
ŻYCIE W ŚWIETLE

DNI WSPÓLNOTY 2022/23

I.  Powakacyjny  Dzień  Wspólnoty  –
Martyria
Tegoroczny temat  roku,  „Życie  w świetle”  jest  bardzo bogaty  w swojej  treści.  W jakiejś
mierze dotyczy całości życia chrześcijańskiego. Jezus mówi: „Kto idzie za Mną, nie będzie
chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12). Życie w świetle jest naturalną
konsekwencją spotkania z Jezusem. Kto spotkał Pana, kogo życie zostało rozjaśnione przez
Jego  światło,  nie  może  już  pozostawać  w  ciemności.  Z  drugiej  strony  nie  ma  innego
sposobu  na  życie  w  świetle,  jak  właśnie  przyjęcie  Jezusa,  światłości  prawdziwej,  która
oświeca każdego człowieka (por. J 1, 9).

Życie  w świetle  musi  realizować się  we wspólnocie  Kościoła.  Dlatego też w czasie Dni
Wspólnoty przypomnimy najważniejsze jego funkcje,  doskonale znane z formacji  Ruchu,
choć  obecnie  chyba  rzadziej  akcentowane.  Są  to:  martyria  (funkcja  prorocka),  diakonia
(królewska), liturgia (kapłańska) i koinonia.

Gromadząc się na Dniu Wspólnoty celebrujemy, przeżywamy i  doświadczamy wspólnoty
z Bogiem  i  ludźmi  w  Duchu  Świętym.  W  konkretnym  czasie,  okolicznościach,  miejscu
odkrywamy w świetle siebie i nasze wspólne posłanie, by żyć w świetle i być światłem dla
innych.

1. Dzień Wspólnoty Moderatorów

Podobnie  jak  w  poprzednim  roku  formacyjnym,  w  materiałach  na  Dni  Wspólnoty
umieszczamy  przede  wszystkim  teksty,  które  mogą  zostać  wykorzystane  w  ramach
katechezy, lub też (co rekomendujemy), przekazane uczestnikom, by zapoznali się z nimi
samodzielnie  jeszcze  przed  spotkaniem.  Szczegółowy  plan  Dnia  Wspólnoty  zależy  od
warunków lokalnych.

Powakacyjny Dzień Wspólnoty będzie koncentrował się wokół pierwszej z funkcji kościoła,
jaką jest martyria. Przede wszystkim kojarzy się nam ona ze świadectwem, jednak szerzej
jest ona ucieleśnieniem wszelkiej posługi prorockiej.

Moderatorom proponujemy w związku z tym zatrzymanie się przy posłudze słowa. Tekst do
rozważenia  zaczerpnięty  z  encykliki  Evangelii  gaudium będzie  dotyczył  w szczególności
homilii,  ale można bez trudu odnieść go także do głoszenia kerygmatycznego, katechez
katechumenalnych i innych. Żyjąc w świetle moderator jest powołany w szczególny sposób,
by to światło przekazywać wspólnocie.



a) Namiot spotkania: Jr 1,4-10
4 Pan skierował do mnie następujące słowo:
5 «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,
nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię,
prorokiem dla narodów ustanowiłem cię».
6 I rzekłem: «Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!»
7 Pan zaś odpowiedział mi:
«Nie mów: "Jestem młodzieńcem",
gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę,
i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę.
8 Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» - wyrocznia Pana.
9 I  wyciągnąwszy rękę,  dotknął  Pan moich ust  i  rzekł  mi:  «Oto kładę moje słowa w twoje  usta.
10 Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i 
burzył, byś budował i sadził». 

b) Dzielenie się w oparciu o zaproponowane teksty

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

Jeśli uczestnicy Dnia Wspólnoty mogą się zapoznać z tekstem wcześniej, proponujemy całe
dwie części: Homilia i Przygotowanie przepowiadania słowa (numery 135 – 159). Jeśli nie
jest to możliwe, warto w szczególności przytoczyć tekst z numerów 135 – 136 i 142 – 145
oraz  przynajmniej  wymienić  i  streścić  główne  myśli  związane  z  przygotowaniem
przepowiadania:

 kult prawdy → poprawne zrozumienie słowa
 personalizacja słowa
 czytanie duchowe
 słuchanie ludu
 narzędzia pedagogiczne → jak głosić

Pytania:

 Kiedy  w  szczególny  sposób  doświadczam  mocy  Słowa  Bożego  w  moim  życiu
i w mojej posłudze? 

 Jak wygląda  moja  świadomość  podejmowania  funkcji  prorockiej  Kościoła?  Na  ile
mam świadomość, że podejmuję  tę misję za każdym razem, kiedy głoszę Słowo
Boże?

 Jak wygląda moje  przygotowanie  do posługi  słowa? Który z  wymienionych przez
Papieża elementów uważam za szczególnie ważny? Które są dla mnie  oczywiste,
a które stanowią trudność? Czy coś bym dodał do nich?

 Jak moje osobiste świadectwo słowa i życia współgra z posługą słowa?

c) Modlitwa

Godzina liturgiczna adekwatna do pory dnia

2. Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii

W trakcie dnia wspólnoty animatorów i diakonii skoncentrowanego wokół tematu “martyria”,
proponujemy  przyjrzeć  się  bliżej  temu,  dlaczego  dajemy  (bądź  nie)  świadectwo  wiary.
Chcemy dowiedzieć się, czego potrzebują animatorzy, aby dawanie świadectwa było dla
nich  naturalne i  oczywiste  oraz co możemy zrobić  w naszym rejonie/diecezji,  by Dobra
Nowina była głoszona. 



a) Zawiązanie wspólnoty

Modlitwa, czas uwielbienia i dawania świadectwa. Można mówić o działaniu Boga w trakcie
oaz wakacyjnych, ale też np. o tym jak ktoś zaczął częściej opowiadać innym o Jezusie,
albo zrozumiał, że nie może nie głosić Ewangelii. 

b) Namiot Spotkania: 1 Kor 9,16-23
Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie
obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę,
lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę?
Otóż tę właśnie,  że głosząc Ewangelię  bez żadnej  zapłaty,  nie  korzystam z praw,  jakie  mi  daje
Ewangelia. Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli
ci,  których pozyskam. Dla Żydów stałem się jak Żyd,  aby pozyskać Żydów. Dla tych,  co są pod
Prawem, byłem jak ten, który jest pod Prawem - choć w rzeczywistości nie byłem pod Prawem - by
pozyskać tych, co pozostawali pod Prawem. Dla nie podlegających Prawu byłem jak nie podlegający
Prawu - nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu - by
pozyskać tych, którzy nie są pod Prawem. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych.
Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej  niektórych. Wszystko zaś
czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

c) Spotkanie w grupach
Rozmowa na temat, jak głosimy ewangelię.
Można nawiązać do zasad wymienionych przez naszego Założyciela:

1. Być pewnym, że Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem, że jest w moim życiu,
żyje we mnie, a ja w Nim.

2. Upewnić  się,  że  wszystkie  moje  grzechy są uznane  i  wyznane  przed  Bogiem w
wierze w przebaczającą moc Krwi Chrystusa wylanej na krzyżu.

3. Upewnić się, że prowadzę życie w Duchu, że Chrystus zasiada na tronie mojego
serca, a moje „ja” jest Mu poddane.

4. Dzielić się przy każdej okazji w sposób prosty swoją wiarą w Chrystusa z innymi.
5. Modlić się.
6. Iść, to znaczy wziąć inicjatywę w swoje ręce.
7. Iść w miłości, w przekonaniu, że jestem narzędziem miłości Boga.
8. Rozmawiać o Chrystusie.
9. Pozostawić Bogu rezultaty i Jemu przypisywać owoce.

Jeżeli będziemy stosowali wszystkie wymienione zasady, to nasze świadectwo na pewno
będzie owocne i będziemy przeżywali  wielką radość. Wtedy na pytanie: „Co uważasz za
najradośniejsze  w  swoim  życiu?”  –  będziemy  mogli  odpowiedzieć:  „To,  że  przyjąłem
Chrystusa, i że mogę innych do Niego prowadzić. To jest najradośniejsze przeżycie w moim
życiu i tym najlepiej mogę służyć innym ludziom, moim braciom.

ks. Franciszek Blachnicki, fragment z konferencji Wiara a świadczenie w Duchu Świętym,
[w:] „Ewangelizacja według planu Ad Christum Redemptorem”.

d) Konferencja
 Ewangelizacja misją Kościoła
 Potrzeba wychodzenia do świata z dobrą nowiną o Jezusie
 Metody ewangelizacji



 Postawa ewangelizatora

Materiały pomocnicze:

 Franciszek (papież), Evangelii gaudium, 19-24. Dostęp online: 
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

 Jan  Paweł  II,  Christifideles  laici,  32-35.  Dostęp  online:
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-
ii_exh_30121988_christifideles-laici.html

 Jan  Paweł  II,  Novo  millennio  ineunte,  40.  Dostęp  online:
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_letters/2001/documents/hf_jp-
ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html

 F. Blachnicki, Ewangelizacja w procesie budowania nowej parafii. Dostęp online: 
https://www.oaza.pl/ewangelizacja-w-procesie-budowania-nowej-parafii/

 F. Blachnicki, Została nam powierzona Ewangelia, Kraków 2007 (do zakupienia: 
https://wydawnictwo-oaza.pl/pl/o/zostala-nam-powierzona-ewangelia--266.html)

Dokumenty źródłowe Kościoła:
https://nowaewangelizacja.org/strefa-ewangelizacji/dokumenty-o-nowej-ewangelizacji/

e) Eucharystia

f) Ogłoszenia
Podajemy informacje o ewangelizacji podejmowanej i proponowanej przez Ruch w naszej
diecezji.

g) Agapa

3. Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie:
Dzień wspólnoty całego Ruchu Światło-Życie, w czasie którego koncentrujemy się wokół
tematu „martyria”, jest okazją do podzielenia się świadectwem członków różnych jego gałęzi
-  dzieci,  młodzieży,  dorosłych  i  rodzin.  Proponujemy  więc  dostrzeżenie  rozmaitości
sposobów, jakimi możemy głosić ciągle tę samą prawdę o Bożej miłości, grzechu i Jezusie -
Zbawicielu, którego przyjmujemy przez wiarę. Życie w świetle oznacza najpierw przyjęcie
Jezusa, a następnie gotowość,  by słowem i  czynem dawać świadectwo i rozpalać serca
tych, których Pan stawia na naszej drodze. 
Dzień  wspólnoty  rozpoczniemy  zawiązaniem  wspólnoty  (składającym  się  z  przywitania
uczestników  i  krótkiej  modlitwy,  ewentualnie  śpiewu)  -  a  później  w  dobranych  parach
(według koloru wylosowanego Słowa) podzielimy się krótkim świadectwem / rozważaniem
w oparciu  o  ten  fragment.  Po  tej  części  proponujemy  katechezę  kerygmatyczną  dla
młodzieży i dorosłych wraz ze świadectwem lub świadectwami (jeśli to możliwe, zapraszamy
rodzinę i młodzież; może to być owoc przeżytych w czasie wakacji Oaz I stopnia), natomiast
dzieci  oraz  chętne  wspólnoty  ODB  pod  opieką  diakonii  wychowawczej  prosimy
o przygotowanie  dowolnej  piosenki  z  pokazywaniem  o  treści  ewangelizacyjnej  (np.  Bóg
kocha mnie takiego, jakim jestem…, Na jeziorze wielka burza… itp.), którą zaprezentują na
zakończenie  tej  części  dnia  wspólnoty.  Czas  spotkania  w  grupach  będzie  okazją  do

https://nowaewangelizacja.org/strefa-ewangelizacji/dokumenty-o-nowej-ewangelizacji/
https://wydawnictwo-oaza.pl/pl/o/zostala-nam-powierzona-ewangelia--266.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html


zainspirowania  siebie  nawzajem  sposobami  ewangelizacji,  a  jego  owoce  i  konkretne
zobowiązania  w formie  „papirusu  ewangelizacyjnego”  przedstawimy  podczas  Eucharystii
wieńczącej cały dzień wspólnoty.

a) Zawiązanie wspólnoty:

Przywitanie uczestników, zapalenie świecy, krótka modlitwa - wezwanie Ducha Świętego.
Po niej uczestnicy losują fragment Pisma Świętego i każdy szuka pary - osoby, która ma
karteczkę  w  tym  samym  kolorze.  Następnie  zapraszamy  do  krótkiego  podzielenia  się
świadectwem / refleksją w oparciu o wylosowany wcześniej fragment. W tym samym kolorze
będzie  więcej  karteczek  -  prosimy,  by  znaleźć  osoby,  które  mniej  znamy  Można
zaproponować rozmowę z jedną lub dwiema osobami.

b) Głoszenie: 
W tym miejscu przewidujemy ogłoszenie  kerygmatu,  wzbogacone o świadectwo (można
zaprosić do współpracy diakonię ewangelizacji). W tym czasie dzieci oraz chętne wspólnoty
ODB pod okiem diakonii wychowawczej przygotowują wybraną piosenkę, a po zakończeniu
tej  części  prezentują  ją  wszystkim.  W  ten  sposób  chcemy  podkreślić,  że  dawanie
świadectwa odbywa się na różnych płaszczyznach i poziomach - również tym dostępnym
najmłodszym.

c) Spotkania w grupach
Celem  spotkania  jest  stworzenie  “papirusu  ewangelizacyjnego”  stanowiącego  katalog
możliwości i konkretnych zobowiązań uczestników dnia wspólnoty do dawania świadectwa
o Chrystusie w różnych obszarach naszej codzienności - domu, wspólnocie,  środowisku,
świecie.

PRZEBIEG SPOTKANIA:

Widzieć:
 Co Cię szczególnie dotknęło / zainspirowało w czasie dzisiejszej katechezy? 
 Jak wpłynęło na Ciebie usłyszane świadectwo? 
 Jakie świadectwo szczególnie Cię poruszyło, zainspirowało?

Osądzić:
 Dz 1,8 - do czego zobowiązuje nas - uczniów Chrystusa - nakaz misyjny? Od czego

należy zacząć? -  należy zwrócić uwagę na rolę Ducha Świętego - to On daje siłę,
moc i odwagę do dawania świadectwa, dopiero napełnieni Nim uczniowie mogą iść
i głosić.

 Co  jest  naszą  Jerozolimą,  Judeą,  Samarią  i  krańcami  świata?  -  zgodnie
z interpretacją ojca Blachnickiego wskazujemy przestrzenie ewangelizacji - najpierw
to, co nam najbliższe (dom, rodzina), potem wspólnota, środowisko (praca, relacje)
i w końcu cały świat (media, polityka, zaangażowanie społeczne)

 Jak  można  ewangelizować  w  poszczególnych  przestrzeniach?  Jakich  form  użyć,
jakimi  sposobami  się  posłużyć?  -  na  małych  samoprzylepnych  karteczkach
zapisujemy  przykłady  metod  /  sposobów  /  form  ewangelizacji,  a  następnie
przyporządkowujemy  je  do  poszczególnych  z  powyższych  sfer  (warto  zadbać



o konkretne  przykłady,  jak  modlitwa  przed  posiłkiem,  błogosławieństwo  dzieci,
wspólna Msza, miłe słowa...)

Działać:
 Który ze sposobów wybierzesz  na najbliższy  czas? -  na większej  kartce papieru

każdy z uczestników spotkania zapisuje swoje zobowiązanie i podpisuje się pod nim
w dowolny sposób

Jako  modlitwę  po  spotkaniu  proponujemy  odmówienie  tajemnicy  Wniebowstąpienia
z dopowiedzeniami.

d) Namiot spotkania: Mt 5,14-16
Wy jesteście światłem świata.  Nie może się ukryć miasto położone na górze.  Nie zapala się też
światła i nie stawia pod korcem,  ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak
niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego,
który jest w niebie.

e) Eucharystia

f) Ogłoszenia
W  czasie  ogłoszeń  prezentujemy  papirusy  stworzone  w  czasie  spotkań  i  podajemy
informacje o ewangelizacji podejmowanej i proponowanej przez Ruch w naszej diecezji.
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