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Nadzieja
Bóg przez ludzi pozwoli³ nam poznaæ, jak wielki, piêkny i bogaty
jest Koœció³ Powszechny.
œwiadectwa z rekolekcji
s. 10-15

Na efekt z³o¿yli siê ludzie,
czas, gitara i ksi¹dz Kazimierz,
który poœwiêca³ swój czas, czêsto w œrodku nocy, bo ¿y³ Ruchem i chcia³ nas zapaliæ. A najwa¿niejsza by³a ³aska Pana
Boga.
Oaza w œw. Franciszku
s.19

Chodzi o wiernoœæ - rozmowa
z Ew¹ i Andrzejem Ma³olepszymi
s. 6

Przed III Kongregacj¹ Diecezjaln¹
s. 4-5

Ty, o Panie zmartwychwsta³y i ¿ywy, jesteœ wiecznie now¹ nadziej¹ Koœcio³a i ludzkoœci; Ty jesteœ jedyn¹ i
prawdziw¹ nadziej¹ cz³owieka i historii; Ty jesteœ „poœród nas nadziej¹ chwa³y” (por. Kol 1, 27) w tym ¿yciu i
po œmierci. W Tobie i z Tob¹ mo¿emy dotrzeæ do prawdy, nasze ¿ycie ma sens, wspólnota jest mo¿liwa, a
ró¿norodnoœæ mo¿e staæ siê bogactwem. W Tobie i z Tob¹ moc Królestwa dzia³a w historii i pomaga w
budowie ludzkiej spo³ecznoœci, a mi³oœæ nadaje wysi³kom ludzkoœci nieprzemijaj¹c¹ wartoœæ. Z Tob¹ i w Tobie
ból mo¿e staæ siê drog¹ zbawienia, ¿ycie zwyciê¿y œmieræ, a stworzenie dost¹pi udzia³u w chwale synów
Bo¿ych.
Jan Pawe³ II, Ecclesia in Europa, 18
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Wci¹¿ zadajê sobie pytanie: kto mnie
uczyni³ uczniem Pana?
Urodzi³am siê w rodzinie ateistycznej i
tak zosta³am wychowana. Rodzice jednak
byli dobrymi, uczciwymi ludŸmi i prawo naturalne zosta³o mi wszczepione we w³aœciwy sposób. Do Koœcio³a zaprowadzili mnie
przyjaciele w okresie licealnym. Przyjê³am
chrzest œwiêty w wieku 19 lat.
Zosta³am uczniem Chrystusa. Wiele osób
pomaga³o mi wzrastaæ i odnajdywaæ zagubion¹ drogê. Kiedyœ zrobi³am sobie listê osób,
którym zawdziêczam trwanie w wierze,
wzrost, rozwój. Wci¹¿ dopisujê nowe imiona.
W koñcu jednak nadszed³ czas s³u¿by i
dla mnie.
Kogo ja uczyni³am uczniem Chrystusa?
Czy moje dzieci spotkaj¹ ¿ywego Boga we
mnie, w naszym ma³¿eñstwie? Byliœmy animatorami naszego krêgu, pilotujemy kr¹g.
Czy pomagamy? Czy zas³aniamy Pana Jezusa sob¹ wychodz¹c przed szereg? Dok¹d
prowadzimy?
Koniecznie trzeba sobie stawiaæ pytania
o wiernoœæ i na modlitwie szukaæ odpowiedzi. Bez wiernoœci charyzmatowi Ruchu przekazanego nam przez Ojca Franciszka nie
poprowadzimy nikogo dobr¹ drog¹. Aby byæ
wiernym, potrzebna jest wiedza o Ruchu:
poznawanie jego historii, pism Ojca Za³o¿yciela, wypowiedzi siostry Jadwigi. Po czternastu latach formacji w Domowym Koœciele zapragnêliœmy wzi¹æ udzia³ w ORD.
A poza Ruchem? W pracy, wœród s¹siadów, w dalszej rodzinie? A w bli¿szej? Od
mojego wejœcia do Koœcio³a minê³y cztery
lata, gdy chrzest œwiêty przyjê³a moja siostra. Cztery lata modlitwy. Wydawa³o siê,
¿e nic j¹ nie obchodzi moja wiara, bo nigdy
o tym nie rozmawia³yœmy. Ale jak widaæ
zmiany w sposobie mojego ¿ycia by³y wystarczaj¹co wyraŸne, ¿eby j¹ zaintrygowaæ.
Mo¿e nawet moje nawrócenie mia³o wp³yw
na jej przyjœcie do Boga?
Nowy rok formacyjny ju¿ trwa. Za chwilê
– Adwent i nowy rok liturgiczny. Adwent
jest czasem wzrastania w nadziei. Skoro Pan
Jezus narodzi³ siê po kilku tysi¹cach lat oczekiwania, to i przyjdzie powtórnie we w³aœciwym czasie. Chrzeœcijañska nadzieja pozwala
patrzeæ bez lêku w przysz³oœæ. No, mo¿e z
lekkim niepokojem. Bo czy Syn Cz³owieczy znajdzie wiarê na ziemi, gdy przyjdzie?
Ela Kowalewska

KOINONIA – Biuletyn informacyjny Diecezjalnej Diakonii Jednoœci Ruchu Œwiat³o-¯ycie w Archidiecezji Wroc³awskiej
e-mail: mszepiet@wroclaw.oaza.pl
Redakcja: Wiola i Micha³ Szepietowscy, El¿bieta i Grzegorz Kowalewscy, Mieczys³aw Kobierski, Ma³gorzata i Adam Baltyn,
Agnieszka Wa³kiewicz
Zdjêcia: A. Baltyn, D. Hrycyk, Archiwum DKS. Ok³adka: Piotr Szyndrowski.
Odpowiedzialny za treœæ: ks. Bogus³aw Stec, moderator diecezjalny
Bie¿¹ce informacje na stronie diecezjalnej Ruchu www.wroclaw.oaza.pl, druk: Drukarnia atla 2, Wroc³aw www.atla2.com.pl
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Czyñcie uczniów
ze wszystkich narodów
Diecezjalny Dzieñ Wspólnoty w Henrykowie

Ka¿dy z nas jest d³u¿nikiem tych, którzy
has³em Czyñcie uczniów ze wszystkich narodów przejêli siê w przesz³oœci. Jako naród jesteœmy d³u¿nikami Czechów, od których przysz³a do nas wiara, co do dzisiaj
jest widoczne w koœcielnym nazewnictwie.
Ile¿ ruchów przyby³o do Polski, bo ktoœ siê
przej¹³ wezwaniem Pana Jezusa? Jesteœmy
d³u¿nikami tych, którzy nam kiedyœ po raz
pierwszy przynieœli Dobr¹ Nowinê i nadal
nie przestaj¹ jej g³osiæ przez tyle ró¿nych
form. Mo¿na znaleŸæ wiele dowodów, ¿e to
has³o potê¿nie rozbrzmiewa w sercach ludzi.
Jeœli my jesteœmy d³u¿nikami – w historii dalekiej, bli¿szej i we wspó³czesnoœci –

stajemy przed wa¿nym pytaniem: co niesiemy innym? Jak wielu jest tych, którzy
bêd¹ mogli powiedzieæ, ¿e chrzeœcijañstwo,
wiarê w Chrystusa, zawdziêczaj¹ naszemu
poœrednictwu? Jakiego jêzyka jesteœmy w
stanie siê nauczyæ, aby nieœæ Ewangeliê?
Jakie poœwiêcenia uczyniæ, jakie wyzwania
podj¹æ, by realizowaæ has³o czynienia
uczniów ze wszystkich narodów?
Warto przypomnieæ postaæ patrona
Roku Kap³añskiego, œw. Jana Vianney‘a, ze
wzglêdu na to, ¿e by³ on niezwykle skutecznym ewangelizatorem w czasach zastraszaj¹cej dechrystianizacji. Jeœli narzekamy dzisiaj na postêpuj¹c¹ laicyzajê, to papie¿ Benedykt XVI przypomina nam, ¿e nie jest to
nowe zjawisko. Takie czasy ju¿ by³y, zaraz po rewolucji francuskiej, kiedy wiara
praktycznie zanik³a,
nie sprawowano
Mszy Œwiêtej. Lekarstwem okazali siê ci,
którzy uwierzyli wezwaniu, ¿e maj¹ czyniæ uczniów równie¿
spoœród swojego narodu. Jan Vianney w
to w³aœnie uwierzy³ –
poszed³ i g³osi³.
To wa¿ne, by
poœród wielu narodów, do których jesteœmy pos³ani, zauwa¿yæ naród polski. Ze wszystkich

narodów, nie wy³¹czaj¹c narodu polskiego,
mamy czyniæ uczniów. Jan Vianney uczy
nas, jak to robiæ nie przejmuj¹c siê statystykami czy tabelkami. Mobilizuje nas do
dzia³ania niezale¿nie od okolicznoœci, warunków, nastrojów. Mamy byæ misjonarzami we w³asnym œrodowisku.
Wype³nianie nakazów Ewangelii jest Ÿród³em radoœci. Przy³o¿y³em rêkê do p³uga,
robiê to, co do mnie nale¿y, i Pan Jezus
nazywa mnie przyjacielem.
B³ogos³awieni, którzy s³uchaj¹ s³owa
Bo¿ego, którzy zachowali je w sercu. Ich
serce sta³o siê gleb¹ ¿yzn¹ i wyda³o owoc
ewangelizacji: trzydziesto-, szeœædziesiêcioi stukrotny. Chciejmy byæ ludŸmi b³ogos³awieñstw.
Bp Andrzej Siemieniewski
Fragmenty homilii wyg³oszonej
10 paŸdziernika 2009 roku w czasie
Diecezjalnego Dnia Wspólnoty
w Henrykowie

Podziêkowanie
Podczas ogólnopolskiego Podsumowania pracy rocznej Domowego Koœcio³a, które odby³o siê w Kielcach 11 i 12 wrzeœnia 2009
r., zakoñczyli pos³ugê Pary Diecezjalnej Domowego Koœcio³a w Archidiecezji Wroc³awskiej Krystyna i Mieczys³aw ¯ygad³owie. Podczas tego samego spotkania zostali pob³ogos³awieni do tej pos³ugi
Ewa i Andrzej Ma³olepszy. Funkcjê moderatora diecezjalnego Domowego Koœcio³a nadal bêdzie pe³ni³ ks. Jacek Olszewski, proboszcz
z Ludowa Œl¹skiego.
Drodzy Krysiu i Mietku, Ksiê¿e Jacku!
Przyjmijcie od wszystkich oazowiczów naszej diecezji serdeczne
podziêkowanie za ofiarn¹ pos³ugê w Domowym Koœciele i w Diecezjalnej Diakonii Jednoœci. W³o¿yliœcie w ni¹ wiele trudu, buduj¹c
jednoœæ Ruchu, dynamizuj¹c pracê grup oazowych i rozwi¹zuj¹c wiele
trudnych spraw. Liczymy, ¿e nadal swoim doœwiadczeniem i wiar¹
bêdziecie dobrze s³u¿yæ Panu Bogu i nam we wspólnocie oazowej.
Oazowicze w Archidiecezji Wroc³awskiej
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Drogi rozeznawania
S³ów kilka o Stowarzyszeniu
Je¿eli prze¿y³eœ formacjê podstawow¹, Ruch Œwiat³o¯ycie jest Twoim sposobem na ¿ycie, chcesz podejmowaæ
dzia³ania na rzecz jego rozwoju – to jest to miejsce dla Ciebie!
O Stowarzyszeniu Diakonia waniu i prowadzeniu oaz rekolekRuchu Œwiat³o-¯ycie pisaliœmy ju¿ cyjnych, oaz modlitwy i spotkañ
wiele razy. Ka¿dy chêtny znajdzie modlitewnych, ewangelizacji i forgdzieœ jakieœ materia³y na ten te- macji liturgicznej, to udzia³ w ¿yciu
mat. Przypomnê tylko, ¿e w Ar- i rozwoju wspólnot lokalnych –
chidiecezji Wroc³awskiej Sekcja parafii, podejmowanie inicjatyw i
Diecezjalna Stowarzyszenia „Dia- dzie³ zwi¹zanych z KWC.
konia Ruchu Œwiat³o-¯ycie” zosta³a erygowana 29 stycznia 2003 r.
przez ks. kardyna³a Henryka Gulbinowicza.

cego na czele Stowarzyszenia.
Kolegialnie wspomaga go w kierowaniu sekcj¹ Diakonii i Ruchem
w diecezji, troszczy siê o jednoœæ
Ruchu oraz o wiernoœæ jego charyzmatowi za³o¿ycielskiemu.
Diakonia Jednoœci zajmuje w
Ruchu pozycjê centraln¹ wœród
innych diakonii, tzn. koordynuje i
inspiruje dzia³alnoœæ wszystkich
diakonii. Stoi ona w jednym rzêdzie z innymi diakoniami, ale jednoczeœnie zespala je w ca³oœæ – w
jej sk³ad wchodz¹ przedstawiciele
poszczególnych diakonii. Chodzi
o to, byœmy mówili jednym g³o-

Czym jest Stowarzyszenie?
Przypominam sobie dyskusjê
na jednym z Krêgów Rejonowych
– wtedy jeszcze X rejonu (Katedra)
– z okresu powstawania Stowarzyszenia. Po co to? Kto za tym stoi
– „w³adze” koœcielne? Jak to – ruch
w ruchu? Bêd¹ jakieœ dodatkowe
wymagania? Tak to widziano.
Trzeba by³o mozolnie t³umaczyæ,
¿e ka¿dy ruch, tak¿e oazowy, musi
mieæ grono osób odpowiedzialnych za jego rozwój. Ba! Nawet
za samo jego istnienie. T³umaczyæ,
¿e Stowarzyszenie skupia w³aœnie
takich ludzi. Ponadto umo¿liwia
pewne formy dzia³ania, jakie przys³uguj¹ osobowoœci prawnej, a jakich nie mo¿na realizowaæ „prywatnie”.
Za Ruch mo¿na byæ oczywiœcie odpowiedzialnym na ka¿dym
etapie uczestnictwa w nim i tak
nale¿y czyniæ. Stowarzyszenie skupia tych, którzy maj¹ spójn¹ wizjê
ca³ego Ruchu, popart¹ wczeœniejszym prze¿yciem formacji podstawowej. Chc¹ byæ odpowiedzialni
za drogê Ruchu jako drogê Koœcio³a – tu i teraz, w naszej diecezji, za
ludzi id¹cych razem z nimi t¹ drog¹
– Oazy Dzieci Bo¿ych, Oazy Nowej Drogi, Oazy M³odzie¿y, Koœció³ Domowy, grupy doros³ych.
Ta troska wyra¿a siê w organizo-

Aby spe³niæ ideê naszego Za³o¿yciela, nale¿a³oby siê skupiæ na
¿yciu w parafii, tym Koœciele partykularnym, który powinien promieniowaæ na zewn¹trz, aby przyci¹gaæ swoim œwiadectwem wiary
tych, którzy go omijaj¹ z ró¿nych
przyczyn. Tak wiêc s³u¿¹c tam,
gdzie czujemy siê najlepiej lub tam,
gdzie jest taka potrzeba, tworzymy dan¹ diakoniê. Sparafrazujê
s³owa ze statutu: Celem Diakonii
jest s³u¿ba w Ruchu, aby zachowuj¹c jego jednoœæ i to¿samoœæ,
móg³ s³u¿yæ swoim charyzmatem
w takim w³aœnie budowaniu Koœcio³a. Koœcio³a diecezji wroc³awskiej.

sem, w jak najlepszym tego s³owa
znaczeniu. W jednoœci si³a, jak
mówi przys³owie. Tak¿e w naszym
Ruchu ma to kolosalne znaczenie,
choæby dla samego dawania œwiadectwa wiary i przynale¿noœci do
Jezusa.
Warto przypomnieæ, ¿e zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia
w³adzami sekcji Diakonii w diecezji s¹: Moderator Diecezjalny Ruchu Œwiat³o-¯ycie, Diecezjalna
Diakonia Jednoœci Ruchu Œwiat³o¯ycie, Diecezjalna Kongregacja
Diakonii Ruchu Œwiat³o-¯ycie.

Diakonia Jednoœci

Przynajmniej raz na trzy lata
gromadz¹ siê wszyscy cz³onkowie
Diakonii z diecezji. W wymiarze
diecezjalnym podejmuj¹ tematykê
Kongregacji Diakonii oraz sprawy
wynikaj¹ce z ¿ycia Ruchu Œwiat³o¯ycie na swoim terenie. Jest to
zgromadzenie rozeznaj¹ce znaki
czasu i kierunki rozwoju Ruchu
Œwiat³o-¯ycie w œwietle jego charyzmatu.

Koordynowaniem prac wielorakich s³u¿b zajmuje siê Diakonia
Jednoœci. Jest to diakonia na rzecz
samego Ruchu, potrzebna dla jego
rozwoju wewnêtrznego i zewnêtrznego, dla realizacji programu formacyjnego, podejmowania ró¿nych pos³ug, dla jego jednoœci.
Wspiera ona swoimi dzia³aniami
Moderatora Diecezjalnego, stoj¹-

Diecezjalna Kongregacja
Diakonii

wezwania

Przed III Kongregacj¹
Trudno byæ prorokiem, ale na
kilka spraw zwróci³bym uwagê. Co
mo¿e nam, dziœ zw³aszcza, le¿eæ
na sercu? Zróbmy rachunek sumienia z tego, czy i jak spróbowaliœmy pokonaæ problemy? Czy wcieliliœmy w ¿ycie wnioski ze spotkania z czerwca 2007 roku?
Czy mo¿emy powiedzieæ, ¿e
miejscem, z którego w sposób organiczny wyrastaj¹ grupy Oazy
M³odzie¿y s¹ Oazy Dzieci Bo¿ych?
Jak realizowane jest powo³anie
Oaz M³odzie¿y i Oazy Rodzin do
prowadzenia w parafiach grup Oazy
Dzieci Bo¿ych i Oazy Nowej Drogi?
Pozostaj¹ takie zadania jak:
- poszukiwanie sposobów przeciwdzia³ania kryzysowi zaanga¿owania m³odzie¿y w Ruchu;
- podjêcie próby rozwoju krêgów
Domowego Koœcio³a w konkretnych parafiach (wiele krêgów
tzw. miêdzyparafialnych ma problemy z zaanga¿owaniem w
¿ycie parafii);
- stworzenie silnego zaplecza
modlitewnego dla Ruchu w diecezji (pocz¹tki ju¿ s¹).
- potrzeba znalezienia takiej formy ewangelizacji, aby dotrzeæ
do ludzi, którym do komunikacji wystarcza dziœ komputer i komórka;
- tworzenie i rozwijanie grup doros³ych w parafiach (Wszak
maj¹ wielkie mo¿liwoœci. Jak je
dostrzec i wykorzystaæ dla dobra wspólnoty Ruchu i parafii?);
- radzenie sobie z kryzysem charyzmatu spotkania.
Znacie na pewno jeszcze wiele innych problemów i przyjdzie
pora, aby je sformu³owaæ i podj¹æ
próbê rozwi¹zania. Powtórzê przytaczane ju¿ s³owa naszego Moderatora: Nie odnowi¹ nas ¿adne
zewnêtrzne dzia³ania, jeœli nie bêdziemy dbali o swoje wnêtrze, o
swoj¹ drogê i charyzmat Ruchu,
realizowany przez ka¿dego z nas
indywidualnie i we wspólnocie.
Mieczys³aw Kobierski

Wyp³yñ na g³êbiê

wezwania

Zadania
Diakonia

wiem ich dotycz¹ te same prawa.
Diakonia
Oaz Rekolekcyjnych

Przeprowadzona w 2007 roku ankieta zaledwie dotknê³a tematu, pozwoli³a rozpoznaæ najpilniejsze potrzeby diecezji. Poni¿sza lista jest efektem pracy dwóch lat, owocem wielu rozmów, lektur i
„analiz porównawczych”.
Zadania wymagaj¹ce szybkich dzia³añ s¹ zwi¹zane przede wszystkim z budowaniem ¿ywego, owocnego systemu formacyjnego. Wa¿ne
jest stawianie konkretnych zadañ do zrealizowania w okreœlonym
czasie.

Z Listu Jednoœci Moderatora
Generalnego wynika, ¿e powinny istnieæ w diecezji osobne diakonie dla m³odzie¿y/doros³ych i
dla Domowego Koœcio³a. Od
dwóch lat jest tworzona diakonia DK, nie ma jej m³odzie¿owe-

Dni Wspólnoty a du¿e spotkania Ruchu
W ci¹gu ostatnich dwóch lat
ustabilizowa³ siê tryb organizowania Dni Wspólnoty, ale nadal w
niektórych œrodowiskach spotyka siê on z niezrozumieniem.
Mo¿na zauwa¿yæ têsknotê za
du¿ymi spotkaniami ca³ego Ruchu. Tak¹ okazj¹ do tej pory by³y
przede wszystkim Diecezjalne Dni
Wspólnoty (nie ma takich spotkañ jak Op³atek diecezjalny, by³
czas, kiedy zanik³y w ogóle Oazy
Modlitwy, okazyjnie by³y organizowane rekolekcje œródroczne,
g³ównie w parafiach wroc³awskich). W grupach doros³ych, rejonach wieloparafialnych czy
tych o s³abej dynamice pracy jest
to brak dotkliwie odczuwalny.
Nale¿a³oby jednoczeœnie rozwa¿yæ mo¿liwoœæ przygotowywania odrêbnie Pielgrzymki Ruchu
(zaraz po wakacjach, prze³om
sierpnia/wrzeœnia) jako du¿ego
spotkania Ruchu, co jest praktykowane z powodzeniem w wielu
diecezjach. Rejonowe Dni
Wspólnoty, zgodnie z zasadami,
powinny byæ prze¿ywane w ma³ych grupach (ok. 60 osób).
Nios¹ one ze sob¹ okreœlone treœci formacyjne i szkoda, ¿e zbyt
czêsto s¹ postrzegane g³ównie
jako okazja do spotkañ towarzyskich i pod tym k¹tem oceniane.
Problemy z dynamizowaniem
parafialnych grup
m³odzie¿owych i „wypalaniem siê” animatorów
Wiele m³odych osób wraz z
matur¹/koñcem szko³y ¿egna siê
automatycznie z Ruchem, nie
znajduj¹c w nim dla siebie perspektyw. Z drugiej strony m³odzie¿ z ró¿nych powodów praktycznie nie przechodzi z grup
parafialnych do pracy w diakoniach.

Na pewnym etapie rozwoju
niezbêdne jest doœwiadczenie
du¿ej, dynamicznej wspólnoty
(diecezjalnej i ponaddiecezjalnej)
ludzi ¿yj¹cych autentycznie charyzmatem Ruchu. Takie spotkania nie musz¹ zapalaæ ka¿dego,
ale nie spotkaliœmy (m³odego czy
nie) cz³onka diakonii, osoby anga¿uj¹cej siê w pracê w diecezji
czy kraju, która by nie podkreœla³a faktu, ¿e o zaanga¿owaniu
zadecydowa³o zobaczenie Ruchu
jako ca³oœci.
Zamykanie siê w obrêbie grup
parafialnych sprawia, ¿e Oaza
niczym siê w sumie nie ró¿ni od
innych grup (nawet, je¿eli s¹
wykorzystywane materia³y Ruchu), poza tym trudniej jest przetrwaæ w chwili kryzysu.
Niemo¿liwe jest formowanie
animatorów, moderatorów bez
ponadwspólnotowej Szko³y Animatora, rozumianej jako miejsce
rozeznawania powo³ania. Mo¿e
byæ ona jednoczeœnie grup¹ dzielenia dla osób odpowiedzialnych.
One musz¹ mieæ miejsce, gdzie
po prostu porozmawiaj¹ o swoich problemach z tymi, którzy
maj¹ podobne doœwiadczenia.
Nie wystarcz¹ spotkania organizacyjne, szkolenia czy warsztaty. Charyzmatem Ruchu nie jest
wiedza, tylko metoda, a ma³a
grupa jest istotnym elementem
metody.
Szko³a Animatora powinna
byæ prowadzona równie¿ dla
osób z Oazy Doros³ych, albo-

go odpowiednika. A idealnie jest,
je¿eli na poziomie diecezji one
ze sob¹ wspó³pracuj¹.
Wiele spraw zwi¹zanych z
w³aœciwym prze¿ywaniem rekolekcji jest wspólnych dla wszystkich, podobnie wiedza o roli i
w³aœciwym przygotowaniu danego stopnia. W miejscach, gdzie
jest dobra wspó³praca, mo¿liwe
jest wspólne zdobywanie œrodków na dofinansowywanie rekolekcji, oprócz tego mo¿na sobie
s³u¿yæ wymian¹ kontaktów ze
znajomymi cz³onkami Ruchu czy
informacji o oœrodkach odpowiednich do przeprowadzenia rekolekcji.
W niektórych diecezjach
praktykuje siê wspó³pracê wychowawcz¹: z jednej strony m³odzie¿ jedzie z rodzinami jako diakonia wychowawcza dla dzieci,
z drugiej niektórzy moderatorzy
zapraszaj¹ na rekolekcje m³odzie¿owe rodzinê, która po prostu
jest i pomaga w sprawach organizacyjnych, sprawuj¹c pomocniczo opiekê nad m³odzie¿¹.
Diakonia Oaz Rekolekcyjnych powinna równie¿ uczestni-
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czyæ w przygotowaniach diecezjalnego Podsumowania Oaz
Rekolekcyjnych oraz rozes³ania
na rekolekcje.
Wspólnoty wielostanowe
W niewielu miejscach w jednej parafii istniej¹ ró¿ne grupy
stanowe (ale jest tych miejsc
wiêcej ni¿ wczeœniej). Najczêœciej
jest tak, ¿e albo jest m³odzie¿,
albo Domowy Koœció³ i szcz¹tkowo Oaza Doros³ych, czasem
grupa Dzieci Bo¿ych. Mo¿liwoœæ
doœwiadczenia Ruchu jako du¿ej,
eklezjalnej wspólnoty, jest o wiele bardziej prawdopodobna w rejonach, które zbieraj¹ grupy z
s¹siednich parafii.
Problemy s¹ dwa: albo grupy
stanowe ¿yj¹ zupe³nie oddzielnie,
albo pojawia siê model wspólnoty, gdzie wszyscy s¹ traktowani
tak samo. Wed³ug zasad Ruchu
miejscem spotkania s¹ Dni
Wspólnoty i wszelka praca diakonijna. Ka¿da grupa stanowa ma
zaplanowan¹ oddzieln¹ formacjê.
Istnieje ró¿nica miêdzy charakterem spotkania krêgu rejonowego a spotkaniem dla animatorów. Ró¿ne s¹ zadania tych
dwu spotkañ (pomijaj¹c fakt, ¿e
ma³¿eñstwa potrzebuj¹ jednak
specyficznej formacji, bo to nie
s¹ dwa „single” ¿yj¹ce ze sob¹).
W krêgu rejonowym uczestnicz¹ animatorzy odpowiedzialni za kr¹g. Czêsto siê zdarza, ¿e
s¹ to osoby w trakcie formacji
podstawowej, które musz¹ uzyskaæ wiele informacji i zachêty
do dalszego rozwoju, a przede
wszystkim mieæ mo¿liwoœæ uczenia siê rozwi¹zywania problemów
krêgu. Stanowi raczej grupê dzielenia i formacji animatorskiej ni¿
permanentnej. Ma³¿eñstwa po
formacji podstawowej formacjê
permanentn¹ prze¿ywaj¹ na spotkaniu krêgu. Spotkanie formacyjne dla animatorów jest zazwyczaj dla osób po formacji podstawowej i jest to miejsce, gdzie
najczêœciej realizuj¹ oni formacjê
permanentn¹.
Wiola i Micha³ Szepietowscy
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Chodzi o wiernoœæ
Rozmowa z par¹ diecezjaln¹
Podczas ogólnopolskiego
Podsumowania pracy rocznej
Domowego Koœcio³a, które
odby³o siê w Kielcach 11 i 12
wrzeœnia 2009 roku, zostaliœcie pob³ogos³awieni do pos³ugi pary diecezjalnej w naszej archidiecezji. Co istotnego zosta³o powiedziane w
czasie tego spotkania?
Ewa: W Kielcach zobaczyliœmy, jak bardzo „rozjechali siê“
cz³onkowie Ruchu po ca³ym
œwiecie. Dla mnie to dowód, ¿e
Duch Œwiêty dzia³a poprzez
Ruch. Nam siê nieraz wydaje, ¿e
jest on wypalony, mizerny, ¿e
niedomaga, ale Pan Bóg sprawia,
¿e roœnie. Ma³¿eñstwo z Austrii,
od dwudziestu jeden lat mieszkaj¹ce w Wiedniu, stwierdzi³o, ¿e
chocia¿ œwiat oferuje szczególnie
du¿o rozrywki, tak, ¿e ludzie
mog¹ straciæ wiarê, pomyliæ kierunki, nie wzrastaæ duchowo, to
fakt, ¿e na emigracji s¹ krêgi,
sprawia, ¿e wiele rodzin z Polonii zostaje ocalonych.
Na Podsumowaniu zosta³y
przypomniane obecne kierunki
pracy Ruchu. Moderator Generalny, ks. Adam Wodarczyk, powiedzia³, ¿e ca³y Ruch powinien
iœæ w tym samym kierunku, nie
tylko na terenie Polski, ale te¿
poza jej granicami. Has³o roku –
Czyñcie uczniów ze wszystkich
narodów – jest bardzo konkretne. Mo¿e siê wydawaæ, ¿e tak
sobie zosta³o rzucone, ale te s³owa zosta³y rozeznane jako zaproszenie Ducha Œwiêtego skierowane do cz³onków Ruchu. G³oszenie Chrystusa poza granicami naszego kraju podejmuje du¿a grupa Polaków, wyje¿d¿aj¹cych i
g³osz¹cych rekolekcje w ró¿nych
krajach. Ci, którzy nie wyje¿d¿aj¹, maj¹ g³osiæ Chrystusa
na miejscu, swoim ¿yciem i œwiadectwem, szczególnie tym osobom, które nie praktykuj¹, które
nie przychodz¹ do koœcio³a. Czêsto jesteœmy w œrodowiskach,
które s¹ na nie. I to jest równie¿
zadanie misyjne dla Ruchu.
Czy widzicie potrzebê odnowy moralnej ma³¿eñstw Domowego Koœcio³a?
Andrzej: Tak. I nie tylko
moralnej. Chodzi o to, aby ma³-

¿onkowie, którzy otrzymali wspania³e dary w chwili udzielenia
sobie Sakramentu Ma³¿eñstwa, i
potem po wst¹pieniu do Ruchu,
nie gubili dobra, które dostali. To,
co kiedyœ zosta³o nam dane, nasze zaanga¿owanie, pragnienie
wspólnego bycia z Jezusem
Chrystusem, musi trwaæ, aby
nasze relacje z Panem Bogiem
by³y ca³y czas œwie¿e. Otrzymaliœmy wiêcej, wiêcej powinniœmy
dawaæ. Je¿eli chcê ca³y czas
wspó³pracowaæ z Panem Bo-

giem, to nie ma wa¿niejszych
spraw na œwiecie ni¿ pog³êbianie wiary w Jezusa Chrystusa.
Najwa¿niejsza jest relacja z Panem Bogiem, ¿on¹/mê¿em, rodzin¹ i wspólnot¹.
Czy jest potrzebne konsekwentne rozliczanie wype³niania zobowi¹zañ na spotkaniach krêgu?
Andrzej: To jest podstawa.
Ma³¿onkowie mog¹ powiedzieæ
„wszystko jest w porz¹dku”, bez
wg³êbiania siê w szczegó³y. Pomiñmy w¹tpliwoœæ, czy to w
ogóle jest mo¿liwe. Dzielenie siê
zobowi¹zaniami pozwala umocniæ siê wzajemnym œwiadectwem. Mamy siê stawaæ nowym
cz³owiekiem, ¿yæ now¹ kultur¹.
Z mi³oœci do Chrystusa powinniœmy chcieæ uczestniczyæ w Krucjacie Wyzwolenia Cz³owieka.
Nie jest ³atwo cz³onkom Ruchu
powiedzieæ: „Tak, Panie mi³ujê
Ciê, chcê ¿ebyœ by³ obecny w
ka¿dej sferze mojego ¿ycia. Zapraszam Ciê równie¿ do mojego
odpoczynku, relaksu. Pragnê
ofiarowaæ Krucjatê w intencji
mojego bliŸniego, mo¿e bardzo
bliskiego, zniewolonego grzechem”. KWC jest niezbêdna, aby
Panu Bogu coœ z siebie ofiaro-

waæ. Nie tylko deklaracja ustna.
To te¿ powinno byæ przedmiotem dzielenia.
Ewa: W zakonie obowi¹zuj¹
regu³y zakonne. Ruch Œwiat³o¯ycie jest dla nas drog¹ œwiêtoœci i ma swoje regu³y, czyli zobowi¹zania. O tyle bêdziemy trwaæ
w Ruchu, o ile bêdziemy rzeczywiœcie je wype³niaæ. Zreszt¹, nie
wystarczy siê nimi dzieliæ. Ja siê
spowiadam z zaniedbania któregoœ zobowi¹zania, bo jestem
przed Panem Bogiem z tego rozliczana. Chodzi o wiernoœæ. Jeœli bêdê wierna, to Bóg bêdzie
mnie umacnia³. Bêdzie siê te¿
móg³ pos³ugiwaæ mn¹ jak narzêdziem.

Czy mo¿emy powiedzieæ
ma³¿onkom z d³ugoletnim sta¿em ma³¿eñskim i oazowym:
„Powinniœcie siê zastanowiæ,
czy deklarujecie dalsze bycie
w Ruchu, jeœli nie realizujecie zobowi¹zañ, nie uczestniczycie w Dniach Wspólnoty,
nie wyje¿d¿acie na rekolekcje?”
Ewa: Mo¿na, lecz trzeba to
mówiæ z mi³oœci¹. Niektóre ma³¿eñstwa, które spêdzi³y ca³e swoje
¿ycie w Ruchu, mog¹ mieæ problemy zdrowotne. Je¿eli umacniaj¹ siê poprzez prze¿ywanie
innych rekolekcji, a nie mog¹ ju¿
poradziæ sobie z piêtnastodniowymi, to trzeba tê wyj¹tkow¹
sytuacjê zrozumieæ. Ale to s¹
naprawdê wyj¹tkowe sytuacje.
Andrzej: Po oazie I stopnia
stawia siê pytanie: Czy przyjmujecie zobowi¹zania? Czy uwa¿acie, ¿e ta droga jest dla was i
przyjmujecie wszystko, co Bóg
chce wam daæ? Jeœli ma³¿onkowie odpowiadaj¹ Tak, przyjmujemy, to trzeba modliæ siê o to,
by wytrwali, by Pan Bóg da³ im
si³y, aby coraz wiêcej czerpali z
Ruchu i dawali innym.
Je¿eli jesteœ na tej drodze, to
idŸ i s³u¿ innym. Masz s³u¿yæ!
Gdzie? Przede wszystkim w swo-

wezwania

jej parafii, w krêgu macierzystym.
Zle jest, jeœli jesteœmy tylko cz³onkami Ruchu. Przecie¿ jesteœmy
przypisani do konkretnej wspólnoty parafialnej, do konkretnego proboszcza. IdŸcie i powiedŸcie, ¿e jesteœcie gotowi s³u¿yæ, a
proboszcz bêdzie wiedzia³, gdzie
siê wami pos³u¿yæ. Charyzmatem
Ruchu jest w³aœnie o¿ywianie
parafii.
Po zmianie miejsca zamieszkania ma siê w³aœciwie obowi¹zek szukaæ wspólnoty w nowym
miejscu, a gdy jej nie ma, jest to
okazja do mówienia o Ruchu i
zapraszania do nowych krêgów.
Na pocz¹tku mo¿na nie rezygnowaæ ze spotkañ w krêgu „macierzystym” – dopóki jest to mo¿liwe, mo¿na korzystaæ z formacji
w nim i prowadziæ nowe krêgi.
Co przyczynia siê do
umacniania oazowej to¿samoœci?
Je¿eli na spotkanie krêgu w
parafii przyjdzie ktoœ niezapowiedziany, to po czym nas pozna?
Czy tylko po œwiecy, która jest
na stole? Wa¿ne, abyœmy w parafii mieli swoje miejsce: gablotkê czy pokój, gdzie bêdzie znak
Ruchu Œwiat³o-¯ycie czy Domowego Koœcio³a. Mo¿e to tylko
zewnêtrzny znak, ale gromadz¹c
siê wokó³ niego przyznajemy siê,
¿e jesteœmy z Ruchu Œwiat³o¯ycie, z Domowego Koœcio³a.
Krzy¿ i napisy Œwiat³o-¯ycie s¹
znakiem tego, czym chcemy ¿yæ.
Jeœli nie cenimy w³asnych korzeni, czy jesteœmy w stanie zaraziæ
innych radoœci¹ i entuzjazmem ze
spotkania Pana Boga we wspólnocie?
Czy jest w nas pragnienie
spotkania siê z cz³onkami Ruchu
na Dniu Wspólnoty? Terminy s¹
podawane z du¿ym wyprzedzeniem, wiêc obecnoœæ mo¿na zaplanowaæ. Jezus zapyta³ Piotra:
„Czy mi³ujesz Mnie wiêcej?” Je¿eli tak, to nie ogl¹daj siê na innych.
Dobrze jest, jeœli na Dniu
Wspólnoty poszczególne krêgi s¹
odpowiedzialne za kolejne punkty programu. Pary odpowiedzialne za przygotowanie s¹ koordynatorami, mog¹ przedyskutowaæ
problem i pomóc. Trzeba dodaæ,
¿e ¿adna z nich nie robi tego dla
siebie, tylko dla Ruchu. Wszyscy
powinniœmy czuæ siê odpowiedzialni za dzie³a, które podejmuje Ruch dla swoich cz³onków i
innych.

wezwania

Co s¹dzicie o pracy w jednym krêgu ma³¿eñstw z ró¿nym sta¿em ma³¿eñskim?
Ewa: Tak naprawdê dobra
wspó³praca nie zale¿y od sta¿u
ma³¿eñstw, ale przede wszystkim
od wiernoœci i sumiennoœci wobec ludzi i Pana Boga. Rzeczywiœcie, na krêgach w czasie dzielenia siê ¿yciem zapewne ³atwiej
jest podzieliæ siê m³odym z m³odymi, bo maj¹ ma³e dzieci i podobne problemy, a starszym ze
starszymi. Ró¿nica miêdzypokoleniowa mo¿e byæ przeszkod¹ w
porozumieniu, wiêc na si³ê bym
tego nie zmienia³a, ale nie mo¿na te¿ powiedzieæ ¿e w krêgu
mog¹ byæ albo tylko m³ode ma³¿eñstwa, albo tylko te „bardziej
doœwiadczone”.
Czy w grafiku pary diecezjalnej s¹ równie¿ spotkania
z poszczególnymi diakoniami?
Ewa: Jesteœmy odpowiedzialni za Diakoniê Domowego Koœcio³a - w wymiarze hierarchicznym i nadprzyrodzonym. Z przedstawicielami innych diakonii
mamy kontakt ma spotkaniu Diakonii Jednoœci. Ka¿da diakonia
ma swojego moderatora i odpowiedzialnych. Od ich pracy zale¿y ogólny wizerunek Ruchu.
Musz¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ i
my z nimi, ale nikt nikomu nic
nie narzuca. Nie mamy prawa i
nie chcemy ingerowaæ w pracê
innej diakonii.
Zale¿y nam, aby diakonie by³y
silne. Cieszy nas, ¿e s¹ ma³¿eñstwa, które chc¹ i pracuj¹ w nich,
bo to jest ogromny trud, aby obok
codziennych obowi¹zków rodzinnych pos³ugiwaæ w rejonie lub w
diecezji. Bêdziemy zachêcaæ do
zaanga¿owania siê w diakoniach
specjalistycznych, bo wiemy, jak
bardzo s¹ potrzebni ludzie do pracy. Chcielibyœmy, ¿eby powsta³y diakonie rejonowe, które bêd¹
formowaæ siê w diakoniach diecezjalnych, a pracowaæ w swoich wspólnotach, parafiach.
Wielk¹ potrzeb¹ jest rozwój
Diakonii Oaz Rekolekcyjnych
czy Diakonii Wychowawczej.
Tam potrzeba wielu ludzi, ¿eby
w ogóle by³y organizowane rekolekcje w ci¹gu roku i w czasie
wakacji.
Potrzebê diakonii wychowawczej odczuwa ka¿da para, któr¹
Pan Bóg obdarzy³ potomstwem.
Wiemy jednak, ¿e diakonia, aby
mog³a pe³niæ swoj¹ pos³ugê, po-
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trzebuje: po pierwsze umiejêtnoœci zajêcia dzieci i prowadzenia
buduj¹cych zabaw, po drugie ca³ego sztabu ludzi, czyli nas. Jej
zadaniem bowiem jest nie tylko
wspó³praca z rejonami, krêgami
i innymi cz³onkami Ruchu, którzy w danym momencie bêd¹
odpowiedzialni za opiekê i zabawê z dzieæmi, ale tak¿e prowadzenie zajêæ przygotowuj¹cych
do takiej pos³ugi, nauka, w jaki
sposób wype³niæ czas maluchom,
aby go prze¿y³y radoœnie i bezpiecznie.
Jak widzicie wspó³pracê z
biskupami, z duchowieñstwem?
Ewa: Nie mamy bliskiego
kontaktu z biskupami, nie znamy ich osobiœcie. Wiemy z relacji ró¿nych osób, ¿e nie jest to
³atwe oraz ¿e to od nas, z Ruchu, maj¹ wychodziæ propozycje.
Mamy przychodziæ z gotowym
planem, miejscem, sposobem
realizacji i prosiæ o korektê, b³ogos³awieñstwo. Nasza wspólnota nie ma jeszcze takich tradycji,
jesteœmy raczej ma³o widoczni.
Chcielibyœmy, aby te relacje siê
poprawi³y.
Dopiero we wrzeœniu otrzymaliœmy misjê przys³an¹ poczt¹.
Pragniemy to zmieniæ. W innych
diecezjach odbywa siê to bardziej
uroczyœcie. Zapraszana jest para
ustêpuj¹ca i para, która przyjmuje
pos³ugê pary diecezjalnej i w
obecnoœci biskupa miejsca nastêpuje przekazanie pos³ugi.
Jakie pragnienia i plany
zwi¹zane z rozwojem Ruchu
Œwiat³o-¯ycie ma para diecezjalna?
Ewa: Od kiedy zostaliœmy
par¹ diecezjaln¹, modlimy siê za
wstawiennictwem Ojca Blachnickiego o jego wyniesienie na o³tarze i o o¿ywienie Ruchu w Archidiecezji Wroc³awskiej. Pragniemy, aby powsta³y grupy
Dzieci Bo¿ych, ¿eby m³odzie¿ sta³a siê bardziej widoczna, aby stanowi³a jedno z ca³ym Ruchem.
Wszystkich zachêcamy, aby równie¿ wsparli i nas, i ca³y Ruch
modlitw¹.
Z par¹ diecezjaln¹,
Ew¹ i Andrzejem
Ma³olepszymi
rozmawiali
Ma³gorzata i Adam Baltyn

Rekolekcje
W czasie Podsumowania pracy rocznej Domowego Koœcio³a
poruszona zosta³a równie¿ sprawa organizowania rekolekcji w diecezjach. Przede wszystkim podkreœlono odpowiedzialnoœæ pary
diecezjalnej: osoby organizuj¹ce rekolekcje musz¹ otrzymaæ
akceptacjê na ich przeprowadzenie.
Zosta³y rozró¿nione trzy rodzaje rekolekcji:
- formacyjne piêtnastodniowe (I, II, III stopnia);
- nie krótsze ni¿ czterodniowe ORAR-y I i II stopnia (ORAR – Oaza
Rekolekcyjna Animatorów Rodzin), Oaza Rekolekcyjna Diakonii;
- specjalistyczne: sesja o pilotowaniu nowych krêgów, ORDR (Oaza
Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcyjnych I i II stopnia), rekolekcje
organizowane przez diakonie specjalistyczne.
Nie mo¿na te¿ zmieniaæ kolejnoœci prze¿ywania rekolekcji (I, II,
III stopnia, ORAR I i II stopnia).

Jeœli ma³¿eñstwo wyje¿d¿a na rekolekcje tematyczne, nie
prze¿ywaj¹c wczeœniej formacji podstawowej, to tak naprawdê nie zrozumie charyzmatu Ruchu i nie zakorzeni siê w nim.
Mo¿e dojœæ do odrzucenia czegoœ, czego siê nawet nie pozna.
Nie mo¿e byæ nam obojêtne, czy ma³¿eñstwa id¹ce drog¹ Domowego Koœcio³a pojad¹ na rekolekcje z Odnow¹, z Rodzinami Nazaretañskimi czy Ruchem Œwiat³o-¯ycie.
Podobnie sytuacja przedstawia siê, kiedy ma³¿eñstwo prze¿y³o
rekolekcje piêtnastodniowe I stopnia, a od œwiêta lub w ogóle nie
uczestniczy³o w spotkaniach krêgu, nie prze¿y³o formacji i chce
pojechaæ na rekolekcje II stopnia. Dla w³asnego dobra powinni jeszcze
raz prze¿yæ „jedynkê”. Po co? Aby by³o pragnienie: Tak, Panie
Jezu, pragnê iœæ za Tob¹. Je¿eli jeden z ma³¿onków „nie zd¹¿y³”, to
drugi powinien zaczekaæ.
Osoby odpowiedzialne za rekolekcje s¹ zobowi¹zane, aby przekazywane treœci by³y zgodne z charyzmatem Ruchu. Ka¿dy uczestnik przyje¿d¿a z oczekiwaniami, ¿e rekolekcje pomog¹ mu wzrastaæ
w formacji, w relacjach ja – Pan Bóg, ja – moi najbli¿si. Je¿eli chce
siê organizowaæ rekolekcje, trzeba znaæ Ruch i jego za³o¿enia. Niezbêdne jest przygotowanie modlitewne i merytoryczne, np. przez
prze¿ycie Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Rekolekcyjnych.
Rekolekcje maj¹ swój program, konkretny, czytelny temat. Musz¹
pojawiæ siê wszystkie punkty dnia, przypisane do danych rekolekcji:
- modlitwa poranna – jutrznia,
- Eucharystia,
- namiot spotkania,
- praca w grupach,
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- dzielenie siê s³owem Bo¿ym,
- musi byæ czas dla rodziny.
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Jak siê nie zgubiæ?
Skróty nazw rekolekcji

Wyje¿d¿amy, aby wzrastaæ
duchowo, odpocz¹æ, spotkaæ siê
z najbli¿szymi. Rodziny musz¹
mieæ czas na wspólne spacery,
zabawy, rozmowy, modlitwê, na
bycie razem. Nie tylko rodzice siê
integruj¹, ale i dzieci. Rodzina ma
iœæ razem. Dzieci w tym samym
czasie powinny prze¿ywaæ swoj¹
formacjê, dostosowan¹ do wieku. Wtedy i dzieci mog¹ podzieliæ siê doœwiadczeniami, prze¿yciami ze swoich grup.
Poruszony zosta³ równie¿ temat rekolekcji tematycznych. Pojawiaj¹ siê takie, które nie maj¹
nic wspólnego z Ruchem Œwiat³o-¯ycie. Nie mo¿emy traktowaæ
ich jako rekolekcji formacyjnych.
Za treœci, które siê na nich pojawiaj¹, przed Koœcio³em bierze
odpowiedzialnoœæ prowadz¹cy je
kap³an. Czasem pod znakiem
Domowego Koœcio³a osoby luŸno zwi¹zane z Ruchem staraj¹ siê
promowaæ siebie i propagowaæ
w³asne programy. Jest to z³e nie powinni siê reklamowaæ emblematem naszego Ruchu. To jest
kwestia uczciwoœci. Ruch Œwiat³o-¯ycie nie roœci pretensji do
wszystkich dobrych dzie³, które
siê pojawiaj¹ w Koœciele. Jeœli
ktoœ ma w³asne wizje, ma nie
tylko prawo, ale i obowi¹zek braæ
za swoje dzie³o odpowiedzialnoœæ
i firmowaæ je w³asnym nazwiskiem.
Temat rekolekcji powinien
byæ jasno, konkretnie sformu³owany. Powinien byæ udostêpniony program (jakie treœci bêd¹
poruszane). Musz¹ te¿ byæ
uwzglêdnione wspomniane wczeœniej punkty planu dnia. S¹ rekolekcje dotycz¹ce duchowoœci
ma³¿eñskiej czy charyzmatu Ruchu, z których jak najbardziej
warto korzystaæ w ci¹gu roku.
Uwa¿amy, ¿e nie zawsze powinny byæ udostêpniane materia³y z rekolekcji autorskich. Prowadz¹cy przekazuj¹ swoje prze¿ycia,
bogactwo doœwiadczeñ ¿yciowych, których nie prze¿y³a osoba, która chce podobne rekolekcje przeprowadziæ
.
Ewa i Andrzej Ma³olepszy
para diecezjalna
Domowego Koœcio³a
w Archidiecezji
Wroc³awskiej

wezwania

Bardzo czêsto przy podawaniu planowanych rekolekcji u¿ywa siê ró¿nego typu skrótów.
Osoba niewtajemniczona rzeczywiœcie mo¿e mieæ spore problemy z samodzielnym ich rozszyfrowaniem. Podawanie nazw w
ca³oœci tworzy ci¹gi wyrazowe
sporej d³ugoœci, czego chc¹ unikn¹æ podaj¹cy informacje, i tak
b³êdne ko³o siê zamyka.
Zatem, co oferuje Ruch pod
tajemniczymi skrótami – podajê
w kolejnoœci, w jakiej powinno
siê prze¿ywaæ rekolekcje.
Formacja podstawowa
ODB – Oaza Dzieci Bo¿ych;
OND – Oaza Nowej Drogi
(gimnazjum).
ON¯ – Oaza Nowego ¯ycia
I, II i III stopnia (tych skrótów
u¿ywa siê w przypadku m³odzie¿y i osób doros³ych).
OR – Oaza Rodzin (jak sama
nazwa wskazuje, s¹ to rekolekcje dla rodzin).
Bardzo cenne jest wspólne
prze¿ycie – przez m³odzie¿, doros³ych i rodziny – rekolekcji III
stopnia, poniewa¿ ten stopieñ
pokazuje Koœció³ i uczy Koœcio³a
(a przy okazji zaleca intensywne
poszukiwanie miejsca w³asnego
zaanga¿owania w nim).
KODA – Kurs Oazowy dla
Animatorów (rekolekcje przygotowuj¹ce do pe³nienia funkcji

animatora dla m³odzie¿y i osób
doros³ych).
ORAR I i II stopnia – Oaza
Rekolekcyjna Animatorów Rodzin (czyli rekolekcje formuj¹ce
animatorów w Domowym Koœciele).
Formacjê podstawow¹ zamyka ORD – Oaza Rekolekcyjna
Diakonii – któr¹ nale¿y prze¿ywaæ w reprezentatywnym gronie,
z³o¿onym z oazowiczów ró¿nych
stanów. Celem tych rekolekcji
jest uporz¹dkowanie zdobytej
wiedzy o Ruchu, poznanie jego
za³o¿eñ i programów. Powinno
siê je prze¿ywaæ jako ukoronowanie formacji podstawowej i w
sumie szkoda, ¿e tylu cz³onków

Ruchu nie przyk³ada do nich
wiêkszej wagi.
Pozosta³e rekolekcje s³u¿¹
zdobyciu wiedzy i umiejêtnoœci
niezbêdnych do dobrej pracy w
parafii czy diecezji.
MSA – Miesiêczna Szko³a
Animatora, w Kroœcienku, dla
przysz³ych moderatorów i moderatorek grup m³odzie¿owych i
doros³ych.
ORDR I i II stopnia – Oaza
Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcyjnych, formuj¹ca osoby pragn¹ce organizowaæ rekolekcje
formacyjne. Rekolekcje zaczêto
organizowaæ dla osób z Domowego Koœcio³a, ale ich program
jest uniwersalny. Z tego, co nam
wiadomo, wœród uczestników
zdarzali siê ksiê¿a, którzy chcieli
zdobyæ wiedzê o prawid³owym
prowadzeniu rekolekcji.
Sesja o pilotowaniu krêgów
– dla ma³¿eñstw, które bêd¹ prowadziæ nowe krêgi.
I wreszcie rekolekcje przygotowywane przez diakonie specjalistyczne.
ORDW – Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia.
ORD¯ – Oaza Rekolekcyjna
Diakonii ¯ycia.
ORAE – Oaza Rekolekcyjna
Animatorów Ewangelizacji.
ORDL – Oaza Rekolekcyjna
Diakonii Liturgicznej.
ORDKS – Oaza Rekolekcyjna Diakonii Komunikowania
Spo³ecznego.
To te najbardziej popularne
albo najbardziej regularnie organizowane.
Wiola Szepietowska
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Gdzie mo¿na znaleŸæ Jezusa?
Diecezjalny Dzieñ Wspólnoty

DKS, czyli Diakonia Komunikowania Spo³ecznego jest
czymœ, co na ogó³ ludziom kojarzy siê z „Oaz¹ w mediach”. Ale
to okreœlenie nie jest wystarczaj¹ce – my donosimy! Tak jest,
nie przeczytaliœcie Ÿle, donosimy
– gdzie mo¿na znaleŸæ Jezusa!
Gdzie Go spotkano i gdzie mo¿na Go szukaæ!
I je¿eli Ruch Œwiat³o-¯ycie
mo¿na by porównaæ do wielkiej
organizacji (obecnie ju¿ nawet
miêdzynarodowej!), to DKS na
potrzeby tej relacji przyrównam
do Agencji Detektywistycznej.
Zlecono mi zadanie: „Patrz uwa¿nie, rozgl¹daj siê na Dniu Wspólnoty w Henrykowie”. Moja misja by³a jasna: mia³am sprawdziæ,
czy w owym miejscu mo¿na znaleŸæ Chrystusa…
Misja jednak z góry wydawa³a siê byæ skazana na niepowodzenie. Fatalna pogoda: deszcz i
przejmuj¹ce zimno. Przecie¿ to
ludzi tylko odstrasza, kto chcia³by budowaæ wspólnotê w takich
warunkach? Nic wiêc dziwnego,
¿e gdy tylko skoñczy³a siê Eucharystia, pogarszaj¹ce siê warunki
pogodowe doprowadzi³y do przymusowej ewakuacji oazowiczów.
To by³ najkrótszy Dzieñ Wspólnoty w Henrykowie, w jakim
uczestniczy³am.
Jednak pogoda to tylko jeden z elementów, jakie utrudni³y
mi dzia³anie. Na wszystko nak³ada³y siê zarówno problemy ze

zdrowiem (wiadomo, sezon grypowy), jak i problemy osobiste
(a te zazwyczaj niewiastom przys³aniaj¹ wszelkie inne sprawy).
Przyjecha³am i wyjecha³am, w
Henrykowie spêdzi³am ledwie
kilka godzin, a i tak mia³am doœæ.
Ale gdzie by³ Bóg?
Wpierw pomyœla³am, ¿e raport z Dnia Wspólnoty nie bêdzie zadowalaj¹cy; bo przecie¿
by³o okropnie! Ja tam Chrystusa nie spotka³am!
Gdybym mia³a napisaæ tê relacjê tu¿ po skoñczeniu Dnia
Wspólnoty, w ¿adnym razie nie
mo¿na by takiego tekstu nazwaæ
buduj¹cym. Lecz min¹³ tydzieñ,
a ja mogê œmia³o stwierdziæ, i¿
wypowiadaj¹c s³owa: „Ja tam

Zaproszony kap³an, misjonarz
powiedzia³ wspania³e œwiadectwo; w koœciele rozbrzmiewa³
piêkny œpiew po³¹czonych chórów kilku wspólnot Oazy M³odzie¿owej; wszyscy mieliœmy dach
nad g³ow¹, a przy podziale na
grupy nawet dla dzieci znalaz³o
siê miejsce i opiekunowie (Diakonia Wychowawcza). Czy to nie
dzia³anie Boga? Tak, tylko trudno mi to wszystko by³o dostrzec…
I wreszcie czas Eucharystii,
gdy powróciwszy z grup (doroœli
mieli spotkanie osobno, m³odzie¿
osobno), œwi¹tynia zosta³a zape³niona, niektórzy musieli staæ! Czy
to nie ³aska i dzia³anie Boga, ¿e
tyle osób zjecha³o w jedno miej-

Chrystusa nie spotka³am!”, tkwiê
w ogromnym b³êdzie.
Fakt, mo¿e pada³o i by³o zimno. Ale ³atwo by³o o tym zapomnieæ, gdy zobaczy³am wielu
znajomych, z czego du¿a czêœæ
podesz³a siê przywitaæ. Uœciski,
uœmiechy – tak ciep³e i radosne,
czy to nie dzia³anie Boga? Tak,
tylko trudno je dostrzec…
Po wstêpnym przywitaniu
przez Moderatora Diecezjalnego,
ks. Bogus³awa Steca, zaœpiewaliœmy pieœñ do Ducha Œwiêtego
– wyszliœmy z ³awek, by móc
chwyciæ siê za rêce. Osobom,
które sta³y po mojej lewej i prawej stronie mog³am powiedzieæ:
„Ludzie, ja was nie znam”, ale
to nie mia³o znaczenia! Wszyscy
zjednoczeni w Duchu byliœmy
zgromadzeni w Henrykowie z
Jego ³aski! Czy to nie dzia³anie
Boga? Tak, tylko trudno je dostrzec…

sce, by chwaliæ Go za czas rekolekcji letnich, prosiæ o pomoc w
nowym roku formacyjnym,
wreszcie – by przyj¹æ Go w Komunii Œwiêtej? To by³o dzia³anie
Ducha Œwiêtego, tylko znów
trudno mi je by³o dostrzec…

Do domu wtedy wróci³am w
fatalnym nastroju. Strapienie
pog³êbia³ fakt, ¿e nie mog³am
tego dnia pójœæ do Komunii.
Trudno Go dostrzec, gdy sama
siê od Niego odgradzam, prawda? A jednak tydzieñ, jaki min¹³
od Dnia Wspólnoty, pokaza³, ¿e
Go tam spotka³am. Z Jego pomoc¹ szybko b³¹d naprawi³am, do
Komunii prêdko przyst¹pi³am.
Oczy siê otworzy³y i jasno zobaczy³am, ¿e mimo wielu przeszkód, Bóg zawita³ do Henrykowa tego dnia: by³ w uœcisku i w
uœmiechu, w zjednoczeniu w
Jego Imiê obcych sobie czasem
ludzi, w wyg³oszonym œwiadectwie kap³ana, w ma³ych grupach
i w Eucharystii. Bo choæ sama
do Komunii tego dnia nie przyst¹pi³am, to serce siê radowa³o
na widok takiej iloœci stêsknionych za Panem i g³odnych Go
ludzi.
Pierwsze zadanie (oficjalne)
zakoñczone sukcesem. Co napiszê w raporcie?
„Meldujê pos³usznie, ¿e do
Henrykowa na Dzieñ Wspólnoty pojecha³am. To Jezus Chrystus spotka³ najpierw mnie i
otworzy³ mi oczy. Wszystkiego
zapewne i tak nie dostrzeg³am, a
jednak mogê odwa¿nie Wam donieœæ, ¿e ON tam by³! Na Dniu
Wspólnoty mo¿na GO prawdziwie spotkaæ!”
Agnieszka Wa³kiewicz
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Rola pe³na cudów
Rola, 2009, rekolekcje ewangelizacyjne
Tego lata w zupe³nie nowy
dla nas sposób spêdziliœmy wakacje. Dwa lata temu zrodzi³a siê
w nas potrzeba wspólnoty. Zainteresowaliœmy siê Domowym
Koœcio³em i poznaliœmy ciekawych ludzi tworz¹cych tê wspólnotê. Zachêceni relacj¹ innych,
postanowiliœmy zapakowaæ ekwipunek, czwórkê dzieci i jechaæ
na rekolekcje.
Wybraliœmy siê na rekolekcje
ewangelizacyjne do miejscowoœci Rola, oko³o 50 km od wybrze¿a. Jechaliœmy w lekkim napiêciu. Kiedy droga siê skoñczy³a i nie spodziewaliœmy siê ju¿
niczego, oprócz lasu, zobaczyliœmy jakieœ zabudowania. Doœæ
stare. Na ich widok Janek powiedzia³: Módl siê, ¿eby to nie
by³o tu. Ale to by³o tu. Ma³¿onek nie zgasi³ silnika, rzuci³ tylko: Ja nie wysiadam. Przywita³
mnie ks. Grzegorz w wyci¹gniêtym podkoszulku, uœmiechniêty
trzydziestoparolatek. PóŸniej powiedzia³ mi, ¿e pomimo uœmiechu zauwa¿y³ przera¿enie na
mojej twarzy.
Przybyliœmy jako pierwsi i
zostaliœmy od razu rozlokowani.
Do wieczora by³am oniemia³a.
Robiliœmy, co trzeba, i nic nie
komentowaliœmy. Niepostrze¿enie przyjecha³y inne rodziny – z
dzieæmi i bez, m³odzi i starzy, z

Polski i zza zagranicy. Zrobi³o siê
gwarno i weso³o. Wieczorem,
siedz¹c na ³awach w du¿ym krêgu pod niebem, przy dŸwiêkach
gitary wszyscy opowiadaliœmy o
swoich rodzinach. Wtedy te¿
podjechali Sara i Marcin z córeczk¹. Dotarli ze Sztokholmu.
Zrobili na mnie wielkie wra¿enie.
Pomyœla³am, ¿e Sara przypomina arabsk¹ ksiê¿niczkê.
Nastêpnego ranka nie mog³am siê poruszaæ. Coœ sta³o siê
z moim krêgos³upem. Przespa³am
pó³ dnia. By³am g³odna, obola³a
i z³a, ¿e zamiast korzystaæ z obfitoœci dobrodziejstw duchowych
(od rana trwa³y zajêcia, modlitwy,
Eucharystia) i rozrywek (œpiewy,
zabawy, tañce), le¿ê w zawilgoconej cha³upie i wyobra¿am sobie, ¿e po moich torbach buszuj¹
karaluchy. Ojcze, co Ty mi tu
przygotowa³eœ?! Nie mog³am
zrozumieæ, o co Panu Bogu chodzi.
Najbardziej irytowa³o mnie,
¿e Janek pêdzi jak oszala³y na
wszystkie modlitwy i zajêcia, nie
chc¹c pomin¹æ ¿adnego punktu
programu i coraz lepiej siê czuje.
Dot¹d to ja by³am w naszej rodzinie od sfery ducha i wszelkich
doznañ mistycznych. A tu proszê, niemoc i z³oœæ, a mój m¹¿
w pe³ni zaanga¿owania i radoœci.
Czy¿by Pan Bóg jego równie¿

Oaza u minorytów
Krnov (Morawy) 2009, rekolekcje
ewangelizacyjne
W Krnovie nie by³o ³atwo nie zauwa¿yæ grupy Polaków,
regularnie udaj¹cych siê popo³udniow¹ por¹ do miasta (w
tym do cukrarni o wdziêcznej nazwie OAZA – na lody, oczywiœcie), wiêc nasz gospodarz, o. Józek, doœæ szybko mia³ okazjê do rozmów o tym, kto u niego jest i dlaczego. Pewnej
pani t³umaczy³, ¿e przyjechaliœmy do klasztoru pomodliæ siê,
zastanowiæ nad swoim ¿yciem... Tak? – zdziwi³a siê pani. –
To ludzie tak jeszcze robi¹?
I to by³ jeden z wielu owoców naszej obecnoœci na ziemi
czeskiej.
Na rekolekcje pojechaliœmy
nie dowierzaj¹c, ¿e mimo braku
funduszy (przy ogromnej chêci),
cicha nadzieja na uczestnictwo
w czymœ takim mo¿e siê ziœciæ.
Wiedzieliœmy, ¿e Bóg jest, ¿e
czuwa nad nami, od samego uro-

dzenia. Wszystkie choroby i operacje, które przeszliœmy, ¿eby
móc ¿yæ, uda³y siê dziêki modlitwie, jak¹ nasi rodzice i dziadkowie ofiarowali Bogu w naszej intencji. Jednak ¿ycie doros³ego
cz³owieka, za³o¿enie rodziny,
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kocha³? Mój dzieciêcy egocentryzm zacz¹³ cierpieæ. Decyzja o
wyjeŸdzie nastêpnego ranka zosta³a podjêta. Wieczorem, po
adoracji Najœwiêtszego Sakramentu, Janek klêkn¹³ przy moim
³ó¿ku i powiedzia³: Wiem, ¿e jest
tu ci okropnie, ale ja nie chcê
wyje¿d¿aæ. Mo¿e to dziwnie
zabrzmi, ale zobaczy³em Boga.
– zamilk³. Zatka³o mnie. Tysi¹c
argumentów przemawiaj¹cych za
wyjazdem przesta³o istnieæ. Zostaliœmy.
Dla mnie najbardziej zachêcaj¹cym zjawiskiem by³a grupa
uœmiechniêtych opiekunek, które mia³y zaj¹æ siê naszymi dzieæmi. Urodzaj ¿ab i œlimaków na
tym wspania³ym pustkowiu sprawi³, ¿e nasi malcy czuli siê jak w
raju. ZaprzyjaŸnili siê nawet z
ropuchem doœæ pokaŸnych rozmiarów.
Spêdzaliœmy czas na rozwa¿aniu kolejnych zagadnieñ, czytaj¹c wspólnie z innymi rodzicami S³owo Pana, obcuj¹c z Nim
na modlitwie i w Najœwiêtszym
Sakramencie. Dla Janka jednym
z mocniejszych prze¿yæ by³a
modlitwa wstawiennicza. Modlili siê w jego intencji animatorzy
i kap³an, nak³adaj¹c rêce na ramiona i g³owê. Najbardziej poruszaj¹cym momentem by³o oddanie swojego ¿ycia Jezusowi. Ka¿dy czyni³o to osobno, przy o³tarzu, w³asnymi s³owami.
Czêsto siedz¹c w du¿ej kuchni komentowaliœmy na gor¹co
nasze wra¿enia i dopytywaliœmy

okaza³o siê dla nas drog¹ oddalaj¹c¹ od Boga. Rekolekcje pomog³y nam zatrzymaæ siê i zawróciæ.
Ka¿dy kolejny dzieñ uœwiadamia³ nam, jak ma³o wiemy, a
to, co wynieœliœmy z domu, to
tylko krople tego, co Bóg mo¿e
nam ofiarowaæ, jeœli tylko bêdziemy chieli. Mieliœmy wra¿enie, ¿e to, co mówi³ Ojciec
Maksymilian, by³o kierowane
tylko do nas, i zadawaliœmy sobie pytanie, sk¹d on to wszystko wie, skoro nas nie zna.
Najbardziej poruszy³ nas
dzieñ, kiedy omawialiœmy sakrament pojednania. Wtedy zrozumieliœmy, ¿e nic nie dzieje siê
przypadkiem. To Bóg postawi³
na naszej drodze ludzi, którzy
namówili nas do wyjazdu. Dziêki
temu po kilku latach pojed-

siê wzajemnie o szczegó³y, co
chwilê wybuchaj¹c œmiechem.
Teraz myœlê, ¿e byliœmy mocno
zaskoczeni nowymi doœwiadczeniami, a œmiech skutecznie roz³adowywa³ napiêcie. Przyzwyczailiœmy siê do nietoperzy i codziennego biegu na prze³aj z Pismem
Œwiêtym pod pach¹, sto³ówki w
pomieszczeniu, które dawniej
by³o prawdziw¹ obor¹ i rêcznego mycia garów po oko³o siedemdziesiêciu wspó³biesiadnikach.
Nikt z obecnych nie znalaz³
siê w Roli przypadkowo. Przyjechaliœmy jako obcy sobie ludzie,
wyje¿d¿aliœmy jak najbli¿sza rodzina, przemienieni, pe³ni mocy,
mi³oœci i wiary. Us³yszeliœmy podczas rekolekcji historie wyzwolenia z na³ogu narkomanów. Dziœ
tak¿e dziej¹ siê cuda. Ka¿dy z nas
przyjecha³ ze swoj¹ w³asn¹ histori¹ i wyje¿d¿a³ ze swoim w³asnym
cudem. Mój jest ukryty g³êboko
w sercu i nie mam w¹tpliwoœci,
¿e pewnego dnia bêdê mog³a za
niego g³oœno dziêkowaæ.
Tego roku w Roli odby³y siê
ju¿ ostatnie w historii rekolekcje
dla rodzin. Niegdyœ by³ to bardzo
znany oœrodek rekolekcyjny na
Wybrze¿u. Rola zamyka wrota,
ale w ca³ej Polsce s¹ miejsca specjalnie przygotowane dla rodzin.
W czasie ferii zimowych nie
omieszkamy wykorzystaæ takiej
okazji. Za Rol¹ ju¿ têsknimy.
Ma³gosia i Janusz
Krawczyñscy
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naliœmy siê z Bogiem. Ten dzieñ
uœwiadomi³ nam, ¿e sakrament
pojednania to nie strach i lêk,
ale ogromna radoœæ dla naszych
dusz.
Odkrywaliœmy Boga na
nowo. Pan Jezus by³ obecny w
Najœwiêtszym Sakramencie przez
ca³y czas trwania rekolekcji i to
w³aœnie by³ “drogowskaz”, któr¹
drogê mamy wybraæ.
Alicja i Bogdan Kuczyñscy

Dobra decyzja
OR I stopnia, Bañska Wy¿na 2009
Tegoroczny wyjazd na piêtnastodniowe rekolekcje Domowego Koœcio³a by³ nasz¹ wspóln¹
decyzj¹ wykorzystania wolnego
czasu inaczej ni¿ zwykle: zamiast
nad jeziora kaszubskie czy nad
morze jedziemy na rekolekcje.
Tak¹ decyzjê podjêliœmy ze œwiadomoœci¹, ¿e nie bêdzie to czas
stracony – i nie myliliœmy siê.
Ju¿ w momencie przyjazdu do
Bañskiej, radoœnie witani przez
animatorów, weszliœmy w przyjazn¹ atmosferê wspólnoty
chrzeœcijañskiej. To, ¿e rekolekcje by³y spotkaniem wielu osób ró¿ni¹cych siê od siebie, ale maj¹cych jeden wspólny cel – poznanie Boga i chêæ pójœcia Jego
drog¹, pozwoli³o nam prze¿yæ ten
czas w³aœnie jako wspólnota –
byæ mo¿e podobna do tych tworzonych przez pierwszych chrzeœcijan.
Czas na rekolekcjach up³ywa³
bardzo szybko, jednak mimo œciœle wype³nionego rozk³adu dnia,
udawa³o nam siê znaleŸæ czas na
rozmowê i odpoczynek. Oczywiœcie, rekolekcje by³y nie tylko
czasem pracy formacyjnej. Mogliœmy zapoznaæ siê z przepiêkn¹
okolic¹: zdarza³y siê nam popo³udniowe lub nawet ca³odniowe
wyjazdy „w teren”, a ka¿dy powrót do Oazy by³ ogromn¹ radoœci¹.
Dla nas rekolekcje by³y wa¿nym prze¿yciem. Pierwszy raz
byliœmy na tak d³ugich wspólnych, ma³¿eñskich rekolekcjach
i uczyliœmy siê dzieliæ czas (ze
wzglêdu na dziecko) tak, aby ka¿de z nas mog³o najpe³niej uczestniczyæ w spotkaniach. Przekonaliœmy siê, jak wa¿na jest wspólna modlitwa, codzienne spotkanie z Bogiem w czytaniu Jego

S³owa, dialog ma³¿eñski. Odkrywaliœmy, co trzeba zmieniæ w
naszym codziennym ¿yciu.
Dla naszego trzyletniego synka rekolekcje tak¿e by³y czasem
przemiany: zacz¹³ spaæ sam w
³ó¿ku, uczy³ siê bawiæ z dzieæmi
(przewa¿nie starszymi) bez bezpoœredniego nadzoru doros³ych,
odnajdowa³ radoœæ we wspólnym
œpiewaniu piosenek religijnych.
Gdy ¿egnaliœmy siê z wspó³uczestnikami rekolekcji, nie mieliœmy w¹tpliwoœci, ¿e by³ to dobrze wykorzystany czas. W przysz³ym roku chcielibyœmy pojechaæ
na drugi stopieñ.
Ewa i Grzegorz
Lidzbarscy

ON¯ Maciejowiec 2009
Moderator – ks. Mariusz Leonik
To by³y moje drugie rekolekcje i myœlê, ¿e nie ostatnie. Pojecha³em na nie bez zastanowienia.
Nowe miejsce, nowi ludzie – by³em ciekaw wszystkiego. Z pocz¹tku by³o mi trudno nawi¹zaæ
kontakt z tymi „nowymi”, jednak po kilku dniach by³o dobrze. Mieszkaliœmy w schronisku m³odzie¿owym w Maciejowcu, niewielkiej miejscowoœci. Warunki doœæ skromne, jednak „dawaliœmy
radê” i raczej nikt nie narzeka³. Codziennie szliœmy dwa razy do koœcio³a: najpierw na Mszê, a
wieczorem na Celebracjê S³owa, niekiedy na Adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu. Bardzo czeka³em na Exodus.
Pozna³em ludzi, którzy mnie wspierali modlitw¹ czy rozmow¹, ciep³ym s³owem. Podczas takich rozmów szczególnie odczuwa³em obecnoœæ samego Chrystusa.
Zychu (Marcin)
Przez pierwszy tydzieñ mia³am problemy ze skupieniem i modlitw¹. Dopiero póŸniej zrozumia³am, ¿e to, jaka bêdzie moja relacja z Bogiem, zale¿y ode mnie. On mo¿e zrobiæ bardzo du¿o w
moim ¿yciu, ale ja te¿ muszê o to walczyæ. Bóg czeka³ na moj¹ mobilizacjê, na moj¹ chêæ spotkania z Nim. Tematem szóstego dnia by³o has³o: Bóg walczy – we mnie, w mojej duszy, w moim
ciele. Walczy³ o to, abym w³o¿y³a choæ trochê wysi³ku w te rekolekcje. I za to chwa³a Panu!
Wera
Zda³am sobie sprawê z tego, ¿e jeœli coœ nas odci¹ga od Boga, za wszelk¹ cenê musimy chcieæ
powrotu do Niego i szukaæ pomocy – œcie¿ki, która ponownie zaprowadzi nas do Boga. Moj¹
okaza³ siê sakrament pokuty. Muszê przyznaæ, ¿e nigdy wczeœniej czegoœ takiego nie prze¿y³am.
Kinga Nowak

12

Widzieliœmy Pana

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Ewangelizacja
ON¯ I stopnia, Sromowce Wy¿ne
Na rekolekcjach mia³am niezwyk³¹ okazjê doœwiadczyæ obecnoœci i dzia³ania Ducha Œwiêtego. Podczas pobytu Ksi¹dz organizowa³ nam ró¿ne zadania. Jednym z nich by³a ewangelizacja
miejscowej ludnoœci. Przed wyjœciem zostaliœmy podzieleni na
dwuosobowe grupy. Pomodliliœmy siê do Ducha Œwiêtego, aby
nape³ni³ nas swoj¹ moc¹ i pomóg³ we w³aœciwym opowiadaniu o Bo¿ej Mi³oœci. Na koniec
ks. Grzegorz udzieli³ ka¿demu b³ogos³awieñstwa i wyruszyliœmy.

Muszê przyznaæ, ¿e by³o to
dla mnie doœæ trudne zadanie. Nie
mia³am pojêcia, co powiedzieæ
tym ludziom, od czego zacz¹æ,
ani jaka bêdzie ich reakcja. Po
prostu sz³am przed siebie z kompletn¹ pustk¹ w g³owie. W myœlach ci¹gle powtarza³am sobie:
,,Duch Œwiêty jest z Tob¹. On
bêdzie wiedzia³, co zrobiæ.” I rzeczywiœcie wiedzia³...
Zaczê³yœmy zaczepiaæ przechodniów, pyta³yœmy ich, czy s¹
osobami wierz¹cymi i w jaki sposób doœwiadczaj¹ Bo¿ej Mi³oœci

ON¯ II stopnia,
Rzeszów-Przybyszówka

Na pierwszym stopniu prze¿ywa³am wszystko bardzo emocjonalnie. Teraz po czêœci te¿, ale
jednak, ¿eby coœ zrozumieæ i zapamiêtaæ, musia³am siê postaraæ
– coœ przeczytaæ, wyjaœniæ, zapisaæ. Treœci by³y trudne, ale zaczê³y do mnie docieraæ.
Na pocz¹tku mia³am spore
trudnoœci z otwarciem siê na drugiego cz³owieka. Ju¿ kilka razy
próbowa³am siê tego pozbyæ, ale
zawsze czu³am jak¹œ blokadê.
Zawsze uwa¿a³am, ¿e poradzê
sobie sama. Nie muszê z nikim
rozmawiaæ, tym bardziej nikomu
siê ¿aliæ. Na rekolekcjach zobaczy³am, jak wiele daje rozmowa

z drug¹ osob¹, przyjazny uœcisk albo nawet
wspólna chwila milczenia. Odkry³am, ¿e
rozmowa wprawdzie
nie rozwi¹zuje problemu, ale bardzo pomaga.
Niezwyk³ym czasem by³y wieczorne namioty spotkania, celebracje czy adoracje. Po ca³ym
dniu modlitwy, zabawy, zabiegania klêka³am w kaplicy i to by³
mój czas sam na sam z Panem.
Czu³am, ¿e On na mnie patrzy,
¿e jest ze mn¹, ¿e by³ przez ca³y
dzieñ i bêdzie tak¿e w nocy. Wiedzia³am, ¿e to jest czas w którym mogê Mu powiedzieæ, co mi
siê podoba, a co nie. W koñcu
przyjacio³om siê mówi o takich
rzeczach, a Bóg, co ponownie
odkry³am, jest moim najlepszym
przyjacielem i zawsze na mnie
czeka.

w swoim ¿yciu. Ich reakcje by³y
ró¿ne. Niektórzy nie chcieli z
nami rozmawiaæ, t³umaczyli siê
brakiem czasu, poœpiechem, du¿¹
iloœci¹ pracy, a nawet tym, ¿e s¹
na urlopie. Ale byli i tacy, którzy
chcieli wys³uchaæ tego, co mamy
im do powiedzenia.
Podesz³yœmy do m³odego,
dwudziestoparoletniego mê¿czyzny. Zaczê³am mówiæ mu o Bo¿ej Mi³oœci, wspania³ym planie,
jaki ma Bóg dla jego ¿ycia, a tak¿e o pozosta³ych prawach ¿ycia
duchowego. Zachêca³am do powierzenia ¿ycia Bogu, otwarcia
siê na Jego mi³oœæ, do zaufania
Chrystusowi, który nigdy siê od
nas nie odwróci i zawsze wyci¹-

gnie do nas pomocna d³oñ. To
On jest naszym ¿yciem i w³aœciw¹ drog¹, któr¹ mamy kroczyæ.
Ch³opak s³ucha³ bardzo
uwa¿nie, prawie w ogóle siê nie
odzywa³. To, co zobaczy³am na
jego twarzy, wywar³o na mnie
ogromne wra¿enie. Mia³ ³zy w
oczach... Tak¹ sam¹ reakcjê zobaczy³am na twarzy dwóch dziewczyn, z którymi tak¿e rozmawia³am.
Nie s¹dzi³am, ¿e ewangelizacja bêdzie mia³a taki efekt. To
Duch Œwiêty tego dokona³. Duch
Œwiêty zadzia³a³!

Exodus. Przez ca³y czas wiedzia³am, ¿e to jest moje wyjœcie
z niewoli grzechu. Chcia³am z
niej wyjœæ. Kiedy skoñczy³a siê
Eucharystia, poczu³am wewnêtrzny spokój. Zrozumia³am, ¿e teraz musi ju¿ byæ z górki. Wystarczy tylko moja dobra wola.

Spodziewa³am siê wywrócenia ¿ycia do góry nogami, a Bóg
przychodzi³ w ciszy, w momentach, kiedy siê tego najmniej spodziewa³am. Wiem, ¿e dwa tygodnie w Przybyszówce to dopiero
pocz¹tek moich rekolekcji. W
domu, ka¿dego dnia, muszê jak
Izraelita wychodziæ z niewoli.
Kasia Bartosik

Aleksandra Pawlik

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

ON¯ I stopnia,
Rzeszów-Przybyszówka
Na pocz¹tku rekolekcji, któryœ z ksiê¿y moderatorów wypowiedzia³ nastêpuj¹ce s³owa: Na
rekolekcje nie jedzie siê po to,
by walczyæ ze swoimi problemami, lecz po to, by nabraæ si³ do
walki z nimi po powrocie do
domu. Dlatego postarajcie siê zostawiæ wszystkie problemy, z którymi przyjechaliœcie, na zewn¹trz.
Pewnego dnia przeczyta³am
nastêpuj¹ce s³owa: „Los czêsto
doœwiadcza nas wtedy, gdy siê
tego najmniej spodziewamy. Za-
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miast rozpaczaæ, trzeba sobie
uœwiadomiæ, ¿e to rodzaj sprawdzianu, z którego wychodzimy
silniejsi”. Te s³owa nauczy³y
mnie, ¿e nie powinniœmy patrzeæ
wstecz, opieraæ siê na wspomnieniach, ale te¿ nie powinniœmy wyprzedzaæ faktów, skupiaæ
uwagi na przysz³oœci. Trzeba ¿yæ
w teraŸniejszoœci i skupiæ siê na
tym, co jest tu i teraz, bo nigdy
nie wiadomo, kiedy Bóg bêdzie
chcia³ u¿yæ nas jako swojego
narzêdzia.
Patrycja Lichañska

ON¯ I i II stopnia
Szklarska Porêba 2009
moderator ks. Janusz Betkowski
diakon Rados³aw Rotman
Rekolekcje pozwoli³y:
- zobaczyæ, której czêœci ¿ycia nie chce siê oddaæ Bogu;
- pog³êbiæ wiêŸ z Panem Bogiem;
- wyciszyæ siê;
- umocniæ siê w wierze, doœwiadczyæ bliskoœci Boga;
- pokochaæ Eucharystiê;
- doœwiadczyæ Bo¿ego mi³osierdzia, uczyæ siê ufaæ Bogu;
- inaczej spojrzeæ na chodzenie do koœcio³a i sprawy duchowe;
- modliæ siê;
- nauczyæ siê cierpliwoœci do m³odszych;
- zdobyæ wiêksz¹ wiedzê teologiczn¹;
- poczuæ odpowiedzialnoœæ za wspólnotê, dostrzegaæ Boga w
innych;
- poczuæ, ¿e kontakt z ludŸmi sprawia radoœæ;
- poznaæ piêkno liturgii;
- spojrzeæ na ¿ycie z innej perspektywy;
- nauczyæ siê s³uchaæ ludzi.
wed³ug wyników ankiety porekolekcyjnej

Œwiat siê koñczy – Pan Bóg dzia³a!
Mia³em okazjê uczestniczyæ we Mszy œwiêtej w swojej rodzinnej
parafii w Oleœnicy. Po niej przysz³a do zakrystii kobieta w œrednim
wieku. Zapyta³a o moderatora oazy. Przedstawi³a siê ks. Paw³owi
Jêdrzejskiemu i powiedzia³a, ¿e od niedawna jest parafiank¹ w Oleœnicy. W poprzedniej parafii by³a animatork¹ grupy doros³ych i chcia³aby równie¿ tutaj móc pos³ugiwaæ w takiej grupie. Na Mszy widzia³em kilku dawnych cz³onków Oazy. Zaproponowa³em, aby z nimi
porozmawiaæ. Pod koœcio³em „z³apaliœmy” Juliana, który zaraz przyprowadzi³ Wandê. Po chwili do³¹czy³a do nich Urszula. I tak w piêæ
minut powsta³a grupa. Umówili siê na spotkanie.
Myœlê, ¿e w wielu ludziach jest pragnienie g³êbokiego ¿ycia duchowego we wspólnocie. Wielu z nich kiedyœ by³o w grupach m³odzie¿owych lub doros³ych czy te¿ w Domowym Koœciele. Z ró¿nych
powodów przestali trwaæ we wspólnocie, lecz doœwiadczenie w nich
przetrwa³o. Nieraz wystarczy jedna iskierka, aby rozpaliæ ogieñ, a
potem trzeba tylko dbaæ, aby on p³on¹³.
Ktoœ powiedzia³, ¿e œwiat siê koñczy, skoro tak ³atwo powsta³a
grupa. Mo¿liwe. Ale na pewno Pan Bóg dzia³a!
ks. Janusz Betkowski

14

Widzieliœmy Pana

Miejsce w Koœciele

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Zawsze mówiæ „tak”
OR III stopnia, Suwa³ki

ON¯ III Wilno 2009
Na rekolekcje jecha³em z przeœwiadczeniem, ¿e pomog¹
mi one odkryæ moje powo³anie. Szuka³em odpowiedzi na pytanie, czy moje decyzje ¿yciowe s¹ dobre, czy s¹ zgodne z
wol¹ Bo¿¹.
Kiedy ksi¹dz moderator musia³ stawiæ siê w seminarium
bia³ostockim, wracaj¹c wzi¹³ do Wilna siostrê terezjankê, Nikodemê. Jej osobiste œwiadectwo oraz m¹dre s³owo rzuci³o mi
pierwsze œwiat³o. Kolejnym bardzo wa¿nym punktem by³a
modlitwa wstawiennicza dziesi¹tego dnia. Upewniony wtedy
zosta³em, ¿e droga któr¹ chcê pod¹¿aæ, jest t¹, któr¹ powinienem spróbowaæ iœæ. Bardzo mnie to uspokoi³o i nape³ni³o radoœci¹ i pokojem.
Kolejnym owocem rekolekcji jest cz³onkowstwo w Krucjacie Wyzwolenia Cz³owieka. Œwiadectwa animatorów oraz s³owo ksiêdza, który by³ w pierwszych trzech tysi¹cach krucjatowiczów, upewni³o mnie, ¿e to dzie³o Ruchu jest bardzo istotne. Mam równie¿ w³asn¹ intencjê, w której móg³bym podpisaæ Krucjatê. Jest to proœba za blisk¹ mi osobê, dziêkczynienie
za wszystkie otrzymane ³aski oraz przeb³aganie za w³asne grzechy.
Chrystus pokazywa³ mi poprzez spotkania z ludŸmi ró¿nych stanów oraz poprzez bycie w miejscach wielkich i piêknych, jak wartoœciowy jest Koœció³ i jak¹ rolê ja mogê w nim
pe³niæ.
Aleksander Szczepanowski

Czeka³am na te Rekolekcje – ¿e zaczniemy chodziæ po koœcio³ach i poznawaæ wszystko.
Pierwsze trzy dni by³y dla mnie straszne. Jechaliœmy z Diecezj¹ Bia³ostock¹, wiêc by³y zupe³nie inne zasady, ludzie inni,
inaczej by³y nawet pieœni œpiewane. Ju¿ po drugim dniu zdecydowa³am, ¿e chcê wracaæ do domu. Pomyœla³am jednak, ¿e
wolê siê przed t¹ decyzj¹ pomodliæ. Na modlitwie zrozumia³am, ¿e nie jestem tu dla ludzi, których zupe³nie nie znam, dla
pieœni, które mnie denerwowa³y, bo by³y inaczej œpiewane, ale
aby odkryæ i poznaæ coœ nowego.
Kolejne dni nauczy³y mnie wiele. Pozna³am Koœció³ nie
tylko od strony architektury i piêknych wnêtrz, ale od strony
duchowej. Teraz wiem,¿e nie jest to tylko dom Bo¿y, w którym mogê porozmawiaæ z Jezusem czy pobyæ z Nim sam na
sam, ale przede wszystkim jest to dom, który ma swoj¹ historiê. Bardzo przemówi³y do mnie œwiadectwa ró¿nych ojców
oraz braci z zakonów i sióstr zakonnych. Co najwa¿niejsze,
jeszcze lepiej pozna³am swoje powo³anie, i dosta³am znaki od
Pana Boga, jak iœæ w tym kierunku.
To bardzo radosne, ¿e z¿y³am siê z ludŸmi: tymi, którzy
zawsze inaczej œpiewali pieœni ni¿ my. Oni nas nauczyli swoich, a my ich swoich.
Teraz wiem te¿, ¿e trzeba walczyæ i staraæ siê poznaæ swoje
powo³anie. Choæ nie raz bêdzie trudno czy bardzo ciê¿ko, trzeba wstaæ, otrzepaæ siê i iœæ dalej, trzymaj¹æ Jezusa mocno za
rêkê.
Ania „Ró¿a” Ró¿añska
Oaza w Parafii œw. Maksymiliana M. Kolbego
we Wroc³awiu

Rekolekcje letnie (III stopnia),
które prze¿ywaliœmy w Suwa³kach, pozwoli³y nam doœwiadczyæ wiele dobra. By³ to dla nas
czas umocnienia – dziêki codziennym osobowym relacjom
miêdzy nami, ma³¿onkami, i
uczestnikami, poprzez zag³êbienie siê w tajemnicê Koœcio³a,
któr¹ odkrywaliœmy w znaku
Maryi, Matki Koœcio³a, w znaku
œwi¹tyni, w znaku Piotra – Opoki, w znaku eklezjoli, czyli wspólnoty, w spotkaniu z ¿ywym Koœcio³em.
Mieliœmy swoje wyobra¿enie
o tych rekolekcjach, lecz nie precyzowaliœmy jakiejkolwiek listy
oczekiwañ. Stawiliœmy siê do
Bo¿ej dyspozycji, z otwartoœci¹ i
pragnieniem przemiany tego, co
w nas jest niedoskona³e.
Ju¿ pierwszego dnia, po bardzo d³ugiej i mêcz¹cej podró¿y,
zosta³o wypróbowane nasze zaufanie do Boga. Zamieszkaliœmy
sami, w oddaleniu od wspólnoty
rekolekcyjnej, przy g³ównej ulicy, gdzie codziennie od szóstej
rano dochodzi³ do naszego pokoju ha³as uliczny. Pocz¹tkowo

nie by³o ³atwo. Syn dopytywa³
siê prawie ka¿dego dnia, dlaczego nie mieszkamy razem ze
wszystkimi, a z okna widaæ cmentarz. Mogliœmy powiedzieæ Panu
Bogu „nie”, po ludzku szukaæ
udogodnieñ ale czy warto sprzeciwiaæ siê Bogu? W tym doœwiadczeniu odkryliœmy s³odycz Pana,
co wiêcej, Jego plan zbawienia
dla ka¿dego z nas.
Bóg delikatnie przemawia³ do
nas w namiotach spotkania, w
œwiadectwach uczestnicz¹cych
ma³¿eñstw, codziennych dialogach ma³¿eñskich. Spotkania z
ró¿nymi wspólnotami pomog³y
nam uœwiadomiæ sobie, ¿e kroczymy w tym samym kierunku,
mo¿emy siê uczyæ od siebie wzajemnie. Bóg przez ludzi pozwoli³
nam poznaæ, jak wielki, piêkny i
bogaty jest Koœció³ Powszechny.
Co wiêcej, tacy zwyczajni ludzie
jak my maj¹ budowaæ jednoœæ
Koœcio³a Œwiêtego i ¯ywego: z
urzêdem papie¿a, biskupów, kap³anów. Jesteœmy jednak g³êboko przekonani, ¿e bez odnowy
moralnej, duchowej ma³¿eñstwa,
a nastêpnie rodziny, nie jesteœmy

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

w stanie budowaæ wspólnoty w
naszych œrodowiskach, a co dopiero Koœcio³a.
W Sanktuarium Matki Bo¿ej
Sejneñskiej, w której wnêtrzu
mieszka ca³a pe³nia Bóstwa, Ojciec, Syn Bo¿y i Duch Œwiêty,
na nowo odkryliœmy prawdê i
potrzebê Maryi w Koœciele. To
w³aœnie Ona jest pocz¹tkiem
¿ycia, jest pe³na ³aski. Ws³uchiwa³a siê w wolê Bo¿¹ i by³a jej
pos³uszna i wierna. W Niej zanurzony jest nasz Œwiêty Koœció³.
Obecnoœæ Matki Najœwiêtszej w
tajemnicach ró¿añcowych ubogca nasz¹ modlitwê i codzienn¹
pracê nad sob¹, wype³niaj¹c sens
naszego bycia w Koœciele.
Zawsze mieliœmy przekonanie, ¿e kiedyœ zostaniemy wezwani do Pana i wszelkie dobro materialne nie jest trwa³e, ale zawsze jest On, nasz Bóg, i warto
w Nim mieæ nadziejê. Podczas
jednej z rozmów w ma³ych grupach (o budowaniu wspólnoty

Koœcio³a), dostrzegliœmy jednomyœlnie, ¿e mocne wsparcie
mamy od naszych zmar³ych, za
których siê modlimy i prosimy
ich o wstawiennictwo za nami.
Bóg umocni³ nasz¹ wiarê w Œwiêtych obcowanie, w moc modlitwy za nich i przez nich. Wielki
orszak Œwiêtych w niebie wstawia siê za nami, co wiêcej, choæ
s¹ niewidzialni dla naszych oczu,
s¹ tak¿e ¿ywym Koœcio³em.
Pan rozbudzi³ w nas pragnienie odpowiadania zawsze TAK na
Jego wezwanie. To nie my mamy
szukaæ czy wyznaczaæ sobie role
w budowaniu wspólnoty ma³¿eñskiej czy Domowego Koœcio³a,
lecz musimy oddaæ siê ca³kowicie prowadzeniu Ducha Œwiêtego. Dziêki Bo¿ej ³asce zrozumieliœmy, ¿e w budowaniu
idealnej wspólnoty przeszka-
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Ecclesia Mater Mater Ecclesiae
OR III stopnia, Bystra
dza uparte d¹¿enie cz³owieka do realizowania w³asnej
woli. Bóg dawa³ nam ka¿dego
dnia si³ê do mówienia TAK, nawet wtedy, gdy dostawaliœmy
zadania, które, jak nam siê wydawa³o, nas przerasta³o. Pokaza³
nam, ¿e chce nas takich „nieu¿ytecznych”. Kiedy zostaliœmy
poproszeni o danie œwiadectwa
na dniu wspólnoty w E³ku, mogliœmy przekazaæ refleksje o koniecznoœci budowania prawid³owych, pe³nych mi³oœci, relacji
ma³¿eñskich i kszta³towania na
podobnych zasadach ¿ycia
wspólnoty. Otrzymaliœmy potwierdzenie z ust uczestników, ¿e
mówiliœmy o tym, co i oni prze¿ywali na rekolekcjach. Doœwiad-

czyliœmy wtedy ducha jednoœci.
Czy mo¿e byæ coœ piêkniejszego
we wspólnocie?
Postanowiliœmy, ¿e nie chcemy bylejakoœci ¿ycia w naszym
ma³¿eñstwie, rodzinie czy wspólnocie. Pragniemy staæ siê autentycznym obrazem Boga w codziennych relacjach ze wspó³ma³¿onkiem, dzieæmi czy innymi
ludŸmi, œwiêtymi na Jego wzór,
bo do tego nas powo³a³ w dniu
Sakramentu Chrztu Œwiêtego.
Bóg utwierdzi³ nas w przekonaniu, ¿e nasza droga do Niego
prowadzi poprzez Domowy Koœció³, za który dziêkujemy Bogu:
za wspólnotê, bogactwo zobowi¹zañ, charyzmatów otrzymanych dla budowania Królestwa
Bo¿ego na ziemi.
Ma³gorzata i Adam Baltyn

Odnowienie
namiotu spotkania

Odnowienie wiary
w si³ê Koœcio³a

Pierwszym z owoców rekolekcji jest odnowienie namiotu
spotkania, konkretnie rewizja
motywacji, z jakimi do niego
przystêpujê. W ci¹gu ostatniego
roku modlitwa sta³a siê dla mnie
ciê¿arem tak, ¿e z czasem mia³em trudnoœci, aby siê do niej
zmobilizowaæ. Bardzo wa¿ne s³owa us³ysza³em od siostry Gra¿yny z Centrum Ruchu Œwiat³o
¯ycie. Cytowa³a ona wypowiedzi ksiêdza Blachnickiego na temat namiotu spotkania.
„Ka¿dy musi znaleŸæ swój
w³aœciwy czas na osobist¹ modlitwê.”
„Niech to bêdzie 10, 15 minut, ale wiernie.”
„Ludzie pracuj¹cy maj¹ tak
u³o¿yæ ¿ycie, ¿eby porozmawiaæ
z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem.”
„Na którymœ etapie cz³owiek
sam otrzyma ³askê g³êbszej modlitwy, i nie mo¿emy wi¹zaæ go
do ciê¿arów, których sami nie
nosimy.”
S³owa te nios¹ dla mnie tak¹
treœæ: namiot spotkania wyp³ywa z chêci spotkania z przyjacielem, a mi³oœæ bêd¹ca owocem
tych spotkañ sprawi, ¿e z czasem bêd¹ one g³êbsze i byæ mo¿e
d³u¿sze.
Dodatkowo rada techniczna,
bym nie zaczyna³ namiotu od w³asnych s³ów, bo doprowadzi mnie
to do adoracji w³asnych myœli,
lecz bym zacz¹³ od wezwania do
Ducha Œwiêtego i Niepokalanej,
a nastêpnie przeczyta³ S³owo
Bo¿e i to s³owo rozwa¿a³.

W ci¹gu ostatniego roku czyta³em ró¿ne artyku³y na temat
Koœcio³a, jego historii. Sporo
by³o tam informacji o trudnoœciach, z jakimi Koœció³ siê zmaga³ i zmaga, o jego przeciwnikach, dzia³aniach, które krok po
kroku, na przekór Koœcio³owi,
wywracaj¹ obyczajowoœæ do góry
nogami. Wszystko to malowa³o
mi w œwiadomoœci raczej smutny obraz przysz³oœci. Choæ nie
prze¿ywa³em z tego powodu
zw¹tpienia, jednak zadawa³em
sobie oraz Panu Jezusowi pytanie, gdzie jest si³a Koœcio³a? Przecie¿ powiedzia³, ¿e zwyciê¿y³
œwiat. Jak wiêc wygl¹da to zwyciêstwo?
Pan Jezus pokaza³ mi na przyk³adzie Jana Budziaszka, jak wygl¹da si³a Koœcio³a, taka si³a, która do mnie przemawia i która mi
imponuje - zawierzenie Matce
Najœwiêtszej oraz ws³uchanie w
g³os Boga i otwartoœæ na Jego
prowadzenie. Mia³em wra¿enie,
¿e w tym, co mówi³ Budziaszek,
by³a wielka si³a, taka, z któr¹ nie
sposób walczyæ, bo byæ mo¿e
okaza³oby siê, ¿e jest to walka z
Bogiem. A on mówi³ o w³asnym
doœwiadczeniu Boga, w sprawach
codziennych, które awansowa³y
do rangi wielkich dziêki temu, ¿e
by³y spe³nieniem woli Bo¿ej. W
niektórych anegdotach przypomina³ mi Jonasza, który wbrew
sobie i spieraj¹c siê z Bogiem,
pe³ni³ Jego wolê, a doprowadzi³o to do nawrócenia Niniwy.
Zrozumia³em, ¿e si³a Koœcio³a jest w takich ludziach jak

16

on, ws³uchanych w wolê Bo¿¹,
¿e s¹ oni jak œwiat³o, które œwieci w ciemnoœci. Choæby nie
wiem jak ciemna by³a ta ciemnoœæ, to przed œwiat³em nie mo¿e
zrobiæ nic, bo jest tylko pustk¹.
Dostrze¿enie wartoœci
w pielêgnowaniu
charyzmatu DK

Widzieliœmy Pana

œció³ (czyli ja do niego nale¿¹cy)
nie bêdzie wierny charyzmatowi,
to przestanie byæ Domowym Koœcio³em i pewnie siê rozpadnie,
bo po co Gospodarzowi narzêdzie, które nie spe³nia swojej
funkcji. Z now¹ si³¹ dotar³y do
mnie s³owa o soli, która straci³a
swój smak.
Marek Machlañski

Malowa³ mi siê obraz Domowego Koœcio³a jako skostnia³ego w swojej strukturze,
poniek¹d przez pryzmat wagi,
jak¹ niektórzy jego cz³onkowie przywi¹zuj¹ do kierowania siê zeszytami formacyjnymi, które wydawa³y mi siê
przestarza³e w formie, i idei
postêpowania wed³ug schematu. Pogl¹d ten zmieni³em
po wys³uchaniu siostry Gra¿yny z centrum w Kroœcienku. Uœwiadomi³a mi ona specyfikê charyzmatu Ruchu
Œwiat³o-¯ycie oraz Domowego Koœcio³a oraz to, ¿e Ruch
ma wyznaczone konkretne
cele oraz okreœlon¹ drogê ich
realizacji. Jeœli Domowy KoKiedy ojciec Maciej pyta³
przed rekolekcjami, dlaczego
chcemy jechaæ na III stopieñ, nie
umia³em przekonuj¹co odpowiedzieæ. W³aœciwie siê nad tym nie
zastanawia³em. By³a to chêæ dokoñczenia formacji w myœl pos³uszeñstwa idei ksiêdza Blachnickiego. On na pewno wiedzia³, po
co jest III stopieñ.
Nat³ok wra¿eñ, jakie mnie
zaatakowa³y od samego pocz¹tku, nie pozwala³y mi zrozumieæ i
dok³adnie prze¿yæ tego, co siê
dzia³o. Szczêœliwie znalaz³em na
to sposób i wype³niaj¹c wieczorem notatnik, mog³em nad
wszystkim dok³adnie i spokojnie
siê zastanowiæ – to mi bardzo pomaga³o.
Poznawanie pocz¹tków Koœcio³a i jego ró¿norodnoœci sta³o
siê fascynuj¹cym prze¿yciem i
wiele spraw na nowo mi siê pouk³ada³o. Spotkanie z tyloma ró¿nymi drogami Koœcio³a, z tyloma ró¿nymi formami w³asnego
rozwoju w drodze do Jezusa sprawi³o, ¿e teraz wiem na pewno,
¿e ka¿dy mo¿e znaleŸæ swoje
miejsce i ka¿dy ma szansê dojœæ
do wiecznoœci w jednoœci z Koœcio³em. Zachwyci³y mnie rzymskie œwi¹tynie, (mimo, ¿e odwiedza³em je tylko wirtualnie): tyle
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Urodzi³a mnie Maryja (moja
mama ma na imiê Marianna),
mieszkam w archidiecezji czêstochowskiej (jeœli nie wiecie, tam
jest Jasna Góra), w Rozprzy, w
parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najœwiêtszej Maryi Panny.
Jest to sanktuarium z cudownym
obrazem Maryi ze œpi¹cym Jezusem, do którego dawniej przychodzi³y pielgrzymki (jesieni¹
obraz bêdzie koronowany). Jako
pami¹tkê I Komunii Œwiêtej dosta³em obrazek z wizerunkiem
Maryi z naszego koœcio³a, pod
którym codziennie w szkole podstawowej odmawia³em dziesi¹tkê ró¿añca (nie maj¹c ró¿añca 10

razy „zdrowaœ Maryja” liczy³em
na gwiazdach nad g³ow¹ Maryi).
Znalaz³em drogê ¿yciow¹ w Domowym Koœciele, w którym Maryja jest tak bardzo obecna. Przyst¹pi³em do KWC, która jest oddana Niepokalanej. Co œrodê jestem w koœciele na nowennie do
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, a co niedzielê o 2100 na Apelu
maryjnym. Gdy to wszystko zacz¹³em wyliczaæ, wieczorem w
kaplicy œmia³em siê w g³os. Teraz wiem, ¿e Ona jest zawsze ze
mn¹, bardzo mnie kocha, a ja
chcê Jej odpowiedzieæ tym samym.
Micha³ Kardas

Jesienny Dzieñ Wspólnoty
u œw. Franciszka

w nich piêkna, dostojeñstwa,
mi³oœci do Boga.
Do tej pory nie bardzo do
mnie dociera³a idea mêczeñstwa,
dlaczego Koœció³ tak bardzo je
podkreœla. Kiedy jednak tak du¿o
siê mówi³o o mêczennikach,
zw³aszcza tych pierwszych, zrozumia³em, ¿e dopiero to w³aœnie
jest najwiêkszym œwiadectwem
mi³oœci do Boga, jakie mo¿e daæ
cz³owiek, i dziêki temu cierpieniu móg³ rozwin¹æ siê Koœció³.
ZaprzyjaŸni³em siê ze œw. Piotrem. Sta³ siê mi bardzo bliski,
w³aœnie dziêki swej niedoskona³oœci, swej porywczoœci, swoim
b³êdom, swojemu zaparciu, a
przy tym wszystkim wielkiej wiernoœci Jezusowi i pójœciu za Nim
do koñca. Fundamentem Koœcio³a jest i œw. Piotr, i œw. Pawe³,
mnie jednak na razie jest bli¿ej
do drogi œw. Piotra ni¿ œw. Paw³a, (którego stanowczoœci i pewnoœci trochê siê obawiam).
Jednak najwiêkszym odkryciem by³a dla mnie Maryja, Matka Bo¿a. Zawsze mia³em k³opot
z tzw. duchowoœci¹ maryjn¹,
przynajmniej tak mi siê wydawa³o. Na oazie dostrzeg³em, jak
bardzo jest Ona obecna w moim
¿yciu, z której to obecnoœci nie
zdawa³em sobie sprawy.

W dniu 18 paŸdziernika
2009r., w niedzielê misyjn¹,
odby³ siê Jesienny Rejonowy
Dzieñ Wspólnoty Ruchu Œwiat³o¯ycie w parafii œw. Franciszka z
Asy¿u we Wroc³awiu.
By³ to czas radosnego budowania wspólnoty oazy m³odzie¿owej i Domowego Koœcio³a.
Tak¿e nasze dzieci mia³y czas na
w³asn¹ formacjê zwi¹zan¹ z tematem Misje. Konferencjê wyg³osi³ nasz moderator, ks. Kazimierz Sroka.
Na wstêpie podkreœli³ ogromne znaczenie jednoœci Ruchu
Œwiat³o-¯ycie podczas dni wspólnoty w piêciu wymiarach: jednoœci na wszystkich szczeblach zaanga¿owania w Ruchu, grup wiekowych i stanowych, merytorycznej, formalnej oraz czasowej,
na co tak¿e zwraca uwagê ks.
Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu Œwiat³o-¯ycie.
Nastêpnie szeroko omówi³ zaanga¿owanie S³ugi Bo¿ego ks.
Franciszka Blachnickiego w dzie³o misyjne Koœcio³a Powszechnego i wyzwanie, jakie z tego
wynika dla ka¿dego oazowicza.
W oparciu o Encyklikê Redemptoris Missio przypomnia³ nam,
¿e ka¿dy chrzeœcijanin jest odpowiedzialny za misje, wyjaœnia³ jak
nale¿y rozumieæ misyjn¹ dzia³alnoœæ Koœcio³a i do podjêcia jakich dzia³añ jesteœmy wezwani.
Na wspólnej z parafi¹ Eucharystii o 1300, wraz z m³odzie¿¹
przygotowuj¹c¹ siê do bierzmowania i ich rodzicami, mogliœmy

wys³uchaæ homilii wyg³oszonej
przez diakona z zakonu klaretynów o tym, czym s¹ misje, jak
siê w nie mo¿na w³¹czyæ, o
ogromnym znaczeniu modlitwy
za misje i misjonarzy, oraz o patronce misji, œw. Teresie od Dzieci¹tka Jezus. By³o to piêkne,
praktyczne, podsumowanie
wczeœniejszego spotkania w grupach podczas Dnia Wspólnoty.
W godzinach wieczornych
zgromadziliœmy siê wraz z parafi¹ na modlitwie ró¿añcowej,
któr¹ poprowadzili klerycy z zakonu klaretynów, goszcz¹cy ca³y
dzieñ w naszej parafii. Mogliœmy
poczuæ bli¿ej klimat misyjny, gdy
dwie dziesi¹tki odmówione zosta³y w jêzyku hiszpañskim i po ³acinie, a wszyscy zgromadzeni w³¹czali siê w modlitwê po polsku
w drugiej czêœci. Ten pierwszy w
nowym roku formacyjnym Rejonowy Dzieñ Wspólnoty by³ te¿
wspania³¹ okazj¹ do podziêkowania naszej poprzedniej parze rejonowej, Ince i Bolkowi Olszewskim, za piêcioletni¹ pos³ugê i
ci¹g³e zaanga¿owanie, wsparcie
oraz ¿yczliwoœæ.
Dziêkujemy Bogu za dar spotkania i mo¿liwoœæ wzrastania w
wierze we wspólnocie Ruchu
Œwiat³o-¯ycie, za zaanga¿owanie
tak wielu ma³¿eñstw i m³odych
oazowiczów w przygotowanie
tego dnia i budowanie wspólnoty.
Ewa i Marcin Kaczkowscy
para rejonowa DK
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Ma³¿onkowie
otwarci na Bo¿y plan
Rekolekcje tematyczne
Wydawa³o nam siê, ¿e ze sta¿em ma³¿eñskim 20 lat i po przebyciu wielu rekolekcji o ma³¿eñstwie, posiadamy wystarczaj¹c¹
wiedzê o tym, jak powinno wygl¹daæ ma³¿eñstwo na Bo¿y
wzór. Gdybyœmy nie zostali poproszeni przez Krysiê i Wieœka
Bratków o pomoc, nie by³oby
nas tam. Teraz dziêkujemy Panu
Bogu za Jego niezwyk³y plan
wobec naszego ma³¿eñstwa, w
którym i tym razem pos³u¿y³ siê
ludŸmi.
Bardzo cenne dla nas s¹ dialogi ma³¿eñskie, mimo to trudno
nam by³o zazwyczaj dostrzec ich
owoce. Czêsto (z ró¿nych powodów) nie podejmowaliœmy trudnych spraw. W czasie rekolekcji
uœwiadomiliœmy sobie, ¿e na comiesiêcznych dialogach nie do
koñca stajemy w prawdzie,
otwartoœci i szczeroœci wobec
samych siebie i Boga. Zdaliœmy
sobie sprawê z wielu problemów,
którym nie potrafiliœmy otwarcie
stawiæ czo³a. Zrozumieliœmy, ¿e
nie mo¿emy przed nimi uciekaæ,
jeœli chcemy wype³niæ Bo¿y plan
wobec nas samych, naszego ma³¿eñstwa i rodziny.
Po zakoñczonych rekolekcjach, kiedy jeszcze w nas wybrzmiewa³y œwiadectwa ma³¿eñstw, dziel¹cych siê doœwiadczeniem tego, co mo¿e siê staæ,
dobrego lub z³ego, w relacjach
miêdzy ma³¿onkami, jeœli z Panem Bogiem nie stawi¹ im czo³a, zdecydowaliœmy siê przeprowadziæ kolejny dialog.
Sta³o siê. Oboje zaczêliœmy
mówiæ o tym, co stanowi przeszkodê w naprawieniu na trwa³e
naszych relacji. Wysz³y sprawy,
o których nigdy wczeœniej nie
rozmawialiœmy. Pad³o kilka mocnych s³ów, pojawi³y siê ³zy, a
póŸniej nast¹pi³y gorzkie podsumowania, ale coœ w nas pêk³o.
By³o to dla nas bardzo bolesne,
ale oczyszczaj¹ce. Okaza³o siê,
¿e ¿adne z nas nie chce tak ¿yæ i
pragniemy naprawy. Mówiliœmy
otwarcie, szczerze, mocno wierz¹c, ¿e Jezus Chrystus jest z
nami, a przez S³owo Bo¿e powiedzia³ nam prosto: najlepiej
skoncentrujcie siê na Mnie. Czeka nas codzienna praca nad tym,

co mówimy do siebie i jak siebie
wzajemnie postrzegamy. Rozpoczêliœmy od nowa budowanie naszych relacji na ró¿nych p³aszczyznach.
Doœwiadczenie sterowanej
modlitwy ma³¿eñskiej pozwoli³o
nam zrozumieæ, ¿e to wielki dar,
który pomaga trwaæ w postanowieniach z dialogu i prawid³owo
kszta³towaæ relacje miêdzy nami.
Kiedy zastêpowaliœmy w Hymnie
o mi³oœci (z Listu do Koryntian)
s³owo mi³oœæ swoim imieniem,
próbowaliœmy przejrzeæ siê jak w
zwierciadle i zweryfikowaæ, to
kim jesteœmy dla siebie jako ma³¿onkowie. Dostrzegliœmy, jak
wiele w nas niedoskona³oœci.
Klêkaj¹c razem do modlitwy,
mamy szansê nie tylko podzieliæ
siê ze sob¹ tym, co Pan Bóg
pozwoli³ nam doœwiadczyæ, ale
równie¿ pojednaæ siê w obecnoœci Boga. Modlitwa ma³¿eñska
pozwala doskonaliæ siê w mi³oœci p³yn¹cej od samego Jezusa.
Ma³gorzata i Adam Baltyn
Rekolekcje odby³y siê w
dniach 19-21 czerwca 2009 roku
we Wroc³awiu, w par. Matki Bo¿ej Pocieszenia dziêki wielkiej
¿yczliwoœci proboszcza, o. Leszka Mitoraja.
W rekolekcjach wziê³o udzia³
55 osób doros³ych i 15 dzieci –
rodziny z Domowego Koœcio³a,
ze wspólnoty P³omieñ Pañski w
parafii Œw. Rodziny oraz ma³¿eñstwa z czterech parafii znajduj¹cych siê na tzw. Wielkiej Wyspie.

Diecezjalna Diakonia Jednoœci Ruchu Œwiat³o-¯ycie
Archidiecezji Wroc³awskiej
w roku formacyjnym 2009/2010
Osoby wchodz¹ce ze
wzglêdu na
pe³nion¹ funkcjê:
Moderator Diecezjalny Ruchu
Ks. Bogus³aw Stec
0601 87 48 82
bstec@post.pl
Para Diecezjalna
Domowego Koœcio³a
Ewa i Andrzej Ma³olepszy
tel. 71 328 09 79
aemalolepszy@o2.pl
Moderator Diecezjalny
Domowego Koœcio³a
Ks. Jacek Olszewski
0608 034 729,
71 393 30 96
hiacol@op.pl

Moderator Diakonii
Komunikowania Spo³ecznego
ks. Janusz Betkowski
j.betkowski@wroclaw.oaza.pl
tel. 606 272 241
Diakonia
Komunikowania Spo³ecznego
Mieczys³aw Kobierski
dimk@interia.pl
tel. 601 712 267
Moderator Diakonii Muzycznej
ks. Grzegorz Michalski
grzesmich@o2.pl
668 307 855

Ekonom
Celina Palczak
71 79 98 752
ce.palczak@.wp.pl

Diakonia Muzycznea
Ma³gorzata Porêba
malgorzataporeba@wp.pl
668 307 855

Diakonia S³owa
Stanis³awa Dziewit
71 789 98 76

Diakonia Modlitwy
Magdalena Skibiñska
skibusia@gmail.com
693625096

Diakonia ¯ycia
Jolanta Such-Bia³oskórska
71 367 36 82
biajola@provider.pl

Osoby wybrane podczas
Kongregacji:

Diakonia Liturgiczna
Nina Majek
605 913 261
nmajek@wp.pl

Monika Andryszczak
odpowiedzialna za wspólnoty
m³odzie¿owe
finela1@wp.pl
607 43 99 71

Diakonia Ewangelizacji
Jacek Gie³da
71 346-43-83, 601 79 98 22
pronakojg@wp.pl

El¿bieta i Ireneusz Szulcowie
odpowiedzialni za Diakoniê
Oaz Rekolekcyjnych
szulc2@poczta.onet.pl
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Co mamy czyniæ?

informacje

Siostra Jadwiga
Postaw sobie znaki, ustaw drogowskazy.
Na trakt zwróæ uwagê…
(Jr 31,21)
Zacznê od przypomnienia dniowe rekolekcje I stopnia do
tytu³u artyku³u, pisanego z okazji Kroœcienka. Tam spotkaliœmy zatrzydziestolecia powstania pierw- ³o¿yciela Ruchu Œwiat³o-¯ycie,
szych krêgów Domowego Ko- ks. Franciszka Blachnickiego, i
œcio³a we Wroc³awiu. „Pozosta- Siostrê Jadwigê Skudro, która
nie o tych dzie³ach pamiêæ, a z by³a moderatork¹ naszego turnuniej przecie¿ wyrasta to¿samoœæ.” su rekolekcji”.
By³ tam wywiad z uczestnikami
Potem przysz³a kolej na napierwszych krêgów Domowego stêpne ma³¿eñstwa. Tak¿e my
Koœcio³a Ruchu Œwiat³o-¯ycie w pojawiliœmy siê w tej historii w
Diecezji Wroc³awskiej, Zuzann¹ 1979 roku. Mimo wczeœniejszej
i Henrykiem Nowakami. Dziœ, przynale¿noœci ¿ony do Ruchu,
kiedy jedna z g³ównych postaci na oazê rodzin do Kroœcienka
historii Ruchu, a zw³aszcza jego pojechaliœmy w drugim roku
rodzinnej ga³êzi, odesz³a do Pana, trwania naszego ma³¿eñstwa.
warto wróciæ do tego artyku³u i Zakwaterowano nas u jednej z
przypomnieæ kilka fotografii z miejscowych rodzin, niedaleko
tamtych lat. Wielu z nas czyta³o Centrum Ruchu. Do Jagielloñw ró¿nych miejscach i przy in- skiej 100, gdzie jest rekolekcyjnych okazjach o tym, jak rodzi³ na baza dla rodzin, by³o niedalesiê Domowy Koœció³ na terenie ko. Siostra Jadwiga m.in. pronaszej diecezji. Szczegó³y tej hi- wadzi³a wtedy na oazie Szko³ê
storii s¹ bardzo ciekawe, a jej Modlitwy, która odbywa³a siê w
pocz¹tki siêgaj¹ ju¿ 33 lata osobnym baraku, blisko g³ównewstecz. Latem 1976 roku Stani- go oœrodka. By³y to przepiêkne
s³aw Beutel przyby³ wraz z ¿on¹ i spotkania, których owoce do dziœ
synem na oazê rekolekcyjn¹ do tkwi¹ w nas. Ka¿dy wyk³ad koñKroœcienka, gdzie po raz pierw- czy³ siê dobrze przygotowan¹ moszy spotkali siê z Siostr¹ Jadwig¹. dlitw¹, prze¿ywan¹ mocno przez
Wyjechali z tych rekolekcji z uczestników rekolekcji. Do dziœ
mocnym postanowieniem za³o- pamiêtam, jak du¿e wra¿enie wy¿enia Krêgu Wspólnot Rodzin- war³a na nas modlitwa wstawiennych Ruchu Œwiat³o-¯ycie. I tak nicza. Ile serca wk³adaliœmy wtete¿ siê sta³o. Przypomnê, ¿e dy w podejmowanie intencji w
pierwszy kr¹g rodzin powsta³ nieraz bardzo trudnych sprawach.
tego¿ roku przy parafii œw. Waw- Siostra uwa¿a³a za naturalne porzyñca przy ul. Bujwida we Wro- sy³anie par po rekolekcjach od
c³awiu. Latem 1977 roku, obok razu do s³u¿by, do tworzenia noLusi i Staszka, tak¿e Zuzanna i wych krêgów rodzin. I my tak¿e
Henryk Nowakowie uczestniczyli prze¿yliœmy na Kopiej Górce, w
w oazie rodzin. I oni zostaj¹ przez Kaplicy Chrystusa S³ugi, b³ogoSiostrê Jadwigê pos³ani, aby two- s³awieñstwo na tê drogê. Do egrzyæ nowe krêgi rodzin. Tak zemplarza Biblii otrzymanego
wspomina to Zuzanna: „w sierp- wczeœniej w Nowym Targu jako
niu wyjechaliœmy na dwutygo- dar dla Ruchu od Jana Paw³a II

(8 czerwca 1979), wpisaliœmy s³owa z listu do Galatów: „Mi³oœci¹
o¿ywieni s³u¿cie sobie wzajemnie”. Ten fragment Pisma Œwiêtego s³u¿y nam do dzisiaj jako
motto naszego ma³¿eñskiego i
rodzinnego ¿ycia oraz pos³ugiwania w Domowym Koœciele. Zadanie otrzymane od Siostry spe³niliœmy.
Siostra pokocha³a te¿ Wroc³aw i wiele razy nas odwiedza³a. Goszczona by³a z regu³y w
mieszkaniu Zuzanny i Henryka,
blisko katedry. Tam te¿ spotykaliœmy siê z ni¹ dodatkowo, poza
oficjalnymi spotkaniami, aby
pos³uchaæ jej i opowiedzieæ o
swoich troskach i radoœciach.
Oficjalnie by³a na Dniach Wspólnoty Koœcio³a Domowego, prowadzi³a rekolekcje. Bardzo mocno podkreœla³a koniecznoœæ codziennej osobistej modlitwy, tzw.
Namiotu Spotkania, oraz utrzymania jednoœci ma³¿eñskiej na
wspólnej drodze do Boga. Jestem
pewien, ¿e jeszcze niejedno
wspomnienie o Siostrze poka¿e
siê na naszej stronie internetowej czy w innych mediach. Te

kilka s³ów niech bêdzie wezwaniem dla innych. Podzielmy siê
histori¹ naszego ¿ycia, w którym
spotkaliœmy Siostrê Jadwigê.
Wszak trzeba pamiêtaæ o wydarzeniach i ludziach, którzy kszta³towali nas i Domowy Koœció³ w
naszej diecezji i naszym mieœcie.
Kochana Siostro! Chcemy o
Tobie pamiêtaæ. Chcemy zachowaæ pamiêæ o Tobie w s³owie
pisanym, ale przede wszystkim w
naszych sercach. Da³aœ nam bardzo wiele, s³u¿¹c a¿ do kresu
swoich dni Koœcio³owi Domowemu.
Podczas uroczystoœci pogrzebowych, na zakoñczenie Eucharystii, s³owo po¿egnalne wypowiedzia³a tak¿e para krajowa –
Jola i Mirek S³obodowie. Odczytali miêdzy innymi Twoje s³owa,
które napisa³aœ podczas zesz³orocznych wakacji do Domowego Koœcio³a. Obieca³aœ, ¿e nawet po œmierci nie dasz nam spokoju! Liczymy na to: na Twoje
wstawiennictwo i pomoc.
Dorota i Mieczys³aw
Kobierscy
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informacje

Czas na wspólnotê
„Na efekt z³o¿yli siê ludzie, czas, gitara i ksi¹dz Kazimierz, który poœwiêca³ swój czas, czêsto w œrodku nocy, bo
¿y³ Ruchem i chcia³ nas zapaliæ. A najwa¿niejsza by³a ³aska
Pana Boga” – wspominaj¹ Teresa i Przemek Bogus³awscy
pocz¹tki Oazy w parafii œw. Ducha, a potem œw. Franciszka
z Asy¿u.
Weszli do Oazy w roku 1977,
do krêgu Zuzanny i Henryka
Nowaków. By³ to drugi kr¹g we
Wroc³awiu, przy Katedrze. Przemek, jako energetyk, pracowa³
w tzw. „ruchu ci¹g³ym”, w niedziele i œwiêta. Rzadko siê zdarza³o, ¿eby byli razem na krêgu.
We Wroc³awiu znaleŸli siê po
studiach w Warszawie. Nie znali
nikogo. „Przekazano” ich osobie, która skierowa³a ich pod
„Czwórkê”, na spotkanie Rodziny Rodzin. Teresa by³a sama i
musia³a wyjœæ przed koñcem.
Basia Aleksandrowicz w kilku s³owach opowiedzia³a jej, czym jest
Oaza i przynios³a jej póŸniej do
domu materia³y i nagrania wielu
piosenek oazowych.
Oaza nie zmusi³a ich do wielkiego prze³amywania siebie – raczej potwierdza³a ich styl ¿ycia,
sta³a siê dla nich miejscem w
Koœciele. Pomaga³a dalej wzrastaæ, pog³êbiaæ znajomoœæ Pisma
Œwiêtego. Wiele zobowi¹zañ
spe³niali jeszcze przed wejœciem
do krêgu. W narzeczeñstwie,
dziêki zwi¹zaniu z duszpasterstwem akademickim, nauczyli siê
modlitwy spontanicznej i s³owami Pisma Œwiêtego. Dbali o wzajemne relacje – czêsto rozmowy
przypomina³y „obowi¹zek zasiadania”. „Ktoœ kiedyœ powiedzia³
o nas: „Co to za ludzie? Oni zawsze ze sob¹ rozmawiaj¹” –
mówi Teresa. – „We wspólnocie
spotkaliœmy siê z ogromn¹ szczeroœci¹ i otwarciem siê na wzajemn¹ pomoc.”
Kiedy w 1979 roku do parafii Ducha Œwiêtego przyszed³ jako
wikary ksi¹dz Kazimierz Sroka,
wiedzia³ ju¿, ¿e jest ma³¿eñstwo,
które anga¿uje siê w pracê Domowego Koœcio³a. Wtedy jednak
nie dali siê skusiæ na prowadzenie krêgu – nie przed pojechaniem na Oazê.
„¯eby pojechaæ na rekolekcje letnie, musia³em mieæ urlop
w odpowiednim czasie” – krótko stwierdza Przemek. W 1981
roku „za³atwiono” im Kroœcien-

ko pod warunkiem, ¿e bêd¹ animatorami oraz diakoni¹ muzyczn¹. A, jak wspomina Teresa, w buduj¹cym siê Kroœcienku
potrzebna by³a jeszcze z³ota r¹czka. ,,Ja mia³am trójkê dzieci, on
– budowê linii telefonicznej, krany, pralki, zwo¿enie cegie³ i kamieni… (Tu Przemek przerywa z
uœmiechem: „Ale za to by³ ks.
Blachnicki i siostra Jadwiga”).
Warunki by³y niewyobra¿alnie

prymitywne. Zakwaterowano nas
w czymœ, co by³o chyba schowkiem na zbo¿e, gdzie sta³y jakieœ
stare ³o¿a i stolik. Najstarsze
dziecko mia³o dziewi¹ty rok, a
najm³odsze piêæ lat. Musieliœmy
siê nauczyæ piosenek, których w
ogóle nie znaliœmy. Po nocach
odgrywaliœmy je sobie z nut – a
nie jesteœmy muzykami. Trzeba
by³o przygotowaæ siê do prowadzenia ma³ej grupy – to te¿ by³a
dla nas nowoœæ. W³aœciwie
wszystko by³o nowoœci¹. Wieczorem w garnku podgrzewaliœmy
wodê grza³k¹ elektryczn¹, by
umyæ dzieci. Byliœmy bardzo zmêczeni, ale kiedy wróciliœmy, z
otwartym sercem stawiliœmy siê
ksiêdzu Kazimierzowi do dyspozycji.”
„To ludzie byli wspaniali, nie
my” – stwierdza Przemek. ,,Czas
Solidarnoœci. Ludzie szukali siê
wzajemnie, ufali sobie, pomagaliœmy sobie nawzajem i to nie s¹

W tym roku Oaza w œwiêtym Franciszku obchodzi³a
kilka wa¿nych jubileuszy. Najpierw 35-lecie kap³añstwa
ks. Kazimierza Sroki. Zaraz po œwiêceniach samodzielnie poprowadzi³ swoje pierwsze rekolekcje piêtnastodniowe i rozpocz¹³ tworzenie grup oazowych w Œwidnicy. Trzydzieœci lat temu powsta³a Oaza w parafii p.w.
œw. Ducha we Wroc³awiu, a dwadzieœcia piêæ lat mija
od chwili, gdy Ruch zaistnia³ w parafii p.w. œw. Franciszka z Asy¿u.
s³owa bez pokrycia. Pomagaliœmy
te¿ regularnie, ca³¹ grup¹, przy
budowie koœcio³a – to by³o nasze, oazowe, zobowi¹zanie! Teraz jest odwrotnie – drugi cz³owiek staje siê konkurencj¹. Na
pewno przyci¹ga³o ludzi radosne
œpiewanie – ludzie du¿o i chêtnie
œpiewali, co dzisiaj przychodzi z
ogromnym trudem. Nawet kiedy
ju¿ zmobilizuj¹ siê do œpiewania,
okazuje siê, ¿e ci¹gle ktoœ ma

coœ do powiedzenia, nie ma dyscypliny. Na dniach wspólnoty
by³y t³umy i by³o zawsze du¿o
dzieci. Nie przychodzi³o nikomu
do g³owy usprawiedliwiaæ swojej
nieobecnoœci posiadaniem dzieci – wprost przeciwnie! Myœmy
siê do wspólnoty po prostu garnêli”.
Zaczêli prowadziæ pierwszy
kr¹g z³o¿ony z ludzi chyba z ca³ego Wroc³awia. Szybko urós³ on
do trzynastu ma³¿eñstw. Trudno
siê by³o zmieœciæ w mieszkaniu,
ale zaraz po wybuchu stanu wojennego ksi¹dz Kazimierz zabra³
ich na spotkania na parafiê. W
stosunkowo krótkim czasie by³o
w rejonie dziewiêæ krêgów. Czêœæ
z tych ma³¿eñstw to byli ludzie
zaanga¿owani w Koœciele, ale byli
te¿ i „podsy³ani do leczenia”.
„Prowadziliœmy kr¹g zgodnie
z zaleceniami Kroœcienka. By³
czas na modlitwê, ale i na dzielenie siê ¿yciem. Choæ wydaje

nam siê, ¿e nie od samego pocz¹tku k³adliœmy nacisk na realizacjê zobowi¹zañ i postawienie
póŸniej wymagañ zaczê³o nieco
„³amaæ” ludzi. Niektórzy odeszli,
ale du¿o zosta³o. Odeszli ci, którzy byli „leczeni”. Ale nie rozpad³o siê ¿adne ma³¿eñstwo, nikt
te¿ nie odszed³ do sekt czy grup
protestanckich.”
Nielegalnoœæ
„W stanie wojennym zszed³em w kapciach i z gitar¹ na kr¹g
(nie nasz), cztery piêtra ni¿ej –
opowiada Przemek. To byli nowi
ludzie i trzeba by³o trochê pomóc
parze prowadz¹cej. W trakcie
modlitwy rozleg³o siê pukanie do
drzwi – i gospodyni wróci³a z
milicj¹. Weszli i powiedzieli: To
jest nielegalne spotkanie. Jakie
nielegalne spotkanie? Tu jest Pismo Œwiête, proszê, œwieca siê
pali. Modlimy siê w ten sposób.
Na co milicjant: Nie ma wódki.
To jest nielegalne spotkanie.
Zabrali nas wszystkich – mnie w
kapciach, choæ by³a zima. Na
klatce schodowej by³o niebiesko.
Sprawa by³a podjêta przez biskupa Dyczkowskiego, bo kiedy
wzywano komisjê Episkopatu
Polski i oskar¿ano katolików, ¿e
³ami¹ prawo pañstwowe i Koœció³
im w tym pomaga, mogli odpowiedzieæ, ¿e milicja zaatakowa³a
spotkanie modlitewne w prywatnym domu, na którym nie by³o
¿adnej nielegalnej prasy, a jedynie Pismo Œwiête.”
Ksi¹dz Kazimierz
„Ksiêdza Kazimierza trzeba
umieæ i chcieæ s³uchaæ. Wszystko, o czym mówi³ w kazaniach,
opiera³o siê na Piœmie Œwiêtym i
relacji miêdzy cz³owiekiem i Bogiem. W pracy krêgu zawsze odsy³a³ nas do „Ÿród³a” – do tego,
co na dany temat mówi³ ks.
Blachnicki.
W naszej parafii ci¹gle jest
obecny Domowy Koœció³ i
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Oaza m³odzie¿owa, jest kilka innych ruchów i ogromna liczba
s³u¿by liturgicznej. W niedzielê na
Eucharystii potrafi byæ dwudziestu piêciu ministrantów. Myœmy
nie spotkali siê z Msz¹ odprawion¹ przez ks. Kazimierza, która by³aby odprawiona „szybko –
byle jak”. By³o nas kiedyœ troje
w wiejskim koœció³ku, a Msza by³a
z kazaniem, œpiewana, bo Pan
Bóg przychodzi³ do naszej trójki.

prezentacja

I jeszcze jedno: nigdy nie zapomnê i nie bêdê w stanie odwdziêczyæ siê ks. Kazimierzowi
za to, co dla mnie i mojej rodziny zrobi³, kiedy siedzia³em w wiêzieniu w stanie wojennym” –
wspomina Przemek.
Wiola Szepietowska

W 1972 roku trzech kleryków wroc³awskiego seminarium
zosta³o wys³anych przez rektora do Kroœcienka, ¿eby zobaczyli, jak siê prowadzi Liturgiczn¹ S³u¿bê O³tarza. Byli to:
obecny proboszcz parafii p.w. œw. Franciszka z Asy¿u we
Wroc³awiu, ks. Kazimierz Sroka, nie¿yj¹cy ju¿ ks. Marek Adaszek i ks. Ryszard Szko³a (po œwiêceniach kap³añskich zaanga¿owa³ siê w Ruch Focolare).

Ka¿dego roku przybywa³o turnusów rekolekcyjnych – na miarê mo¿liwoœci. Kiedy m³odzi ksiê¿a, neoprezbiterzy, czyli ks. Kazimierz i ks. Marek poprowadzili
w 1974 roku swoje pierwsze rekolekcje, odby³y siê one ju¿ u
sióstr urszulanek. Od 1976 roku
oazy odbywa³y siê równie¿ w
Lubaniu u sióstr magdalenek.
Innym problemem by³o zebranie grupy animatorów. Pocz¹t-

Trafili na Centraln¹ Oazê
Matkê. To by³o dla nich du¿e prze¿ycie: kilka tysiêcy ludzi ró¿nych
stanów uczestnicz¹cych w liturgii, niezwyk³a atmosfera. Ks. Kazimierz opowiada, ¿e w czasie
rozmowy z ks. Blachnickim,
przypadkowej zreszt¹, us³yszeli
od niego s³owa: „A wy co tutaj
robicie, klerycy? Przecie¿ u was
w diecezji za dwa dni rozpoczynaj¹ siê rekolekcje pierwszego
stopnia.” Zostali do koñca przyspieszonego kursu dla animatorów i Oazy Matki (wtedy jeszcze
³¹czono te wydarzenia), a potem
pojechali w trójkê stopem do
Barda Œl¹skiego, na oazê, któr¹
prowadzi³ ks. Stanis³aw Babicz.
Odpowiedzialny za ni¹ by³ ks.
Wurzel, salezjanin, zajmuj¹cy siê
w Kurii ministrantami. Siedemdziesiêcioosobowa grupa bardzo
potrzebowa³a animatorów, nieoczekiwany przyjazd kleryków
okaza³ siê wiêc b³ogos³awieñstwem. Ma³e grupy i tak nie by³y
zbyt ma³e – liczy³y bowiem osób
kilkanaœcie. Od tamtych wakacji ks. Kazimierz co roku znajdowa³ czas na rekolekcje, a by³y
lata, ¿e prowadzi³ i dwa turnusy,
bo by³a taka potrzeba.
Du¿¹ ¿yczliwoœæ okazywa³
oazom ks. bp Latusek, a w samym Bardzie (gdzie odbywa³y siê
pierwsze rekolekcje) wsparciem
by³ o. Stanis³aw Golec, ówczesny kustosz Sanktuarium. W tamtych czasach by³o czymœ normalnym, ¿e nieomal codziennie do
oœrodków „na kontrolê” przy-

kowo „Ÿród³em” by³y dwie parafie. Pierwszym parafia œw. Bonifacego w Zgorzelcu, gdzie proboszczem by³ ks. Kozak, dzielny
cz³owiek, który jeszcze w latach
szeœædziesi¹tych spotka³ siê z ks.
Blachnickim. Drugim zapleczem
by³a parafia œw. Jerzego z Wa³brzycha, gdzie o formacjê ludzi
troszczy³ siê ks. Julian Zra³ko.
Byli to ju¿ animatorzy formowani przez ks. Stanis³awa Babicza
oraz wspomnian¹ wczeœniej trójkê kleryków.
Do grona kap³anów anga¿uj¹cych siê w Oazê do³¹czyli póŸniej: ks. Edward Leœniowski (po
przyjêciu œwiêceñ kap³añskich),
ks. Józef Stec, który by³ wikariu-

¯ycie z Oaz¹

chodzi³a milicja. Jej dzia³alnoœæ
sprowadza³a siê przede wszystkim do upodlenia ludzi, bo kontroluj¹cy i tak wszystko wiedzieli. Zdarza³o siê, ¿e w gronie
uczestników czy nawet animatorów byli informatorzy. Bardzo
du¿e wsparcie organizatorzy
otrzymywali wtedy ze strony Kurii i ks. Czai jako szefa wydzia³u
duszpasterskiego. To on powiadamia³ o oazach proboszczów i
parafie, zachêca³ do uczestnictwa. Rekolekcje oazowe by³y organizowane w ramach dzia³alnoœci Koœcio³a – prowadz¹cy otrzymywali misjê, byli pos³ani przez
biskupa. Nie robili czegoœ sami,
na w³asn¹ rêkê.

szem u ks. Zra³ki, ks. Jerzy ¯ytowiecki, na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ks.
Jacek ¯o³¹dek (z parafii katedralnej). We Wroc³awiu istnia³a ju¿
Oaza w parafii œw. Henryka.
Du¿o ksiê¿y w³¹czy³o siê po
1981 roku, wœród nich nale¿y
wyró¿niæ bardzo ofiarnego ks.
Stanis³awa Karpa. Sporo siê wycofa³o w stanie wojennym, ale i
tak na spotkania kap³anów odbywaj¹ce siê dwa razy w roku pod
przewodnictwem ks. Czai przychodzi³o oko³o czterdziestu ksiê¿y. Na formacjê kap³añsk¹
ogromny wp³yw mia³ ks. Wojciech Danielski, który przyje¿d¿a³
i kontaktowa³ siê z biskupem
Rybakiem, ks. Czaj¹. W zimie,
w Trzebnicy, odbywa³y siê rekolekcje kap³añskie. Ksi¹dz Kazimierz i ks. Marek Adaszek, póŸniej równie¿ ks. Edward Leœniowski, jeŸdzili na rekolekcje do Kroœcienka, ¿eby mieæ kontakt z Centrum.
Do mniej wiêcej 1980 roku
kandydatów na lektorów przygotowywa³o siê w³aœnie na oazach.
Nie zawsze ksiê¿a chcieli mieæ w
parafii Oazê, ale wysy³ali na rekolekcje swoich starszych ministrantów, by ich przygotowaæ do
pe³nienia tej funkcji. To by³y takie czasy i takie zadania. PóŸniej
takie kursy zaczêto organizowaæ
na miejscu, w trakcie roku, w
oparciu o materia³y udostêpniane przez Ruch.
Na pocz¹tku, kiedy ks. Stanis³aw Babicz studiowa³ na KULu, nie by³o kap³anów, ale by³y w
diecezji wspólnoty. „Szliœmy wtedy do ks. Rybaka (wtedy jeszcze
nie biskupa) – wspomina ks. Kazimierz – i jechaliœmy ca³¹ grup¹
do Wa³brzycha czy ma³ych miasteczek, gdzie takie wspólnoty
istnia³y i w taki sposób odbywa³
siê Dzieñ Wspólnoty. Proboszcz
wyznacza³ wikarego, który nam
odprawia³ Mszê Œwiêt¹. Czasem
w³¹czaliœmy siê we Mszê parafialn¹, ale w wiêkszoœci wypad-
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ków by³y one dla naszej grupy.
Takie spotkania odbywa³y siê piêæ
razy w roku w ma³ych grupach,
by³y ubogacaj¹ce i formuj¹ce.
Mocno zwracaliœmy uwagê na to,
aby oazy rekolekcyjne nie by³y
parafialne. Staraliœmy siê swoich
parafian wysy³aæ z innymi ludŸmi, aby mogli siê nauczyæ i doœwiadczyæ czegoœ nowego. To
jest rozwijaj¹ce. Dbaliœmy o Oazy
Rekolekcyjne dla Animatorów,
Szko³ê Animatora (pamiêtam, ¿e
cudown¹ szko³ê prowadzi³ ksi¹dz
Babicz, kiedy by³ jeszcze wikariuszem w parafii œw. El¿biety). Do
ewangelizacji mo¿na bowiem
wys³aæ ludzi, którzy ju¿ przeszli
okreœlon¹ drogê.”
Do 1981 roku ks. Kazimierz
prowadzi³ przede wszystkim oazy
m³odzie¿owe, póŸniej zacz¹³ równie¿ anga¿owaæ siê w pracê z rodzinami. Pierwsze prowadzone
przez niego rekolekcje Domowego Koœcio³a odby³y siê w Lewinie K³odzkim w 1981 roku.

Pos³ugê prezbitera ks. Kazimierz zacz¹³ w Œwidnicy. W 1974
roku, w parafii œw. Stanis³awa i
Wac³awa, zacz¹³ tworzyæ grupy
m³odzie¿owe. Dopiero po dwóch
latach powsta³y dwa krêgi rodzin.
Bardzo pomagali mu wtedy Zuzanna i Henryk Nowakowie.
Kiedy w 1979 roku przyszed³
do parafii œw. Ducha we Wroc³awiu, ju¿ prawie jednoczeœnie
zaczê³y pracê grupy m³odzie¿owe i krêgi Domowego Koœcio³a.
Dziêki spotkaniom ewangelizacyjnym organizowanym w ci¹gu
roku ju¿ w wakacje 1980 mo¿na
by³o zabraæ czy pos³aæ m³odzie¿
na rekolekcje wakacyjne. Przed
stanem wojennym grupa liczy³a
ok. 60-70 m³odych ludzi. To by³y
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trudne lata, kiedy ludzie wracali i
garnêli siê do Koœcio³a.
Na spotkaniach krêgu (choæ
poszczególni cz³onkowie nie wiedzieli o tym) przygotowywa³o siê
czasem ludzi do sakramentu ma³¿eñstwa, czasem Pierwszej Komunii i bierzmowania. Ludzie,
którzy siê w ten sposób przygotowywali, s¹ do tej pory w Oazie i czasem s³ychaæ o nich, ¿e
coœ robi¹. Wiele ma³¿eñstw siê
uratowa³o dziêki uczestnictwu w
krêgach – w tym czasie jeszcze
nie by³o dialogów ma³¿eñskich
przeznaczonych dla ludzi maj¹cych problemy ze wzajemn¹ akceptacj¹ i porozumieniem. Do³¹cza³o siê wtedy jedn¹ tak¹ parê
do krêgu i przyk³ad innych ma³¿onków pomaga³ jej wzrastaæ.
W parafii p.w. œw. Franciszka z Asy¿u Oaza jest od samego
pocz¹tku. Kiedy ks. Kazimierz
przeszed³ z parafii p.w. œw. Ducha budowaæ nowy koœció³, Do-

mowy Koœció³ nie zostawi³ go
samego. Wtedy mieszka³o na terenie parafii 1600 osób. Jak sam
mówi, to cz³onkowie Domowego Koœcio³a pomagali mu organizowaæ ca³e duszpasterstwo.
Móg³ na nich liczyæ. Wspólne
bycie w Ruchu, wyjazdy rekolekcyjne zbli¿y³y ich ze sob¹. Raz w
tygodniu przychodzili na Mszê
Œwiêt¹ i s³u¿yli ubogacaj¹c liturgiê. To ich zobowi¹zanie by³o ju¿
ponad to, co zak³ada³ charyzmat.
W³¹czali siê jednoczeœnie w budowê koœcio³a. Dziêki ich zaanga¿owaniu i œwiadectwu w tej
wojskowo-policyjnej parafii uda³o siê stworzyæ krêgi Domowego
Koœcio³a i siln¹ grupê m³odzie¿ow¹.

Jesieni¹ 1984 roku zaczê³a w
nowej parafii powstawaæ Oaza
M³odzie¿owa, a zaraz potem, po
pierwszej kolêdzie, powsta³ kr¹g
z ma³¿eñstw mieszkaj¹cych w
nowej parafii. Rejon obejmowa³
nie tylko teren parafii p.w. œw.
Ducha, ale równie¿ dekanat Wroc³aw Wschód – Brochów, Radwanice i te wroc³awskie parafie, gdzie nie by³o wspólnot Ruchu.
Ksi¹dz Kazimierz zapytany,
dlaczego w³aœnie Oaza, odpowiada bez zastanowienia: „Bo jest
to ruch odnowy biblijno-liturgicznej. Owocem formacji biblijnej i
liturgicznej jest ¿ywy Koœció³. W

Ruchu spotka³em siê z ludŸmi
œwiadomymi Koœcio³a, prze¿ywaj¹cymi mystagogiê na drodze formacji deuterokatechumenalnej.
W Oazie uczy³em siê nie tylko
liturgii, ale i teologii biblijnej.”
Wiola Szepietowska
Ks. Kazimierz SROKA, lic.,
kap. hon. Ojca œw., ur. 27 IV
1949 w Sulimowie, œwiêcenia
25 V 1974 we Wroc³awiu. Od
1984 roku jest proboszczem
par. p.w. œw. Franciszka z Asy¿u we Wroc³awiu. By³ w grupie
za³o¿ycielskiej Unii Kap³anów
Chrystusa S³ugi.

Daleko, a jednak blisko
W porównaniu do innych oazowiczów, jestem œwie¿o nawrócony, ale ju¿ nie tak bardzo, by wci¹¿ pa³aæ „pierwsz¹
gorliwoœci¹”. Szeœæ lat bycia w Ruchu da³y mi wiedzê o za³o¿eniach i formacji. Nigdy nie by³o ³atwo, chocia¿ kiedy przebywa³em wœród ludzi id¹cych t¹ sam¹ drog¹, bliskich znajomych, przyjació³, niektórych jak rodzina, by³o ³atwiej.
Tu¿ przed pierwszym stopniem Chrystus, spotkany w Koœciele i jego ludziach, dotkn¹³
mnie w przedziwny sposób i pokaza³, ¿e w³aœciwie zawsze Go
szuka³em. Czeka³em, jak wielu,
a¿ przyjdzie, podczas gdy to ja
mia³em zrobiæ pierwszy krok, a
potem kolejne i kolejne, jak w
nauce chodzenia. Na pierwszym
stopniu by³em maj¹c 22 lata. Z
racji wieku by³em w pe³ni œwiadomy podjêtej decyzji – nie by³o
to czcze uniesienie, ale przemyœlany krok, wykonany w celu
pod¹¿enia za Chrystusem. Przyjêcie Go jako Pana i Zbawiciela
jasno wi¹za³o siê dla mnie ze
zmian¹ ca³ego sposobu ¿ycia. Z
czasem w Ruchu nauczono mnie,
¿e chrzeœcijañstwo to tak¿e, a
mo¿e w³aœnie przede wszystkim,
s³u¿ba drugiemu cz³owiekowi.
Ruch to Diakonia. Jaki jest cel
wspólnego wyznawania wiary,
spotkañ, modlitw, formacji, jeœli
nie patrzymy na to w kontekœcie
s³u¿by innym? Nie tylko we w³asnej grupie, wspólnocie, parafii,
ale tak¿e ca³emu Ruchowi, Koœcio³owi, ka¿demu cz³owiekowi,
szczególnie temu, który w swojej biedzie duchowej zagubi³ siê i
straci³ wiarê, tak jak ja kiedyœ.

Najpierw postanowi³em formowaæ siê w Diakonii Liturgicznej. Na pocz¹tku by³a praktyka
s³u¿by przy o³tarzu, b³ogos³awieñstwo do pos³ugi Lektora i Ceremoniarza z r¹k biskupa po odbytym kursie przy archikatedrze,
wreszcie spotkania Diecezjalnej
Diakonii Liturgicznej. Czu³em siê
szar¹ myszk¹, siedz¹c¹ przy krañcu sto³u, jednak w miarê up³ywu
czasu poczu³em siê jej cz³onkiem:
dostawa³em zadania do wykonania i pakiet zaufania. Myli siê ten,
kto twierdzi, ¿e do Diakonii mo¿na przyjœæ dopiero wtedy, kiedy
ju¿ jest siê ekspertem w danej
dziedzinie. Gorsza jest postawa
odwrotna, kiedy uwa¿a siê, ¿e siê
pozjada³o wszystkie rozumy i nie
ma siê pokory w przyjmowaniu
s³owa i doœwiadczenia in-
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nych. W Diakonii Liturgicznej
spotka³em ludzi, którzy mimo
swojego wieku, potrafili okazaæ
postawê s³u¿by przy o³tarzu i
wzglêdem drugiego cz³owieka,
natomiast œw. p. ksi¹dz Marek
Adaszek, najwiêkszy sercem Liturgista, jakiego kiedykolwiek
pozna³em, zapalony cz³owiek
Chrystusowy a¿ do samego koñca, pokaza³ mi, ¿e s³u¿ba przy
O³tarzu Boga jest jedn¹ z najpiêkniejszych i najwa¿niejszych
form, jakimi mo¿na g³osiæ Chrystusa drugiemu cz³owiekowi, a
stanie przy o³tarzu jest wyró¿nieniem, które zobowi¹zuje.
Drug¹ dziedzin¹, któr¹ zapragn¹³em pielêgnowaæ, by³a moja
przynale¿noœæ do Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka. W dzieciñstwie Bóg doœwiadczy³ mnie i
moich bliskich problemem alkoholu, jednak jeszcze w mojej m³odoœci, choæ tego od razu nie zauwa¿y³em, tak¿e ocali³ mnie od
niego. Moje wyrzeczenie by³o
pocz¹tkiem mojej drogi ku w³asnemu wyzwoleniu i obronie w³asnej godnoœci, bez tego nie mo¿na myœleæ o drugim cz³owieku.
Po pewnym czasie zrozumia³em,
¿e to za ma³o. Chrystus nie chce,
¿ebyœmy zajêli siê tylko sob¹,
pchn¹³ mnie wiêc ku Diakonii
Wyzwolenia. Trzeba by³o czasu i
wytrwa³oœci w podjêtej decyzji,
aby w koñcu powsta³ zarodek
nowego dzie³a. Zrozumia³em
przez ten czas, ¿e Krucjata to nie
jest moje „niepicie”, ale coœ wiêcej: mi³oœæ do cz³owieka, który

Niech wasze œwiat³o œwieci ...

siê nie szanuje i którego nie szanuj¹ inni.
Po piêciu latach, trochê
ukszta³towany, prze¿ywszy upadki i uniesienia w wierze, doœwiadczenia spotkañ z Chrystusem i
w¹tpliwoœci, a tak¿e wiele lekcji
pokory, stan¹³em w obliczu ca³kowitej zmiany swojego œrodowiska. Zmiany w sferze prywatnej, nie tylko uczuciowej, zmiany w sytuacji zawodowej. Z przyczyn, na opis których miejsca tu
nie ma, podj¹³em decyzjê o wyjeŸdzie z rodzinnego miasta, piêknego i pe³nego wspomnieñ, z
którym by³em zwi¹zany ka¿dym
aspektem mojego ¿ycia. Ku zmianom, które mia³y byæ zadbaniem
o siebie i swoje dalsze ¿ycie, pod¹¿a³em w niepewnoœci i z
obaw¹, czy siê tam odnajdê.
Decyzja i realizacja wyjazdu zajê³a nieca³y miesi¹c. Zostawi³em
na miejscu nie tylko rodzinê i
wszystkich przyjació³, bliskich
ludzi, ale wszystkie diakonie,
wspólnotê, ludzi, którzy przez
ca³y ten czas byli moimi animatorami i mieli na mnie tak ogromny wp³yw.
Postawi³em sobie pytanie
„Co dalej, co z Ruchem?” OdpowiedŸ by³a dla mnie zaskakuj¹co prosta i oczywista: „A co
ma siê zmieniæ?” Lata przyswajania treœci o s³u¿bie i o tym, ¿e
mi³oœæ to akt woli, to nasze decyzje, œwiadome, rozumowe, ¿e
to my sami wybieramy, jak postêpowaæ i czym siê kierowaæ,
zadecydowa³y o dalszych dzia³aniach. Droga Ruchu by³a moj¹

od samego pocz¹tku Nowego ¯ycia, Nowego Cz³owieka we mnie, wiêc czemu coœ mia³oby siê teraz
zmieniæ? Pozosta³ tylko problem jak, kiedy, gdzie.
W wakacje mia³em czas
na adaptacjê w nowym
mieœcie, aklimatyzacjê w
pracy i krótki urlop. Dzieñ
przed jego rozpoczêciem
otrzyma³em telefon od Gra¿yny Mi¹sik: „Piotr, przyjedŸ do Kroœcienka“. Szybko podj¹³em decyzjê – zadecydowa³a chêæ s³u¿by.
Tam pozna³em moderatora Diecezji Warszawskiej –
to nie móg³ byæ przypadek.
By³em gotowy s³u¿yæ i
otrzyma³em znak. Potem
wystarczy³o dowiedzieæ siê,
kiedy jest dzieñ wspólnoty,
na nim, kto jest odpowiedzialny za Diakoniê Liturgiczn¹, dowiedzieæ siê o szczegó³ach formacji w Szkole Lidera
(kontynuacji warszawskiej Szko³y Animatora) i zacz¹æ chodziæ
na spotkania. Nikt nie oczekiwa³,
¿e bêdê góry przenosi³, nikt nie
stawia³ barier, przeszkód – wa¿ne by³o, ¿e chcia³em.
Po roku pracy w warszawskiej
wspólnocie nale¿ê do Diakonii
Wyzwolenia, Diakonii Szko³y Lidera i zosta³em mêskim odpowiedzialnym Diakonii Liturgicznej –
potê¿na dawka zaufania do mnie,
ale wiem, ¿e nie bez powodu.

prezentacja

Zawsze chcia³em byæ w tej Diakonii, s³u¿yæ Jemu, a dziêki temu
wszystko, co uda³o mi siê osi¹gn¹æ, to Jego ³aska. ¯adna moja
zas³uga w tym, ¿e otrzyma³em
szansê na zrobienie czegoœ dobrego, ale nie by³oby jej, gdybym
nie szuka³ takiej mo¿liwoœci. Wielu ma ten dylemat i w starciu ze
zmian¹ otoczenia odstawiaj¹ na
bok Ruch, wspólnotê, a nawet
s³u¿bê drugiemu cz³owiekowi. Czy
rzeczywiœcie ciê¿ko pogodziæ
przeprowadzkê i adaptacjê do bycia cz³onkiem nowej wspólnoty?
Nie znasz ludzi – poznasz. Nie
wiesz, od czego zacz¹æ, gdzie
szukaæ – skontaktuj siê z moderatorem, zajrzyj na stronê w Internecie. Nie wiesz, czy dasz radê
– pomódl siê, a na pewno dasz,
bo On, Chrystus Pan i Zbawiciel,
nie zostawia swoich owieczek.
Obecnie jestem zarêczony i
w lutym przysz³ego roku szykuj¹
siê kolejne zmiany. Oczywiœcie,
przynale¿noœæ do Diakonii nie
bêdzie przeze mnie kwestionowana, jednak z pewnoœci¹ oazê
m³odzie¿ow¹ zast¹pi Domowy
Koœció³. Nie mamy w¹tpliwoœci,
¿e to jest nasza droga, a z dniem
zawarcia œwiêtego sakramentu
ma³¿eñstwa bêdziemy razem z
Magd¹ szukali swojego miejsca,
wspólnie pod¹¿aj¹c za Chrystusem, mimo wielu ¿yciowych trudnoœci, które ju¿ widzimy.
Piotr Pobikrowski
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informacje

Organizacja Dni Wspólnoty
rok formacyjny 2009/2010
1. Podzia³ na zespo³y
W tym roku Dni Wspólnoty
bêd¹ siê odbywaæ w szeœciu zespo³ach (w tym trzech wroc³awskich). Dni Wspólnoty bêd¹ przygotowywane wspólnie przez
Domowy Koœció³, doros³ych i
grupy m³odzie¿owe.
2. Terminy Dni Wspólnoty
W formacji w ci¹gu roku przewidziane s¹ cztery cykle dni
wspólnoty: jesienny, adwentowy, wielkopostny i paschalny.
Obejmuj¹ one kolejno dni wspólnoty dla moderatorów, animatorów i ca³ego Ruchu Œwiat³o¯ycie.
Szczegó³y organizacyjne
uzgadniane s¹ w poszczególnych
zespo³ach.
6 grudnia 2009 (niedziela)
Adwentowy Dzieñ Wspólnoty
13 marca 2010 (sobota)
Wielkopostny Dzieñ Wspólnoty
25 kwietnia 2010 (niedziela)
Paschalny Dzieñ Wspólnoty
3. Odpowiedzialni
Do obowi¹zków osób odpowiedzialnych za Dni Wspólnoty
nale¿y koordynowanie wszelkich
dzia³añ zwi¹zanych z przygotowaniem Dnia Wspólnoty i troska o jego w³aœciwy przebieg.
Konieczne jest jednak, aby w
zespo³ach tworzy³y siê diakonie
odpowiedzialne za kszta³t Dni
Wspólnoty, poniewa¿ jest to zadanie ca³ego zespo³u, a nie tylko
kilku wyznaczonych osób.
W oazie nie jest tak, ¿e tylko
grupa odpowiedzialnych jest zobowi¹zana do dzia³ania. Jeœli widzi siê braki, to jest to raczej
wezwanie do wspó³odpowiedzialnoœci.
4. Budowanie wspólnoty
Zadaniem Dni Wspólnoty
jest budowanie jednoœci Ruchu na
wszystkich szczeblach zaanga¿owania, wszystkich grup stanowych i wiekowych poprzez zachowanie jednoœci treœci, jednoœci punktów programu i jednoœci
czasowej.
ks. Bogus³aw Stec,
moderator diecezjalny
Diecezjalna
Diakonia Jednoœci

Zespó³ I
Odpowiedzialni: Jowita i Bogdan KuŸmiccy
tel. 71 795 88 97
parafia Chrystusa Króla, VII rejon DK
parafia Œw. Ignacego Loyoli, IV rejon DK
parafia œw. Jadwigi, VI rejon DK
parafia œw. Augustyna, V rejon DK, OD
parafia œw. M.M. Kolbego, III rejon DK, OM
parafia œw. Andrzeja Boboli, OM
parafia œw. Agnieszki, OD
Zespó³ II
Odpowiedzialni: Anna i Benedykt Banaszakowie
tel. 71 372 84 19
parafia Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa i œw. Jakuba i Krzysztofa, OD, II rejon DK
parafia Matki Bo¿ej Pocieszenia, I rejon DK, OM
Maciejówka, IX rejon DK
katedra œw. Jana, VIII rejon DK
parafia Opieki œw. Józefa, Wroc³aw, ODB, OD
parafia œw. Maurycego, OM
parafia œw. Bonifacego, OM

Diakonia Ewangelizacji
Spotkania Diakonii Ewangelizacji odbywaj¹ siê w parafii p.w.
Najœwiêtszego Serca Jezusowego we Wroc³awiu (Salezjanie przy
Moœcie Grunwaldzkim) po Mszy
Œw. o godz. 1800.
2 grudnia 2009
06 stycznia 2010
17 lutego 2010
03 marca 2010
07 kwietnia 2010
05 maja 2010
09 czerwca 2010
Kontakt: Jacek Gie³da
071 346-43-83,0-601 79 98 22
pronakojg@wp.pl
Planowane rekolekcje ewangelizacyjne:
12-16 grudnia 2009
Parafia p.w. Chrystusa Króla,
Wroc³aw
12-14 marca 2010
(prawdopodobnie taki termin)
Parafia p.w. œw. Jana Chrzciciela w Ludowie Œl¹skim.
Zadania
- modlitwa w intencji ewangelizacji;
- organizowanie i prowadzenie
rekolekcji dla animatorów
ewangelizacji (ORAE);
- wspó³organizowanie i prowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych i preewangelizacyjnych;
- inne pos³ugi ewangelizacyjne.
Do diakonii mog¹ nale¿eæ
osoby po I stopniu ON¯. S³u¿yæ
mo¿na: modlitw¹, œpiewem, pomoc¹ organizacyjn¹ i techniczn¹.

Zespó³ III
Odpowiedzialni: Ewa i Marcin Kaczkowscy
tel. 71 364 21 95
ks. Kazimierz Sroka, tel. 71 363 88 19
parafia œw. Franciszka z Asy¿u, X rejon DK, OM
Zespó³ IV
Odpowiedzialni: Urszula i Piotr Stadniczenko
71 314 32 44
Ks. Jan Kudlik, tel. 071 314 21 42
Oleœnica, parafia œw. Jana Aposto³a
Zespó³ V
Odpowiedzialni: Janina i Micha³ Bartosikowie
tel. 71 318 23 36
Ks. Mariusz Leonik, tel. 71 318 13 74
Jadwiga Rudyk, tel. 071 318 68 99
Jelcz-Laskowice, OD, OM, DK
Zespó³ VI
Odpowiedzialni: Katarzyna i Piotr Oksaniczowie
tel. 888 893 654
ks. Antoni Ablam
Ks. Daniel Herbowski
Wo³ów, Brzeg Dolny, Oborniki Œl¹skie

Diakonia Modlitwy
Kontakt: Magdalena Skibiñska
tel. 693625096,
e-mail: skibusia@gmail.com
Spotkania Diakonii Modlitwy
odbywaj¹ siê we wtorki o godzinie 1930 w budynku Tebajdy przy
klasztorze O. Paulinów we Wroc³awiu (ul. Œw. Antoniego 30).

Kalendarz pracy rocznej Ruchu Œwiat³o-¯ycie
2009/2010
Wydarzenia ogólnopolskie

Wydarzenia w diecezji

23-26 listopada 2009
Rekolekcje kap³anów moderatorów Ruchu

6 grudnia 2009 (niedziela)
Adwentowy Dzieñ Wspólnoty Ruchu Œwiat³o-¯ycie

27-29 listopada 2009
Rekolekcje Diakonii Jednoœci (ORDJ)

7 grudnia 2009
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci

8 grudnia 2009
Niepokalane Poczêcie NMP
Uroczystoœæ patronalna Wspólnot Ruchu Œwiat³o-¯ycie i S³u¿by
Liturgicznej

8 grudnia 2009
Niepokalane Poczêcie NMP
Uroczystoœæ patronalna Wspólnot Ruchu Œwiat³o-¯ycie
i S³u¿by Liturgicznej
W tym roku w œwiêto patronalne Ruchu zapraszamy oazowiczów
do udzia³u we Mszy œw. w Koœciele Œw. Maksymiliana Kolbe
we Wroc³awiu przy ul. Horbaczewskiego na godz. 1800.

27 grudnia 2009
Niedziela Œwiêtej Rodziny, uroczystoœæ patronalna Domowego
Koœcio³a
10 stycznia 2010
Niedziela Chrztu Pañskiego, uroczystoœæ patronalna moderatorów
Ruchu
16-17 stycznia 2010
Spotkanie op³atkowe Domowego Koœcio³a
2 lutego 2010
Dzieñ Œwiat³a w Kroœcienku i poœwiêcenie œwiec O¯K 2010
PRZEJŒCIE Z POSTOAZY DO PREOAZY
26 lutego – 1 marca 2010
XXXV Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Œwiat³o-¯ycie
1-4 kwietnia 2010
Triduum Paschalne
6-9 kwietnia 2010
Rekolekcje kap³anów moderatorów Ruchu
16-18 kwietnia 2010
Dzieñ wspólnoty diakonii diecezjalnych (DWDD)
16 maja 2010
Rozpoczêcie Dni Modlitw do Ducha Œwiêtego w intencji O¯K
2010
21-24 maja 2010
Centralna Oaza Matka
29 maja 2010
Pielgrzymka Domowego Koœcio³a do Sanktuarium œw. Józefa
w Kaliszu
XXX Krajowa Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka
24-26 sierpnia 2010
Podsumowanie O¯K 2009
26 sierpnia 2010
Krajowe Kolegium Moderatorów
11-12 wrzeœnia 2010
Podsumowanie pracy rocznej Domowego Koœcio³a
10-12 wrzeœnia 2010
Konferencja Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka

25 stycznia 2010
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
15 lutego 2010
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
22 lutego 2010
Spotkanie ksiê¿y moderatorów
Parafia œw. Maurycego, ul. Traugutta 34, Wroc³aw
pocz. godz. 2000
6 marca 2010
Kr¹g Diecezjalny Domowego Koœcio³a
8 marca 2010
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
13 marca 2010 (sobota)
Wielkopostny Dzieñ Wspólnoty Ruchu Œwiat³o-¯ycie
12 kwietnia 2010
Spotkanie ksiê¿y moderatorów
Parafia œw. Maurycego, ul. Traugutta 34, Wroc³aw
pocz. godz. 2000
19 kwietnia 2010
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
24 kwietnia 2010
Kr¹g Diecezjalny Domowego Koœcio³a
25 kwietnia 2010 (niedziela)
Paschalny Dzieñ Wspólnoty Ruchu Œwiat³o-¯ycie
17 maja 2010
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
7 czerwca 2010
Spotkanie ksiê¿y moderatorów
Parafia œw. Maurycego, ul. Traugutta 34, Wroc³aw
pocz. godz. 2000
14 czerwca 2010
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
OAZA ¯YWEGO KOŒCIO£A 2010
Turnus pierwszy: 26 czerwca – 12 lipca 2010
Turnus drugi: 14-30 lipca 2010
Turnus trzeci: 31 lipca – 16 sierpnia 2010

