. Jeżeli animatorzy nie czynią wysiłku w tym kierunku, 
istnieje bardzo poważne niebezpieczeństwo stworzenia „oazy 
klaskanych rąk” o miłej, rodzinnej i „fajnej” atmosferze, po 
której w dalszej przyszłości owoców trudno się spodziewać.
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żenie akcentu doprowadzi do tego, że ucierpi rodzinność atmosfery, ale za cenę 
„fajności” i „wesołkowatości”, z Oaz wyjdą osoby, których środowisko ich życia nie 
załamie. Problemem nie będzie już sprawa tego, czy oddać się Bogu czy nie, ale 
raczej w jaki sposób uczynić to doskonalej. Nie będzie już „bawienia się w Boga”, 
ale autentyczne i głębokie zakorzenienie się w Nim.

Aby takie owoce osiągnąć, niezbędne jest również podkreślenie konieczności 
zaistnienia „prywatnej walki o Boga”. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo „kloszo-
watości” wspólnoty, polegające na tym, że ktoś żyje po prostu od wspólnoty do 
wspólnoty, brak jest zaś współżycia z Bogiem, z którego wypływać może prawdziwe 
świadectwo. Okolicznościami sprzyjającymi tej duchowej walce o Boga jest po-
ważnie potraktowana modlitwa indywidualna oraz praca fizyczna przerywana 
często różnego typu modlitwą. Przez trwanie w upokorzeniu krzyża i przejście 
przez utrapienie dochodzi do wytworzenia się hartu duchowego niezbędnego 
w walce z szatanem.

Niezmiernie istotną sprawą w procesie umocnienia człowieka w Bogu jest na-
uczenie go modlitwy nieustannej, to znaczy modlitwy całym życiem. Nieporozu-
mieniem jest poświęcenie kilku godzin rano na modlitwę prywatną, by potem 
w ciągu dnia pracować czy robić cokolwiek innego w zupełnym oderwaniu od 
Boga. Modlitwa indywidualna powinna być tak żarliwa, by uzdalniała do chodze-
nia w modlitwie przez cały dzień, w każdej sytuacji, w każdym miejscu. Utrzyma-
nie dyscypliny w tym zakresie możliwe będzie wtedy, gdy kryć się będzie za nią 
dążenie do świętości, której Bóg pragnie każdemu udzielić. Kończąc swoją wypo-
wiedź, Gandhi stwierdził: „Te osoby, które próbują żyć modlitwą nieustanną są 
wielką pociechą dla nas – bo na nich można liczyć i to w każdej dziedzinie nie tylko 
w modlitwie. Oni się fantastycznie weryfikują w służbie, a najlepiej w wyrywaniu 
chwastów u nas”. Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca waszego i od Pana, Jezusa 
Chrystusa.

Odpowiedzialny za treść listu: ks. Franciszek Blachnicki
„Siloe”, nr 6/1978
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Rok 1975 był przełomowy 
w moim świadomym poszuki-
waniu Pana Boga. W  pracy 

obserwowałam osoby zagubione, nie-
radzące sobie z  problemami życio-
wymi, które najczęściej „rozwiązywali” 
przez uzależnienia różnego rodzaju, 
czasami życie na ulicy. Obserwacje te 
mobilizowały mnie do poszukiwania 
odpowiedzi o cel i sens mojego życia. 
Zaczęłam chodzić na codzienne msze 
św., szukałam religijnych książek, 
których było nie łatwo znaleźć. W tym 
czasie jeden z ministrantów, który był 
na pierwszych rekolekcjach oazowych, 
prowadzonych przez diecezję w Lipiu 
w  1976 r., zaczął w  parafii tworzyć 
grupę oazową. Z zapałem włączyłam 

Wspólnota życia

się w tę grupę, w oazy modlitwy i dni 
wspólnoty. Na jednym ze spotkań 
usłyszałam o idei tworzenia wspólnot 
życia w ramach ruchu oazowego. By-
łam wtedy w klasie maturalnej, szuka-
łam swojej drogi, a po zdaniu matury 
nosiłam się z zamiarem służenia Panu 
Bogu. Nie miałam jednak konkretnego 
pomysłu, w  jaki sposób i  w  jakiej 
wspólnocie widziałabym swoje życie.

Po zdaniu matury w 1977 r. przyje-
chałam na pierwszy turnus rekolekcji 
w Lipiu. Przeżyłam je trochę „ekster-
nistycznie”, bo okazało się, że jest wiele 
prac, których nie ma kto wykonać, np. 
gotowanie, zaopatrzenie… Zajęłam się 
tym, a w program rekolekcji angażo-
wałam się w międzyczasie. Nie było to 
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jednak przeszkodą w  zapoznaniu się 
z czterema prawami życia duchowego 
i  przygotowaniem się do przeżycia 
modlitwy o wylanie Ducha Św. Owo-
cem tych doświadczeń było uświado-
mienie sobie, że to nie ja wybieram 
rodzaj i miejsce służby dla Boga, lecz 
to On ma plan dla mojego życia, 
a moim zadaniem jest odczytanie go 
i włączenie się w Jego zamiary wzglę-
dem mnie.

W czasie turnusu przez organizato-
rów rekolekcji została rzucona kon-

kretna propozycja zamieszkania w jed-
nym z wydzierżawionych domów. Myśl 
ta związana była z ideą o. Franciszka 
tworzenia wspólnot życia w  ramach 
Ruchu Światło-Życie. Towarzyszyło 
temu pragnienie, żeby po wakacjach 
dom ten nie pozostał pusty, ale mógł 
tętnić życiem i obecnością osób przy-
jeżdżających na modlitwę, poszukują-
cych pomocy w rozwiązaniu trudno-
ści, szukających wyciszenia i  radości 
wspólnego przebywania. Odczytałam 
to jako propozycję dla mnie od Pana 

Boga. Podjęłam decyzję 
bez zadawania Bogu 
pytań, jak będzie wy-
glądać to moje życie, co 
będę jeść, w co się przy-
odzieję, z  kim będę 
tworzyć tę wspólnotę 
życia. Po pierwszym 
turnusie pozałatwiałam 
wszystkie sprawy ko-
nieczne do zakończe-
nia dotychczasowego 
etapu życia (związane 
z rodziną i pracą), aby 
podjąć wędrówkę na 
nowej drodze, zupełnie 
nieznanej i  tajemni-
czej.

Na trzeci turnus re-
kolekcji przyjechałam 
na skuterze, z  jedną 
torbą i z zamiarem po-
zostania na stałe, co-
kolwiek miałoby to 
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znaczyć. Był to mój pierwszy we-
wnętrzny ślub złożony Panu Bogu, że 
chcę żyć dla Niego i całkowicie Mu się 

oddać na całe życie. Decyzję pozosta-
nia i  budowania wspólnoty na wzór 
pierwszych chrześcijan podjęło jeszcze 
parę osób. To, co cementowało życie 
tworzącej się wspólnoty, osób miesz-
kających i  przyjeżdżających z  całej 
Polski, czasami tylko na jeden dzień, 
było działanie Ducha Świętego, który 

w  czasie wspólnej modlitwy udzielał 
w obfitości swoich darów. Przyciąga-
jąca siła modlitwy i  wylanie darów 

Ducha Św. sprawiały, że po wielu go-
dzinach trwania przed Panem w  ka-
plicy nikt nie chciał z niej wychodzić. 
Ta forma modlitwy i  ujawniające się 
nadzwyczajne dary Ducha Św. były 
związane z rozwijającym się w Polsce 
w  tym czasie ruchem charyzmatycz-
nym. Doświadczenie obu ruchów: 

Przyjechałam na skuterze, z jedną torbą i z zamiarem 
pozostania na stałe, cokolwiek miałoby to znaczyć. Był to 
mój pierwszy wewnętrzny ślub złożony Panu Bogu, że chcę 

żyć dla Niego. 
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oazowego i  charyzmatycznego towa-
rzyszyło naszej wspólnocie od po-
czątku. Idea tworzenia wspólnoty życia 
dalej się rozwijała.

Powstająca Wspólnota rozpoczęła 
realizację charyzmatu Ruchu, który 
w szczególny sposób został powierzony 
o. Blachnickiemu przez Ducha Św., 
a  polegał na tworzeniu małych grup 
w  parafiach, ożywiających oddolnie 
życie Kościoła, tworzącego wspólnotę 
wspólnot, szczególnie w  trudnych 
czasach komunistycznych. Szczególną 
cechą naszych początków była sponta-
niczność, entuzjazm, otwarcie się na 
ludzi i  ich potrzeby, zawierzenie 
opatrzności Bożej, która zatroszczy się 
o  nasze potrzeby i  nie pozwoli nam 
zginąć. Często przez środowiska ze-

wnętrzne byliśmy spostrzegani jako 
„komuna hipisowska”, z tego powodu, 
że byliśmy jednym z pierwszych miejsc 
w Polsce, które zajmowało się pomocą 
narkomanom.

Oprócz spotkania z ideą Ojca two-
rzenia wspólnot życia, którą zasiał 
w moim sercu, a którą zaczęłam reali-
zować, miałam możliwość spotkania 
się i rozmawiania z Ojcem osobiście. 
Pierwsze spotkanie miało miejsce 
w  Krościenku na Centralnej Oazie 
Modlitwy (COM) w  maju 1977  r. 
Obraz Ojca, który pozostał mi w pa-
mięci, to postać kapłana poruszającego 
się spokojnie w tłumie młodych ludzi, 
z której bił pokój i pewność słuszności 
swoich działań. Śpiewy i  niektóre 
modlitwy w  czasie tego spotkania 
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prowadził zespół protestancki, co było 
ewenementem w życiu Kościoła w la-
tach 70-tych i  wymagało odwagi ze 
strony o. Franciszka w  przełamaniu 
pewnych struktur i schematów przyję-
tych w Kościele.

Pamiętam też przyjazd Ojca do 
wioski Rola, malowniczo położonej 
w  lesie, w  której był pierwszy dom 
Wspólnoty, miejsca, w którym rozpo-
częło się nasze wspólne życie. Przecha-

dzając się wśród pól i  lasów, mijając 
domy gospodarzy i  przylegające do 
nich małe jeziorka, Ojciec roztaczał 
wizję przyszłości tego miejsca. Widział 
je jako wybrane przez Boga, aby tu 
mógł On udzielać łaski uzdrowienia 
i obdarzać swoją miłością osoby zagu-
bione, poszukujące miejsca i celu życia. 
Potwierdzały to obserwacje osób do-
świadczających działania Ducha Św., 
które wówczas były na rekolekcjach. 
Dlatego Ojciec nazwał to miejsce Oazą 
Wielką Siloe; było ono również cen-
trum oazowym diecezji.

Następne spotkanie z  Ojcem było 
moją odpowiedzią na jego apel na 
przełomie lat 1978/79 (po wyborze 
Jana Pawła II na Stolicę Piotrową), 
zamieszczony w materiałach rozsyła-

nych do ośrodków Ruchu w  Polsce. 
Ojciec prosił o zgłoszenie się świeckich 
współpracowników, którzy będą 
wspierali w Ugandzie pracę ewangeli-
zacyjną polskiego misjonarza. Misjo-
narz prosił Ojca o przygotowanie takiej 
grupy, która mogłaby na misjach pra-
cować metodami wypracowanymi 
w  Ruchu, zaszczepiając jego chary-
zmat. Pamiętam swoją spontaniczną 
decyzję odpowiedzenia na ten apel bez 

zadawania pytań. Otrzymałam apro-
batę i  błogosławieństwo wspólnoty 
z  Lipia, wspierającej moją decyzję. 
Oprócz mnie zgłosiło się jeszcze kilku 
chłopaków i  tak rozpoczęła się przy-
goda, w  której mogłam zdobywać 
nowe doświadczenia w służbie innym 
dla Pana. Byłam blisko o. Franciszka, 
obserwowałam jego ofiarne zaangażo-
wanie w  pracę i  życie modlitewne. 
Nasze przygotowanie przebiegało 
w formie „wędrownej”, tzn. teoretyczna 
część formacji odbywała się w Zako-
panem na Pardałówce, gdzie niektóre 
zajęcia prowadzone były przez Ojca, 
a część praktyczna w Brzegach w pa-
rafii oazowej pod okiem o. Huberta 
Lupy. Oprócz tego braliśmy udział 
prawie we wszystkich formach reko-

Cechą naszych początków była spontaniczność, entuzjazm, 
otwarcie się na ludzi i ich potrzeby, zawierzenie opatrzności 
Bożej, która zatroszczy się o nasze potrzeby i nie pozwoli 

nam zginąć. 
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lekcji, które odbywały się w  Kro-
ścienku. Obraz o. Franciszka, który mi 
pozostał z tego okresu, to obserwacje 
od „kuchni”: w  każdym z  domów 
wspólnoty Ojca, w  którym byłam 
w tym czasie, spotykało się osoby bo-
rykające się z różnymi trudnościami, 
które Ojciec przygarniał, włączając je 
w życie domowe wspólnot. Jego łagod-
ność, cierpliwość i  wyrozumiałość 
względem tych osób była dla mnie 
świadectwem wielkiego serca; potrafił 
zatrzymać się nad osobą zagubioną 
i poświęcić jej swój czas. Oprócz tego, 
że był człowiekiem od wielkich dzieł, 
był też wrażliwy na potrzeby „małych 
ludzi”. Pamiętam, jak po modlitwie 
różańcowej z dopowiedzeniami w du-

żej grupie rekolekcyjnej, podszedł do 
mnie i cierpliwie mi wyjaśniał, w jakiej 
formie używa się dopowiedzeń, ponie-
waż było to moje pierwsze spotkanie 
z taką formą różańca.

Po półrocznej formacji okazało się, 
że z całej grupy odważnych misjonarzy 
zostałam sama. Po rozmowie z Ojcem 
i  odpowiedzialnymi za wspólnotę 
zdecydowaliśmy, że wracam na misję 
na północ, do mojej wspólnoty macie-
rzystej w Lipiu.

Z  Ojcem spotykałam się jeszcze 
kilkakrotnie. Wspólnota z Lipia z od-
powiedzialnym za nią moderatorem 
diecezjalnym, ks. Antonim Zielińskim, 
zwracała się do o. Blachnickiego w mo-
mentach podejmowania ważnych dla 
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życia wspólnotowego decyzji. Takim 
momentem było zatwierdzenie wspól-
noty w 1986 r. przez biskupa Ignacego 
Jeża jako Stowarzyszenia Wiernych na 
prawach diecezjalnych. Przed zatwier-
dzeniem wspólnoty wraz z  jedną 

z  sióstr pojechałam do Carlsbergu, 
żeby spotkać się i porozmawiać z Oj-
cem Franciszkiem. Spotkanie miało na 
celu rozeznanie przez Ojca naszych 
doświadczeń 9-letniego życia chary-
zmatem Ruchu we wspólnocie i zaan-
gażowania w diakonię diecezjalną.

Największym owocem tego spotka-
nia było doświadczenie trwania w jed-
ności z założycielem Ruchu i wprowa-
dzenie w realne życie wspólnoty, para-
fii i diecezji charyzmatu i ducha Ruchu. 
Ojciec potwierdził nasze poszukiwania 

formy i  struktury wspólnoty, która 
miała rozpocząć życie ślubami czysto-
ści, ubóstwa i posłuszeństwa i opisanie 
naszych doświadczeń w  pierwszych 
Konstytucjach, które zostały zatwier-
dzona przez biskupa. Został w  nich 
określony charyzmat Wspólnoty, która 

Ojciec roztaczał wizję przyszłości tego miejsca. Widział je 
jako wybrane przez Boga, aby tu mógł On udzielać łaski 
uzdrowienia i obdarzać swoją miłością osoby zagubione, 

poszukujące miejsca i celu życia. 
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realizuje wskazania dokumentów so-
borowych i inspiruje się aktualną na-
uką Kościoła, mając swoje korzenie 
w  Ruchu Światło-Życie i  Odnowie 
w Duchu Świętym. Charyzmat Stowa-
rzyszenia został zawarty w  nazwie 
Wspólnota Dzieci Łaski Bożej. Wyraża 
ona doświadczenie otrzymywania ży-
cia od udzielającego się, żywego 
i obecnego Boga przez umiłowane Jego 
dzieci – doświadczenie Jego łaski oraz 
pragnienie dzielenia się tym doświad-
czeniem z innymi w braterskiej wspól-
nocie.

Bycie w Ruchu przeżywam w sposób 
dosłowny, będąc we wspólnocie. Dla 
mnie znaczy to bycie w postawie czuj-
ności, odczytywanie znaków czasu 
i  gotowość do odważnego podejmo-
wania wezwań, które one ukazują. 
Czasami zatrzymuję się na chwilę na 
refleksję, czy idę w kierunku wyzna-
czonym przez charyzmat wspólnoty 
i  czy jestem mu wierna. Drogę tę 
przemierzam różnego rodzaju pojaz-
dami, w ostatnim czasie moim ulubio-
nym środkiem transportu jest rower. 
Jest najlepszym sposobem na bycie 
w „ruchu”: tym fizycznym i  tym du-
chowym. Inaczej wygląda piękny świat 
przyrody, łatwiej o spotkanie z drugim 
człowiekiem (bo trzeba się zatrzymać, 
posilić i  odpocząć), nie mówiąc 
o sprawności fizycznej i przełamywa-
niu swoich niemożności.

Wędrówka, którą rozpoczęłam 
w  1977  r., przebiegała różnymi szla-

kami; czasami była to jazda autostradą, 
a czasem trzeba było się wspinać ska-
listymi, wąskimi ścieżkami. Przykład 
Ojca, jego niezrażanie się przeciwno-
ściami, wierność i  posłuszeństwo 
prowadzeniu Bożemu, niestrudzona 
życzliwość dla buntowników różnego 
kalibru, świadomość i  akceptacja 
własnych ograniczeń i  niemożności, 
które nie były przeszkodą, lecz ochroną 
przed pychą, i  wiele innych postaw, 
które zostały w mojej pamięci, są dla 
mnie pomocą w wiernym trwaniu na 
obranej drodze. Obecność o. Fran-
ciszka w  moim życiu odbieram jako 
spotkanie z  mistrzem, którego świa-
dectwo życia osoby o wielkim, wrażli-
wym sercu, wolnym od lęku, miało 
wpływ na moją postawę gotowości do 
podejmowania nowych wezwań 
w zmieniającej się sytuacji społecznej, 
szczególnie w  środowisku popege-
erowskim, dotkniętym bezrobociem 
i alkoholizmem, w którym przyszło mi 
żyć i pracować.

W modlitwie proszę Jezusa, aby ni-
gdy nie zabrakło mi odwagi w przeka-
zywaniu Jego łaski tym, do których 
mnie posyła, chcąc służyć z radością 
i  bez przymusu, nie podążając za 
swoimi pragnieniami, ale rozpoznając 
Jego wolę do końca i  aby nigdy nie 
zabrakło mi wiary w  miłość, która 
wszystko ogarnia, przemienia, leczy 
– miłość, która czyni cuda!

Renata Kościelska
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Violetta marciniak: Od kiedy Ruch 
Światło-Życie i dlaczego Ruch Światło-
Życie?

s. małgorzata Glanc: Pochodzę z Ko-
łobrzegu, z parafii, w której była wspól-
nota oazowa. Spotkałam się z Ruchem 
w taki trochę śmieszny sposób. Chcia-
łam pojechać do Paryża. Usłyszałam 
w ogłoszeniach parafialnych, że ksiądz 
organizuje wyjazd do Taize, tzn. z tygo-
dniowym pobytem w Taize, a drugi ty-

Chcę żyć z Jezusem
Z siostrą Małgorzatą Glanc ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej – o usłyszeniu i przy-

jęciu powołania, trudzie codziennej pracy i o tym, jaką rolę w życiu odgrywa Wspól-
nota rozmawiała Violetta Marciniak.

dzień ze zwiedzaniem Paryża. Oferta 
była bardzo korzystna finansowo. Ro-
dzice się zgodzili. Udałam się do księdza 
z  chęcią zapisania się na ten wyjazd. 
Ksiądz powiedział, że to jest wyjazd 
religijny, dlatego najpierw muszę poje-
chać na weekend skupienia. Kto nie 
pojedzie na te rekolekcje, nie będzie 
mógł pojechać do Taize. Próbowałam 
tłumaczyć, że ja nie mogę, bo mi nie 
pasuje, ale ksiądz nie zmienił zdania. 
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Pomyślałam, że weekend jakoś wytrzy-
mam, i pojechałam.

I jak było?
Ksiądz wywiózł nas na Rolę, czyli do 

tego miejsca, gdzie powstawała Wspól-
nota Dzieci Łaski Bożej. Rekolekcje 
prowadziły siostry i były to rekolekcje 
ewangelizacyjne. To były pierwsze reko-
lekcje, na których oddałam Jezusowi 
swoje życie i  wtedy też nawiązałam 
z Nim osobistą więź. Potem pojechałam 
do upragnionej Francji. W Taize prze-

żyłam drugie rekolekcje ewangeliza-
cyjne, co mnie wzmocniło. Kiedy wró-
ciłam, weszłam do wspólnoty oazowej 
i rozpoczęłam formację.

A potem było już normalnie?
Zaczęłam najpierw jeździć na rekolek-

cje letnie jako uczestnik, potem jako 
animator. W klasie maturalnej w ferie 
zimowe pojechałam na KODA, które 
odbywały się również na Roli. Przygo-
towywałam się do matury i  miałam 
konkretne plany związane ze studiami. 
Rodzice budowali dom dwurodzinny, 
a ja miałam chłopaka, który studiował 
na Wyższej Szkole Morskiej w Szczeci-
nie. W tym czasie odkrywałam, że mam 
powołanie do małżeństwa, i chciałam 
być matką piątki dzieci.

to kiedy nastąpiła zmiana planów?
Pojechałam na rekolekcje w  ferie 

i pamiętam, jak na jednej z Eucharystii 
była Ewangelia o powołaniu św. Piotra. 
Ksiądz w  czasie homilii powiedział: 
„A może Jezus dzisiaj do ciebie mówi 
– pójdź za mną?”. A ja tak sobie siedzia-
łam i  myślałam: „Nie, nie, to nie do 
mnie”. A ksiądz: „Może myślisz, że to nie 
do ciebie, a to właśnie do ciebie”. „Nie, 
nie. Ja mam życie ułożone i  plany”. 
Ksiądz kontynuując: „Może masz życie 
ułożone i swoje plany na życie, ale Bóg 
ma inne”! Zrobiło mi się gorąco i pomy-

ślałam, że ten ksiądz chyba czyta moje 
myśli. Powiedziałam wtedy w  sercu: 
„Nie, ja się nie nadaję”. A ksiądz: „Pan 
Bóg wybiera tych, których sam chce. 
Niektórym się wydaje, że się nie nadają, 
a Pan Bóg wie, co robi”. Miałam nieod-
parte wrażenie, że ten ksiądz tylko do 
mnie mówi. Ksiądz zakończył homilię 
mówiąc: „Słuchaj, co Jezus mówi do 
Ciebie, bo jeśli cię woła, to idź”. W tym 
dniu po przyjęciu Komunii świętej 
miałam wrażenie, jakby Jezus stanął 
przede mną i  oświadczył się, pytając 
mnie, czy będę tylko dla Niego. To 
wszystko działo się w moim sercu i było 
tak wyjątkowe, że już wiedziałam, że nie 
chcę i nie będę mogła żyć inaczej, jak 
tylko dla Niego. Kiedy zobaczyłam, jak 
Bóg jest „zakochany” we mnie, to już 
wiedziałam, jaka jest moja droga. Mia-

Kiedy zobaczyłam, jak Bóg jest „zakochany” we mnie, 
to już wiedziałam, jaka jest moja droga.
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łam bardzo mądrego spowiednika, który 
kazał mi czekać, aż opadną wszystkie 
związane z  tym przeżyciem emocje 
i codzienność pokaże prawdziwość tego 
doświadczenia. Ten stan, który przeży-
łam na Roli, utrzymywał się i  Pan 
umacniał mnie w więzi z Sobą. Powie-
działam w  domu o  swoich planach. 
Rodzice nie byli zachwyceni. Poinfor-
mowałam również chłopaka. Po matu-
rze 10 czerwca przyszłam do Wspólnoty.

Jaka wyglądała for-
macja w tym czasie?

Kiedy przyszłam 
w  1995 roku, miałam 
krótki postulat, nawet 
nie pół roku. Teraz 
mamy rok lub półtorej. 
Potem miałam dwa i pół 
roku nowicjatu, po któ-
rym złożyłam pierwsze 
śluby. Ponawiałam je co 
roku i po pięciu latach, 
czyli w sumie po ośmiu, 
złożyłam śluby wieczyste.

Dla siostry było takie 
oczywiste, że to będzie Wspólnota 
Dzieci łaski Bożej?

Najpierw wiedziałam, że chcę żyć 
z Jezusem. Potem zaczęłam pytać, gdzie 
Pan Bóg chce, abym z Nim żyła. W tym 
okresie byłam zafascynowana Karolem 
de Foucauld i  Małymi Braćmi i  Sio-
strami Jezusa. Pociągało mnie bardzo 
życie ukryte Jezusa. W tym czasie, kiedy 
Pan Bóg mnie powoływał po rekolek-
cjach KODA, pojechałam na kongrega-

cję Ruchu do Częstochowy i odwiedzi-
łam Małe Siostry Jezusa. Natomiast na 
codziennym Namiocie Spotkania pyta-
łam Pana Boga, gdzie by chciał, abym 
była. Rozważałam teksty, które były na 
dany dzień. Pamiętam taki dzień, że 
byłam w bazylice w Kołobrzegu i tego 
dnia był psalm „Pouczę ciebie i wskażę 
drogę którą pójdziesz”. Przyszłam na 
drugi dzień i znowu pytałam: „To gdzie 
byś Panie chciał?” i  była Ewangelia 

o  tym, że „Nikt nie 
opuszcza domu, braci, 
sióstr, matki, ojca, 
dzieci i pól z powodu 
Mnie i  z  powodu 
Ewangelii, żeby nie 
otrzymał stokroć wię-
cej teraz, w tym cza-
sie, domów, braci, 
sióstr, matek, dzieci 
i pól…”. Dla mnie te 
pola były wtedy ta-
k ie  charakter y-
styczne, bo wiedzia-

łam, że siostry mają ziemię. 
Pomyślałam, że nie znam żadnego in-
nego zgromadzenia, które miałoby 
ziemię. To było dla mnie światło. Po-
nadto wpływ na wybór miało również 
zdanie, które wypowiedział pewien ka-
płan, że na południu jest tyle sióstr 
z różnych zgromadzeń, a u nas na pół-
nocy ich brakuje. Po tym wszystkim 
nigdy nie miałam wątpliwości co do 
powołania do tej Wspólnoty. Wiem, że 
nasza Wspólnota nie jest najlepsza na 
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świecie, ale jest najlepsza dla mnie. To 
na pewno jest miejsce, w którym Pan 
chce, abym była i ja Go tutaj odnajduję. 
Mam poczucie, że żyję z Kimś. Na moim 
zaproszeniu na pierwsze śluby był tekst 
z Izajasza „Bo jak młodzieniec poślubia 
dziewicę, tak twój Budowniczy poślubi 
ciebie. I jak oblubieniec cieszy się oblu-
bienicą, tak twój Bóg rozweseli się tobą”.

Jak liczna jest obecnie Wspólnota?

Są 23 siostry i  jedna postulantka 
Marta.

A skąd są powołania do Wspólnoty?
Z Ruchu, wszystkie jesteśmy z Ruchu 

(śmiech). W momencie, kiedy ktoś do-
łącza do naszej Wspólnoty, to pewne 
sprawy są dla nas oczywiste, np. Kru-
cjata. Część z nas była również związana 
z ruchem Odnowy w Duchu Świętym. 
Pan Bóg powołuje ludzi do naszej 
wspólnoty, ale nie wszyscy są w stanie 
odpowiedzieć na to powołanie. Rodzina, 
cały kontekst trudności wyboru, prze-
ciwstawienia się wszystkim, którzy nie 
wspierają, mogą skutecznie przeszko-
dzić w podjęciu decyzji. Moi rodzice nie 
rozumieli, ale dali mi przestrzeń wolno-
ści wyboru. Bardzo często jest tak, że 
dziewczyny nie mają tej wolności i re-

zygnują z pierwotnego powołania.
Czy siostry do Wspólnoty wstępują 

po podstawowej formacji oazowej?
Nie. Na przykład nasza postulantka 

Marta jest po drugim stopniu i w ra-
mach formacji do ślubów kontynuuje 
formację Ruchu Światło-Życie. Uczest-
niczy w  spotkaniach we wspólnocie 
w parafii. Pozostałe siostry, które są we 
Wspólnocie, uczestniczą, obok pracy 

zawodowej, w różnych formach reko-
lekcji oazowych. Poza tym podejmują 
służbę w różnych diakoniach. W paź-
dzierniku zeszłego roku odbyła się Ka-
pituła Nadzwyczajna i w ramach niej 
rozmawiałyśmy na temat naszego zaan-
gażowania właśnie w  Ruch Światło-
Życie i  podjęcia głębszej współpracy 
z poszczególnymi diakoniami.

Kapituła Nadzwyczajna odbywa się 
w związku z jakimś szczególnym wy-
darzeniem?

Kapituła odbywa się raz na cztery lata 
i związana jest z wyborem nowej prze-
łożonej, natomiast Kapituła Nadzwy-
czajna jest zwoływana przez przełożoną 
wspólnoty, gdy trzeba rozwiązać bardzo 
pilne sprawy. Zwołałam taką kapitułę 
w październiku 2012 roku między in-

Pan Bóg powołuje ludzi do naszej wspólnoty, ale nie 
wszyscy są w stanie odpowiedzieć na to powołanie. Ro-

dzina, cały kontekst trudności wyboru, przeciwstawienia się 
wszystkim, którzy nie wspierają, mogą skutecznie 

przeszkodzić w podjęciu decyzji.
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nymi dlatego, że zostały naniesione 
poprawki na nasze Konstytucje. Wszyst-
kie siostry po ślubach wieczystych biorą 
udział w  tym wydarzeniu i one mają 
moc wprowadzić zmiany. Pojawiła się 
potrzeba uporządkowania kwestii eko-
nomiczno-prawnych. Ponadto jednym 
z  głównych nurtów na Kapitule była 
nasza obecność w Ruchu Światło-Życie, 
np. ściślejsza współpraca z diakoniami.

Jaki wpływ na rozwój Ruchu, a przy 
tym i  Wspólnoty, miało w  Waszej 
diecezji duchowieństwo?

Zdecydowanie bardzo duży. Kiedy 
przychodziłam do Wspólnoty, bisku-
pem był świętej pamięci Czesław Do-
min. Pamiętam, że tydzień po wstąpie-
niu do Wspólnoty ksiądz Biskup nieza-
powiedzianie przyjechał do nas na Rolę, 
gdzie trwały rekolekcje dla diakonów. 
Pomagałam w kuchni, do której wszedł. 
Byłam bardzo zaskoczona i  zawsty-
dzona. Zapytał mnie, kim jestem, i co 
robię. Odpowiedziałam, że od tygodnia 
jestem we Wspólnocie. Pamiętam, że 
zapytał o Ruch i powiedział do mnie: 
„Cieszę się bardzo, że tutaj jesteście, bo 
Kościół Was potrzebuje! I życzę Ci, abyś 
wytrwała. A  teraz pobłogosławię ci, 
żebyś wytrwała także wtedy, gdy będzie 
trudno, bo czasem jest trudno”. Uklę-
kłam na korytarzu i mnie pobłogosławił. 
Wielokrotnie w  różnych sytuacjach 
przywoływałam sobie w pamięci tę sy-
tuację. Przyjeżdżał na wszystkie dni 
wspólnoty, wspierał nas, interesował się 
i posyłał księży do posługi na rekolek-

cjach oazowych. Pozostali biskupi też, 
bo prawda jest taka, że większość na-
szych biskupów miało doświadczenie 
Oazy. Cały czas mamy dobrą współpracę 
z hierarchią Kościoła.

Jakie siostra ma doświadczenie za-
wodowe?

Kiedy przyszłam do Wspólnoty, po 
złożeniu pierwszych ślubów, zaczęłam 
pracę w Domu Samotnej Matki. Myśla-
łam wtedy, że aby realizować swoje 
pragnienie pomocy innym, wystarczy 
fakt, że posiadam wrażliwość na czło-
wieka cierpiącego i  jestem w  bliskiej 
relacji z  Chrystusem. Rzeczywistość 
pokazała co innego. Do DSM przyjmo-
wane są różne kobiety po przejściach. Są 
wśród nich dziewczyny nieletnie, są też 
takie, które pracowały na ulicy. Okazało 
się po pewnym czasie, że te moje chęci 
nie wystarczają, że brakuje mi konkret-
nej wiedzy, bo podejmowałam nie za-
wsze dobre decyzje. Pytałam Pana Boga, 
co robić. I wtedy Papież Benedykt XVI 
napisał encyklikę „Bóg jest Miłością”, 
w  której jest zdanie, że osoby, które 
pracują w ramach Caritas czy pomagają 
ludziom cierpiącym, przede wszystkim 
muszą wiedzieć, co i jak robić. Potrzebne 
są profesjonalizm i kompetencje, żeby 
pomagać.

Domyślam się, że siostra ukończyła 
studia nawiązujące do pracy zawodo-
wej?

Tak. Poprosiłam wtedy o  zgodę na 
studiowanie i ukończyłam resocjaliza-
cję. W  DSM pracujemy w  zespole, 
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w kontraktach socjalnych i na tak zwa-
nych „wzmocnieniach” – czyli wspiera-
niu każdego dobra. Jestem przekonana, 
że aby pomóc jednemu człowiekowi, 
potrzeba grupy ludzi i teraz inaczej się 
nie da. Współpracujemy z panią psy-
cholog, mamy warsztaty z komunikacji, 

grupę terapeutów, prawników. Jeśli 
któraś z tych osób, które do nas trafiają, 
chce sobie pomóc, to mamy duże moż-
liwości, aby ją w tym wesprzeć. W czasie 
studiów odbywałam praktyki w Woje-
wódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień 
i  Współuzależnienia w  Stanominie. 
W  każdym województwie jest taki 
ośrodek. Od momentu powstania 
Wspólnoty jeździłyśmy do tego ośrodka 
raz w tygodniu. Przed Mszą św. prowa-
dzimy katechezę i przygotowujemy do 
sakramentu pojednania. Rozmawiamy 
z ludźmi, którzy tam przebywają. W na-
szych domach odbywają się również 
mittingi otwarte dla osób uzależnio-
nych.

Jaka jest historia Domu Samotnej 
matki?

Dom należy terytorialnie do Parafii 
Katedralnej. Ciekawa jest historia jego 
powstania, bowiem w 1991 roku, kiedy 
do Koszalina przyjechał Jan Paweł II, 
miasto podarowało mu w darze budy-
nek z przeznaczeniem na Dom Samot-

nej Matki. Wcześniej był tam żłobek, od 
dłuższego czasu zamknięty przez sane-
pid. Budynek wymagał remontu, bo 
woda lała się z góry na dół. Dzięki po-
mocy Caritas z  Niemiec dom został 
wyremontowany. Od kiedy tylko można 
było w nim mieszkać, przyjmowałyśmy 

kobiety, bo taka była potrzeba. Najbliż-
szy DSM jest dopiero w  Szczecinie, 
a  następny w  Gdańsku. Przez te lata 
z pomocy Domu skorzystało ponad 500 
kobiet z ponad 550 dziećmi. Mieszkanki 
DSM są przeważnie młode, z dziećmi 
do trzeciego roku życia. Dom daje 
schronienie osobom, które doświad-
czyły przemocy domowej, bezdomno-
ści, choroby alkoholowej w  rodzinie, 
czasem też przemocy seksualnej. Ko-
biety trafiają do nas, bo utraciły pracę, 
doświadczyły eksmisji oraz nieumiejęt-
ności poradzenia sobie w trudnej sytu-
acji. Szkoda nam, że Dom nie jest dobrze 
dostosowany do potrzeb kobiet, gdyż są 
tam duże pokoje, w  których kobiety 
muszą mieszkać po dwie, a czasem na-
wet po trzy.

Co szczególne zaskakuje siostrę 
w pracy zawodowej?

Wiele sytuacji, ale jest taka szczególna, 
która mi utkwiła w pamięci. Kobiety 
dostają zasiłki celowe, np. na zakup zi-
mowego obuwia dla dzieci. Kilka lat 

Jestem przekonana, że aby pomóc jednemu człowiekowi, 
potrzeba grupy ludzi i teraz inaczej się nie da.
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temu był to zasiłek rzędu 30 złotych. 
W związku z  tym, że sporo osób nas 
wspomaga i  przynosi różne rzeczy, 
prosimy samotne mamy, aby nie kupo-
wały z  tych zasiłków niczego, tylko 
odłożyły sobie na ewentualny zakup 
lekarstw dla swoich dzieci. Wiadomo, 
dzieci zimą często chorują. Pamiętam 
mamę dwójki chłopców, której nie 
zdążyłam o  tym powiedzieć. Wróciła 
cała szczęśliwa, pokazując zakupione 
przez siebie nowe rajstopki dla synów. 
Powiedziałam jej wtedy z wyrzutem, że 
po co je kupiła, przecież dobrzy ludzie 
przynoszą ubrania dla dzieci i mamy 
tego sporo. Podsumowałam ją mówiąc: 
„Teraz pani wydała te pieniądze, a za 
chwilę dzieci mogą być chore i nie bę-
dzie na lekarstwa”. Ta mama tak stała 
i słuchała tego, co ja mówię. Robiła się 
coraz bardziej smutna, aż w końcu po-
wiedziała: „Siostro, ja chciałam, żeby oni 
chociaż raz mieli coś nowego”. Zawsty-
dzona przeprosiłam ją, bo wiem, że nie 
wszystko można tak racjonalnie wytłu-
maczyć. Tego nie da się przeliczyć.

Pamiętam też zdarzenie z  głęboko 
upośledzoną kobietą, która trafiła do 
Domu Samotnej Matki. Przywieziono 
ją do nas karetką pogotowia ze szpitala. 
Miała na sobie tylko piżamę szpitalną 
i szlafrok. Kierowca przyprowadzając ją 
powiedział, że piżamę i  szlafrok musi 
wziąć ze sobą. Tak więc ta kobieta do-
słownie nie miała nic, kiedy do nas 
przyszła. Zorganizowałam jej ubranie 
i  poprosiłam współmieszkanki, aby 

oprowadziły ją po domu. W międzycza-
sie jedna z nich przybiegła z informacją, 
że przywieziona kobieta ma wszy. Od 
razu pobiegłam do apteki, przy tym 
narzekałam Panu Bogu, co jeszcze wy-
myśli. Wróciłam i  umyłam kobiecie 
głowę. Po tym zabiegu poszłam poszu-
kać dla niej dodatkowej bielizny osobi-
stej. Dałam jej nową, jeszcze z metkami, 
a  ta kobieta do mnie, że ona tego nie 
założy. Zapytałam dlaczego, a ona na to, 
że to jest nowe, że są metki. Mówię tak, 
bo takie dostałyśmy ze zlikwidowanego 
sklepu. Na co ona, że jej mama jest 
w szpitalu i kiedy ją odwiedza, nigdy nic 
dla niej nie ma i  chciałaby te rzeczy 
wziąć i jej podarować, jako prezent. Tego 
dnia była Ewangelia o  miłosiernym 
Samarytaninie i ta kobieta pokazała mi, 
jak nią żyć…

Gdzie jeszcze siostry pracują?
W Seminarium Duchownym. Siostra 

Natalia pracuje w  Centrum Ruchu 
Światło-Życie. Zajmuje się sekretaria-
tem, zgłoszeniami na rekolekcje. Pracu-
jemy tutaj w  parafii św. Wojciecha. 
Siostry, które mieszkają w domu w Czar-
nym, prowadzą oazę młodzieżową, 
Dzieci Boże, scholę, grupy biblijne dla 
dorosłych oraz uczą w szkole i pracują 
z uzależnionymi.

Jak taki ogrom pracy są w  stanie 
wykonać 23 siostry i  jedna postu-
lantka?

Pracy jest sporo, ale to jest nasz cha-
ryzmat, każda chce to robić. Raz w ty-
godniu jeździmy do Szczecinka, gdzie 
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mieści się oddział zajmujący się lecze-
niem uzależnień. Tam odbywają się 
prowadzone przez nas katechezy i spo-
tkania. Natomiast w Lipiu odbywają się 
katechezy i oazowe rekolekcje letnie, zaś 
zimą odbywa się KODA i krótkie reko-
lekcje ewangelizacyjne. Cztery siostry 
z Roli współpracują z Ośrodkiem Uza-
leżnień w Stanominie.

Jakie są plany na przyszłość?
Chcemy wyremontować do końca 

dom w Lipiu, aby stworzyć typowy dom 
rekolekcyjny. Związane jest to też z wy-
mogami stawianymi przez kuratorium 
i sanepid. Obecnie jest duże zapotrze-
bowanie na taką formę wypoczynku dla 
młodzieży. Dorośli mogą przyjeżdżać na 
Rolę, ale nie możemy tam przyjmować 
dzieci i młodzieży ze względu na wa-
runki określone przepisami. Poza tym 
bp Edward Dajczak już jakiś czas temu 
wprowadził obowiązkowe uczestnictwo 
w wyjazdowych rekolekcjach poza pa-
rafią jako zasadę dla osób mających 
przyjąć sakrament bierzmowania. 
W związku tym bardzo zależy nam na 
remoncie domu w Lipiu, aby prowadzić 
rekolekcje ewangelizacyjne dla bierzmo-
wanych. To jest szansa dla nas, aby po-
kazać młodym Ruch.

Czy ma siostra jakieś takie szcze-
gólne wspomnienie ze Wspólnoty?

Jest dużo takich wspomnień, ale jedno 
jest mi szczególnie bliskie. Mówi się, że 
wspólnota jest silna tą osobą, która jest 
najsłabszym ogniwem. Mamy we 
Wspólnocie siostrę, która choruje i jest 

pod naszą opieką. Pamiętam taką sytu-
ację, w której przechodziłam osobisty 
kryzys, który Pan Bóg dał mi dla wzro-
stu. Źle się wtedy czułam, nie mogłam 
poradzić sobie z wieloma sprawami. I ta 
siostra, która jest chora, a w życiu co-
dziennym jest wycofana, szła ze mną 
drogą z Lipia na Rolę. Podczas tej drogi, 
kiedy ja byłam smutna i przygnębiona, 
całą drogę opowiadała mi dowcipy. To 
było niesamowite, że ona wyczuwając 
mój stan, wydobyła z siebie wszystko, 
aby mi pomóc.

Drugie wspomnienie też jest związane 
z  chorobą, ale moją. Byłam przezię-
biona, a  że mam astmę, to wszystkie 
choroby przechodzę ciężko. Po antybio-
tykach bolał mnie strasznie żołądek. 
Przyszła któraś z sióstr i zapytała, co mi 
jest. Odpowiedziałam, że źle się czuję. 
Siostra powiedziała: wiesz, na taki ból 
najlepsze są migdały. Po czym stwier-
dziła, że nie mamy, niestety, migdałów 
w domu. Po chwili uradowana przypo-
mniała sobie, że w domu są cukierki 
czekoladowe, które w  środku mają 
migdały. Wyszła i  po jakimś czasie 
wróciła z  migdałami, które uzyskała 
z  rozłupywania tych czekoladowych 
cukierków. To jest dar wspólnoty. My-
śmy się nie wybrały, to Jezus nas wybrał: 
i wiekiem, i temperamentami, i upodo-
baniami.
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Kim jesteście?
Jesteśmy osobami, które w poszukiwa-

niu Boga i w odpowiedzi na Jego Miłość, 
zdecydowały się oddać Mu całe swoje 
życie na własność, na zawsze, na wyłącz-
ność.

A dokładniej?
Reprezentujemy tzw. indywidualne 

formy życia konsekrowanego. Jesteśmy 
kobietami żyjącymi w  świecie, które 
złożyły publiczny ślub czy-
stości i  zostały konsekro-
wane (poświęcone na wy-
łączną własność Boga) przez 
biskupa. Nie należymy do 
jakiegoś zakonu czy wspól-
noty, podlegamy jedynie bi-
skupowi diecezji, na terenie 
której mieszkamy.

Czym się zajmujecie?
Pracujemy w wyuczonych 

zawodach. Same zarabiamy 
na nasze utrzymanie. Nie 
składałyśmy osobnego ślubu 
ubóstwa ani posłuszeństwa. Te 
dwie postawy mają u nas wy-
pływać z właściwie odkrywa-
nego ducha Ewangelii i być adekwat-
nymi do naszych sytuacji życiowych.

Nosicie habity, welony?
Nie. Choć w Polsce i na świecie są 

kobiety, które należą do Stanu Dziewic 
i za zgodą swego biskupa mają habity, 

Stan dziewic
welony albo jakiś inny zatwierdzony 
strój. W statucie Ordo Virginum naszej 
diecezji jest natomiast zapis, że ze-
wnętrznym znakiem konsekracji jest 
obrączka – tak jest na całym świecie – 
(wygląd obrączki wedle uznania), 
a w czasie liturgii biała peleryna. Dwie 
z nas (czterech) można w niej zobaczyć, 
szczególnie podczas uroczystości, ale nie 
jest to obligatoryjne.

to czym się różnicie od innych osób? 
Nie chciałyście nadal żyć tak jak do-
tychczas? Co zmienia w waszym życiu 
konsekracja?

Co zmienia? Wszystko. Podobnie jak 
sakrament chrztu św., pierwsza i pod-
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stawowa, wspólna wszystkim chrześci-
janom konsekracja człowieka, zmienia 
wszystko czyniąc z człowieka dziecko 
Boże, uwalniając od grzechu pierworod-
nego i dając mu łaskę wiary, tak konse-
kracja włączająca nas do istniejącego od 
początków Kościoła Stanu Dziewic, 
poświęca nas Bogu z nowego tytułu oraz 
na wyłączność, udziela konkretnych 
łask, które wciąż odkrywamy, i czyni nas 
oblubienicami Chrystusa, zaślubia nas 
Chrystusowi.

Dziewice poświęcone Bogu z natchnie-
nia Ducha Świętego składają zobowiąza-
nie do życia w  czystości, aby bardziej 
kochać Chrystusa i lepiej służyć bliźnim. 
Dziewice chrześcijańskie zgodnie ze 
swym stanem i otrzymanymi charyzma-
tami oddają się pokucie, dziełom miło-
sierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie. 
Dziewicom zaleca się usilnie, aby dla 
lepszego spełnienia obowiązku modlitwy 
odmawiały codziennie Liturgię Godzin, 
zwłaszcza Jutrznię i Nieszpory. W ten 
sposób, łącząc swój głos z głosem Chry-

stusa, Najwyższego Kapłana, oraz Ko-
ścioła świętego, będą nieustannie wielbić 
Ojca Niebieskiego i wypraszać zbawienie 
świata (Obrzęd Konsekracji Dziewic, 
nr 2).

Czyli nie możecie już nigdy wyjść za 
mąż?

W Kościele nie ma rozwodów:). A nie 
zakładam, by w momencie konsekracji 
zaistniały jakieś przeszkody, które czy-
niłyby ją nieważną. Uroczysty publiczny 

ślub czystości zobowiązuje, 
a konsekracja jest nie tylko: aż 
do śmierci, ale: na wieczność.

Kto może podjąć taką drogę?
Do konsekracji można do-

puszczać dziewice żyjące 
w świecie, które:

a) nigdy nie zawierały mał-
żeństwa ani nie żyły publicznie, 
czyli jawnie, w stanie przeciw-
nym czystości;

b) według ogólnej opinii 
przez swój wiek, roztropność i obyczaje 
dają rękojmię, że wytrwają w  życiu 
czystym oraz poświęconym służbie 
Kościołowi i bliźnim:

c) zostały dopuszczone do konsekracji 
przez biskupa ordynariusza miejsca.

(Obrzęd Konsekracji Dziewic, nr 5)
Kandydatka pragnąca przyjąć konse-

krację zwraca się bezpośrednio do bi-
skupa diecezjalnego przedstawiając 
prośbę o  rozeznanie (prośba na po-
czątku przed rozpoczęciem formacji) 
i o konsekrację (ta prośba po zakończo-
nej formacji początkowej) oraz opinię 
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księdza proboszcza, życiorys z uwzględ-
nieniem etapów życia religijnego i świa-
dectwo chrztu.

No, a jeśli...
Jeżeli ktokolwiek odkrywa w  sobie 

rzeczywiste, prawdziwe i  szczere pra-
gnienie życia dla Chrystusa na drodze 
czystości realizowanej także w wymiarze 
całkowitej i dozgonnej wstrzemięźliwo-
ści seksualnej, a miał w  swoim życiu 
doświadczenia grzechów w tej materii, 
to zawsze musi najpierw zadać sobie 
przed Bogiem podstawowe pytanie: czy 
jest do tego zdolny? W ścisłym znacze-
niu nie istnieje prawna konieczność fi-
zycznego dziewictwa tylko, zacytuję raz 
jeszcze: nie życia wcześniej publicznie, 
czyli jawnie, w stanie przeciwnym czysto-
ści. Pojedyncze wydarzenie z  życia 
człowieka może nie zamknąć mu tej 
drogi. Ale, należy pamiętać, drogi wy-
magającej, bez opierania się na Chrystu-

sie, a nie na sobie – niemożliwej.
Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy 

z  łona matki takimi się urodzili; i  są 
niezdatni do małżeństwa, których ludzie 
takimi uczynili; a  są i  tacy bezżenni, 
którzy dla królestwa niebieskiego sami 
zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech 
pojmuje! Mt 19, 12

Za: Ordo Virginum Diecezji Koszalińsko-
Kołobrzeskiej
www.ov.blox.pl
Więcej informacji na stronach:
Strona Podkomisji Konferencji Episko-
patu Polski ds. Indywidualnych Form 
Życia Konsekrowanego
www.ifzk.episkopat.pl
Strona Centrum Promocji Indywidual-
nych Form Życia Konsekrowanego pod 
patronatem Podkomisji KEP ds. IFŻK
www.konsekrowane.org

W Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dwie spośród czterech dziewic 
konsekrowanych – Agnieszka Bieniak i Kazimiera Skibińska – związane są 
z Ruchem Światło-Życie.

Diakonia bycia
Jestem absolwentką teologii, od kilkunastu lat 

uczę religii w gimnazjum.Przez wiele lat odkry-
wałam swoje miejsce w  Kościele. Cała bliższa 
i głębsza przygoda z Panem Bogiem zaczęła się 
na początku lat dziewięćdziesiątych. Po ośmio-
klasowej podstawówce zdałam egzaminy do li-
ceum ogólnokształcącego i w pierwszym roku 
nic nie wskazywało na to, że zacznę powoli po-
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szukiwać, odnajdywać i  kochać w  taki sposób jak dziś Kościół i  drugiego 
człowieka. Wraz ze zmianą szkoły, zmieniło się też i miejsce uczęszczania na 
religię. Chyba już wtedy padały pierwsze ziarna na biblijną, lepszą część gleby 
mojej duszy, choć nie zapominam też o latach wcześniejszych.  Gdy rozpoczęłam 
drugą klasę liceum, lekcje religii odbywały się już w szkole i po raz pierwszy na 
rekolekcje wielkopostne ustalono trzy dni wolnego. W czasie rekolekcji chło-
nęłam wszystko jak gąbka, jak ziemia spragniona wody. To było to, co mnie 
umacniało, dawało siłę, niosło ku... 

Przez cały rok szkolny chciałam robić wszystko DLA Pana Boga – odnaleźć 
się w sytuacji poważnej choroby mojej mamy, podołać trudnościom z jednym 
z przedmiotów (które były konsekwencją niełatwej sytuacji rodzinnej), zdoby-
wać pieniądze na życie (tata był już bezrobotnym); podołać wszystkim proble-
mom. Z czasem moja modlitwa się zmieniła. Pod koniec roku szkolnego, klęcząc 
w  ławce w kościele, mówiłam Panu Bogu, że oddaję Mu to wszystko. Niech 
będzie TAK, JAK ON CHCE. Pamiętam, że podjęłam to ryzyko wiary – zgody 
woli na to, co On chce na ten czas uczynić i na to, w jaki sposób chce On tego 
dokonać, według Jego planów, a nie po mojemu. W ostatnich dniach czerwca 
wydarzyło się coś, co dla mnie jest odpowiedzią Pana na taką modlitwę.

W czasie wakacji na miejskim jarmarku jeden z chłopaków – wówczas około 
dziesięcioletni – razem ze swoim prawie dorosłym rodzeństwem sprzedawał 
pośród różnych dzieł także książki teologiczne. W moje ręce wpadło stare Prawo 
Kanoniczne, Teologia Dogmatyczna i kilka innych. To było to! Bardzo dobrze 
opracowane fundamenty wiary trafiły na umysł matematyczny, który chłonął 
je nie sam, ale przy pomocy duszy.

W szkole średniej i na początku studiów przeszłam formację w Ruchu Światło-
Życie. Myślałam o życiu zakonnym, o jakiejś drodze wyłączności dla Pana Boga 
we wspólnocie. Coraz wyraźniej czułam jednak, że mam pozostać w diecezji 
i dla diecezji.

Konsekracja stała się dla mnie najważniejszym dniem mojego życia, podjęłam 
najlepszą decyzję, jaką mogłam. Oddałam całe swoje życie Jezusowi. Czuję, że 
kocham całym sercem i  że jestem kochana. Całe moje życie ma sens. Zdaję 
sobie sprawę, że to, na co się zdecydowałam, może być niezrozumiałe. Ale nie 
jest to na pewno ucieczka od ludzi, od świata, seksualności czy człowieczeństwa. 
Droga ta potrzebuje jednak dojrzałości. Rezygnuję z czegoś ważnego na rzecz 
czegoś głębszego. To droga wymagania od siebie, ale w wielu sytuacjach – cho-
ciażby zawodów sportowych – każdy, kto się do czegoś przykłada, musi od 
siebie wymagać. Tak samo jest z życiem duchowym.
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Świętość ciała najczęściej jest prostsza do zachowania niż świętość duszy. Choć 
obie są od siebie zależne. Jeżeli chce się budować czystość fizyczną dla samej 
czystości, to ona się nie ostoi. Natomiast jeśli będzie odpowiedzią miłości na 
miłość Pana Boga, to wtedy ma szansę przetrwać. 

Czy nie obawiam się samotności? Boję się nie tyle samotności, w której jest 
obecny Bóg, co osamotnienia, nawet pośród ludzi, w którym umiera osobista 
relacja z  Bogiem. Kościół dając ogromy mandat zaufania tym, których Pan 
powołał na drogę dziewictwa konsekrowanego, przestrzega ustami św. Cypriana: 
„Strzeżcie, o dziewice, strzeżcie tego, czym być rozpoczęłyście. Strzeżcie tego, 
czym będziecie. (...) Wy już teraz rozpoczęłyście być tym, czym my będziemy”. 
Dlatego konsekracja nie jest na pewno końcem mojej formacji, która będzie 
trwała przez całe życie. Formacji, której podstawą jest budowanie jak najgłębszej 
osobistej relacji z Bogiem.

Dlaczego ta droga? Jestem przekonana, że Pan Bóg wychowuje sobie człowieka. 
Formacja Ruchu Światło-Życie prowadziła mnie właśnie drogą budowania 
osobistej więzi z Panem Bogiem. Rozbudziła we mnie zarówno miłość do Li-
turgii, jak i nakierowywała na postawę diakonii. Oaza pozwoliła dojrzeć powo-
łaniu w taki sposób, jak mówi o nim św. Josemaria Escriva: „Powołanie prowa-
dzi nas – chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy – do tego, by zająć pewną 
pozycję w życiu z nadzieją i radością, aż do samej śmierci”. Wszyscy moi ani-
matorzy, których spotkałam w życiu, uczyli mnie, także przez swoje osobiste 
świadectwo, miłości do Kościoła. Dotyczyło to zarówno jego wymiaru powszech-
nego, jak i partykularnego – diecezji, parafii. Uczyli miłości i odpowiedzialno-
ści za Kościół. Droga dziewictwa konsekrowanego, którą Pan w swojej miłości 
zapragnął dla mnie, do której mnie doprowadził i dla której mnie zachował 
w swoim miłosierdziu, jest swego rodzaju „diakonią bycia”, bowiem „pierwszą 
służbą dziewicy konsekrowanej, którą oddaje Kościołowi, jest dążenie do oso-
bistej świętości w  sposób odpowiadający charyzmatowi stanu. Jest to służba 
poprzez obecność, ale obecność promieniującą miłością do Chrystusa Oblu-
bieńca, do Kościoła i do ludzi”.

Agnieszka Bożysława Bieniak OV

Zawsze chciałam służyć Bogu
Od trzech lat należę do stanu dziewic konsekrowanych, natomiast z Ruchem 

Światło-Życie jestem związana od 16 roku życia. Wcześniej – po ukończeniu 12 
lat – byłam na Oazie Dzieci Bożych. W którymś momencie zorientowałam się, 
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że mój pierwszy kontakt z  Oazą miał 
miejsce zaraz po śmierci ks. Blachnic-
kiego.

Działania i obecności Pana Boga do-
świadczam od zawsze. Nie znaczy to, że 
nie miałam kryzysów wiary w  swoim 
życiu. Pamiętam, że w  dniu pierwszej 
Komunii powiedziałam Jezusowi, że 
chcę być siostrą zakonną i nauczycielką. 
Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że Pan 

Bóg może poważnie potraktować te słowa. Na długo o nich zapomniałam. Wiem 
jednak, że Pan Bóg miał i ma zawsze dla mnie plan.

To dzięki Ruchowi mogłam doświadczyć Jego miłości do mnie, dowiedziałam 
się o czymś takim jak kierownictwo duchowe. Podczas rekolekcji wakacyjnych 
III stopnia odkryłam, że chcę służyć Bogu w jakiejś wspólnocie, że mnie powo-
łuje do życia konsekrowanego. Wtedy miałam na myśli konkretną wspólnotę 
zakonną. To było takie ludzkie pragnienie, stawiałam Bogu pewne warunki. Po 
powrocie z rekolekcji chciałam oznajmić to swoim dziadkom (to z nimi miesz-
kałam). Niestety, we wrześniu, moja babcia dostała wylewu, została sparaliżo-
wana. Nastąpił bunt, złość, pretensje do Boga o wszystko. Wtedy jeszcze wielu 
rzeczy nie rozumiałam.

Jednak Pan Bóg nie zostawił mnie, postawił na mojej drodze wspaniałych 
ludzi, którzy pomogli mi w tym trudnym dla mnie czasie. Potem, gdy oboje 
dziadkowie zmarli, też był trud, brak pracy, i znowu Bóg przez innych zatrosz-
czył się o mnie. Cały czas pytałam Boga, jaki ma plan wobec mnie. Po pewnym 
czasie wstąpiłam do wspólnoty zakonnej bezhabitowej. To był wspaniały czas, 
ale po pierwszych miesiącach miałam wątpliwości, czy aby to jest to miejsce. Po 
dwóch latach odeszłam, podjęłam studia teologiczne. Rozważałam też drogę 
małżeństwa, jednak Pan Bóg prowadził przez różne znaki i osoby do siebie na 
wyłączną służbę.

Pewnego dnia, przeglądając zdjęcia zespołu Mocni w Duchu, natknęłam się 
na zdjęcia zatytułowane: konsekracja kierowniczki zespołu Ingi P. Znalazłam 
uwagę: „Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o konsekracji dziewic, kliknij 
tutaj”. Po przeczytaniu pewnego świadectwa i historii, odkryłam, że to dla mnie. 
Wtedy też zaczęło mi się przypominać, że już słyszałam na studiach o tej formie 
życia. Po kilku latach modlitwy, rozmów z kierownikiem, najpierw podjęłam 
próbę konkretnego dowiadywania się, co mam zrobić. W naszej diecezji nie 
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było jeszcze takiego stanu. W 2008 roku napisałam i wysłałam podanie do ks. 
Biskupa, który w  styczniu 2009 odpowiedział pozytywnie na moją prośbę. 
Jednocześnie okazało się, że ktoś też już to zrobił. Oficjalnie rozpoczęcie forma-
cji wspólnymi czterodniowymi rekolekcjami nastąpiło w  czerwcu 2009. Dla 
mnie był to czas umocnienia decyzji, którą podjęłam, umocnienia powołania. 
Potem co miesiąc miałyśmy dzień skupienia.

Konsekracja nastąpiła 15 maja 2010 r. Przed samą konsekracją także miałyśmy 
rekolekcje, tym razem trzydniowe. Czas odkrywania powołania, oficjalnej 
formacji, to najpiękniejszy czas w moim życiu. Czułam się szczęśliwa, radosna. 
Konsekracja to zaślubiny z oblubieńcem. Tego nie da się opisać słowami. Ze-
wnętrznie nic nie zmieniło się w moim życiu, a jednak jest inaczej. 

Wiedziałam już wcześniej, że Bóg jest ze mną, jednak teraz jeszcze bardziej, 
tak jak w małżeństwie. Widocznym znakiem konsekracji jest przede wszystkim 
obrączka (w naszej diecezji również biała noszona peleryna w czasie liturgii). 
Nadal uczę w szkole, chodzę normalnie ubrana, a jednak jest inaczej. Nie znaczy, 
że nie ma trudności, ale uczę się je pokonywać razem z Jezusem. Proszę Go 
o pomoc, a także, bym umiała je przyjmować. Staram się wspólnie z Nim po-
dejmować różne decyzje, nawet te drobne.

Wiele spraw rozumiem i  odkrywam dzięki temu, że przeszłam formację 
w Oazie oraz doświadczyłam Jego miłości, mimo to Bóg ciągle mnie zaskakuje. 
Ot choćby z datą konsekracji. Najpierw czekałyśmy na jakiekolwiek informacje 
o naszej formacji, a potem nie mogłyśmy nadążyć za wszystkim. Nie mogłyśmy 
zrozumieć, jak i dlaczego tak szybko. Spodziewałyśmy się bowiem dłuższego 
przygotowania. W dokumentach jest bowiem mowa o tym, że formacja powinna 
trwać od roku do trzech lat. W czasie któregoś spotkania formacyjnego koleżanka 
siedziała pod witrażem ze słowami „miłość Chrystusa przynagla nas”. I  już 
wiedziałyśmy.

Na rekolekcje przed konsekracją jechałam z intencją, aby Pan Bóg pokazał mi 
miejsce czy konkretne dzieło, w którym mam mu służyć. I jeszcze zanim doje-
chałam, otrzymałam telefon od moderatora diecezjalnego z prośbą o służenie 
jako pielęgniarka na pierwszym turnusie na rekolekcjach wakacyjnych. Osta-
tecznie byłam na dwóch turnusach i na obu służyłam jako pielęgniarka i ani-
matorka, a po roku prowadziłam całe rekolekcje jako odpowiedzialna. Do tego 
prowadzę Oazę parafialną w miejscowości, w której uczę. I tak Pan Bóg mnie 
prowadzi. Jestem naprawdę osobą szczęśliwą.

Kazimiera Skibińska OV
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ŚWIADECTWA
ZADAWANIE PytAń 

JESt KONIECZNE
Do oazowej wspólnoty parafialnej 

trafiłam pociągnięta świadectwem życia 
Moniki, mojej rówieśniczki, wówczas 
czternastoletniej. Zadziwiła mnie swoją 
odwagą klękania do modlitwy porannej 
i wieczornej w gronie wakacyjnych ko-
lonistek (wśród których znajdowałam 
się również i ja). Zaimponowała mi jej 
postawa bezkompromisowego przyzna-
wania się do Pana Boga i wiary w Niego 
– była to swego rodzaju wędka, na którą 
Pan Bóg mnie po prostu złowił. Pytając 
Monikę o to, dlaczego i skąd ma tę siłę, 
usłyszałam od niej, że jest w oazowej 
wspólnocie, do której mnie zaprosiła. 
Moi rodzice nie zgodzili się, abym sama 
jeździła na spotkania do parafii Moniki, 
sporo oddalonej od naszego osiedla. Nie 
zraziłam się tym. Szybko zorientowałam 
się, że w  moim kościele parafialnym 
również znajdę oazową grupę. Pamię-
tam, że z pierwszego spotkania dosłow-
nie uciekłam na samym jego początku 
– tak trudno mi było wejść w  grupę 
nieznanych mi rówieśników. Ale za 
drugim podejściem było zdecydowanie 
lepiej – zostałam na najbliższe 10 lat.

Czas bycia w Ruchu mogę nazwać bez 
wahania czasem błogosławionym, cza-
sem „aktywowania” otrzymanej na 
chrzcie wiary. Czasem bezpiecznym, 
spędzonym w łonie wspólnoty, z którego 

zostałam zrodzona, aby swoim życiem 
– konsekrowanym – dalej wielbić Pana 
Boga. Pełnię posługę w zgromadzeniu 
zakonnym, które podejmuje zadanie 
towarzyszenia ludziom dorosłym w dro-
dze do Pana Boga, dzielenia się swoją 
wiarą z  ludźmi, którzy o  nią proszą 
Kościół. Z Ruchu Światło-Życie, który 
śmiało mogę nazwać moją rodziną, 
wyszłam hojnie obdarowana duchowym 
wianem, które mogłam z kolei wnieść 
do mojej wspólnoty zakonnej. Dziś, 
kiedy jestem świadkiem przechodzenia 
dorosłych kandydatów do chrztu przez 
poszczególne etapy katechumenatu, 
coraz bardziej rozumiem niesamowitą 
intuicję Sługi Bożego ks. Franciszka 
Blachnickiego, który widział potrzebę 
wtajemniczania już ochrzczonych w ży-
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cie Kościoła metodą opartą właśnie na 
etapach katechumenatu – dłuższej 
drodze ćwiczenia się w  życiu wiary, 
w  życiu według Ewangelii.  Kościół 
w swojej wielkiej mądrości proponując 
osobom dorosłym przyjmowanie chrztu 
i wtajemniczanie w życie wiary etapami 
(przyjęcie do katechumenatu, obrzęd 
wybrania i wpisania imienia, egzorcy-
zmy i błogosławieństwa, skrutynia, ob-
rzęd przekazania symbolu wiary i mo-
dlitwy Ojcze nasz, obrzęd Effata, przy-
j ę c i e  s a k r a m e n t ó w  i n i c j a c j i 
chrześcijańskiej i  okres mystagogii, 
okres umacniania i pogłębiania wiary) 
daje im potrzebny czas na oczyszczenie 
i wzrost: najpierw motywacji pójścia za 
Chrystusem, potem wiary, a następnie 
na naukę życia nią w codzienności. Dla 
mnie osobiście – nie tylko z racji posługi 
w katechumenacie – metoda formacji 
katechumenalnej, zastosowana również 
w drodze do Pana Boga osób ochrzczo-
nych, jest metodą wzorcową, która 
uświadamia konieczność wzięcia odpo-
wiedzialności za swoją wiarę i pomaga 
w tym.

Jako ogromną łaskę odczytuję możli-
wość towarzyszenia ludziom dorosłym 
w ich drodze do Pana Boga. Nasza (ja-
dwiżańska) posługa w katechumenacie 
opiera się na metodzie indywidualnych 
spotkań katechisty z osobą przygotowu-
jącą się do przyjęcia sakramentów. Te 
spotkania dają możliwość przekazywa-
nia wiary (nie przeprowadzania lekcji 
religii i  odpytywania z  katechizmu!) 

w indywidualnym dialogu – z serca do 
serca. Towarzysząc innym w  drodze, 
same tę drogę przemierzamy. Tę samą 
drogę, ale już nie te same (nie wchodzi 
się dwa razy do tej samej rzeki. W zało-
żeniu czas towarzyszenia jest dla nas 
czasem łaski widzenia i przeżywania na 
nowo rzeczywistości, do których jako 
chrześcijanie „od urodzenia” zdążyliśmy 
się przyzwyczaić. Często jest czasem 
zadawania pytań, których sami byśmy 
nigdy nie zadali.

Dobrze pamiętam pierwszą osobę, 
której towarzyszyłam: młoda, 23-letnia 
dziewczyna, która przyjechała do Polski 
na chwilę, na Erasmusa. W  naszym 
mieście dopadł ją Pan Bóg. Pochodziła 
z rodziny, w której rodzice wyznawali 
religię naturalną – z  kultem ziemi, 
słońca, księżyca, zjawisk naturalnych. 
Kiedy jako mała dziewczynka pytała 
rodziców, o czym mówią kolędy, których 
uczyła się w przedszkolu, oni tłumaczyli, 
że część ludzi na ziemi obchodzi naro-
dziny Dzieciątka Jezus, a część, tak jak 
oni, „dzieciątka światła”. Kiedy jej rówie-
śnicy oczekiwali w adwencie na Boże 
Narodzenie, wyjadając czekoladowe fi-
gurki z kalendarzy adwentowych, ona 
ze swoim rodzeństwem z każdym dniem 
poprzedzającym przesilenie zimowe 
zapalała kolejne lampki w świeczniku, 
aby 21 grudnia świętować w pełni świa-
tła płonącego świecznika obietnicę coraz 
dłuższych dni. Jako nastoletnia dziew-
czyna zobaczyła po raz pierwszy umie-
rającą osobę – to spowodowało, że za-
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częła zadawać sobie pytania o sens życia. 
Jej babcia, chrześcijanka, podarowała jej 
kiedyś medalik z Matką Bożą Niepoka-
lanie Poczętą, który ona, nieochrzczona, 
nosiła w  tajemnicy przed rodziną (na 
ramiączku stanika, żeby nikt nie zoba-
czył – chrześcijaństwo było u  niej 
w domu tematem tabu). Kiedy trafiła do 
naszego miasta, zadziwiła się wiarą lu-
dzi, ich obecnością w kościołach. Wró-
ciły pytania. Z tymi pytaniami trafiła do 
nas. Jej pytania stawały się moimi pyta-
niami. Jej wiara rosła wraz z moją.

Dziś wiem, że zadawanie pytań jest 
konieczne w naszej wierze. Że nie ma 
spraw oczywistych. Że ogromnym 
skarbem dla Kościoła są ludzie, którzy 
przychodzą do niego prosząc o wiarę lub 
poszukując po prostu Pana Boga. 
Dziewczyna, o której pisałam, dziś jest 
mężatką, ma dwóch synków. Począt-
kowo trudno jej było zrozumieć, dla-
czego Kościół chrzci niemowlęta – ona 
każdemu życzyłaby takiej przygody, 
drogi do Pana Boga w wieku dorosłym, 
jaką sama przeszła. Moje argumenty nie 
były dla niej wystarczające. Ale zgodziła 
się. Jakiś czas po chrzcie pierwszego 
z synów skontaktowała się ze mną. Po-
wiedziała, że już wie. Że chrzest jest 
najcenniejszym wydarzeniem w jej ży-
ciu, doprowadził ją do Pana Boga, 
udzielił jej łaski bycia Jego dzieckiem 
umiłowanym. I  łaska, której ona do-
świadcza dopiero teraz, jest udziałem 
jej synka już teraz. Amen.

Jestem wdzięczna Panu Bogu za 

miejsce pierwszego spotkania z Nim, 
żywym Bogiem, właśnie w katechume-
nalnym Ruchu Światło-Życie. Ta droga, 
którą przeszłam, była dla mnie szkołą 
wiary, szkołą życia ewangelicznego, 
szkołą modlitwy i szkołą służby.

Niech Pan Jezus będzie uwielbiony 
w  życiu wszystkich podążających za 
Nim, w Nim i do Niego metodą Ruchu 
Światło-Życie!

s. Edyta

OAZy „WyKlętE”?
Pamiętam czas, kiedy byłem nastolat-

kiem formującym się w małej, przypa-
rafialnej  grupie oazowej. Oaza była 
wtedy dla mnie objawieniem, odpowie-
dzią na pustkę i pierwsze kryzysy mło-
dzieńczego wieku. Ale pamiętam też, jak 
zżymałem się na oazy zakonne, dosyć 
luźno uczestniczące w życiu oazy wiel-
kiej mojej diecezji. Święty, nie zawsze 
mądry gniew nastolatka. Jeśli się czegoś 
nie zna, często reaguje się lękiem i agre-
sją. „Tylko krowa nie zmienia poglądów” 
– powiedział kiedyś Stefan Kisielewski. 
I chociaż nie sposób tego zdania przyjąć 
w całej pełni, coś w nim jest. Dzisiaj na 
wiele spraw patrzę już na szczęście 
inaczej.

„Oazy saletyńskie”. Nie ukrywam, że 
sformułowanie jest mi znane. Tak mó-
wią uczestnicy z naszych oaz. Nie walczę 
z nim specjalnie, bo przez nie zyskujemy 
jako saletyni pewną rozpoznawalność. 
Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że dla 
wielu miłośników charyzmatu Ruchu 
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Światło-Życie dodawanie jakiegokol-
wiek zakonnego przymiotnika do słowa 
oaza brzmi jak herezja. „Czy to jeszcze 
są oazy?” Staram się rozumieć ten nie-
pokój, biorąc pod uwagę fakt, że nieraz 
się przecież zdarzało, nie tylko w środo-
wiskach zakonnych, że jakiś zabawowo-
rekreacyjny twór ktoś bluźnierczo nazy-
wał oazą.

Moja historia z oazą zaczęła się od 
wpatrywania się w oazowe zaangażowa-
nie mojej siostry. Trzy stopnie rekolekcji 
przeżyłem z Misjonarzami Świętej Ro-
dziny, choć należałem do oazy w parafii 
diecezjalnej. Szkołę Animatora przeży-
łem w diecezji i po seminarium zostałem 
księdzem diecezjalnym. Jako taki pro-
wadziłem oazy i z księżmi z mojej die-
cezji, i z Misjonarzami Świętej Rodziny, 
i  saletynami. Później wstąpiłem do 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy Sale-
tynów, a oazy prowadzę takie jak zawsze.

Jeśli istnieje w środowisku oazowym 
stereotyp, że zakonnicy deformują 

charyzmat Ruchu Światło-Życie przez 
akcentowanie nade wszystko chary-
zmatu swojego zgromadzenia, izolują 
się od diecezji (jeśli tak bywa, warto 
w każdym wypadku zapytać, z jakiego 
powodu), to jak każdy stereotyp, i ten 
jest krzywdzący. Nawet jeśli tak się 
działo, nie jest to tendencja powszechna, 
o czym wielokrotnie przekonywałem się 
osobiście, spotykając moderatorów 
z innych zgromadzeń.

Najpierw chciałbym obalić mit, jakoby 
charyzmat Ruchu wykluczał się z cha-
ryzmatami poszczególnych zgroma-
dzeń, w tym i mojego. Ponieważ niniej-
szy tekst nie jest przyczynkiem do 
doktoratu, pewne sprawy teologiczne 
potraktuję skrótowo, hasłowo. Za-
cznijmy od tego, że mamy wspólne 
źródło. Konsekracja zakonna to pobło-
gosławione przez Kościół pragnienie 
bardziej radykalnego życia łaską chrztu 
świętego. Formacja Ruchu opiera się na 
Obrzędach Chrześcijańskiego Wtajem-
niczenia Dorosłych i ma ukształtować 
dojrzałego chrześcijanina. Może to nie 
to samo, ale dla mnie ta zbieżność jest 
inspirująca. Charyzmaty poszczegól-
nych zgromadzeń nie rodziły się poza 
Kościołem, ale są ewangeliczne, zako-
twiczone w  Chrystusie, mają służyć 
Kościołowi, nie są mu wrogie. Posłużę 
się przykładem z  zakonnej parafii. 
Duszpasterstwo w parafiach może mieć 
różne barwy i odcienie: franciszkańskie, 
dominikańskie, jezuickie, saletyńskie, 
ale ludzie nie spowiadają się po francisz-
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kańsku, dominikańsku, jezuicku czy 
saletyńsku, tylko się po prostu spowia-
dają. Ruch oazowy też nie jest jakimś 
„kościołem równoległym do powszech-
nego”, ale Ruchem odnowy Kościoła, 
którego atutem jest uniwersalność, 
w którym wszystkie barwy i odcienie 
mogą wybrzmieć, nie naruszając istoty. 
Proszę zapytać, ilu kapłanów i  sióstr 
zakonnych wywodzi się z oaz! Skoro 
zakony i  Ruch mają te same źródła, 
wcale nie muszą się wykluczać. Raczej 
jest to wezwanie do pokonywania fana-
tyzmów i rozumienia się głębiej.

A  jak to jest u  saletynów? Jesteśmy 
zgromadzeniem maryjnym, którego 
charyzmatem jest pojednanie. Przypo-
minam sobie z moich czasów kleryckich 
peregrynację figury Maryi z Nazaretu 
w parafii, gdzie czczona była Matka Boża 
Fatimska. „Matka Boża z Nazaretu po-
zdrawia Matkę Bożą Fatimską”… Czy 
Saletyńska jest lepsza czy gorsza od 
Niepokalanej Matki Kościoła? Na tym 
poziomie dyskusja nie ma sensu. Zdro-
wym wspólnym mianownikiem niech 
pozostanie ósmy rozdział Lumen Gen-
tium. Nikt na tym nie straci.

Od lat prowadzę oazy. Ileż w nich łaski 
pojednania. Naprawdę nie czuję po-
trzeby modyfikowania wszystkiego „po 
saletyńsku”. Ewangelizacja jest wezwa-
niem do pojednania. Deuterokatechu-
menat jest odkrywaniem oblicza Boga 
i Kościoła, wzrostem, pracą, nawraca-
niem się. Tego życzyła sobie Maryja 
w  orędziu z  La Salette! Wyobrażacie 

sobie wspólnotę idealną? Nie ma takiej. 
Wspólnota nieustannie potrzebuje po-
jednania. Duchowe oddychanie, chary-
zmat spotkania, nabożeństwa pojedna-
nia, dni wspólnoty... Dla mnie, saletyna, 
wystarczy aż nadto „kultury pojednania” 
w „standardzie, który oferuje Ruch”.

Czy prowadzimy oazy saletyńskie? 
Tak. Są to oazy prowadzone przez Mi-
sjonarzy Saletynów, adresowane w spo-
sób szczególny do młodzieży i dorosłych 
z naszych parafii, ale nie ograniczające 
się do nich. Saletyni organizują rekolek-
cje wakacyjne prowadzone metodami 
wypracowanymi przez Ruch i  w  ten 
sposób realizują swoje powołanie za-
konne i misyjne. Rzecz jasna udziela się 
tym rekolekcjom klimat, jaki panuje 
w naszych domach zakonnych. Jest to 
bogactwo, którym możemy się z Ru-
chem dzielić. „Oazy saletyńskie”, bo 
prowadzone przez saletynów – i tylko 
w tym znaczeniu.

ks. Grzegorz Szczygieł MS

BlISKO JEZUSA I KOŚCIOłA
Formacja Ruchu Światło-Życie bardzo 

ściśle wiąże się z charyzmatem, który 
pozostawił michaelitom nasz założyciel, 
bł. ks. Bronisław Markiewicz, który 
w swojej pracy duszpasterskiej poświę-
cał dużo czasu wychowaniu, modlitwie 
osobistej i Mszy świętej, umartwianiu 
się, pracy nad sobą, propagowaniu 
trzeźwości, patriotyzmowi. Niektórzy 
porównują postać bł. ks. B. Markiewicza 
do założyciela Ruchu Światło-Życie, 
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ponieważ obaj chcieli formować i wy-
chowywać młodzież do bycia blisko 
Jezusa i blisko Kościoła.

Często zastanawiamy się, jak praco-
wać z  młodzieżą, dziećmi czy rodzi-
nami. W Ruchu mamy gotową odpo-
wiedź i program, który od lat się spraw-
dza. W  wielu naszych parafiach są 
wspólnoty młodzieżowe i  Domowy 
Kościół, które włączają się w życie para-
fialne i  społeczne danej parafii czy 
miejscowości. Ruch Światło-Życie wy-
chowuje do uczestnictwa w  liturgii, 
pogłębia relację z Jezusem w Namiocie 
Spotkania, pogłębia relację z drugim 
człowiekiem we wspólnocie i  pracy 
w małej grupie.

Oazowicz, który dobrze czuje się 
w małej grupie, pragnie się spotykać 
w większych wspólnotach, dlatego or-
ganizujemy Oazy Modlitwy trzy razy 
w roku: w Stalowej Woli, Toruniu lub 
w  Warszawie na Bemowie. Zawsze 
rozważamy jakiś ciekawy temat. W roku 
2012 były to „Wierzyć teraz i  zawsze” 
(Stalowa Wola) i „Jak wierzyć, by uwie-
rzyć?” (Toruń). 

Każda wspólnota, aby mogła się roz-
wijać, musi być wierna charyzmatowi 
swojego założyciela. Dziś jest o wiele 
trudniej niż dawniej zebrać młodzież 
i dzieci, ponieważ dzisiejszy świat pro-
ponuje im wiele różnych atrakcji. Ale są 
to atrakcje tylko na chwilę zachwytu czy 
dobrej zabawy, po których nic nie zostaje 
na trwałe. Nie trzeba się zniechęcać, 
tylko mieć wielką wiarę w  młodego 

człowieka. Bł. B. Markiewicz mówił, że 
„wychowanie młodzieży to sprawa 
serca”, a  sługa Boży ks. F. Blachnicki 
dodawał: „nie jest daremny trud, kiedy 
nieraz po wielkim wysiłku w dużej pa-
rafii, która liczy kilkanaście tysięcy osób, 
uda się zebrać tylko garstkę ludzi, którzy 
żyją naprawdę Ewangelią, słowem Bo-
żym, miłością, Eucharystią. Każda taka 
wspólnota jest życiodajna, jest tryskają-
cym źródłem życia dla całego Kościoła”.

Wiem sam po sobie, jak wiele nauczył 
mnie Ruch Światło-Życie: umiłowania 
liturgii i wychowania do liturgii, pogłę-
bienia spotkania ze słowem Bożym 
w Namiocie Spotkania, modlitwy oso-
bistej czy wspólnotowej, wstawienniczej 
czy równoczesnej, którą teraz stosuję we 
wspólnotach, w których posługuję na co 
dzień. Wiem, że nie są to puste słowa, 
które często bezsensownie wypowiada-
łem na modlitwie – ja tymi słowami się 
modlę i nimi żyję. Teraz wiem, że Jezus, 
który mnie prowadzi każdego dnia, 
pokazuje mi, jak mam kroczyć za Nim, 
pomimo upadków i grzechów zawsze 
mnie podniesie – poda pomocną dłoń 
we wspólnocie i przez słowo, które do 
mnie kieruje każdego dnia, przez słowo 
drugiego człowieka czy przez całą 
wspólnotę.

Ks. Radosław Król CSMA

ZmIENIł SIę Styl 
mOJEGO ŻyCIA

Do Oazy trafiłam dwadzieścia lat 
temu, jako dwudziestoparoletnia, świeżo 
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nawrócona konwertytka. Dopiero roz-
glądałam się po Kościele i nie bardzo 
rozumiałam, że istnieją w nim różne 
grupy i ruchy, zresztą w ogóle mi na tej 
wiedzy nie zależało. Szukałam wierzą-
cych przyjaciół, wspólnoty i Bożej drogi 
w moim życiu.

Oaza była dla mnie ważna z  wielu 
powodów – przyzwyczaiłam się do re-
gularnej modlitwy i  czytania Pisma 
świętego, rzeczywiście znalazłam przy-
jaciół na całe życie i wspólnotę na wiele 
bardzo ważnych lat. Był to czas, kiedy 
zmienił się cały styl mojego życia.

Pamiętam, że mój tato, kiedy przyje-
chałam z  II stopnia, ze zdumieniem 
stwierdził: „oni cię tam chyba wycho-
wali”! Tato stał się „odbiorcą” mojego 
świadectwa, prowadziłam z nim roz-
mowy według wskazówek zawartych 
w dziesięciu drogowskazach (wiele od-
wagi kosztowało mnie zapukanie do 
jego drzwi – ale to inna historia). Dzięki 
Oazie zaczęłyśmy się wspólnie modlić 
z  mamą (która nawróciła się mniej 
więcej w tym samym czasie co ja), a tato 
dołączał do nas. Było to niezwykły okres 
w życiu naszej rodziny. Tym ważniejszy, 
że tacie pozostały dwa lata życia.

Jest jeden szczególny dar, który otrzy-
małam dzięki Ruchowi, a który, na ile 
mogłam śledzić funkcjonowanie Oazy 
w Czechach, otrzymaliśmy wszyscy. Jest 
to miłość do liturgii i znajomość modli-
twy liturgicznej, roku liturgicznego 
i przestrzeni liturgicznej. Niewątpliwie 
chodzi o rezultat formacji i o charyzmat 

Ruchu Światło-Życie. Jestem wciąż 
niezmiernie wdzięczna, że mogę czerpać 
z tej głębi, i muszę przyznać, że relacja 
do liturgii pomogła mi przeżyć niejeden 
ciężki czas w życiu duchowym. Ciekawe, 
że moja mama, która dwa razy gotowała 
na rekolekcjach wakacyjnych, też otrzy-
mała ten dar. Do dziś regularnie asystuje 
przy mszach w lecznicy dla przewlekle 
chorych, gdzie przychodzi w  odwie-
dziny do pacjentów.

Moja osobista droga ku konsekracji 
była skomplikowana. Bardzo szybko – 
już po dwójce – wstąpiłam jako kandy-
datka do zgromadzenia zakonnego, skąd 
po pięciu latach musiałam odejść. 
Znowu znalazłam schronienie w Oazie, 
przez kilka lat posługiwałam jako ani-
matorka, odnalazłam tu przyjaciół. 
Z czasem odkryłam nową wspólnotę. 
Obecnie jestem (bardzo zadowoloną!) 
członkinią instytutu świeckiego Ma-
donna della Strada, opartego na ducho-
wości ignacjańskiej.

Każdej Wielkanocy, kiedy podczas 
Wigilii zapala się paschał, przypominam 
sobie wielokrotnie powtarzany tekst 
z Oazy II stopnia: „A Pan szedł przed 
nimi podczas dnia jako słup obłoku, by 
ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś 
jako słup ognia, aby im świecić, żeby 
mogli iść we dnie i w nocy” (Wj 13, 21).

Życzę całemu Ruchowi Światło-Życie, 
aby nie opuściło go to Boże prowadze-
nie. Abyśmy umieli podążać za Nim we 
dnie i w nocy!

Jitka Horniková
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SILOE
List do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych Nr 2/8/2013

W tym numerze gorąco polecamy konferencję wygłoszoną przez pana dr. An-
drzeja Sionka w czasie Oazy Modlitwy CDM w listopadzie ubiegłego roku. Jej 
tematem jest duchowe dziedzictwo. Warto się zastanowić nad tym zagadnieniem 
– co jest naszym dziedzictwem? A co my pozostawimy kolejnym pokoleniom? 
Mnie szczególnie przypadła do gustu metafora „sufit-podłoga”, jest bardzo obra-
zowa. My budujemy sufit, który dla kolejnego pokolenia stanie się podłogą. Na 
czym zatem będą budować przyszłość nasze dzieci?

Warto tę metaforę odnieść również do Ruchu, co też czyni pan Andrzej Sionek. 
Gorąco polecam ten fragment, jak również cały tekst. Naprawdę warto się nad nim 
pochylić, daje do myślenia.

Co jeszcze? (w e-wydaniu dostępnym na stronie oaza.pl/cdm)
Joanna Boncol w …nad Słowem Bożym tym razem rozważa fragment Ewangelii 

wg św. Łukasza, w którym Jezus w synagodze czyta fragment, dotyczący właśnie 
jego osoby. Z Biblii doskonale wiemy, jak zareagowali na te słowa słuchacze. A my?

Jeszcze relacja z 35. Europejskiego Spotkania Młodych w Rzymie, zorganizowa-
nego przez wspólnotę braci z Taizè. Magdalena Bury nie tylko zaprasza nas do 
zwiedzania Wiecznego Miasta, ale także proponuje duchową wędrówkę.

Do zagadnienia modlitwy  w Tradycji Kościoła wrócimy w następnym numerze. 
Nadmienię tylko, że przed nami katechezy Papieża poświęcone Psalmom. Dobrym 
sposobem na odkrywanie modlitwy Psalmami może być na początku ich rozwa-
żanie. Pomocą dla chętnych będzie forum biblijne na www.czytamybiblie.pl . Za-
praszamy!

Na końcu e-Siloe znajdziecie modlitwę o beatyfikację sługi Bożego ks. Franciszka 
Blachnickiego. Pan Andrzej Sionek powiedział: I co z tego, że modlimy się o wynie-
sienie na ołtarze? Będzie wyniesiony na ołtarze, kiedy jego dziedzictwo objawi chwałę, 
moc i potęgę. Należy modlić się i… pokazywać, iż dziedzictwo ks. Blachnickiego 
jest żywe. A każdy żywy organizm się rozwija. Sprawa również do przemyślenia.

Zachęcam do lektury!
W imieniu CDM,

Szymon Waliczek
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Ruch umiera, czy tylko poważnie 
choruje? Rzetelna diagnoza 
wyklucza najbardziej ponure 

perspektywy, nie unika jednak wskaza-
nia przyczyn osłabienia organizmu. 
Odejście od pierwotnej ekspansji i dy-
namiki, niepewność, co do posiadanych 
umiejętności, brak rozeznania i lęk – to 
tylko niektóre ujawnione słabości. Na 
szczęście jest na nie lekarstwo.

RZECZy UKRytE, 
RZECZy OBJAWIONE

W  Chrystusie otrzymaliśmy całe 
dziedzictwo, ale musimy zdać sobie 
sprawę, jaka jest jego „siła nabywcza”. 
Dziedzictwo to cała spuścizna duchowa, 
którą otrzymaliśmy. Zostaliśmy na-
zwani dziećmi Bożymi i nimi naprawdę 
jesteśmy. Za cenę wierności i świadec-
twa tych, którzy w wierze nas poprze-
dzili, otrzymaliśmy nasze dziedzictwo, 
którym obecnie żyjemy. Jeżeli patrzymy 
na historię Izraela i  na nakazy jakie 
otrzymywał, widzimy, że z pokolenia na 
pokolenie ożywiana była pamięć tego, 
co Bóg im uczynił. Drogą Izraela było 
świadectwo. Świadectwo wypowiadane 

Duchowe 
dziedzictwo

Konferencja wygłoszona podczas Oazy Modlitwy CDM 16 – 18 listopada 2012 
w Warszawie

w Bożej obecności ma moc uobecniania 
tego, o  czym mówi. Wypowiadamy 
świadectwo w  nadziei, że to, co Bóg 
uczynił w moim życiu, stanie się udzia-
łem tych, którzy słuchają. Świadectwo 
objawia Boga poprzez moje życie. 
Otwiera ono nowe możliwości w życiu 
tych, którzy je z wiarą przyjmują. W tym 
właśnie wyraża się siła tradycji, szcze-
gólnie tradycji eucharystycznej.

Otrzymaliśmy dziedzictwo za darmo, 
ale ktoś inny za nie zapłacił. Nie pasuje 
to do logiki dzisiejszego świata, ale taka 
jest logika naszego życia. Otrzymaliśmy 
dar, za który wysoką cenę zapłacił ktoś 
inny. Poszerzanie dziedzictwa polega na 
sprowadzaniu Królestwa Bożego na 
ziemię, jest procesem, który dokonuje 
się w każdym pokoleniu. W każdym 
pokoleniu lepiej rozumiemy spełnianie 
się zamiarów Bożych wobec nas. Du-
chowe dziedzictwo pokazuje nam to, co 
pozwolono nam posiąść. Księga Przy-
słów mówi: „Rzeczy ukryte należą do 
Boga naszego, rzeczy objawione do nas 
i naszych synów na wieki, abyśmy wy-
pełnili słowa tego prawa”. Żyjemy 
w pewnym napięciu. Z  jednej strony 
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Kościół i to co głosimy jest tajemnicą, 
mówimy coś, czego do końca nie wiemy. 
Mamy rzeczy, które zostały przed nami 
odkryte, aby je zachować i przekazać 
następnemu pokoleniu. Do naszej troski 
i  odpowiedzialności należy badanie 
i wnikanie w rzeczy objawione. Dbanie 
o dzieła nam ujawnione, by w postaci 
rozwiniętej przez nas przekazywać je 
następnemu pokoleniu. To jest jak konto 
bankowe, do którego mamy dostęp.

WSZyStKO, CO POtRZEBNE
W  1 Kor 3,21–23 czytamy: „Niech 

nikt z was się nie chlubi… wszystko jest 
wasze… wy zaś Chrystusa, a Chrystus 
Boga”. Wszystko jest wasze – to niesa-
mowite. Wasz jest papież, proboszcz, 
moderator, wszyscy wam umywają nogi, 
abyście wiedzieli, jaką posiadacie god-
ność. Takie otrzymaliśmy dziedzictwo, 
aby je zachować i ubogacić. Rz 8, 32: 
Wszystko wam zostało darowane. Ro-
zumiecie, co to znaczy wszystko? To jest 
proste. W 1 Kor 2, 9–11 czytamy: „Ani 
oko nie widziało, ani ucho nie słyszało… 
Duch przenika wszystko, nawet głębo-
kości Boga samego. (…) Nam zaś obja-
wił”. Mamy definicję najlepszej na 
świecie „przeglądarki”, Duch przenika 
wszystko, nawet głębię Boga samego. 
Wszystko stało się naszym udziałem, 
ponieważ jest nam potrzebne, aby dane 
nam duchowe doświadczenie rozwinąć 
i  przekazać następnemu pokoleniu. 
Tragedia, która stale na nowo rozgrywa 
się pośród nas, polega na tym, że sami 

dokonując wysiłku wzrastania w dzie-
dzictwie duchowym, jednocześnie 
upadamy w przekazaniu tego dziedzic-
twa następnemu pokoleniu. Trudno się 
dziwić, że następne pokolenie nie jest 
podekscytowane naszymi osiągnię-
ciami, ludźmi, którym stawiamy po-
mniki, skoro oni muszą wszystko zaczy-
nać od początku i  przecierać szlaki 
w terenie, który jest często trudniejszy 
niż w poprzednim pokoleniu.

Normalną drogą życia chrześcijań-
skiego jest pozyskiwanie objawienia, 
wzrastanie w mądrości i momentalne 
komunikowanie, na ile można, kolej-
nym pokoleniom, dzieciom. Tak nas 
poucza cała tradycja Izraela. Nakaz 
Pański, nakaz misyjny jest nam dany nie 
z uwagi na to, że nam się tak podoba, 
ale dlatego, że w ten sposób dokonuje 
się historia zbawienia. W 2 Kor 3, 18 
czytamy: „My wszyscy z  odsłoniętą 
twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską 
jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha 
Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, 
upodabniamy się do Jego obrazu”. Za-
miarem Boga jest, abyśmy stale postę-
powali w  napełnianiu się Duchem. 
Przechodzenie od chwały do chwały, 
oznacza stałe wzrastanie Królestwa 
Bożego.

RUCH, KtóRy mINął?
Jednocześnie toczy się walka, by wy-

budować mur między pokoleniami. 
Kiedy jeżdżę na spotkania odnowy 
charyzmatycznej, widzę, że jest to grupa 
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wiekowa. Młodzi ludzie mają inny świat. 
Natomiast my musimy przestrzegać 
młode pokolenie i  zachęcać ich do 
wzrostu w otrzymanym dziedzictwie, 
aby niechęć płacenia przez nich ceny nie 
powstrzymała ich we wzroście. Nasi 
ojcowie zapłacili cenę, dzięki której 
możemy tutaj siedzieć i  rozmawiać. 
Nam się wydaje oczywiste, że dysponu-
jemy takim poziomem refleksji. To cena, 
którą zapłacili inni. Jeżeli otrzymujemy 
terytorium za darmo, jako propozycję, 
i  nie zgodzimy się zapłacić ceny, to 
stracimy je dla siebie i  dla naszych 
dzieci. Patrząc na Ruch widzę, że w pew-
nym momencie łatwo było zrezygnować 
z  ekspansji, która jest mu właściwa, 
i zająć się tworzeniem struktur na fun-
damencie tego Ruchu, który już minął. 
Natomiast trzeba troszczyć się o zacho-
wanie idei, praktyki i dynamizmu Ru-
chu, a wszystko inne w odpowiednim 
momencie samo się pojawi. Jedyna 
możliwość zachowania terytorium na-
stępuje przez jego nieustanne poszerza-
nie. Ale za poszerzanie musimy zapłacić 
cenę. Próba zachowania czegoś bez 
poszerzania terytorium, przyjmowanie 
postawy obronnej, żeby coś zachować, 
to najlepsza droga by to stracić. Wybór 
należy do was.

NAtURA ŚWIAtłA
Zasada życia duchowego mówi, że 

wybór, za którym nie idzie wzrost, 
ekspansja, jest wyborem straty samej 
rzeczy, którą próbujesz zachować. Takie 

jest przesłanie przypowieści od talen-
tach (Mt 25, 14-29).

Naturą światła jest przenikanie, eks-
pansja, rozwój. Nie możemy sobie po-
zwolić na upadek w sferze dziedzictwa, 
które nam zostało powierzone. Drogą 
heroicznych poszukiwań nieznane do-
tąd dla Kościoła przestrzenie zostały dla 
nas pozyskane przez ks. Blachnickiego 
i ks. kardynała Wojtyłę. Otwierali drzwi 
nowym rzeczywistościom Kościoła, 
które nie śniły się poprzednim pokole-
niom. Otwierali nas w sposób profe-
tyczny w Ruchu, w magisterium Ko-
ścioła. A teraz, kiedy dom ich opustoszał 
rodzi się pytanie: Kto przejmie to tery-
torium? Nasz kraj jest pełen ośrodków 
oazowych, teologicznego dorobku, 
który kiedyś znamionował duchową 
doskonałość, a  dzisiaj, na naszych 
oczach, traci swoje znaczenie. Problem 
zaczyna się wtedy, gdy my, idąc w dzie-
dzictwie naszych pionierów, sami zanie-
chamy ekspansji. Powiemy: wystarczy, 
chcemy zachować charyzmat. Nie ma 
takiej możliwości. Jeśli nie przecho-
dzimy od chwały do chwały, zaczynają 
się kompromisy w kwestiach istotnych. 
Kompromisy powodowane są, jak uczy 
nas przypowieść o  talentach, lękami 
i brakiem gotowości do przyjęcia daro-
wanego nam dziedzictwa. Robimy tar-
gowisko. Bierzemy jedno, a drugie od-
rzucamy, co nam się podoba, nazywamy 
dziedzictwem, a co jest trudniejsze do 
przyjęcia, pomijamy. Postawcie sobie 
kiedyś przed oczami na Namiocie 
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Spotkania naszą rzeczywistość i zapy-
tajcie się: gdzie powodowały nami lęki, 
gdzie poszliśmy na kompromisy? Jeżeli 
zaniechamy ekspansji, jeżeli poddamy 
się ospałości, wtedy strony, które były 
najmocniejsze, będą najsłabsze. Taka 
jest logika. Tak Bóg zamierzył rozwój 
wydarzeń. Bóg chce nas prowokować, 
byśmy idąc za Nim, rzeczywiście za Nim 
szli.

SUFIt I PODłOGA
W Łk 11, 24–26 napisane jest: „Gdy 

duch nieczysty opuści człowieka, błąka 
się po miejscach bezwodnych (…) 
przychodzi i  zastaje go wymiecionym 
(…).” To miejsce pozamiatane jest nie-
bezpieczne. Ze starym oswoiliśmy się 
i wiedzieliśmy, jak w nim żyć. Natomiast 
siedem gorszych duchów przychodzi 
i nasza sytuacja jest o wiele trudniejsza. 
Nie wystarczy opowiadanie o minio-
nych historiach, nie wystarczy stawianie 
budynku, ale musimy pamiętać o du-
chowych obszarach, aby to, co wywal-
czyliśmy, nie zostało stracone na rzecz 
wroga. Musimy troszczyć się o  to, by 
następne pokolenia były usatysfakcjo-
nowane. Dlatego, że naszą wiarą zostaną 
pobudzeni, naszą nadzieją zostaną za-
inspirowani, że będą mogli działać na 
swój sposób, ale w tym samym Duchu, 
w tej samej obecności, w obliczu tych 
samych zasad. Praktycznie ostatnie 
dwadzieścia lat to jest wymiar jednego 
pokolenia. W naszym wspólnym budo-
waniu powinno tak być, że nasz sufit 

staje się podłogą następnego pokolenia. 
Nasze dzieci będą sięgały tam, gdzie my 
nie sięgamy, dlatego że mogą budować 
na nas. A ich dzieci będą budowały na 
ich suficie. Tragedią jest to, że pokolenia 
zaczynają od poziomu „0”. Musimy się 
nauczyć rozważania, bo historia zbawie-
nia, całe księgi biblijne pokazują, jak 
nieustanne zgłębianie kolejnych wyda-
rzeń pomaga w budowaniu. Dlatego też 
przywołujemy wcześniejsze historie, nie 
po to, by być kombatantami, ponieważ 
nie należymy do przeszłości, ale do 
przyszłości. Natomiast musimy zdać 
sobie sprawę, gdzie jest nasza podłoga 
i nasz sufit.

Nawet gdybyśmy stawiali pomniki ks. 
Franciszkowi, jeśli nie podejmiemy i nie 
rozwiniemy jego dziedzictwa, odma-
wiamy oddania mu chwały. I co z tego, 
że modlimy się o wyniesienie na ołtarze. 
Będzie wyniesiony na ołtarze, kiedy jego 
dziedzictwo objawi chwałę, moc i po-
tęgę. To jest jedyny pomnik, który 
możemy wystawić ks. Franciszkowi. Czy 
będzie na ołtarzach, nie zależy od niego 
i komisji, tylko od nas, czy rozwiniemy 
dzieło, które nam dał. Ta pasja jest 
w waszych rękach. Trzeba zakasać rę-
kawy, podjąć dziedzictwo i  zapłacić 
cenę. Bóg jest miłosierny i pokazuje, że 
wszystko jest łaską. On jest w  stanie 
uzupełnić braki ojców, brak funda-
mentu, którego nie odziedziczyliśmy. 
I to jest Jego chwała. Ale też oddajmy 
mu chwałę przez to, że zachowamy 
dziedzictwo.
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mOJE WłASNE ZADANIE
Kto z mądrych ludzi dzieli się naj-

głębszymi doświadczeniami ze swojego 
życia z  ludźmi, którzy nie są godni 
zaufania? Bóg kiedy przetestuje twoje 
serce, sprawdzi, wtedy objawi ci tajem-
nice. I to jest pasja, byśmy znali Boże 
objawienia, przechodzili od chwały do 
chwały, od objawienia do objawienia, 
rozważali je i rozmawiali o nich. To były 
myśli, które pojawiły się we mnie po 
śmierci ks. Franciszka. Zastanawiałem 
się, co do mnie należy, jaką cenę muszę 
zapłacić, żeby w tym wymiarze, który 
ode mnie zależy, móc zachować to, co 
on wywalczył. Wiedziałem, ile jego to 
kosztowało.

W  szkole ewangelizacji na samym 
początku mówiono mi: gdzie ty się 
pchasz na misje? Ja, który nie widzia-
łem wcześniej Łotysza na oczy, tylko 
dlatego, że Słowo mówiło, że moje 
namaszczenie ma być rozciągnięte nad 
te narody, zaprosiłem Łotyszy. Potem 
okazało się, że wśród nich była moja 
przyszła żona. Pomyślałem: Boże mój! 
To był też jeden z  owoców szkoły 
ewangelizacji. Bóg realizuje swoje cele 
pomimo tego, że człowiek jest skończo-
nym egoistą. Bogu wcale to nie prze-
szkadza. Widziałem Jego pragnienia, 
żeby w Moskwie powstała szkoła ewan-
gelizacji, i to mnie pchało, by zapraszać 
wyznawców prawosławia, by otworzyć 
przed nimi nowe możliwości. Mogłem 
ulec rozmaitym lękom, obawom, jak to 
będzie wyglądać. A  jednak w  posłu-

szeństwie Bogu ich zaprosiłem. Zaczą-
łem także jeździć i posługiwać. Pew-
nego razu, wracając ze Szwecji, ze 
spotkania konsultacyjnego, spotkałem 
zespół z  Norwegii, jadący z  pomocą 
humanitarną. Jak się rozpoznaliśmy, to 
wynajęliśmy salę na promie, i zaczęli-
śmy wielbić Boga. I nie przeszkadzało 
nam tak bardzo kiwanie. Ale wtedy 
podczas uwielbienia ktoś bardzo 
mocno powiedział, że Bóg chce mnie 
użyć do poruszenia narodów, a w  tej 
chwili chce mnie użyć do poruszenia 
mojego narodu. Do tej chwili nie zna-
łem bliżej kwestii mesjańskiej, ale to 
słowo do mnie przemówiło i zacząłem 
ją zgłębiać. Potem ludzie mówią: „Co? 
Sionek zwariował, teraz mu się za-
chciało z Żydami zadawać”. A po latach 
zaczynają rozumieć, że jest to kwestia 
istotna dla życia Ciała Chrystusa. 
Musimy iść za Bożym prowadzeniem, 
za jego obietnicami, bo wtedy życie 
naprawdę ma smak i nie nudzimy się.

DUCHU ŚWIęty PRZyJDź!
Stoi przed nami jedyny ratunek, 

uwolnienie w sobie tej mocy twórczości, 
która w nas jest i podjęcie tego dziedzic-
twa na sposób twórczy. Ruch ma prawo 
być zupełnie inny niż był kiedyś, ale to 
będzie ten sam Ruch, prowadzony przez 
tego samego Ducha, w  tym samym 
namaszczeniu. On ma prawo być taki, 
aby przenikał, był dynamiczny, nowy. 
Jak pracowałem z ks. Franciszkiem, nie 
pamiętam dwóch lat, by Ruch był taki 
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sam. To był ciągły proces rozeznawania. 
Podsumowanie letnich oaz prowadziło 
do konkluzji, konkluzje były rozpatry-
wane, potem rozważano, jak praktycz-
nie je zastosować. Programowa kate-
cheza na kongregacji wskazywała nowe 
kierunki. Ruch zmieniał się z roku na 
rok. Zasadą Ruchu był ruch, całkowita 
zmiana, poddanie się prowadzeniu 
Ducha Świętego. I to ludzi fascynowało. 
Ponieważ wszystko stale stawało się 
nowe.

Z lęku możemy czynić kompromisy 
i celebrować przeszłość. Ewangelia jest 
nam dana w taki sposób, że bez ekspan-
sji, bez dzielenia się zamiera. Co z tego, 
że siedzicie tu, że zapamiętacie słowa, 
a nie będą towarzyszyły z jednej strony 
spotkaniu z Panem, a z drugiej z wyj-
ściem do ludzi. Tylko umeblujecie sobie 
na śmierć głowy. Po co głowa umeblo-
wana? Tylko żeby was obciążać? Chiń-
czycy mówią, że Europejczycy to tacy 
chrześcijanie, którzy mają duże główki 
i małe rączki i tylko co zrobią krok, to 
upadną. Potrzeba nam zrozumieć 
chwilę obecną i stan w jakim jesteśmy, 
by ruszyć do przodu. Życzę wam mą-
drości i  ducha zrozumienia, nie tyle 
objawienia i proroctw. Niech one będą, 
ale żebyście wiedzieli, co z nimi zrobić. 
Nie tyle darów, wskrzeszeń, ale abyście 
z tego czerpali mądrość, co z tym zrobić. 
Żeby wiedzieć, co Duch mówi do nas, 
jak objawia nam niebo i jak niebo in-
nym komunikować. Zauważcie, że 
szukamy jedności w Duchu Świętym, 

ponieważ nawet w samym zrozumieniu 
prawdy nie znajdziemy jedności. 
Prawda życia chrześcijańskiego jest 
wielowymiarowa, rozwija się z całym 
życiem. Dlatego nie sposób zamknąć jej 
w doktrynie. Jest żyjącą w nas Osobą, 
życiem, które rozwija się w nas. Druga 
sprawa jest następującą: masz być 
ogniem. Czytaliśmy dzisiaj Rz 12,1–2. 
Na co spada ogień? Na ofiarę żywą, 
świętą. Wiecie, jak spuścić ogień na 
siebie? Musicie być ofiarą dobrze przy-
gotowaną, żywą i świętą. I to jest piękne, 
bo umieramy po to, żeby żyć. Dlatego 
mówię wam, nie smućcie się, tylko 
umierajcie radośnie i  szybko. Bo nie 
opłaca się całe życie stracić na smutnym 
umieraniu. Raz porządnie, a  potem 
tylko kwiatki przynieść w miejsce, gdzie 
umarliśmy.

I jeszcze na koniec ważne słowa: „Nie 
lękajcie się”. Jeżeli zrobicie sobie stu-
dium bohaterów Starego Testamentu, 
zobaczycie, że moment, w którym od-
padli od woli Bożej, jest jeden: w pewnej 
chwili zwyciężył w  nich lęk. Dlatego 
stwierdzenie „Nie lękajcie się” jest taką 
mocą. W teologii prawosławia można 
wyczytać, że chrzest w Duchu Świętym 
został ci dany, byś przestał się lękać. To 
jest zwycięstwo, które zwycięża naszą 
śmierć. Niechęć przed umieraniem jest 
źródłem lęku w nas. Dlatego chrzcijmy 
się w Duchu Świętym. Raz zaczynając 
chrzcijmy się każdego dnia po to, żeby 
lęk nie miał w nas miejsca.

Andrzej Sionek
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JAK ROZmAWIAć?
Tematyka obrony życia zawsze budzi 

wiele emocji – o  tym wie każdy, kto 
podejmował jakąkolwiek dyskusję na 
temat dopuszczalności aborcji, zapłod-
nienia pozaustrojowego czy eutanazji. 
Tak było 50, 40, 30, 20, 10 lat temu i tak 
samo jest nadal. Podejmując trud roz-
mowy, prowadzenia prelekcji czy spo-
tkania, trzeba być na to przygotowanym. 
I trzeba uzbroić się w cierpliwość i wy-
rozumiałość. Stąd pierwszym przygoto-
waniem prelegenta (księdza, lidera, 
animatora) będzie zawsze modlitwa. Za 
tych, do których będzie mówić, i  za 
siebie. O miłość do tych, którzy będą go 
słuchać i o mądrość znalezienia odpo-
wiednich słów.

Jedną z zasadniczych kwestii w każdej 
wypowiedzi publicznej (lub przygoto-
wywaniu spotkania) jest „rozpoznanie 
terenu”. Oczywiste jest, że na rekolek-
cjach mamy zasadniczo sprawę uła-
twioną, bo możemy zakładać, iż więk-
szość słuchających nas już dokonała 
podstawowej decyzji wiary i przyjęła 

Obrona życia 
na oazach wakacyjnych

Jezusa jak swego Pana i  Zbawiciela. 
Jednak często zapominamy, że oprócz 
tego kontekstu rekolekcyjnego, słucha-
jący nas żyją w konkretnej rzeczywisto-
ści. Są bombardowani negatywnym 
przekazem z mediów i – co może nawet 
ważniejsze – mają za sobą konkretną 
historię swego życia. Życia w  kraju, 
w  którym bez większego problemu 
dostępne są środki antykoncepcyjne, 
w którym przez blisko 40 lat obowiązy-
wała ustawa dopuszczająca aborcję na 
życzenie, w którym dopiero niedawno 
zaczęto szerzej mówić o tym, że in-vitro 
nie jest czymś bezproblemowym. Nie 
znamy historii życia ani historii rodzin-
nej osób, które podejmują z nami pole-
mikę czy po prostu stawiają (trudne czy 
nawet szokujące) pytania. Czasem my-
ślę, że gdybyśmy (my: obrońcy życia, 
prelegenci, księża) pamiętali o  tym, 
częściej znajdywalibyśmy słowa pełne 
nadziei i miłości niż słowa potępienia. 
Oczywiście złe czyny należy potępiać 
– ale człowieka, który się ich dopuścił, 
trzeba prowadzić do Pana Boga. Czy 
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przyjdzie do Niego, jeżeli usłyszy prze-
kaz negatywny, czy też poczuje się od-
rzucony i potępiony na wieki? Zasta-
nówmy się, jak często potępienie aborcji 
„równoważymy” słowami o  Bożym 
przebaczeniu?

W mówieniu o obronie życia koncen-
trujmy się więc na tym, co najważniejsze 
– na człowieku, tym jeszcze nieurodzo-
nym i  tym, którego już bezpośrednio 
widzimy przed sobą, choć nie znamy 
jego serca. Bądźmy gotowi wysłuchać, 
okażmy zrozumienie. Dezaprobatę 
wypowiadajmy z  miłością. I  nade 
wszystko nie stosujmy uogólnień – nie 
wrzucajmy wszystkich do jednego 
worka. Człowiek stawiający pytanie 
o dopuszczalność zapłodnienia in-vitro 
czy nierozumiejący, dlaczego wkładka 
domaciczna jest złem, niekoniecznie 
sam jest zły i niekoniecznie jest gotowy 
popełnić taki czy inny grzech. Po prostu 
często pyta, bo nie wie. Ale – może być 
tak, że zmaga się ze złem, które popełnił 
(czy dopuścił), że trudno mu się do tego 
przyznać, a agresja słów jest rozpaczliwą 
samoobroną przed uznaniem własnych 
błędów, niedopuszczaniem myśli, że 
kiedyś nie miało się racji.

Nierzadko pojawia się pytanie o sens 
pokazywania przy okazji prelekcji (i nie 
tylko przy tej okazji) drastycznych zdjęć 
przedstawiających ofiary aborcji. Mnie 
osobiście bliskie jest stanowisko przed-
stawione w tej kwestii przez Ewę Kowa-
lewską, przedstawicielkę Human Life 
International w Polsce, członka zarządu 

Polskiej Federacji Ruchów Obrony Ży-
cia. Ewa Kowalewska mówi: „Prawdy 
nie można ukrywać. Te zdjęcia pokazują 
fakty o zabijaniu nienarodzonych dzieci. 
Niemniej jednak taka «ostra» prezenta-
cja powinna mieć swoje uzasadnienie. 
Powinna być częścią szerszej kampanii 
informacyjnej. Na pewno powinni ją 
zobaczyć ci wszyscy, którzy głośno 
twierdzą, że przerwanie ciąży to żaden 
problem. Zdjęcia te jednak pokazują 
najwyższy rodzaj przemocy i dlatego nie 
należy ich prezentować dzieciom i nie-
przygotowanej do tego młodzieży. 
Chcielibyśmy, aby początki życia czło-
wieka kojarzyły się im z bezpieczeń-
stwem, miłością i  pięknem. Młody 
człowiek nie powinien postrzegać po-
czątków życia przez pryzmat przemocy 
i  śmierci. Trzeba mu pokazać piękno, 
miłość i  życie. One go zafascynują 
i pociągną za sobą”.

40 lat obowiązywania ustawy aborcyj-
nej, dostępność środków antykoncep-
cyjnych i poronnych – to rzeczywistość, 
w której żyjemy. To (często) świat ludzi 
ocalonych od aborcji, świat ludzi niosą-
cych w sobie ogromne, często nieuświa-
domione traumy. Świat ludzi potrzebu-
jących rozpaczliwie prawdy o Bożym 
miłosierdziu i pięknie stworzenia (a nie 
kolejnego gwoździa przybijającego 
wieko trumny). Świat ludzi potrzebują-
cych ewangelii życia. Boga, który – jak 
sam powiedział – przyszedł ich zbawić, 
a nie potępić…

Agata Jankowiak
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Jak mówić na rekolekcjach do różnych grup wiekowych o początkach 
ludzkiego życia, etapach rozwoju, cudzie narodzin, o prawie i manipulacji 
w imię „większego dobra”? Co mówić nastolatkom z Oazy Nowej Drogi, 
Oazy Nowego Życia i za pomocą jakich metod dotrzeć do młodzieży, by 
docenili wartość swojego istnienia? Jakie tematy w obronie nie narodzo-
nych są przemilczane i o czym trzeba mówić na Oazie Rodzin? – o konkre-
tach mówią prelegenci, Beata i Marcin Mądrzy, małżonkowie, rodzice 
czwórki dzieci.

OAZA NOWEJ DROGI
temat: Wartość mojego życia.
Do spotkania z młodzieżą z gimnazjum trzeba podejść bardzo twórczo. Spraw-

dzają się multimedia i tu proponujemy zacząć temat od prezentacji krótkiego filmiku 
o młodym przystojnym mężczyźnie bez nóg i rąk, który dzięki sile woli i wierze 
odnajduje sens życia i sam staje się motywatorem dla młodzieży. Bohaterem jest 
tu Nick Vujicic, autor książki „Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń”. Obejrzenie filmiku 
skłania do refleksji nad wartością swojego życia, wdzięczności rodzicom bez 
względu na wszystko, za przyjęcie i urodzenie, gdyż bez tego nie rozwinęłyby się 
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żadne z talentów. Warto pokazać młodym krótki filmik „Życie od poczęcia” z ko-
mentarzem „to mój i Twój początek” i poprowadzić modlitwę dziękczynienia za 
zdrowie, nogi, ręce, mowę, wzrok.

Duże poruszenie wywołuje plastykowy model małego Jasia – dziecka w dziesią-
tym tygodniu życia prenatalnego, który można podać młodzieży do dotknięcia, 
obejrzenia z bliska wraz z pytaniem, ile tygodni ma ten model. Nagroda mile wi-
dziana. Na OND nie pokazujemy zdjęć szczątków dzieci abortowanych, przery-
wamy, gdy młodzi zaczynają opowiadać o drastycznych historiach aborcji, o których 
gdzieś czytali czy słyszeli w wiadomościach. Natomiast postawienie pytania, co to 
jest aborcja i konkretna odpowiedź musi być punktem centralnym spotkania 
w obronie nienarodzonych. Po czym zachęta do życia w trzeźwości seksualnej jest 
odpowiedzią na pytanie, co młodzi mogą zrobić, by ratować życie.

Na koniec warto nastawić się na pytania uczestników i zachęcić do rozmów in-
dywidualnych.

OAZA NOWEGO ŻyCIA
Przed przyjazdem można poprosić moderatora o anonimowe pytania uczestni-

ków oazy, wypisane na kartkach w ramach danego tematu. Odpowiedzi choć na 
część pytań mogą być udzielone pod koniec spotkania. Same pytania są świetnym 
materiałem do dalszej pracy.

temat: Co ty możesz zrobić dla ratowania życia? - konkretne formy działania.
Dla starszej młodzieży proponujemy spotkania w osobnych grupach dziewczęta/

chłopcy. Forma spotkania w okręgu sprzyja dzieleniu się pomysłami, wiedzą 
i problemami w zakresie tematu. Zachęcamy, by motywować uczestników do ży-
wego udziału. Na początku można stworzyć sytuację problemową: Twoja koleżanka 
z klasy jest w drugim miesiącu ciąży. Wie tylko kilka osób. Rodzice nie akceptują 
sytuacji, chłopak sugeruje aborcję. Co robisz?

Sytuacji może być wiele i pomysłów na realną pomoc jeszcze więcej. Takie roz-
mowy w grupach budzą odpowiedzialność społeczną, pragnienie działania i przy-
gotowują młodzież do rzeczywistych zdarzeń. Mamy przy sobie zdjęcia z rozwoju 
życia prenatalnego człowieka i zdjęcia po aborcji, które pokazujemy razem. Obraz 
bardziej przemawia niż wykład. Szokuje, ale i motywuje do walki.

Polecam też przeczytać świadectwa młodych kobiet, które zdecydowały się 
urodzić wbrew rozsądnym radom, ale i tych, które podjęły inną decyzję, a także 
o nawróconych aborterach. Są one dostępne w archiwum czasopisma „Miłujcie 
się”. Na koniec warto rozdać uczestnikom materiały pro-life i pomodlić się za 
przeciwników życia.
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OAZA RODZIN
Małżeństwa na Oazie Rodzin oczekują konkretnych wskazówek, jak i gdzie 

walczyć o dziecko nienarodzone w tak dramatycznych sytuacjach jak choroba, 
ciąża pozamaciczna, poronienie. Nawet jeśli sami nie doświadczą problemu, to 
spotykają się z nim w rodzinie dalszej czy u znajomych. Małżonkowie chcą wiedzieć, 
jak pomóc komuś, kto stracił dziecko, a szpital nie chce wydać ciałka, by je godnie 
pochować. Co robić, kiedy koleżanka walczy z rakiem piersi, a pod sercem rozwija 
się dziecko. Jak przeżyć dziewięć miesięcy wiedząc, że dziecko jest chore i zakończy 
swe życie zaraz po porodzie? Czy można zdecydować się na zabieg w ciąży poza-
macicznej, kiedy dziecko jeszcze żyje, a kobiecie grozi krwotok? Jak przebiega in-
vitro i o co chodzi w naprotechnologii?

Takie pytania trzeba postawić i udzielić konkretnych odpowiedzi, gdyż spotkanie 
z Diakonią Życia może być dla małżonków jedyną okazją dotarcia do prawdy.

Naprotechnologia – film „O Niepłodności” Polskiego Stowarzyszenia Obrońców 
Życia (przychodnie, instruktorzy, lekarze, można się podpierać artykułami z różnych 
źródeł, jak przebiega In vitro).

małżeństwo służące życiu. - jak pomóc sobie i innym po poronieniu (www.
dlaczego.pl, www.poronienie, dzień dziecka utraconego) + film „Nad życie” o pol-
skiej siatkarce Agacie Mróz i jej walce o nienarodzoną córeczkę.

Co można zrobić dla ratowania życia nienarodzonych? – statystyki, artykuły, 
przykłady działań w parafii (Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, www.bms.org; 
wyprawki dla samotnych mam; grupy obrońców życia w parafii, wieczory filmowe 
pro-life, wystawy, konkurs na plakat w obronie życia)

WYPOSAŻENIE PRELEGENTÓW PRO-LIFE :
model Jasia – 10 tyg. dziecko (zamówienia www.dlazycia.info) + opis, prawo w Polsce, Unii E., Ameryce (info. www.
hli);
Duchowa adopcja dziecka poczętego + świadectwa z czasopisma „Miłujcie Się” (www.rcs.org.pl);
artykuły ze strony Diakonii Życia (www.oaza.pl/cdz);
Podstawowa lektura to książka „WYBIERZ WIĘC ŻYCIE” wyd. Agape, Poznań 2010 wraz z dołączonym filmem 
„Syndrom”;
Podstawowa lektura to Fronda Nr 31  2003 „Zawód aborter” (z archiwum www.pismofronda.pl);
prenumerata „IMAGO” – świetna promocja wśród studentów i dorosłych;
magazyn służby życiu i rodzinie „Głos dla życia”;
Filmiki Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka www.pro-life.pl: – Życiu zawsze tak!, Od poczęcia: 
dziecko, Służba życiu, Świętość w codzienności. Matka i lekarka, O niepłodności;
dla dorosłych film „Eugenika w imię postępu”, „Nad życie” o Agacie Mróz, „Syndrom”, „October Baby”.
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Ruch Światło-Życie opiera się na 
metodzie letnich rekolekcji, 
stanowiących wzór życia wiary, 

życia wspólnotowego, które jest wów-
czas przeżywane ze szczególną inten-
sywnością. Liturgia na rekolekcjach jest 
celebrowana nawet kilka razy dziennie 
(Eucharystia, jutrznia, nieszpory, Litur-
gia Słowa Bożego, wspominanie tajem-
nic roku liturgicznego, nawiązywanie do 
nabożeństw stacyjnych 
w czasie dnia wspólnoty oraz 
w czasie ONŻ III st.). Jego 
pogłębienie czy też przygo-
towanie do kolejnych reko-
lekcji dokonuje się już w for-
macji w ciągu całego roku. 
Nie można pozostawiać  
wszystkiego na rekolekcje, 
ale wzrastanie musi także 
łączyć się z życiem liturgią na 
co dzień.

Aby to życie liturgią pogłę-
biać w  ciągu roku trzeba 
wiedzieć, jaki etap formacji 
liturgicznej dokonuje się na 
danym stopniu oazy i na co 
należy zwrócić szczególną 
uwagę.

Życie liturgią
Inicjacja liturgiczna w Ruchu Światło-Życie 

w ciągu roku formacyjnego

Tabela – schemat formacji ODB i ONŻ z uwzględnieniem inicjacji 
liturgicznej

Jak widać w tabeli – każdy etap pro-
gramu formacyjnego – zależnie od jego 
specyfiki – łączy się z podejmowaniem 
funkcji liturgicznych, a w przypadku 
wyższych stopni formacyjnych – także 
z odpowiedzialnością za przygotowanie 
liturgiczne innych osób. Ta odpowie-
dzialność jest szczególnie ważna w Do-
mowym Kościele – poprzez liturgię 
domową małżonkowie pogłębiają swoje 

Klasa Chłopcy Dziewczęta

III podstawowa KANDYDAT KANDYDATKA

IV CHORALISTA CHORALISTKA

ODB I°

V MINISTRANT 
ŚWIATŁA SCHOLISTKA

ODB II°

VI MINISTRANT KSIĘGI SŁUŻBA ŁADU

ODB III °

I GIMNAZJUM MINISTRANT 
OŁTARZA SŁUŻBA DARÓW

ONŻ I°

LEKTOR KOMENTATORKA

ONŻ II °

CEEMONIARZ PRZEW.  SCHOLI

ONŻ III°

ANIMATOR ANIMATORKA
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życie wiary i prowadzą swoje dzieci do 
uczestnictwa w liturgii Kościoła.

W  przypadku Oazy Nowej Drogi 
i  rekolekcji Domowego Kościoła ten 
ścisły związek etapu formacji z  kon-
kretną funkcją liturgiczną nie jest już 
tak ściśle określony. Wynika to stąd, że 
w przypadku OND, jak pisał ks. Marek 
Sędek, który opracowywał jej program: 
„(…) formacja Nowej Drogi nie ma 
charakteru integralnego jak formacja 
podstawowa. Nie trzeba zaczynać jej 
od początku, po kolei przechodzić 
poszczególne stopnie. Jeśli ktoś będzie 
po drugiej klasie gimnazjum i wówczas 
zacznie swoją drogę w Ruchu Światło-
Życie, to rozpocznie nie od 1. stopnia, 
ale od 3. stopnia OND, tak by u progu 
szkoły średniej rozpocząć formację 
ONŻ” (http://www.oaza.pl/dokument.
php?id=831). W  przypadku Domo-
wego Kościoła jego członkowie anga-
żują się w liturgię zgodnie z rozpozna-
nym powołaniem. W  przypadku pa-
nów coraz częściej jest to podej- 
mowanie funkcji lektorów, nadzwy- 
czajnych szafarzy Komunii świętej. 
Zauważa się także to, że coraz więcej 
osób formuje się do przyjęcia posługi 
lektora i akolity.

Szczególna odpowiedzialność spo-
czywa tu na animatorach, którzy sami 
żyjąc liturgią powinni być mistago-
gami, czyli wtajemniczać do uczestnic-
twa w  niej, do czerpania z  niej jak 
największych skarbów dla naszego 
życia wspólnotowego i osobistego.

Co zatem praktycznie robić? Na 
pewno pogłębiać swoją duchowość eu-
charystyczną i  liturgiczną poprzez 
uczestnictwo w celebracjach wynikają-
cych z programu formacyjnego (np. dni 
wspólnoty, dni skupienia, celebracje 
kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej) 
i poprzez podejmowanie funkcji litur-
gicznej wynikających z etapu formacji 
i osobistego obdarowania charyzmatami 
(np. jeśli ktoś ma talent muzyczny, to 
będzie się angażował przede wszystkim 
w posługiwanie diakonii muzycznej). 
Warto podkreślać, że ścisła specjalizacja 
i zamknięcie na inne rodzaje posługiwa-
nia w liturgii nie jest dobra. W ten spo-
sób gubi się obraz całości, trudniej 
z innymi współpracować, bo nie rozu-
mie się innych posługujących, i jest tu 
niebezpieczeństwo przeakcentowania 
jednej tylko formy angażowania się 
w liturgię. Powinniśmy tymczasem dbać 
o to, by w naszych lokalnych wspólno-
tach parafialnych i oazowych w liturgii 
objawiał się Kościół w  całym swym 
bogactwie: wyrażonym także poprzez 
posługi i funkcje.

Bardzo cenną formą działania naszego 
Ruchu jest przygotowywanie różnych 
form liturgii w parafiach. Gdy wspólnoty 
oazowe są bardzo liczne, to nawet przy-
gotowywane są dwie Eucharystie w ciągu 
tygodnia, albo Eucharystia i nabożeń-
stwo (np. cotygodniowe wystawienie 
Najświętszego Sakramentu, Liturgia 
Godzin). Funkcje mogą pełnić przedsta-
wiciele różnych grup albo tylko jednej, 



Oaza Pismo Ruchu Światło-Życie

122

zależnie od ich liczebności, etapu forma-
cji i zaangażowania. Na przykład człon-
kowie grupy po stopniu I ONŻ mogą 
przygotować modlitwę wiernych i prze-
czytać lekcję, po stopniu II komentarze, 
przedstawiciele ODB III stopnia mogą 
przynieść dary itd.

Pamiętajmy, że celem naszego Ruchu 
jest odnowa liturgiczna parafii, a zatem 
i to, by dla wiernych spoza Ruchu być 
mistagogami – by innych zachęcać do 
pogłębionego, a  także możliwie jak 
najbardziej czynnego udziału w Eucha-
rystii. W tym celu członkowie Ruchu 
powinni umieć innych wprowadzić do 
– choćby jednorazowego – pełnienia 
funkcji. Każdy animator powinien być 
także animatorem liturgicznym. Nie 
zasłaniajmy się tym, że są ustanowieni 
ceremoniarze. Owszem, ale oaza przy-
gotowuje także do pełnienia funkcji 
ceremoniarza! Nie trzeba do tego prze-
być specjalnych kursów organizowanych 
w niektórych diecezjach – oczywiście, 
że jest to ważne, ale nie jest koniecznie 

wymagane (funkcje lektora też mogę 
pełnić osoby bez oficjalnego kursu, ale 
oczywiście z  odpowiednią pomocą 
i zdolnościami do poprawnego czyta-
nia). W kursach tych uczestniczą bo-
wiem przede wszystkim ci, którzy chcą 
na stałe pełnić funkcje ceremoniarza. 
Członkowie naszego Ruchu w  toku 
programu formacyjnego zdobywają 
odpowiednie doświadczenie, wiedzę 
i umiejętności. Trzeba ich tylko zachęcić 
i pokazać, że mogą, że powinni. Na ilu 
celebracjach mogą być oficjalne ustano-
wieni ceremoniarze? A ile jest celebracji 
w parafiach? Odwagi!

Bardzo ważnym zadaniem animatora 
jest też pomoc w tym, by każdy odkrył 
sobie właściwą formę zaangażowania 
w liturgię, by dostrzegł jaki swój talent, 
charyzmat, może wykorzystać dla dobra 
wspólnoty.

Kolejne wskazówki na ten temat 
znajdują się na stronie www.oaza.pl/cdl, 
pod zakładką „Praca w ciągu roku”.

Warto przeczytać…

Ceremoniał biskupów

Wreszcie ukazał się drukiem 
w Księgarni Świętego Woj-
ciecha w Katowicach długo 

oczekiwany – by nie rzec – upragniony 
– „Ceremoniał liturgicznej posługi bi-
skupów. Odnowiony zgodnie z posta-
nowieniem Świętego Soboru Watykań-

skiego II wydany z upoważnienia pa-
pieża Jana Pawła II dostosowany do 
zwyczajów diecezji polskich. Wydanie 
wzorcowe”. Liczy 481 stron, 1214 punk-
tów. Wersja łacińska została wydana już 
w  1984 r. – czekaliśmy zatem 29 lat. 
Dokument ten jest bardzo doniosły – 
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zbiera bowiem w jed-
nym miejscu wszystko 
to, co ważne. Na litur-
gii sprawowanej przez 
biskupa powinny opie-
rać się te, którym prze-
wodniczą prezbiterzy, 
z  wyłączeniem tych 
obrzędów, które może 
sprawować tylko bi-
skup.

W Ceremoniale pol-
skim uwzględniono 
zmiany zawarte w poprawionej wersji 
wzorcowego wydania łacińskiego „Ce-
remoniału biskupów” wydanego 
w 2008 r. oraz polskie zwyczaje – np. 
opisano przebieg procesji: do Grobu 
Pańskiego, rezurekcyjnej, w uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa.

W  przedmowie został omówiony 
proces powstawania ceremoniału 
w aspekcie historycznym, z uwzględnie-
niem polskiej edycji.

Układ ceremoniału odpowiada wersji 
łacińskiej, tj. składa się z ośmiu części, 
które kolejno podejmują następującą 
tematykę: liturgia biskupia w ogólności, 
Msza Święta, liturgia godzin i celebracje 
słowa Bożego, celebracja misteriów 
Pańskich w  ciągu roku, sakramenty, 
sakramentalia, ważniejsze dni w życiu 
biskupa, celebracje związane z uroczy-
stymi aktami rządów biskupa.

W części ogólnej znajdują się infor-
macje na temat znaczenia i przymiotów 
liturgii biskupiej, omówione są obo-

wiązki i  posługi w  liturgii biskupiej, 
urządzenie kościoła katedralnego oraz 
niektóre normy ogólne. Znajdziemy tu 
wiele cennych i nieobecnych w żadnym 
innym dokumencie tej rangi w języku 
polskim informacji, np. obszerny opis 
zadań ceremoniarza, sposób wykony-
wania okadzenia, sposób oddawania 
czci osobom i rzeczom.

Zasady celebracji Mszy św. opisane 
w ceremoniale odpowiadają na zdecy-
dowaną większość pytań, z którymi się 
stykałem i  na które nie odpowiadał 
Mszał czy dotychczasowe wskazania 
Episkopatu Polski.

Zasady celebracji Liturgii Godzin 
i celebracji słowa Bożego w bardzo jasny, 
przejrzysty i krótki sposób oddają to, co 
ważne. Moim marzeniem jest przygoto-
wanie uroczystej Wigilii – godziny 
czytań podczas COM-u według zawar-
tych w  ceremoniale wskazań. Może 
kiedyś w Krościenku będziemy gościć 
biskupa, który będzie przewodniczył 
naszym modlitwom.
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Obszerna część IV Ceremoniału do-
tyczy celebracji misteriów Pańskich 
w ciągu roku i zawiera nie tylko ścisłe 
wskazówki dotyczące przebiegu obrzę-
dów, ale podaje także treści teologiczne. 
Wiele wskazówek i możliwości uboga-
cenia celebracji jest relatywnie nowych 
dla większości osób. To, co dotychczas 
było znane nielicznym, a  w  zasadzie 
niemal wyłącznie liturgistom – teraz 
może stać się udziałem wielu, np. przy-
pomnienie możliwości ogłoszenia daty 
świąt ruchomych w bieżącym roku po 
Ewangelii w  uroczystość Objawienia 
Pańskiego (dokonuje tego z  ambony 
jeden z  diakonów, kanoników albo 
prałatów ubranych w kapę, po Ewange-
lii). W części tej zawarto także wska-
zówki dotyczące komentarzy liturgicz-
nych, przedmiotów niezbędnych do 
przygotowania liturgii.

Niezwykle ciekawa jest część V, w któ-
rej omówione jest sprawowanie sakra-
mentów. Nie trzeba już szukać w po-
szczególnych księgach liturgicznych. 
Wszystko jest podane przejrzyście, 
w jednym miejscu.

Wśród sakramentaliów szczególną 
moją uwagę zwróciły obrzędy ustano-
wienia akolitów i lektorów – wzorcowe 
także dla przygotowania obrzędów 
błogosławieństw do pełnienia funkcji 
liturgicznych oraz rozdział o procesjach 
i o wystawieniu oraz błogosławieństwie 
eucharystycznym. Te ostatnie będą 
bardzo często wykorzystywane.

Celebracje dotyczące ważniejszych 

dni w życiu biskupa to te, które są zwią-
zane z wyborem biskupa, z jego święce-
niami, objęciem diecezji, przyjęciem 
biskupa w jego kościele katedralnym.

Wśród celebracji liturgicznych zwią-
zanych z uroczystymi aktami rządów 
biskupa na szczególną uwagę zasługuje 
wizytacja pasterska oraz wprowadzenie 
nowego proboszcza. Stosunkowo naj-
częściej będziemy się stykali z  tymi 
właśnie celebracjami. Sporo uwag na ten 
temat znajduje się w agendach diecezjal-
nych, ale tu są one zebrane, uporządko-
wane i wzorcowe.

W dodatkach zamieszczono uwagi na 
temat stroju prałatów (w nomenklaturze 
kościelnej należą do nich i biskupi), ta-
belę pierwszeństwa dni liturgicznych, 
tabelę Mszy obrzędowych, w różnych 
potrzebach, wotywnych i za zmarłych. 
Książka zawiera obszerny skorowidz 
rzeczowy – podobnie jak w wersji łaciń-
skiej. Wszystkie bardziej obszerne hasła 
mają swoje podtytuły, co znacznie uła-
twia szukanie właściwego zagadnienia 
w tekście, np. 

Krzyż
jego symbolika
sposoby uczczenia i ukazania.
Krzyż arcybiskupi: kiedy się go używa, 

jak winien nieść do akolita (itd.)

Warto, by pozycja ta znalazła się 
w bibliotekach naszych parafii, zwłasz-
cza tych większych, z liczniejszą służbą 
liturgiczną.
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Diakonia Formacji Diakonii

ARCHIDIECEZJA łóDZKA
W Archidiecezji Łódzkiej od trzech 

lat prowadzimy dwie odrębne, a jedno-
cześnie powiązane ze sobą szkoły. 
Pierwsza z nich to roczna Szkoła Ani-
matora Grupy, dla osób dopiero rozpo-
czynających formację animatorską. 
Druga to permanentna Szkoła Anima-
torów, dla osób, które uczestniczyły 
w  rocznej Szkole Animatora Grupy, 
a także dla wszystkich, którzy formowali 
się w Szkole, zanim przybrała ona dzi-
siejszy kształt. Dawniej bowiem organi-
zowane były u nas weekendowe Szkoły 
Animatora, które później zastąpione 
zostały jednodniowymi zjazdami. Od-
kąd 3 lata temu powstała Diakonia 
Formacji Diakonii, staramy się wypra-
cować taką formę, która byłaby najlepsza 
w  naszych warunkach. Oprócz tego 
w tym roku po raz pierwszy wraz z Dia-
konią Oaz Rekolekcyjnych organizu-
jemy Szkołę Moderatorki, dla dziew-
czyn, które w wakacje planują podjąć tę 
posługę na rekolekcjach oazowych.

Do tej pory Szkoła Animatorów 
i Szkoła Animatora Grupy odbywały się 
w tym samym miejscu i czasie (w Domu 
Ruchu w  Łodzi, cztery razy w  roku 
w soboty). Rozpoczynały się wspólną 
modlitwą i  kończyły Nieszporami. 
Wspólne były posiłki, a także wprowa-
dzenie do Namiotu Spotkania, przygo-
towanie liturgii oraz najważniejszy 
punkt dnia – Eucharystia. Czas pomię-
dzy tymi punktami programu podzie-
lony był na dwa odrębne bloki progra-
mowe (animatorzy „młodsi” rozchodzili 
się na zajęcia rocznej Szkoły Animatora 
Grupy, animatorzy „starsi” zaś na zajęcia 
permanentnej Szkoły Animatorów). 
Dzięki takiemu rozwiązaniu w najważ-
niejszych punktach dnia (modlitwa, 
Eucharystia) oraz na posiłkach budowa-
liśmy jedną wspólnotę, ubogacaliśmy się 
wzajemnie swoim doświadczeniem, 
a jednocześnie w czasie punktów forma-
cyjnych pracowaliśmy w grupach odpo-
wiednich do swojego poziomu forma-
cyjnego. Docelowo chcemy jednak, by 

Szkoły animatora
Jak w diecezjach przebiega formacja animatorów? Jedną z częściej spotyka-
nych form jest szkoła animatora. Prezentujemy dzisiaj relacje z trzech diecezji  
z różnych stron Polski. Odpowiedzialnym zadaliśmy pytania o model ich 
szkoły, program, najważniejsze akcenty, uczestników. Zapraszam do lektury.

Anna Pełka 
CDFD

cdfd@oaza.pl



Oaza Pismo Ruchu Światło-Życie

126

Szkoła Animatora Grupy przybrała 
formę zjazdów weekendowych, Szkoła 
Animatorów zaś – jednodniowych, co 
też obecnie staramy się powoli wprowa-
dzać.

Szkoła Animatora Grupy
Celem rocznej Szkoły Animatora 

Grupy jest zdobycie podstawowej wie-
dzy i umiejętności potrzebnych anima-
torowi w prowadzeniu grupy (zarówno 
wiedzy biblijnej czy z zakresu liturgii, 
jak też elementów pedagogiki i psycho-
logii, metodologii prowadzenia spotkań 
itp.). Ma też ona pogłębiać znajomość 
charyzmatu Ruchu Światło-Życie, któ-
rego animator powinien być świado-
mym nośnikiem. Ma być pierwszym, 
syntetycznym przygotowaniem anima-
torów do posługi we wspólnocie i na 
rekolekcjach. SAG zbudowana jest 
w  oparciu o  Drogowskazy Nowego 
Człowieka, jednak z powodu ograniczo-
nego czasu jeden zjazd to zazwyczaj 2 
lub 3 kroki. Do tej pory sesje odbywały 
się w diecezjalnym Domu Ruchu Świa-
tło-Życie w Łodzi, jednak wprowadzenie 
weekendowej formy zjazdów wymusza 
na nas szukanie innego ośrodka. 
W Szkole Animatora Grupy może wziąć 
udział osoba już po ONŻ II stopnia, 
jeśli podejmuje posługę animatora, pod 
warunkiem, że nie zaniedba własnej 
formacji podstawowej, która ma zawsze 
pierwszeństwo. Warunkiem rozpoczę-
cia formacji w Szkole jest pozytywna 
opinia moderatora bądź opiekuna 

wspólnoty i odpowiedzialnego za wspól-
notę. W SAG uczestniczy od kilkunastu 
do 30 osób.

Roczną Szkołę Animatora Grupy 
mogą ukończyć ci animatorzy, którzy 
uczestniczyli we wszystkich zjazdach, 
przeszli pozytywną weryfikację DFD, 
ukończyli Kurs przygotowawczy dla 
kandydatów na wychowawców wypo-
czynku organizowany przez WODN, 
a także odbyli wakacyjną praktykę ani-
matorską na rekolekcjach oazowych. 
Nieusprawiedliwiona nieobecność na 
jednym ze zjazdów wymaga „odrobie-
nia” go w kolejnym roku. Ukończenie 
SAG potwierdzone jest dyplomem 
Animatora Grupy, wręczanym uroczy-
ście w czasie powakacyjnego Diecezjal-
nego Dnia Wspólnoty lub Rozesłania 
Oaz.

Szkoła Animatorów
Zupełnie inne zadanie widzimy dla 

permanentnej Szkoły Animatorów, 
która ma być przede wszystkim miej-
scem spotkania animatorów z diecezji, 
również ze swoim moderatorem diece-
zjalnym, płaszczyzną budowania jedno-
ści Ruchu, „oczkiem w  diecezji”, jak 
mówiła Basia Bożek, która kilka lat temu 
przez cały rok prowadziła u nas Szkołę, 
przyczyniając się nie tylko do zmiany jej 
nazwy, ale przede wszystkim do prze-
orientowania jej celu. Chcemy bowiem, 
by wszyscy animatorzy w diecezji bez 
względu na „staż”, mieli okazję spotkać 
się wspólnie na modlitwie, dzieleniu 
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Słowem i życiem, porozmawiać o trud-
nościach i radościach swojej posługi. Ma 
to być miejsce, gdzie animatorzy będą 
mogli „zaczerpnąć”, wziąć coś dla siebie, 
by potem mieć energię i motywację, by 
posługiwać dalej w swoich wspólnotach, 
diakoniach, parafiach. W końcu ma być 
jednym z  elementów permanentnej 
formacji, również w dziedzinie teologii 
czy pedagogiki, a  także miejscem wy-
miany doświadczeń i współpracy dla 
dobra Ruchu w diecezji, platformą po-
mysłów i nowych inicjatyw.

Co roku Diakonia Formacji Diakonii 
rozeznaje tematy, które chcemy poru-
szać na Szkole Animatorów. W zeszłym 
roku na każdej Szkole towarzyszyła nam 
Diakonia Życia z prelekcjami, dwa lata 
temu zaś Diakonia Wyzwolenia. W ze-
szłym roku również na każdej Szkole 
prezentowały się dwie lub trzy diakonie 
diecezjalne, przez co chcieliśmy zmobi-
lizować tych, którzy jeszcze nie wybrali 
dla siebie diakonii. Na każdej Szkole jest 
konferencja z  dziedziny duchowości, 
a także Szkoła Animatora Ruchu, poru-
szająca kwestie związane z charyzmatem 
naszego Ruchu. Jest to przede wszystkim 
okazja, by omówić tematy z DWDD, 
Kongregacji Odpowiedzialnych, OJ-
DORu czy innych ogólnopolskich spo-
tkań Ruchu, tak, by treści te w naturalny 
sposób „z  góry” przekazane zostały 
„dołom”. Na każdej Szkole prowadzimy 
także SPA, czyli Studium Psycholo-
giczne Animatora, którego celem z jed-
nej strony jest danie animatorom narzę-

dzia potrzebnego do radzenia sobie 
z trudnymi przypadkami w grupie czy 
na rekolekcjach, z drugiej zaś odkrycie, 
z jakimi problemami osobistymi dany 
animator powinien się uporać i gdzie 
ma szukać pomocy.

W Szkole Animatorów uczestniczy 
kilkadziesiąt osób, nie wszyscy jednak 
są z nami przez cały dzień. Niektórzy 
przyjeżdżają na Szkołę od wielu lat, 
niektórych animatorów jednak nie wi-
dzieliśmy na niej od dłuższego czasu. 
Część tłumaczy swą nieobecność zapra-
cowaniem i innymi obowiązkami, inni 
są przekonani, że skoro kilka lat uczest-
niczyli w Szkole, to dłużej nie muszą. 
Naszym zadaniem jest poprzez tę Szkołę 
właśnie im dać możliwość „powrotu” do 
tej pierwotnej gorliwości w swojej po-
słudze animatorskiej, którą czasem 
stracili. Widzimy, że to jest takie miejsce, 
do którego chętnie się wraca, chociażby 
tylko po to, by spotkać się ze znajomymi, 
a jednocześnie jest to czas, kiedy wielu 
animatorów odkrywa dla siebie nowe 
treści. Dostrzegamy bowiem, że w wielu 
przypadkach animatorzy mają wielkie 
braki w swojej własnej formacji, ale też 
i wiele osobistych zranień, czasem więc 
Szkoła pomaga to prostować lub wska-
zuje, jak rozwiązać dany problem.

Osobiście widzę, że przy prowadzeniu 
tych Szkół konieczne jest rozeznawanie 
znaków czasu, a  jednocześnie pokora 
wobec warunków w diecezji, których 
czasem nie da się przeskoczyć, a przy-
najmniej nie od razu. W Archidiecezji 
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Łódzkiej wdrażamy powoli pewną wizję, 
która już przynosi owoce, jednak jeste-
śmy otwarci na wszelkie zmiany, do 
których natchnie nas Duch Święty.

ARCHIDIECEZJA KAtOWICKA
Szkoła Animatora Ruchu Światło-

Życie w Archidiecezji Katowickiej jest 
prowadzona przez Diakonię Formacji 
Diakonii Archidiecezji Katowickiej 
i  trwa dwa lata formacyjne. W  tym 
czasie ma miejsce 11 spotkań weeken-
dowych w Domu Formacyjnym Ruchu 
Światło-Życie w Wiśle-Jaworniku. Dzie-
sięć z nich jest opartych o 10 drogowska-
zów ku dojrzałości chrześcijańskiej. 
Pierwsze ma formę wstępnego wprowa-
dzenia, a ostatnie, dwunaste, jest wspól-
nym świętowaniem Triduum Pentako-
stalnego w czasie COM w Krościenku.

Dwuletnia Szkoła Animatora w for-
mie, która jest obecnie prowadzona 
przez DDFD, jest przede wszystkim 
czasem rozeznawania przez jej uczest-
ników ich miejsca w Ruchu i w Kościele. 
Założyliśmy, że szkołą bycia animato-
rem jest w naszej archidiecezji czas re-
kolekcji KODA, natomiast Szkoła Ani-
matora ma być krokiem w stronę posługi 
w  konkretnej diakonii (temu celowi 
służą spotkania z  przedstawicielami 
różnych diakonii specjalistycznych). 
Wiążemy to także z ukazaniem potrzeby 
wejścia do Stowarzyszenia, jako ze-
wnętrznemu wyrazowi takiej decyzji. 
Nawet jeżeli używamy tradycyjnej na-
zwy Szkoła Animatora, to chcemy, aby 

nie była to szkoła, ale raczej przestrzeń 
doświadczania Boga poprzez charyzmat 
naszego Ruchu. Temu wszystkiemu 
służy ponowne i dogłębne rozważanie 
10 Drogowskazów ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na nauczanie Ko-
ścioła związane z danym tematem. Do 
każdego tematu Drogowskazu przypi-
saliśmy dokumenty Kościoła: SVII, 
KKK oraz encykliki lub adhortacje. 
Dokumenty te stanowią bazę dla roz-
mów, które za każdym razem uczestnik 
SA przeprowadza indywidualnie z któ-
rąś z osób posługujących w diakonii.

Zaproponowany przez nas zakres 
formacji obejmuje następujące zagad-
nienia:

W ramach tzw. wykładu podstawo-
wego: 1) Jezus Chrystus – Redemptor 
hominis; 2) Charyzmat Maryjny Ruchu 
Światło–Życie; 3) Ruch Światło– Życie 
wobec darów duchowych; 4) Ruch 
Światło–Życie a eklezjologia SV II; 5) 
Modlitwa oddechem Nowego Życia; 6) 
Wprowadzenie w Liturgię Godzin; 7) 
Ewangelizacja według planu „Ad Chri-
stum Redemptorem I i II”; 8) KWC – jak 
żyć i promować tę ideę dzisiaj.

W ramach zajęć z zakresu pedagogiki 
i psychologii następujące tematy: 1) Od 
lidera formalnego do autorytetu; 2) 
Motywacja a manipulacja – jak wpływać 
na grupę? 3) Metody dyskusyjne i me-
tody aktywizujące; 4) Kryzys w grupie, 
jak go rozwiązać; 5) Warsztat kreatywny; 
6) Jak pomagać? – przykłady różnora-
kich problemów uczestników; 7) Czy 
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pomaganie męczy? Wypalenie i reani-
macja na drodze formacji; 8) Możliwo-
ści rozwoju na drodze animatora; 9) 
Planowanie rocznej pracy wspólnoty.

W ramach wstępu do modlitwy: 1) 
Duchowość oazowa; 2) Duchowość 
Maryjna Ruchu Światło-Życie; 3) Roze-
znawanie duchowe (zasady); 4) Zasady 
spotkania modlitewnego we wspólno-
cie; 5) Modlitwa wstawiennicza; 6) Li-
turgiczna modlitwa Kościoła; 7) Modli-
twa a życie czynne; 8) Modlitwa nie-
ustanna.

W ramach zajęć praktycznych uczest-
nicy w ciągu dwóch lat przygotowują 
(pod kierunkiem osób z diakonii) dwa 
konspekty spotkań w małej grupie for-
macyjnej oraz dwa konspekty czasu dla 
wspólnoty (kładziemy nacisk na kre-
atywność, a nie jedynie odwzorowanie); 
spotkania prowadzone przez uczestni-
ków SA są praktycznym wykorzysta-
niem umiejętności poznawanych w za-
kresie dynamiki grupy;

W  ramach formacji duchowej kła-
dziemy szczególny nacisk na liturgiczną 
modlitwę Kościoła. Modlitwy wieczorne 
służą ukazania różnorodności i bogac-
twu duchowości Kościoła; podkreślamy 
i chcemy, aby uczestnicy SA przeżywali 
ten czas jako formę oazy modlitwy, czas 
łaski od Pana i wzrostu duchowego.

Szkoła Animatora w naszej archidie-
cezji skierowana jest do osób:

a) po pełnej formacji podstawowej (po 
rekolekcjach III°); (zwracamy uwagę na 
dojrzałość osobową, problemy nakłada-

nia się formacji, zaliczanie na zasadzie 
owczego pędu; zmiany życiowe: szkoła 
średnia, studia, perspektywa założenia 
rodziny, wejście w pracę zawodową);

b) po KODA; jest możliwość rozpo-
częcia SA bez KODA, ale należy ją 
przeżyć do czasu zakończenia formacji 
w SA;

c) po przeżyciu ORD (ewentualnie 
w  trakcie SA, ale przed jej ukończe-
niem);

d) członkostwo w KWC (ewentualnie 
w  trakcie SA, ale przed jej ukończe-
niem);

e) zgłoszonych przez Moderatora 
Rejonowego (równoznaczne z delego-
waniem osoby i wzięciem odpowiedzial-
ności także w wymiarze materialnym).

DIECEZJA SIEDlECKA
Dla kogo?
Diecezjalna Szkoła Animatora jest dla 

zasadniczo dla uczestników po II° ONŻ. 
W tej chwili w DSA uczestniczy 30-40 
osób z obydwu roczników.

Jaki program?
Szkoła jest dwuletnia, oparta o dzie-

sięć Drogowskazów Nowego Człowieka 
- pięć spotkań w ciągu roku. Pierwszy 
i drugi rok są prowadzone jednocześnie. 
Raz zaczynamy od Kroku pierwszego, 
a raz od szóstego. Nacisk kładziemy na 
formację duchową i praktyczną. Jednym 
ze stałych elementów jest cykl pedago-
giczny prowadzony w niedzielę przez ks. 
Marka Andrzejuka (moderator diece-
zjalny, moderator DSA).
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Kto prowadzi DSA?
Mamy diakonię stałą, tzn. Moderator 

(Ks. Marek), Odpowiedzialna (Anna 
Jakimiuk), Animatorzy grup. Niektóre 
spotkania, a nawet całe kroki, prowa-
dzimy razem, czasami zapraszamy gości 
– przedstawicieli diakonii centralnych 
lub jeszcze innych ciekawych ludzi do 
poprowadzenia danego kroku.

Przykładowy program sesji:
Drogowskaz: DUCH ŚWIĘTY

SOBOTA
9.00 -  Zjazd
9.20 -  Zawiązanie wspólnoty
Namiot Spotkania
10.15 - Blok I  (do zagospodarowania 
przez prowadzących)
11.30 - Przygotowanie do Eucharystii
EUCHARYSTIA
13.00 - Obiad
15.00 - Blok II (do zagospodarowania 
przez prowadzących)

Pierwsza, więc historyczna Oaza 
Jedności Diakonii Formacji 
Diakonii odbyła się w dniach 

18-20 stycznia 2013r. Zimowe wirusy i 
bakterie uniemożliwiły w ostatniej 
chwili (2 osoby zawróciły nawet z drogi) 
przyjazd kilkunastu osobom, ale zostało 
14 ocalonych , którzy stawili się na 
OJDFD w Laskach Warszawskich, w 
domu rekolekcyjnym przy parafii Matki 

16.30 – Spotkania w grupach: „Duch 
Święty w życiu chrześcijanina”
18.00 - Kolacja
19.30 – Czas dla Wspólnoty 
20.45 – Wieczór modlitewny 
22.00 – Słowo Moderatora na dobranoc
23.00 – Cisza nocna
NIEDZIELA
7.30 -  Jutrznia
Namiot Spotkania
8.45 -  Śniadanie
9.15 -  Pogotowie Psychologiczno-
Pedagogiczne: „Twój uczestnik potrze-
buje Ciebie. Dyscyplina” 
10.15 – Mój rozwój duchowy „Jak Bóg 
mnie prowadził przez ostatni rok?”
11.30 – Przygotowanie do Eucharystii
13.00 - Obiad

Doświadczeniem szkół animatora 
podzielili się: Przemysław Wieczorek 
(Archidiecezja Łódzka), ks. Sławomir 
Szweter (Archidiecezja Katowicka), 
Anna Jakimiuk (Diecezja Siedlecka).

Oaza Jedności Diakonii Formacji Diakonii
Bożej Królowej Meksyku. Wśród obec-
nych, mimo kameralnego grona, byli 
obecni księża, małżonkowie, narzeczeni, 
osoby konsekrowane i osoby o otwartej 
jeszcze przyszłości. Oazę Jedności po-
prowadził Moderator Generalny, ks. 
Adam Wodarczyk.

Atmosfera była iście oazowa (łącznie 
z pogodnym wieczorem, dyżurami ku-
chennymi itp.). O tym, jak spędziliśmy 
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nymi i sekretarkami filii (oni są człon-
kami Centralnej Diakonii Formacji 
Diakonii). Można też pisać maile na 
cdfd@oaza.pl.

Anna Pełka
Odpowiedzialna za Centralną 

Diakonię Formacji Diakonii

ten czas, można przeczytać poniżej. A 
na następne OJDFD umawiamy się za 
kilka miesięcy, być może już jesienią). 
Zapraszamy wszystkich odpowiedzial-
nych za Diecezjalne Diakonie Formacji 
Diakonii, Szkoły Animatora itp. do 
udziału w następnych OJDFD, do kon-
taktu ze swoimi moderatorami filial-

Świadectwa
Oprócz tego historycznego aspektu, było to oczywiście także bardzo radosne i 

inspirujące doświadczenie. Mieliśmy okazję (lepiej) się poznać oraz podziękować 
Bogu za dar jedności i poprosić Go o dobre przeżycie naszej oazy podczas Mszy 
Świętej.

Przez następne dwa dni zajmowaliśmy się różnymi aspektami związanymi z 
Diakonią Formacji Diakonii. Ania Pełka przedstawiła nam krótko, na czym polega 
formacja, i ukazała wagę formacji permanentnej, natomiast ks. Adam Wodarczyk 
przedstawił nam zadania i cele Diakonii Formacji Diakonii oraz jej miejsce w 
Ruchu. Dzieliliśmy się także tym, co robimy w naszych diecezjach i naszych dia-
koniach. Nie zabrakło także czasu na wspólną zabawę i spacer po okolicy. Naszą 
oazę zakończyła niedzielna Eucharystia w parafii.

Był to bardzo dobry czas. Mogliśmy odkryć, że nie jesteśmy sami, że w razie 
trudności w naszej pracy mamy do kogo się zwrócić, że są inni, którzy robią to, co 
my, z którymi możemy wymieniać się doświadczeniami. Mogliśmy doświadczyć 
bogactwa jedności – mimo że działamy w różnych miejscach, mamy przecież tak 
naprawdę jeden cel i jesteśmy członkami jednego Ruchu. Na pewno wszyscy wy-
jechaliśmy stamtąd umocnieni i pełni inspiracji i siły do dalszej służby.

Karolina Jankowiak, Archidiecezja Poznańska

Były to nasze pierwsze wspólne rekolekcje jako narzeczonych, które w dodatku 
utwierdziły nas w przekonaniu, że ta diakonia dla nas obojga jest miejscem, w 
którym wspólnie możemy się formować i podejmować posługę. Pan Bóg mocno 
do nas przemawiał przez ten weekend, uświadamiając, że pierwszym i najważniej-
szym celem w naszej posłudze jest przyprowadzanie innych do Chrystusa. Bardzo 
mocno wybrzmiało to zwłaszcza ostatniego dnia, gdy Moderator Generalny Ruchu 
Światło-Życie, ks. Adam Wodarczyk, zarysowywał wizję roku 2033 i związany z tą 
datą Plan Ad Christum Redemptorem 2. Jeszcze w czasie powrotu do domu dzie-
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liliśmy się między sobą wspólnym wrażeniem, że Plan ACR2 jest niezwykłym 
programem, który warto podjąć z największym zaangażowaniem. Wciąż chyba za 
mało w Ruchu o tym Planie mówimy, tak jakbyśmy nie potrafili jeszcze do końca 
docenić tej wizji. Moderator Generalny nakreślił też miejsce, jakie w kontekście 
Planu ACR2 zajmuje Diakonia Formacji Diakonii, i zadania, jakie przed nami stoją. 
Dostaliśmy nie tylko precyzyjnie sformułowaną wizję drogi, jaka jest przed nami, 
ale również nowy zapał do realizowania jej, a po to m.in. przyjechaliśmy na tą Oazę 
Jedności.

Ważna była dla nas konferencja Ani Pełki, która mówiła, że formacja nie jest 
osiąganiem doskonałości, ale dbaniem o samego siebie na płaszczyźnie intelektu-
alnej, ludzkiej i duchowej. Powołując się na Amadeo Cenciniego mówiła, że for-
macja ma być stałym rytmem życia, nie odbywa się ona w czasie jakiegoś spotka-
nia, wyjazdu czy przełomowego momentu, lecz powinna być zjawiskiem natural-
nym i codziennym. Naszym formatorem ma być Bóg, a my sami powinniśmy być 
gotowi dać się Mu formować przez samo życie i w przeciągu całego życia. Te myśli 
odnieśliśmy m.in. do naszego narzeczeństwa, które chcemy uczynić częścią naszej 
formacji permanentnej, wspólnie ustalając dla siebie program wzrostu, pozwalający 
nam lepiej przygotować się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Przełomowe były dla nas słowa Ani Pełki o tym, że zadaniem DFD nie jest 
przekazywanie animatorom pewnych treści, lecz towarzyszenie im na etapie 
formacji permanentnej, celem zaś naszej formacji permanentnej powinno być 
upodabnianie się przez całe życie do Jezusa.

Ważne było dla nas doświadczenie jedności z odpowiedzialnymi z rożnych stron 
Polski, reprezentującymi w dodatku wszystkie stany, gdyż byli wśród nas kapłani, 
osoby konsekrowane, małżonkowie z DK, dorośli żyjący indywidualnie i młodzież 
akademicka. Oaza Jedności była dla nas okazją do wymiany doświadczeń w po-
dejmowanej przez nas posłudze, zwłaszcza tej związanej z formacją animatorów 
w diecezjach. Nie trzeba wyważać drzwi, które już zostały kiedyś otwarte. W wielu 
diecezjach od lat dobrze funkcjonują Szkoły Animatora, są opracowane do nich 
programy i materiały, warto więc dzielić się tymi pomysłami i doświadczeniami, 
zwłaszcza z tymi, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie takich Szkół i szukają 
inspiracji czy pomocy. Jesteśmy jednym Ruchem, mamy jeden cel, warto więc 
otworzyć się na inne diecezje i współpracować na tym polu. Obiecująca jest zapo-
wiedź regularnych spotkań w ramach OJDFD. Mamy nadzieję, że następnym razem 
dołączą do nas kolejne diecezje i znów będziemy mogli doświadczyć daru jedności 
w różnorodności.

Ania i Przemek, Archidiecezja Łódzka
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Kasa i chrześcijaństwo

Pieniądz, w postaci grosza niewiele wart, w liczbie 
miliona pożądany jest przez niemalże każdego. 
W świecie, w którym przyszło nam żyć, najbardziej 

liczącymi się sprawami stały się status materialny oraz 
sukces zawodowy. Wiele osób chce żyć przede wszystkim 
wygodniej, przyjemniej, mieć wiele wspaniałych rzeczy. 
Co oznacza, że potrzebują więcej pieniędzy, żeby móc je 
nabywać. I choć ta bolesna prawda dotyka prawie każdego, 
to jednak istnieje spora grupa ludzi, którzy chcą w tym 
świecie uczciwie i na poważnie realizować Ewangelię 
w swoim życiu.
Jaki powinien być stosunek chrześcijan do pieniędzy?
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Zanim zatrzymasz się w sklepie przy nowej lodówce, którą będziesz miał 
zamiar kupić tylko dlatego, że ma najnowszą funkcję robienia zakupów 
przez Internet, gdy czegoś brakuje – zastanów się, czy jako chrześcijanin 
najpierw zatroszczyłeś się o Boże cele. Pragnę, abyś był wspaniałym za-
rządcą tego, co dał Ci Bóg.

Od 2009 roku Bóg dał mi 
przywilej angażowania się 
w (dziś to wiem) jedno z naj-

większych dzieł ewangelizacyjnych nie 
tylko w Polsce, ale i na świecie – dzieło 
nie okazjonalne, nie jednowydarze-
niowe, ale dzieło ewangelizacji perma-
nentnej. Z perspektywy czasu dostrze-
gam, jak wiele dobrego dzieje się dzięki 
działaniu Pana Boga poprzez ludzi 
z Platformy ewangelizacyjno – misyj-
nej „Szukając Boga”. Do dziś jestem 
zdumiony ogromem owoców tego 
projektu, a także faktem, że już przez 
ponad cztery lata bardzo dobrze 
układa się współpraca między wieloma 
Kościołami i denominacjami chrześci-
jańskimi. To się naprawdę dzieje i Pan 
pokazuje, że ta współpraca jest po-
trzebna, bo cel jest ponad podziałami 
– przybliżenie ludziom osoby Jezusa 
Chrystusa.

O finansowaniu 
Bożego królestwa

ŚWIADOmOŚć
Przy tak dużych projektach nie-

uchronnie pojawia się pytanie o pozy-
skiwanie odpowiednich środków finan-
sowych na wiele spraw związanych 
z  funkcjonowaniem złożonego przed-
sięwzięcia. A więc: skąd czerpać środki 
na ten i  inne cele ewangelizacyjne? 
Z pewnością dużą rolę odgrywają tak 
zwani sponsorzy, którzy czując potrzebę 
wsparcia jakiegoś dobrego dzieła, prze-
kazują część tego, co posiadają (a wła-
ściwie czym zarządzają) na wybrany cel. 
W sprawach ewangelizacji jednak lista 
potencjalnych sponsorów poważnie się 
kurczy – bo czy ktoś, kto nie czuje jakie-
gokolwiek związku z  Kościołem czy 
minimalnej relacji z Bogiem będzie czuł 
potrzebę finansowego wspierania dzieł 
ewangelizacyjnych? Wątpię. Jeśli jednak 
warunek dojrzałej wiary zostanie speł-
niony, pojawia się znowu inny, poważny 
problem. Sygnalizuje go Anna Malińska, 
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jedna z koordynatorów Edukacji Finan-
sowej CROWN1, która posługę pełni 
wraz ze swoim mężem, Michałem, 
a którą poprosiłem o podzielenie się 
swoimi spostrzeżeniami i przemyśle-
niami: „Podstawowym problemem 
w  pozyskiwaniu środków jest brak 
świadomości ludzi, którzy nawet w Ko-
ściele wiele dobrego robią - że powinni 
brać odpowiedzialność finansową za te 
dzieła”.

I  tu zaczyna się kłopot – bo sprawy 
finansowe zawsze należały do grupy 
tematów drażliwych. W Kursie Finan-
sowym CROWN zwraca się szczególną 
uwagę na fakt, iż często wśród wierzą-
cych właśnie portfel jest pilnie strzeżony 
nawet przed samym Bogiem. Krąży 
nawet wśród wierzących taka anegdota, 
że portfel jest ostatnią zbawioną rzeczą 
w naszym życiu. Jak mówi Anna Maliń-
ska: „Często wydaje się nam, że zara-
biamy tak mało, że jedyne, co możemy 
dać to nasz czas i zaangażowanie, ale na 
pewno nie pieniądze. Wynika to z braku 
znajomości biblijnych zasad finanso-

wych oraz umiejętności ich praktycz-
nego zastosowania w życiu. A zaznaczyć 
należy, że Biblia bardzo wiele mówi 
o finansach, bo obliczono, iż jest prawie 
2400 wersetów traktujących o finansach 
i zarządzaniu – to całe 7% treści biblij-
nych. Finanse są niestety jedną z  tych 
sfer ludzi Kościoła, gdzie póki co Światło 
Słowa Bożego słabo przenika do życia”. 
Mocne słowa, ale niestety często okazuje 
się, że prawdziwe. Warto więc uświada-

miać chrześcijan, że jak wszystko, co 
posiadają, także i pieniądze należą do 
Boga, a oni sami jedynie otrzymują je, 
by dobrze nimi zarządzać. Jednak cał-
kowite poddanie Bogu sfery finansowej 
wymaga pewnego przewartościowania 
i spojrzenia na to, co się posiada jako na 
własność Boga, Dawcy wszystkiego – co 
w praktyce wcale tak łatwo nie przycho-
dzi.

Na szczęście Bóg pragnie leczyć nas 
z wszelkich niedoskonałości, a na po-
twierdzenie tego chciałbym przedstawić 
całkiem niedawne wydarzenie: jakiś czas 
temu na liście mailingowej „Szukając 

1  Edukacja Finansowa Crown – działalność edukacyjna, prowadzona w oparciu o chrześcijańskie 
wartości i biblijne zasady zarządzania dobrami, skierowana do osób pragnących zmienić, udoskonalić 
lub zrewidować swój sposób zarządzania finansami. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na 
stronie www.crown.org.pl

Podstawowym problemem w pozyskiwaniu środków jest 
brak świadomości ludzi, którzy nawet w Kościele wiele 

dobrego robią - że powinni brać odpowiedzialność finan-
sową za te dzieła.
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Boga”, która trafia do wszystkich e-
trenerów (a jest ich prawie 300), poja-
wiła się informacja, że pewien Amery-
kanin gotów jest wesprzeć nasze dzieło 
dość znaczną ilością dolarów. Informa-
cja brzmiała mniej więcej tak: „Amery-
kański darczyńca pragnie wesprzeć 
dzieło Szukając Boga podwajając w do-
larach sumę uzbieraną w Polsce w zło-
tówkach”. Po tej informacji nastąpiła 
pełna mobilizacja. W Polsce uzbierali-
śmy kwotę 10 000 złotych, co skutko-
wało otrzymaniem od Amerykanina 
kolejnych 10 000 - ale nie złotych, tylko 
dolarów.

W tym miejscu w głowie niektórych 
czytelników może się pojawić pytanie: 
„Ale po co im tyle kasy?” Spieszę więc 
z odpowiedzią: zakrojona na szeroką 
skalę działalność, jaką jest platforma 

„Szukając Boga”, związana z funkcjono-
waniem w Internecie, pochłania dość 
dużą ilość funduszy na chociażby kam-
panie reklamowe w Google. Chcąc do-
cierać do jak największej ilości internau-
tów, musimy płacić „wujkowi” Google 
za niektóre słowa, które po wpisaniu 
w wyszukiwarkę spowodują wyświetle-
nie strony www.SzukajacBoga.pl – taka 
usługa kosztuje nas około 7 tysięcy 
złotych miesięcznie. Czasami więc 
nieźle trzeba się nagimnastykować, aby 
mieć odpowiedni budżet na kampanie 
internetowe.

Anna Malińska, zapytana o  to, co 
należy robić, by móc zdobywać środki 
na działalność ewangelizacyjną, odpo-
wiada: „Budzić świadomość. Po części 
pracujemy nad rozwiązaniem tego 
problemu prowadząc kursy i konferen-
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cję „Biblia o  finansach”. W  wakacje 
planujemy także rekolekcje dla człon-
ków Domowego Kościoła „Finanse po 
Bożemu”. Poza tym brak wśród ludzi 
świadomości, ile tak naprawdę potrze-
bują na przeżycie. Po prostu, im więcej, 
tym lepiej. Tego typu postawa nie 
sprzyja klimatowi dzielenia się swoimi 
„ciężko zarobionymi pieniędzmi”. Z tym 

wiąże się także fakt przywiązania do 
tego, co posiadamy i brak uznania, że 
„do Pana wszystko należy”, a więc także 
pieniądze, jakie daje nam do zarządza-
nia, a nie na własność. Przyznam, że ja 
również dopiero od niedawna odkry-
wam tę odpowiedzialność, i dostrze-
gam, jak wielka jest to potrzeba Ko-
ścioła, wspólnot, także Ruchu Światło-
Życie.

Zastanawiam się jednak, czy jako 
chrześcijanie często mający wpływ na 
innych, nie powinniśmy dużo wcześniej 
starać się o to. Anna Malińska zwraca 
uwagę na często spychany na bok aspekt 
wychowania: „Nie można nie wspo-
mnieć także o najważniejszym, to jest 
o postawie, z jaką mamy wychowywać 
innych do dawania. Radosnego dawcę 
miłuje Bóg. Jeśli dajemy na odczepne, 
bo nie wypada choć kilku złotych nie 

dać, to nasza postawa nie ma nic wspól-
nego z przykazaniem miłości. Mamy 
dawać hojnie. (…)” Wychowanie do 
dawania opierać się powinno na wła-
snym przykładzie, świadectwie życia – 
każdy z nas zdaje sobie przecież sprawę, 
że nasza postawa kształtuje postawę 
innych. Dobrze byłoby więc zrewidować 
swoje podejście do dzieł ewangelizacyj-

nych i zastanowić się, czy daję wyraźne 
świadectwo swojego zainteresowania 
tym tematem.

ZACHęCAJąCE ZAUFANIE
Oprócz budzenia świadomości wie-

rzących w niniejszym temacie, należy 
pochylić się także nad tym, co mogłoby 
zachęcić już uświadomionych do dzie-
lenia się swoimi złotówkami na rzecz 
podejmowanych przez Kościół dzieł 
ewangelizacyjnych. Aby lepiej się temu 
przyjrzeć, warto najpierw zacząć od 
tego, co z pewnością nie przyczynia się 
do wzrostu liczby potencjalnych dar-
czyńców. Anna Malińska wskazuje na 
ważny problem braku transparentności 
finansów w danym dziele, a  co także 
niestety dotyczy naszych parafii: „Nie 
czujemy potrzeby dokładnego rozlicza-
nia się z powierzonych nam pieniędzy 

Często wydaje się nam, że zarabiamy tak mało, że jedyne, co 
możemy dać to nasz czas i zaangażowanie, ale na pewno nie 

pieniądze. Wynika to z braku znajomości biblijnych zasad finanso-
wych oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania w życiu.
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(…) Nagminnie brakuje rzeczowych 
sprawozdań z wykorzystanych środków, 
bo po co inni mają wiedzieć, ile pienię-
dzy mieliśmy do dyspozycji i na co one 
dokładnie zostały wydane. Brak zaufa-
nia do innych napędza brak zaufania 
tych, którzy mogliby dane dzieło wes-
przeć, więc nie wspierają...”

Kontynuując przykład platformy 
„Szukając Boga”, chciałbym pokazać, 
w jaki sposób można zadbać o przejrzy-
stość finansów w danym dziele. Każdy 
z e-trenerów ma nieograniczony dostęp 
i wgląd do aktualnej sytuacji finansowej 
– udostępniona jest uzupełniana na 

bieżąco tabela przychodów i wydatków, 
więc każdy zainteresowany może przej-
rzeć historię finansową dzieła, w które 
jest zaangażowany. Jestem przekonany, 
że finansowa transparentność przyczy-
nia się do tego, iż wśród e-trenerów 
wciąż znajdują się osoby, które systema-
tycznie wspierają finansowo dzieło 
„Szukając Boga”, ale także ponoszą 
materialną odpowiedzialność za orga-
nizację „dużych” wydarzeń, jak np. do-

roczna konferencja „Jesteś Potrzebny!”, 
trwająca kilka dni i  zrzeszająca e-
trenerów wraz z rodzinami oraz sympa-
tyków z  całej Polski, a  nawet spoza 
granic naszego kraju. Dzięki temu 
koszty uczestnictwa nie są wysokie, 
a wszyscy chętni e-trenerzy mogą bez 
przeszkód wziąć udział w niezwykle dla 
nich ważnej i  budującej konferencji. 
Warto również dodać, że bezwzględnym 
warunkiem utrzymania transparentno-
ści finansowej jest zgodność informacji 
w udostępnianych raportach z rzeczy-
wistością, co podkreślił Norbert Klama, 
koordynator „Szukając Boga” w Polsce, 

którego również poprosiłem o  kilka 
słów. Myślę, że dobrze byłoby także 
wspomnieć o  fakcie, iż Norbert jest 
jednym z pracowników Ruchu Nowego 
Życia2, którego wynagrodzenie w 100% 
pochodzi ze wsparcia finansowego osób 
wierzących (a dokładniej – dziesięciny, 
którą oddają na Boże cele) – charakter 
jego pracy polega na służbie Bogu 
w pełnym wymiarze czasu. Tu ukazuje 
się kolejny przykład chrześcijańskiej 

2 Ruch Nowego Życia jest chrześcijańską organizacją skupiającą zarówno wierzących katolickich, jak 
i  protestanckich. Najważniejszym celem działalności Ruchu jest ukazywanie innym Chrystusa oraz 
pomoc w nawiązaniu relacji z Nim. RNŻ początkowo współpracował przede wszystkim z ks. Franciszkiem 
Blachnickim i całym Ruchem Światło-Życie. Więcej informacji na temat organizacji można znaleźć na: 
www.rnz.org.pl

Warto więc uświadamiać chrześcijan, że jak wszystko, co 
posiadają, także i pieniądze należą do Boga, a oni sami 

jedynie otrzymują je, by dobrze nimi zarządzać.
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troski o  sprawy Bożego Królestwa 
i sposób życia, jaki wiedli pierwsi apo-
stołowie – swoje życie poświęcali pracy 
dla Boga i Jego Ewangelii, a wspólnota 
troszczyła się o ich byt materialny.

Warto zaznaczyć, iż postawę hojnego 
dawania znacznie ułatwia praktykowa-
nie oddawania właśnie dziesięciny ze 
swoich dochodów na Boże cele. To bi-
blijna zasada, której mocno trzyma się 
coraz większa liczba wierzących, także 
tych, którzy ukończyli kurs finansowy 
CROWN.

tOŻSAmOŚć 
ODPOWIEDZIAlNOŚCI

Zauważa się problem nieutożsamia-
nia się wiernych z  danym dziełem 
podejmowanym w Kościele. Nie uzna-
jąc, że dzieło jest w  pewnym sensie 
także i  moje, nie czuje się odpowie-
dzialności za jego rozwój w  każdej 
sferze, także finansowej. Niezbędne 
jest więc tutaj pełne zaangażowanie, 
uznanie dzieła za ważne i potrzebne. 
Poczucie odpowiedzialności związane 
jest również z dojrzałością, która osią-
gana jest na pewnym etapie rozwoju 
duchowego, a która w Ruchu Światło-
Życie stanowi przecież główny cel 
formacji.

Co więc należy robić, by pozyskiwać 
środki na dzieła ewangelizacyjne? Po 
pierwsze: jak ujął to Norbert Klama: 
„Modlić się o Boże prowadzenie osób 
wierzących, które będą gotowe prze-

znaczać środki (na dany cel – przyp. 
autora)”. Po drugie: wychowywać do 
dawania – przede wszystkim swoim 
przykładem hojnego dawania na Boże 
cele. Po trzecie: uświadamiać – że to 
chrześcijanie są odpowiedzialni za 
dzieła, które są podejmowane; że każdy 
może dzielić się tym, co ma – cho-
ciażby 1% z  podatków, który i  tak 
gdzieś musimy ulokować. 

Tak więc drogi czytelniku, zanim 
zatrzymasz się w  sklepie przy nowej 
lodówce, którą będziesz miał zamiar 
kupić tylko dlatego, że ma najnowszą 
funkcję robienia zakupów przez Inter-
net, gdy czegoś brakuje – zastanów się, 
czy jako chrześcijanin najpierw za-
troszczyłeś się o Boże cele. Pragnę, abyś 
był wspaniałym zarządcą tego, co dał 
Ci Bóg.

Adam Kania
Koordynator Platformy „Szukając 

Boga” dla Ruchu Światło-Życie
SzukajacBoga@oaza.pl

Postawę hojnego dawania znacznie ułatwia praktykowanie 
oddawania właśnie dziesięciny ze swoich dochodów na 

Boże cele.
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„Do bogactw, choćby ro-
sły” to krótki artykuł, wpro-
wadzający czytelnika w świat 
finansów widziany z perspek-
tywy ks. Franciszka Blachnic-
kiego – autorytetu każdego 
oazowicza. „Życie naszego 
Założyciela dostarcza wielu 
przykładów niemal cudow-
nych sytuacji, gdy potrzebne 
pien i ądze  przycho dz i ły 
w ostatniej chwili – w momen-
cie, gdy koniecznie trzeba było 
coś kupić czy za coś zapłacić. 
Podobnie zresztą działo się 
i  dzieje w  życiu wielu chary-
zmatycznych”.

Z  tekstu Jana Halbersztata 
„Dwie skrajności” dowiadu-
jemy się o antagonistycznych 
postawach ludzi w  stosunku 
do pieniądza. „Pieniądze nie 
są dobre. Pieniądze nie są złe. To my 
wykorzystujemy je w  dobry lub zły 
sposób. Pieniądze to takie same narzę-
dzie jak każde inne. Siekierą można 

Do bogactw…
Jeden z numerów Wieczernika sprzed kilku lat (nr 142, luty-marzec 2006), 
poruszył tematy związane z finansami i pieniędzmi. Na problem spojrzano 
przez pryzmat Pisma Świętego i życia pierwszych chrześcijan, a także 
pokazano współczesne problemy. Warto do tego numeru wrócić – jest on 
dostępny on-line na stronach Wieczernika.

http://www.wieczernik.oaza.pl/tematy/finanse-nasze-kosciola-ruchu-142_id21

narąbać drewna na ognisko, albo 
zrobić komuś krzywdę – a przecież nie 
mówimy, że siekiera jest zła lub dobra”.

Z kolei ks. Artur Andrzejewski po-
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rusza temat bogactwa i  ubóstwa. 
Bogactwo w Starym Testamencie było 
miernikiem wartości i  bogobojności 
człowieka, Jezus wielokrotnie mówi 
w Ewangeliach o wybieraniu ubóstwa. 
Są to dwie różne perspektywy i  po-
stawy: „bogactwo jako dar, ubóstwo 
jako zagrożenie”, oraz całkowite prze-
ciwieństwo: „bogactwo jako zagroże-
nie, ubóstwo postrzegane jako dar”.

„Centessimus annus” to artykuł 
opisujący funkcjonowanie wolnego 
rynku okiem chrześcijanina. Marcin 
Staniewski pomaga odnaleźć się czy-
telnikowi w świecie biznesu i gospo-
darki poprzez przykłady oparte na 
Encyklice Jana Pawła II, której tytuł 
jest również tytułem artykułu. Autor 
dotyka tematu kościelnych nauk spo-
łecznych, opinii Papieża o  wolnym 
rynku i  jego wpływu na rozwój pań-
stwa, a także własności dóbr i tworze-
niu atmosfery pracy.

Współczesny świat niejednokrotnie 
kusi wydatkami na najróżniejsze ga-
dżety oraz wyimaginowane potrzeby, 
którym niejednokrotnie ulegamy. 
Świadectwo Oli i Janusza pokazuje, jak 
wychować dziecko w  szacunku do 
pieniądza i umiejętnego jego wydawa-
nia. „Rodzice zawsze ponoszą odpo-
wiedzialność za postępowanie swoich 
dzieci. Dużo łatwiej jest realizować tę 
odpowiedzialność, gdy dzieci są małe, 
lecz gdy dorosną ponosimy konse-
kwencje wieloletniej pracy wychowaw-
czej, bo wówczas poprawić cokolwiek 

jest już bardzo trudno”. O  tym, jak 
poradzić sobie z  tymi problemami, 
przeczytać można w artykule zatytu-
łowanym „DKO” (Domowa Kasa 
Oszczędności).

Temat „Jałmużny” podejmuje Karol 
Madaj. „Nikt nie może czuć się zwol-
nionym z  obowiązku dawania jał-
mużny” – czytamy. Dowiadujemy się, 
jakimi cechami odznacza się dobra 
jałmużna: ta cicha, nie szukająca uzna-
nia; a jakimi zła. Autor przytacza słowa 
Chrystusa, które najlepiej pokazują 
sens jałmużny: „Kiedy zaś ty dajesz 
jałmużnę, niech nie wie lewa twoja 
ręka, co czyni prawa, aby twoja jał-
mużna pozostała w ukryciu”.

„Darmo dawajcie” nawołuje ks. 
Piotr Kuś, wyjaśniając ideę ofiary 
składanej w kościołach przy okazjach 
chrztów czy ślubów. Obowiązek czy 
dobrowolny datek? Ksiądz jasno daje do 
zrozumienia, że wymaganie zapłaty „za 
nabywanie lub sprzedawanie rzeczywi-
stości duchowych nazywane jest przez 
Kościół Katolicki symonią”, a  brak 
pieniędzy nie może być przeszkodą 
w uczestniczeniu z życiu sakramental-
nym.

O innym rodzaju ofiary mówi ksiądz 
Adam Prozorowski, przedstawiając 
„Biblijne podstawy dziesięciny”. 
Tłumaczy historię dziesięciny i jej rolę 
w życiu Izraelitów. Ten krótki wykład 
kończy optymistycznym cytatem z Pi-
sma Świętego: „Radosnego dawcę miłuje 
Pan. Odwagi”.
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„Przemieniający dar z siebie”, czyli 
o ofiarach ciąg dalszy. Paweł Kozakie-
wicz, autor artykułu, przyznaje, że 
,,finanse Kościoła są drażliwym tema-
tem. Z reguły każdy z nas najlepiej wie, 
na co idą pieniądze z tacy, a przypadki 
przesadnego okazywania bogactwa 
wśród księży dostarczają niezbitych 
dowodów.” Tłumaczy jednak, że ofiara 
dawania „na tacę” sięga początków 
Chrześcijaństwa i nie jest aż tak ważne, 
na co idą uzbierane pieniądze, ale nasz 
wkład w życie Kościoła.

„Wierni są zobowiązani dbać o  po-
trzeby materialne Kościoła, każdy we-
dług swoich możliwości (...) Już w cza-

sach Starego Testamentu na prawowier-
nych Izraelitach spoczywał obowiązek, 
by składać swoje datki na utrzymanie 
świątyni i kultu. Kapłani i lewici mieli 
swój udział w  ofiarach składanych 
Panu. (...) Nowy Testament wyraźnie 
pokazuje, że pierwsze wspólnoty chrze-
ścijańskie poczuwały się do obowiązku 
wspierania materialnie Kościoła. (...)” 
O  tym, jak praktyka materialnego 
wsparcia Kościoła zakorzeniła się 
w  Chrześcijaństwie, opowiada ksiądz 
Bogusław Dygdała, zaś cytat przyto-
czony powyżej oddaje istotę ofiar na 
Kościół wyjaśnioną w „Piątym Przy-
kazaniu”.

CO tO JESt?
Jest to dokument regulujący kwestie 

zarządzania dobrami materialnymi w 
Ruchu Światło-Życie, którego uchwa-
lenie przez Kongregację Diakonii 
Ruchu Światło-Życie przewiduje sta-
tut stowarzyszenia „Diakonia Ruchu 
Światło-Życie”. Dyrektorium w prze-
ciwieństwie do innych dokumentów 
uchwalanych przez Kongregację 
Diakonii nie jest dokumentem samo-
dzielnym. Jest ono bowiem dokumen-
tem wykonawczym do statutu i  co 
oczywiste musi respektować jego 

Po co Ruchowi 
Dyrektorium Dóbr Doczesnych?

przepisy. Statut jednak w stosunkowo 
niewielkim stopniu dotyka kwestii 
materialnych, natomiast wielki wpływ 
na dyrektorium ma Kodeks Prawa 
Kanonicznego.

Kodeks bardzo szczegółowo regu-
luje kwestie związane z zarządzeniem 
dobrami materialnymi. Przepisy Ko-
deksu Prawa Kanonicznego są obo-
wiązujące dla wszystkich kościelnych 
osób prawnych, w tym dla stowarzy-
szeń kościelnych. Mniejsze znaczenie 
mają (ale mają) przepisy prawa cywil-
nego, takie jak ustawa o  stosunku 
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Państwa do Kościoła, ustawa o  fun-
dacjach.

PO CO?
Człowiek nie jest istotą doskonałą 

i nie można oczekiwać, że zawsze bę-
dzie postępował bezbłędnie. Chrześci-
janin powie wprost, że człowiek jest 
istotą grzeszną. Stąd też nie tylko 
świeckie, ale właśnie przede wszystkim 
kościelne przepisy starają się przewi-
dzieć rozmaite niebezpieczeństwa 
w  zarządzie dobrami materialnymi 
i im zapobiec. Jest to również zadaniem 
dyrektorium – ma zapobiegać błędom 
w tym zarządzie i nadużyciom.

Przy powoływaniu na funkcje ko-
ścielne umiejętność zarządzania środ-
kami materialnymi nie jest podstawo-
wym kryterium. Ktoś może być zna-
komitym duszpasterzem czy świetnie 
pełnić inną posługę, a może nie mieć 
umiejętności zarządzania środkami 
materialnymi. Stąd Kodeks Prawa 
Kanonicznego przewiduje obowiązek 
ustanowienia fachowych organów 
(ekonom, rada ekonomiczna, do-
radcy), które odgrywają istotną rolę 
przy zarządzie dobrami materialnymi. 
Również nasz statut przewidział istnie-
nie ekonoma (oraz jego doradców) – 
zadaniem dyrektorium jest wypełnie-
nie tej posługi treścią, jaka wynika 
z Kodeksu.

JAK tO DZIAłA?
Kodeks Prawa Kanonicznego, któ-

rego przepisy, jak wspomniano, dy-

rektorium musi realizować, przyjmuje 
w zarządzaniu dobrami materialnymi 
stosunkowo duże scentralizowanie 
decyzji i w znacznym stopniu ograni-
cza samodzielność poszczególnych 
podmiotów w  tej dziedzinie. Tylko 
tytułem przykładu można wskazać, że 
biskup – którego samodzielna władza 
w  diecezji nie budzi najmniejszej 
wątpliwości – w odniesieniu do spraw 
materialnych przy niektórych decy-
zjach ma obowiązek konsultacji, przy 
niektórych zaś uzyskania zgody rady 
ekonomicznej, niekiedy zgody Kon-
ferencji Episkopatu, niekiedy nawet 
Stolicy Apostolskiej. Tym większe 
ograniczenie samodzielności dotyczy 
stowarzyszeń kościelnych.

Istotna jest jawność zarządu do-
brami materialnymi, która jest najlep-
szym sposobem zapobieżenia ewen-
tualnym błędom i  nadużyciom. Po-
maga w tym obowiązek regularnego 
składania sprawozdań finansowych, 
dotyczący każdego odpowiedzialnego 
sprawującego zarząd dobrami mate-
rialnymi, nie tylko w gronie własnej 
diakonii, ale i wobec podmiotu nie-
jako „zewnętrznego”. Chodzi o to, by 
jawność była rzeczywista. Sprawozda-
nia są narzędziem jawności, nie zaś 
kontroli – nie ma zatwierdzania spra-
wozdań. Na rozmaite ograniczenia 
przewidziane przez dyrektorium 
warto spojrzeć jako na pomoc dla 
osób pełniących posługę.

Opracowanie: K. Jankowiak
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Pożegnania
W dniu 22 stycznia 2013r. w Godzinie Miłosierdzia zmarł Ksiądz prałat Ja-

nuary Horwath, wieloletni moderator oazowy w Archidiecezji Przemyskiej. Ks. 
Horwath wraz z Dorotą Seweryn, Stanisławą Orzeł i Stanisławem Ludwigiem 
wniósł 8 czerwca 1979r., na Mszy św. w Nowym Targu w procesji z darami Księgę 
Czynów Wyzwolenia, dedykowaną Ojcu świętemu Janowi Pawłowi II. Pogrzeb 
kapłana odbył się w dniu 26 stycznia 2013r. we Wrocance. 

W środę 23 stycznia 2013 r. w godzinach wieczornych odszedł do Pana Kar-
dynał Józef Glemp Prymas Senior. Ks. Prymas zawsze był życzliwy dla Ruchu 
Światło-Życie. Wiele razy odwiedzał oazy wakacyjne, przewodniczył Dniom 
Wspólnoty. W  wywiadzie udzielonym z  okazji 80. rocznicy swoich urodzin 
wskazywał na rozwój oaz jako jedno z głównych wydarzeń czasu swej posługi. 
Lata osiemdziesiąte, kiedy ks. kard Józef Glemp objął posługę prymasowską, to 
ogromny rozwój ilościowy oaz. W tych latach również ruch oazowy zaistniał 
w pełni we wszystkich diecezjach.

W piątek, 8 marca, odszedł do Pana Ksiądz Józef Caruk, prezbiter Archidie-
cezji Łódzkiej, pierwszy, wieloletni moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie. 
Kiedy w kilka lat po świeceniach kapłańskich spotkał Sługę Bożego ks. Blach-
nickiego i zafascynował się ideą Żywego Kościoła, zmieniła się jego perspektywa 
myślenia i zaangażowania w posługę prezbitera. W Krościenku poprowadził 
oazę już w 1971 roku, a w 1973 roku jako drugi kapłan łódzki poprowadził oazę 
organizowaną przez diecezję. Miał 80 lat, z czego 56 przeżył w kapłaństwie.

Szczególny wyraz tajemnicy Ofiarowania Pańskiego 
Zgodnie z tradycją Ruchu, dnia 2 lutego 2013 w święto Ofiarowania Pań-

skiego, w Krościenku na Kopiej Górce przeżywany jest Dzień Światła. Spotka-
nie to jest zawsze okazją do refleksji nad misterium Chrystusa Światłości 
świata. W Roku Wiary szczególnie kieruje myśli ku dzieleniu się światłem 
wiary ze światem żyjącym w ciemności, gdyż wiara przekazywana umacnia 
się i staje się fundamentem decyzji życiowych.

W czasie oaz rekolekcyjnych, wspominając tajemnicę Ofiarowania Pańskiego, 
członkowie Ruchu łączyli swe życie z Jezusem, Światłem na oświecenie pogan, 

Z życia Ruchu
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wyznając Go swym Panem i Zbawicielem. Dzień 2 lutego od lat był symbo-
licznym przejściem z postoazy, czyli czasu utrwalania owoców rekolekcji, do 
preoazy, czyli przygotowania do następnych rekolekcji wakacyjnych. Symbo-
liczne znaczenie ma obrzęd błogosławienia świec, które zapłoną podczas te-
gorocznych oaz, jako znak Chrystusa obecnego i  jednoczącego z  Ojcem 
i braćmi. Podczas Rozesłania Oaz w ramach Centralnej Oazy Matki, świece 
te zostaną przekazane do Oaz Wielkich, a później trafią do poszczególnych 
Oaz Średnich, by stać się znakiem jedności oaz rekolekcyjnych w ramach Oazy 
Żywego Kościoła AD 2013.

Positio ks. Blachnickiego już w Rzymie
27 lutego br., w 26. Rocznicę śmierci Ojca Franciszka, uroczyście przekazano 

Kongregacji ds. Świętych Positio. – To początek długiej drogi, ale ważny krok 
został wykonany. Teraz będziemy oczekiwać na rozpoczęcie prac grupy teo-
logów konsultorów i historyków. One nie rozpoczną się od razu po złożeniu 
Positio, musimy odczekać w kolejce. Proces zwieńczy decyzja Papieża o ogło-
szeniu heroiczności cnót Sługi Bożego. Odtąd będzie on nosił tytuł venerabi-
lis, czyli czcigodny – wyjaśnia ks. Adam Wodarczyk, postulator procesu be-
atyfikacyjnego i moderator generalny Ruchu Światło-Życie. Ks. Wodarczyk 
przyznaje, że bardzo ciężko było streścić bogaty życiorys Sługi Bożego na 
wymaganych przez kongregację tysiącu stronach.

Cały czas czekamy na osoby, które mogą zaświadczyć o niewytłumaczalnych 
uzdrowieniach dokonanych za pośrednictwem ks. Franciszka Blachnickiego 
– mówi ks. Adam Wodarczyk. – Mamy już sporo takich zgłoszeń, lecz w sto-
sunku do żadnego nie rozpoczął się jeszcze proces potwierdzający jego 
prawdziwość. Osoby, które brały udział w  opracowaniu historii życia ks. 
Blachnickiego przyznają, że gdyby za cud uzdrowienia można było uznać 
wyjście z  alkoholizmu, to byłoby ich pod dostatkiem. W  nomenklaturze 
teologicznej jest to jednak traktowane nie jako cud, lecz łaska.

Opracowanie Monika Jasina



Oaza Pismo Ruchu Światło-Życie

146

Wydawnictwo Światło-Życie poleca
www.wydawnictwo-oaza.pl

ks. Franciszek Blachnicki, 
A z tej śmierci życie tryska

Książka ta prezentuje to, co stanowiło centrum duchowego doświad-
czenia Sługi Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego i było dla niego światłem 
i źródłem mocy w gorliwym zaangażowaniu w odnowę człowieka i Ko-
ścioła. Ks. Franciszek wiedział, że „prawdziwe chrześcijaństwo zaczyna 
się od zrozumienia tajemnicy krzyża” i że wszystko, co dzieje się w króle-
stwie Bożym, w krzyżu ma swoje źródło i z nim jest nieodłącznie związane. 
Książka ta zawiera wybór tekstów Autora o tej właśnie tajemnicy.

Świadectwo jego wiary może poprowadzić Czytelnika ku doświadcze-
niu mocy życiodajnej śmierci w swoim życiu, tak że każda, nawet najtrud-

niejsza sytuacja okaże się dobra, bo będzie w niej jaśnieć tajemnica krzyża dająca początek no-
wemu życiu.

ks. Franciszek Blachnicki, 
Noc w światło przemieniona

„Każdy dzień musi być nową próbą dania odpowiedzi na miłość Chry-
stusa. Tylko wtedy życie ma sens” – uczy kandydat na ołtarze ks. Blachnicki. 
W niewielkiej książeczce „Noc w  światło przemieniona” wprowadza 
czytelnika w tajniki życia duchowego, wyjaśnia, na czym polega tajemnica 
życiodajnej śmierci, która może być wielką szansą chrześcijanina. Może 
to być ważna lektura nie tylko w czasie Wielkiego Postu. Jesteśmy prze-
znaczeni do pełni życia – przypomina ks. Blachnicki. Zmartwychwstanie, 

śmierć, grzech, umieranie sobie i wreszcie miłość – to „słowa klucze” jego refleksji.

ks. Franciszek Blachnicki, 
Przymierze oblubieńczej miłości

Książka ta zawiera rozważania oparte na adhortacji apostolskiej Re-
demptionis donum Jana Pawła II. Na kanwie bogatych treści w niej za-
wartych autor rozwija myśl o głębokiej więzi pomiędzy Chrystusem 
i Kościołem. Jego zdaniem ta relacja jest przenoszona jakby na trzy płasz-
czyzny. Pierwszą jest relacja pomiędzy Chrystusem i Maryją, druga to 
Chrystus i osoby poświęcone Mu w życiu według rad ewangelicznych, 
a trzecią – małżeństwo jako sakrament. Treści zawarte w książce, chociaż 
bezpośrednio odnoszą się do osób konsekrowanych, mogą jednak pomóc 
w refleksji nad istotą chrześcijańskiego powołania, w którym relacja do 

Chrystusa i Kościoła jest istotna.
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NOWOŚCI: ks. Franciszek Blachnicki, 
Zaryzykować wiarę

W Roku Wiary przygotowaliśmy tę niewielką książeczkę zawierającą 
homilie i konferencje Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego na temat 
wiary.

Wiara według księdza Franciszka to pewnego rodzaju ryzyko, ale 
ryzyko na koszt Boga. Ten, kto odważy się na to ryzyko, otrzyma wielo-
krotnie więcej, bo Bóg nie pozwoli mu prześcignąć się w swej wielko-
duszności; ufających Mu wynagradza tak jak ową wdowę z Sarepty Sy-
dońskiej.

Księdza Franciszka nie bez powodu nazywa się „człowiekiem wiary konsekwentnej” – on 
naprawdę właśnie taką wiarą żył.

ks. Franciszek Blachnicki, 
Podręcznik KWC – wydanie 5

Podręcznik Krucjaty Wyzwolenia Człowieka został napisany przez 
Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w 1979 roku. Zawiera zasad-
niczy program Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz podstawowe metody 
działania. 

Rozdział II Podręcznika jest od pewnego czasu w każdym kolejnym 
wydaniu uzupełniany, bowiem sytuacja i zadania stale się zmieniają. Tym razem redakcja 
nowego wydania o wiele szerzej zaprezentowała mapę zagrożeń. Posłużyliśmy się badaniami 
z Europy i ze świata, ponieważ Krucjata Wyzwolenia Człowieka przyjęła się nie tylko w Polsce. 
Dobrze zatem jeśli będziemy znali szersze spojrzenie na problemy współczesnego człowieka.

„Tylko człowiek wolny może wyzwalać innych. Abstynencja wyzwala drugiego człowieka 
poprzez solidarne stanięcie obok niego tam, gdzie chcemy go doprowadzić. Jest to «taktyka 
podania dłoni» zamiast głoszenia haseł i programów, które jeszcze nie przynoszą wyzwolenia. 
Wyzwalając innych wyzwalamy siebie. Ostatecznie wyzwalający prowadzi wyzwolonego do 
Chrystusa, w którym jest ideał i realizacja naszej wolości” (ks. F. Blachnicki).

WKRÓTCE ukaże się książka:
Na dobre… Na zawsze! Gregory’ego Popcaka, autora publikacji Święty seks!
Jest to książka o miłości małżeńskiej. W bardzo konkretny sposób pomaga uświadomić sobie, 

czym naprawdę jest miłość: jak jest cenna i jak wiele kosztuje. Stawać się wspaniałym kochankiem 
– i budować z najdroższą sobie osobą miłość, która trwa wiecznie – to niebłahe zadanie. Ale 
można sprawić, że miłość będzie trwać, a serca mogą stać się tak wielkie, że będą wspaniało-
myślnie kochać. Można osiągnąć to, czego każdy pragnie w miłości. Ci, którzy prawdziwie chcą 
wspaniałego życia i wspaniałej miłości, i mają w sobie wolę robienia tego, co w oczywisty sposób 
musi zostać zrobione, by osiągnąć trwałą miłość, mogą uzyskać to, czego pragną. (...) To jest 
ważna książka. Pomoże wielu małżonkom odkryć, jak uczynić swe małżeńskie życie pięknym 
i jak sprawić, by wraz z upływem lat wciąż się rozwijało. 

Ronald Lawler, OFMCap. 
Niebawem ukaże się także drugie, poprawione wydanie książki Święty seks!
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Okładka: projekt i gra�ika Anna �zyż
Str.13 Jest to starożytna koptyjska ikona. Została znaleziona w XIX w. w ruinach koptyjskiego klasztoru 
w Bauein, na egipskiej pustyni. Przypuszcza się, że osoba znajdująca się po prawej stronie Jezusa jest to opat 
tego klasztoru – Menas. Jest to jedna z najstarszych ikon, które się zachowały – z szóstego lub siódmego stulecia. 
Tekst: rozważanie brata Aloisa z Taize.
Str. 107, 108 fot. Grzegorz Śliwowski. Okładka nr 2 i 4: zdjęcia: Maciej Loretz, Michał Szepietowski, Grzegorz Śliwowski
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